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สารบัญ

บทที่ ๑

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม



๔ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๑.๑ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

	 ในเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๒	มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 

ซ่ึงได้ควบรวมหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา	ส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 และสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของ

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	มาอยู่ภายใต้กระทรวง	อว.	มีการออกพระราชบัญญัติ	๑๐	ฉบับ	ซึ่งการควบ

รวมหน่วยงานด้านการอุดมศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัย	และนวัตกรรมดังกล่าว	มีภารกิจในการวางรากฐาน

ประเทศสู่อนาคต เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยวางเป้าหมายส�าคัญ 

ในการสร้างและพัฒนาคนไทยไปสู่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือให้เป็น smart citizen และเชือ่มโยง

ก�าลงัคนเหล่าน้ีไปสู่การสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ท่ีจะเป็นฐานส�าหรบัการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส�าหรับ 

เศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่า (value-based) ตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรม มีการปฏิรูปที่ส�าคัญ	คือ	การปฏิรูปด้านโครงสร้างระบบการบริหารจัดการนโยบาย	และการปฏิรูปด้าน 

งบประมาณ	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

• การปฏริปูโครงสร้างระบบบรหิารจดัการนโยบาย	มกีารจดัตัง้คณะกรรมการทีด่แูลงานด้านการอดุมศกึษา	 

	 วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมในระดับต่าง	ๆ	ดังนี้

๑.	 สภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	ท�าหน้าที่เสนอนโยบาย	ยุทธศาสตร์	 

	 และแผนด้านการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรี	และให้ความเห็นชอบ 

	 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 รวมถึงการก�ากับ 

	 คณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	ระดับกระทรวง	ให้ด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน

๒.	 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 หรือ	 กสว.	 ท�าหน้าที่เสนอแนะต่อ 

	 สภานโยบายในการจัดท�านโยบาย	ยุทธศาสตร์	แผน	กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์	วิจัย 

	 และนวัตกรรม	 รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาค�าของบประมาณ	 ให้ค�าแนะน�าใน 

	 การพิจารณาค�าของบประมาณแก่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ 

	 นวัตกรรม	และบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

๓.	 คณะกรรมการการอุดมศึกษา	(กกอ.)	ท�าหน้าที่ก�าหนดแผนปฏิบัติการด้านการอุดมศึกษา	การพัฒนา 

	 ก�าลังคน	และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	 ก�ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา	 และจัดท�าฐานข้อมูล 

	 การอุดมศึกษา	

๔.	 คณะกรรมการมาตรฐานการอดุมศึกษา	(กมอ.)	ท�าหน้าทีต่ดิตามการจดัการศึกษาและประกันคณุภาพ 

	 การศึกษา	 ประเมินผลการจัดการศึกษา	 และก�าหนดมาตรการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน 

	 การอุดมศึกษา

	 นอกจากนี้	ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่โดยปรับบทบาทและโอนย้ายหน่วยงานเดิมมาปฏิบัติภารกิจใหม	่ 

	 ได้แก่

๑.	 ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 หรือ	 สอวช.	 

	 ซึ่งโอนย้ายมาจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมแห่งชาติ	 

	 (สวทน.)	ท�าหน้าที่เสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบาย	ยุทธศาสตร์	แผน	และกรอบงบประมาณด้าน 

	 การอดุมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	ต่อสภานโยบายฯ	และเสนอสภานโยบายฯ	ให้เร่งรัด 

	 การเสนอและการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง	 รวมทั้งเป็นฝ่ายเลขานุการของ 

	 สภานโยบายฯ	
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๒.	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	หรือ	สกสว.	 ซ่ึงโอนย้ายมาจาก 

	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ท�าหน้าที่จัดท�านโยบาย	ยุทธศาสตร์	แผน	กรอบวงเงิน 

	 งบประมาณ	หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการจดัท�าค�าของบประมาณ	และค�าของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์	 

	 วิจัยและนวัตกรรม	รวมทั้งกลั่นกรองค�าของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม	 

	 รวมทั้งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

๓.	 ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ซ่ึงเกิดจากการควบรวม 

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 

	 ท�าหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมอย่าง 

	 ต่อเนื่อง	 จัดท�าข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษา	 จัดท�ามาตรฐานการอุดมศึกษาและ 

	 การประกันคุณภาพการศึกษา	และจัดท�าฐานข้อมูลการอุดมศึกษา	รวมทั้งเป็นฝ่ายเลขานุการของ 

	 คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

๔.	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 ซ่ึงโอนย้ายมาจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ท�าหน้าที่ให้ 

	 ทนุวิจยัและนวัตกรรม	จดัท�าฐานข้อมลูและดชันด้ีานวิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	จดัท�ามาตรฐาน 

	 และจริยธรรมการวิจยั	ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้	สนบัสนนุการพัฒนาบคุลากร	และให้รางวัลและ 

	 ประกาศเกียรติคุณ	

• การปฏิรูปด้านงบประมาณ	มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมข้ึนใน	สกสว.	 

	 เพ่ือสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้	 พัฒนานโยบาย	และน�าไปใช้ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	 

	 รวมถึงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก�าลังคนและผู้ประกอบการ	การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 

	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	 (วทน.)	 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ	และปัจจัยเอื้อต่าง	ๆ	 

	 รวมถึงการส่งเสริมให้ ใช้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่เป็นกลไกการพัฒนา	วทน.	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ี 

	 การสร้างความร่วมมอื	และการวิจยัข้ันแนวหน้าและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน	โดยเงนิงบประมาณ 

	 ที่ได้รับการจัดสรรให้หน่วยงานในระบบวิจัยเพ่ือด�าเนินภารกิจข้างต้นจะถูกจัดสรรเข้ากองทุนส่งเสริม 

	 วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	และ	สกสว.	จะจัดสรรเงินกองทุนให้หน่วยงานในระบบวิจัยต่อไป	ทั้งนี้	 

	 หน่วยงานในระบบวิจัยจะได้รับงบประมาณประจ�าและงบประมาณตามภารกิจจากส�านักงบประมาณ 

	 โดยตรง

นโยบายที่ส�าคัญของ	อว.	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓-๒๕๖๕	เน้นเรื่องการสร้างคน	องค์ความรู้	และนวัตกรรม	โดย

ในการสร้างคนไทยในศตวรรษที่	๒๑	จะด�าเนินการโดยพัฒนาทักษะแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแพลตฟอร์ม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต,	skill	for	the	future,	career	migration,	การ	reskill,	upskill	และการสร้าง	makers,	startups,	

entrepreneurs	รวมถึงการปรับวิธีการในการให้ปริญญาให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น	

การสร้างองค์ความรู้	เน้นการท�างานแบบแพลตฟอร์ม	ที่ส�าคัญมี	๔	เรื่อง	ได้แก่

๑. แพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาก�าลังคนและสถาบันองค์ความรู	้-	เป็นการสร้างคนที่มีทักษะ	มี	mindset	 

	 ของศตวรรษที่	๒๑	การดึงดูดผู้เช่ียวชาญจากทั่วโลกมาร่วมตอบโจทย์ประเทศ	ด้วยกลไกต่างๆ	 เช่น	 

	 talent	mobility,	Reverse	Brain	Drain

๒. แพลตฟอร์มเพ่ือการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน	 -	บน	BCG	 

	 economy	ได้แก่	bioeconomy,	circular	economy	และ	green	economy	ยกระดบัให้ม	ีsmart	farmers	 

	 เพิ่มขึ้น	เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ	รวมถึงเอาแนวคิด	creative	economy	และ	sharing	economy	 

	 เข้ามาผสมผสานด้วย



๖ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๓. แพลตฟอร์มเพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า	-	เป็น 

	 การลดความเหลื่อมล�้าผ่านเคร่ืองมือ	 เช่น	การใช้	 big	data	ลงไปแก้ไขความยากจนในระดับบุคคล	 

	 สร้างความอยู่ได้และความยั่งยืน	ตั้งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน	ท่องเที่ยวชุมชน	ยกระดับสังคม	 

	 นอกจากนี้จะสนับสนุน	local	startups,	local	makers,	ยุวสตาร์ทอัพ	เน้นให้ท้องถิ่นสร้างนวัตกรรมเอง

๔. แพลตฟอร์มเพ่ือการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	 -	 เป็นการสร้าง 

	 ความสามารถด้านการวิจยัเพือ่รองรับประเดน็ทีท้่าทายในอนาคตของประเทศและของโลก	ตวัอย่างโจทย์ 

	 ที่ส�าคัญ	เช่น	PM2.5,	zero	waste,	aging	society,	cyber	security,	food,	energy,	health	และโจทย์	 

	 grand	challenges	ต่างๆ	 ซ่ึงต้องใช้ทั้ง	deep	 tech,	deep	science	และการวิจัยด้านสังคมศาสตร์	 

	 มนุษยศาสตร์	มาประกอบกัน

การสร้างคนและองค์ความรู้ก็เพื่อน�าไปสู่ปลายทาง	คือ	การยกระดับนวตักรรม	โดยการสร้างสภาพแวดล้อม	

(ecosystem)	 โดยเน้นการส่งเสริม	 startup	การผลักดันกลไก	sandbox,	Bayh-Dole	Act	 เพ่ือเอื้ออ�านวยให้เกิด

นวัตกรรมที่รวดเร็วและทันเวลา

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก 

	 ปัจจุบัน	 สภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 

เทคโนโลยี	 ส่ิงแวดล้อม	และกฎระเบียบ	 (Political,	Economic,	Social,	Technological,	Environment,	Legal:	

PESTEL)	เมือ่วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกตามกรอบ	PESTEL	พบว่าการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว	ก่อให้เกิดโอกาส	และ 

ความท้าทายที่ส�าคัญ	พร้อมกับความต้องการที่จะน�า	วทน.	ไปใช้ประโยชน์	ดังนี้	

• ด้านการเมอืง	-	ในปัจจบัุน	การเมอืงโลกมคีวามผนัผวนสงูมาก	เนือ่งจากการด�าเนนินโยบายของประเทศ 

	 สหรัฐอเมริกาที่ต้องการตอบโต้และยับยั้งการขยายอ�านาจทางเศรษฐกิจและการเติบโตของสาธารณรัฐ 

	 ประชาชนจีน	จึงมีการตั้งก�าแพงภาษีน�าเข้าสินค้าจากจีน	และสกัดการขยายตัวของบริษัทใหญ่ของจีนที ่

	 ท�าธุรกิจดิจิทัล	ซึ่งการแข่งขันทางการค้าของ	๒	ประเทศนี้ท�าให้การค้าโลกซบเซา	และส่งผลกระทบต่อ 

	 ประเทศไทย	เช่น	การส่งออกสินค้าเกษตรซ่ึงเป็นวัตถุดบิเบือ้งต้นชะลอตวั	ท�าให้ราคาสินค้าเกษตรตกต�า่ 

	 ลง	 ซ่ึงเป็นความท้าทายที่การวิจัยและพัฒนาด้านการแปรรูปจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรที่ 

	 เป็นวัตถุดบิเบือ้งต้นให้เป็นส่วนประกอบของอาหารและยา	หรือผลติภณัฑ์เคมชีีวภาพ	ทดแทนการน�าเข้า	 

	 อนัจะช่วยให้ประเทศไทยหลดุพ้นจากความผนัผวนของการเมอืงโลก	นอกจากนี	้การเมอืงภายในประเทศ 

	 ยังมีความไม่แน่นอนสูงเช่นกัน	อย่างไรก็ตาม	พรรคการเมืองต่าง	 ๆ	ล้วนมีนโยบายส่งเสริมการน�า 

	 เทคโนโลยเีข้ามาประยกุต์ใช้ในด้านการศกึษา	เศรษฐกิจ	และสาธารณสุข	นโยบายส่งเสริมการศึกษาและ 

	 การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และนโยบายกระจายรายได้สู่เกษตรกรและคนยากจนเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า	 

	 ซึ่งนโยบายเหล่านี้ถือเป็นโอกาสในการน�าวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมเข้าไปประยุกต์ใช้	

• ด้านเศรษฐกิจ	 -	 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง	๘	ปีที่ผ่านมา	 เศรษฐกิจไทยมี 

	 อตัราการเตบิโต	ไม่เกินร้อยละ	๕	และมกีารคาดการณ์ว่า	ในปี	๒๕๖๒	เศรษฐกิจไทยจะมอีตัราการเตบิโต 

	 เพียงร้อยละ	๒.๗-๓.๒	ส่วนในด้านการลงทุน	พบว่าในช่วง	๒	ปีที่ผ่านมา	การลงทุนจากต่างประเทศเริ่ม 

	 มีปริมาณน้อยกว่าการลงทุนของไทยในต่างประเทศ	และการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน	 

	 ๕	S-Curves	 เดิม	 เร่ิมมีแนวโน้มลดลง	ขณะที่การลงทุนใน	๕	S-Curves	 ใหม่	มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน	 

	 ซ่ึงถือว่าเป็นสัญญาณและโอกาสที่ดี	 ทั้งนี้การลงทุนในอุตสาหกรรม	S-Curve	 ใหม่	 อาจจ�าเป็นต้องมี 



๗แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

	 กลยุทธ์ดึงดูดการลงทุนรูปแบบใหม่	 นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี	 และกลไกการสนับสนุน 

	 ทางการเงินที่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	มีอยู่	โดยอาจจ�าเป็นต้องมีการร่วมลงทุน 

	 ในการพัฒนาก�าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิครองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่	

• ด้านสังคม	-	ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี	๒๕๖๔	โดยในปี	๒๕๖๐	ผู้สูงอายุ 

	 ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสัดส่วนร้อยละ	๓๘	ของผู้สูงอายุทั้งประเทศ	 ซ่ึงเมื่อเข้าสู่สังคมสูง 

	 อายุเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้	ภาระของรัฐบาลในการดูแลผู้สูงอายุก็จะมีมากข้ึน	แต่เมื่อพิจารณา 

	 สังคมในมิติเยาวชน	พบว่า	สังคมไทยยังมีปัญหาที่น่าเป็นห่วง	คือ	อัตราการเกิดที่ลดลง	และการศึกษา 

	 ทีด้่อยคุณภาพ	โดยพิจารณาจากคะแนนจากโครงการประเมนิผลนกัเรียนร่วมกับนานาชาต	ิ(Programmer	 

	 for	 International	Student	Assessment:	PISA)	ที่วัดความสามารถของเยาวชนด้านวิทยาศาสตร	์ 

	 การอา่น	และคณิตศาสตร์	พบว่าผลการสอบในป	ี๒๕๕๘	ของเยาวชนไทยต�่ากว่าผลการสอบในป	ี๒๕๕๕	 

	 และ	๒๕๕๒	จากสถานการณ์ข้างต้น	สามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคต	ผลิตภาพของแรงงานรุ่นใหม่ที่ 

	 ลดลงจากการศกึษาทีด้่อยคณุภาพและจ�านวนแรงงาน	อาจไม่เพียงพอทีจ่ะแบกรับภาระการดแูลผูสู้งอายุ 

	 ที่มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนได้	 อีกทั้งบัณฑิตในอนาคตอาจมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอส�าหรับการท�างาน 

	 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศ	 ซ่ึงอาจส่ง 

	 ผลกระทบให้การพัฒนาประเทศในอนาคตเกิดภาวะชะงักงัน	อย่างไรก็ตาม	การปฏิรูปการศึกษาที ่

	 สอดคล้องกับแนวโน้มการเรียนรู้ที่มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้จะเป็นโอกาสในการบรรเทา 

	 ปัญหาดังกล่าวได้	เพราะการศึกษาในยุคต่อไป	จะเน้นให้เยาวชนมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม	 

	 มีความคิดสร้างสรรค์	สอนทักษะการด�าเนินชีวิตด้านต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานในโลกยุคใหม	่ 

	 เน้นการเรียนรู้และการท�างานร่วมกัน	 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมคีวามสามารถพเิศษเฉพาะบคุคล	 ซ่ึงการเรียนรู้ 

	 ในลกัษณะนีต้้องอาศยัการเรียนในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เรียนในห้องเรียนแบบเดมิ	ดงันัน้	ภารกิจการพัฒนา 

	 ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	 โดยเฉพาะบุคลากรวิจัยและพัฒนาต้องท�าอย่าง 

	 เข้มข้นมากข้ึน	น�าเทคโนโลยีมาใช้ ในการเรียนการสอน	และขยายโอกาสการเรียนรู้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่และ 

	 ทุกช่วงวัย	รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส�าหรับผู้สูงอายุที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง	

• ด้านเทคโนโลยี -	จากการจดักลุม่เทคโนโลยีใหม่ของโลกทีจ่ะมคีวามส�าคญัในปี	๒๕๖๑	ทีศ่กึษาโดยบริษัท	 

	 Frost	&	Sullivan	พบว่า	เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเทคโนโลยี	ตาม	๑๐	กลุ่ม 

	 เทคโนโลยีเป้าหมาย	(TDGs)	ของ	สวทช.	ดังภาพที่	๑.๑
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ที่มา : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร วิเคราะห์จากข้อมูลของ Frost & Sullivan, ๒๐๑๘

ภาพที่ ๑.๑ Global Top ๕๐ Technologies จ�าแนกตาม Technological Development Groups

• ด้านสิ่งแวดล้อม -	เมื่อพิจารณาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทย	พบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็น 

	 ปัญหาซ�้าซากตามฤดูกาล	เช่น	ปัญหาฝุ่น	หมอก	ควัน	ที่เกิดจากการเผาชีวมวลในช่วงฤดูหนาว	ปัญหา 

	 ภัยแล้งและไฟป่าในช่วงฤดูร้อน	ปัญหาน�้าท่วมในช่วงฤดูฝน	 ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐ	สถาบันวิจัย	และ 

	 มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ต่างเสาะหาส่ิงประดิษฐ์ในการแก้ไขปัญหา	แต่ส่ิงประดิษฐ์เหล่านั้นอาจเป็นการแก้ 

	 ปัญหาเฉพาะหน้าจุดใดจุดหนึ่ง	หรือเป็นเพียงต้นแบบ	ไม่ได้ถูกน�ามาประกอบกันเป็น	solution	หรือผลิต 

	 เพ่ือน�าไปใช้งานจริงในวงกว้าง	 จึงจ�าเป็นที่ต้องมีกลไกแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและความท้าทายด้าน 

	 ต่าง	ๆ 	ของประเทศอย่างจริงจงั	โดยอาศยัการวิจยัและการสร้างนวัตกรรมอย่างครบวงจรของกระบวนการ 

	 นวัตกรรม

• ด้านกฎหมาย	-	ในเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๒	ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ 

	 การจดัตัง้กระทรวงการอดุมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	จ�านวน	๑๐	ฉบบั	โดยมพีระราชบญัญตั ิ

	 ที่ส�าคัญ	๕	ฉบับ	ดังนี้	

๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒	 เป็นกฎหมายจัดตั้ง 

	 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

๒. พระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  

 พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวง	และส่วนราชการระดับกรม	รวมถึง 

	 จัดตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(กกอ.)	และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา	(กมอ.)	

๓. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

 พ.ศ. ๒๕๖๒ จดัตัง้สภานโยบายการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาต	ิส�านกังาน 

	 สภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สอวช.)	คณะกรรมการ 
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Regen Med

Advanced Encapsulation

Intelligent Packaging

Biobetters

Biomarker Analytics 

Microbiomics

Protein Therapeutics

Regen Med

Nanofabrication

Advanced Encapsulation

Advanced Encapsulation

Bioelectronics Therapeutics

Myoelectric Prosthesis

Personalized Orthopedics

Protein Therapeutics

Smart Scalpel

Stereotactic Surgery

Synaptic Interface

Collaborative Robots

Metal 3D Printing

5G

Blockchain

Cognitive Security

Deep Learning

Haptic Reality

Hyperimaging Analytics

Hybrid Manufacturing

Advanced Encapsulation

Advanced Batteries

Distributed Energy Generation

Next Gen Smart Grids

Super Fuel Cells

Thermal Energy Storage

Nanofabrication

Smart Sensors

Ultra High Strength Metals

Super Engineered Polymers

Metal 3D Printing

Cognitive Manufacturing

Collaborative Robots



๙แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

	 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (กสว.)	และส�านักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ 

	 นวัตกรรม	(สกสว.)	รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

๔. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒	 ก�าหนดหลักการของการจัดการอุดมศึกษา	 

	 ประกอบด้วย	หลักความรับผิดชอบต่อสังคม	หลักเสรีภาพทางวิชาการ	หลักความเป็นอิสระ	หลัก 

	 ความเสมอภาค	และหลกัธรรมาภบิาล	รวมถึงก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องสถาบนัอดุมศกึษา	การจดัสรร 

	 งบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา	การควบคุมและการก�ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

๕.  พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนด 

	 แนวนโยบายแห่งรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีการวิจยัและนวัตกรรม	กลไก 

	 ต่าง	ๆ	ในระบบวิจัยและนวัตกรรม	เช่น	การจัดกลุ่มหน่วยงานในระบบวิจัย	การจัดตั้งหน่วยงานใหม่	 

	 การจดัท�านโยบาย	ยทุธศาสตร์และแผน	การจดัสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	 

	 การพัฒนาบคุลากรวิจยั	การเปิดเผยข้อมลูการวิจยัและนวัตกรรมและบทก�าหนดโทษ	การน�าผลงาน 

	 วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	และมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย	

การทบทวนสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	และการวิเคราะห์นัยส�าคัญของกฎหมายจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่

ส�าคัญ	๕	ฉบับ	ที่จะส่งผลกระทบต่อ	สวทช.	 เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย	 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิรูป

ด้านโครงสร้างระบบบริหารจดัการ	และด้านงบประมาณ	ซ่ึงสภานโยบายและคณะกรรมการต่าง	ๆ 	จะก�าหนดแนวทาง 

ปฏบิตัใินรายละเอยีดต่อไป	สวทช.	จงึจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมขององค์กร	ด้วยการทบทวนกลยทุธ์และการบริหาร

ความเสี่ยงเพื่อรองรับการปฏิรูปดังกล่าว	

๑.๓ การประเมินผลการด�าเนินงานของ สวทช. ในช่วงที่ผ่านมา 

การประเมินผลการด�าเนินงานของ	สวทช.	ตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่	 ๕	 (พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙)	 โดยมูลนิธิ 

บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (บวท.)	มีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญและเป็นรูปธรรม	 เพ่ือให้	 

สวทช.	ก�าหนดกลยุทธ์	เช่น	

๑.		การปรับกลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนา	โดยการสร้าง	advanced	industrial	technology	หรือนวัตกรรม 

	 ทีเ่ป็น	cutting-edge	technology	และก�าหนดโดเมนมุง่เป้าทีต่อบโจทย์ในแต่ละช่วงเวลา	และควรจดัสรร 

	 งบประมาณบางส่วนส�าหรับ	emerging	technology	

๒.		สวทช.	ควรให้ความส�าคัญกับการวัดผลการวิจัยที่เข้าใจง่ายและเน้นผลลัพธ์ไม่ใช่เพียงเพ่ือการคงอยู ่

	 ต่อไปของหน่วยงาน	

๓.		การบรรจ	ุstrategic	project	และ	initiative	action	ทีชั่ดเจนลงในแผนกลยทุธ์	รวมถึงกลไกการขับเคลือ่น 

	 ที่ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ	

๔.	 การปรับนโยบายการชดใช้ทุนที่เกิดประโยชน์ ในภาพรวม	 เช่น	 สนับสนุนให้นักวิจัยท�างานกับภาค 

	 อตุสาหกรรม	หรือสร้าง	spin-off	และการจดักิจกรรมสร้างแรงดลใจ	และกิจกรรมเปิดโลกทศัน์ทีก่ว้างข้ึน 

	 เพื่อนักวิจัย	เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างาน	อย่างมีความสุข

แผนกลยทุธ์ฉบบันีก้ล่าวถึงเป้าหมายการพฒันาเทคโนโลยขีอง	10	TDGs	และ	frontier	research	ให้ชัดเจน 

ย่ิงข้ึน	โดยก�าหนดคุณสมบัตเิป้าหมายของส่ิงส่งมอบ	(Target	Output	Profile:	TOP)	นอกเหนอืจากตวัช้ีวัดเชิงปริมาณ	

รวมถึงก�าหนดกลไกและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว



๑๐ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๑.๔ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สวทช. 

ผลการประเมนิการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ	สวทช.
1
	แสดงให้เหน็ความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีต้่องการ 

ให้	สวทช.	มีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรมที่น�าไปใช้เชิงสังคม	เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย	และนวัตกรรม

ด้านชุมชน	และเกษตรกรรมให้มากขึ้น	เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	และเป้าหมาย 

ในการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมกับชีวิตประจ�าวัน	โดยมข้ีอเสนอแนะให้	สวทช.	เน้นการท�าวิจยั	รวบรวมผลงานวิจยั 

และบริการของประเทศเพ่ือให้เอกชนและชุมชนน�าไปต่อยอด	 สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	 

(SMEs)	ในด้านความรู้	เครื่องมือ	ทุน	และเทคโนโลยี	พร้อมทั้งผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถ	สร้างผลงานที่ 

เป็นรูปธรรม	

สวทช.	มีการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
2
	พบว่า 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียท่ีมรีะดบัความส�าคญัปานกลาง	และสงู	ได้แก่	กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายใน	คอื	พนกังาน	ผูบ้ริหาร	

และคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(กวทช.)	กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีม่คีวามสัมพันธ์ใกล้ชิด	 

คือ	รัฐบาล	รัฐมนตรี	ผู้ประกอบการ	เกษตรกร	ชุมชน	ครู/อาจารย์	นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	ในกลุ่มที่ร่วมกิจกรรม/

โครงการ/ใช้บริการของ	สวทช.	ส�านักงบประมาณ	หน่วยงานให้ทุนวิจัย	และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	คือ	 

ส่ือมวลชน	ดงัน้ัน	การทบทวนแผนกลยุทธ์จงึได้บรรจเุร่ืองแนวทางการบริหารความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยการน�าเสนอผลงานในลักษณะโครงการที่มีศักยภาพและ 

ผลกระทบสงูไปทีก่ลุม่เป้าหมาย	การเผยแพร่ผลงาน	สวทช.	ผ่านกิจกรรมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับผลงาน	สวทช.	และ 

สื่อประชาสัมพันธ์	รวมทั้ง	สวทช.	จะเน้นการเสริมสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมภายในองค์กร	และการเสริมความร่วมมือ 

ระหว่าง	สวทช.	หน่วยงานให้ทุน	และองค์กรภายนอกให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

๑
			รายงานฉบับสมบูรณ์	การประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	ประจ�าปี	๒๕๖๑

๒
			รายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม	สวทช.	ปี	๒๕๖๒

๑

๒



๑๑

บทที่ ๒

วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย

ของ สวทช.



๑๒ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๒.๑ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 

วิสัยทศัน์	คอื	การก�าหนดเป้าหมายและทศิทางขององค์กร	เพ่ือให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้	ส่วนเสีย	 

ลูกค้า	หรือพนักงานเข้าใจถึงส่ิงที่บริษัท/องค์กรตั้งใจจะบรรลุเป้าหมาย
3
	สวทช.	 ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

ด้านวิจยัและพัฒนาทีส่�าคญัของต่างประเทศ	เช่น	ITRI,	A*Star,	และ	Fraunhofer	ซ่ึงมกีารก�าหนดวิสัยทศัน์ทีส่ะท้อน 

เป้าหมายการเป็นผู้น�าด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ซึ่งจะสนับสนุนและผลักดันน�าไปสู่อนาคตที่ดี
4

จากผลการทบทวนฯ	พบว่าวิสัยทัศน์ของ	สวทช.	 เป็นเป้าหมายและทิศทางขององค์กรที่จะด�าเนินการ 

ไปจนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๖๗	เนื่องจากยังคงสะท้อนเป้าหมายสังคมไทยที่ต้องการพัฒนาบนฐานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี

และนวัตกรรม	และสะท้อนให้เห็น	core	values	โดย	วิสัยทัศน์ของ	สวทช.	และค�าอธิบายค�าส�าคัญ	ได้แก่

วิสัยทัศน์	 และค�าอธิบายค�าส�าคัญ	 ควรน�าไปส่ือสารควบคู ่กัน	 เพ่ือกระตุ ้นและสร้างแรงบันดาลใจ 

แก่บุคลากร	สวทช.	และแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย	และวัฒนธรรมการท�างานของ	สวทช.	ต่อหน่วยงานภายนอก

๓
	 Strategy	Maps	ของ	Robert	S.	Kaplan	&	David	P.	Norton	ปี	๒๐๐๔

๔				
ITRI	ใช้สโลแกน	“Innovating	a	better	future”/	A*	Star	ใช้	“A	global	leader	in	science,	technology	and	open	innovation”	/	Fraunhofer	ใช้	

“Fraunhofer	is	the	international	leader	of	applied	research.	As	an	innovation	driver,	we	lead	strategic	initiatives	to	master	future	 

challenges	and	thus	achieve	technological	breakthroughs”

วิสัยทัศน์ของ สวทช.

การเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�าอธิบายค�าส�าคัญ

“พันธมิตรร่วมทางท่ีดี” คือ ความรับผิดชอบกับค�าม่ันสัญญาท่ีมีร่วมกันกับพันธมิตร  

ในการด�าเนินการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ก่อให้เกิด 

ความน่าเช่ือถือ น่าไว้วางใจ และพึงพอใจ ท่ีจะท�างานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง จนเกิดเป็นแนวร่วม 

และเครือข่ายระหว่างองค์กร 

“สังคมฐานความรู้” คือ การอยู่ร่วมกันโดยใช้ ความรู้ สติปัญญา และเหตุผล เป็นเคร่ืองมือ 

ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน รวมท้ังมีการจัดเก็บความรู้ และ 

เรียนรู้ต่อยอดร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่จ�ากัด

๓

๔



๑๓แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

ค่านิยมหลักของ สวทช. - NSTDA

Nation First

S&T Excellence

Teamwork 

Deliverability

Accountability & Integrity

พันธกิจของ สวทช.

 “สวทช. มุ ่งสร ้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research,  

Development, Design and Engineering - RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ 

(Technology Transfer - TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนาก�าลังคน (Human Resource 

Development - HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure - Infra) ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีจ�าเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให ้

มีระบบบริหารจัดการภายใน (Internal Management - Int. Mgt.) ท่ีมีประสิทธภิาพเพือ่สนับสนุน

การด�าเนินงานในทุกส่วน”

 

๒.๒ หลัก (principles) และเป้าหมายในการด�าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗

	 สวทช.	ยังคงใช้หลัก	 (principles)	๔	 เร่ือง	 ได้แก่	 Impact, Visibility, Relevance และ Excellence 

เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการด�าเนินงาน	กล่าวคือ	สวทช.	มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญและความสามารถ	น�าไปสู่การสร้าง 

ความเก่ง	การสร้างความสามารถในการต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทัง้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	และให้ทนั 

ต่อการเปลี่ยนแปลง	(excellence)	การด�าเนินงานของ	สวทช.	ดังกล่าวต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ	ผลักดัน 

ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม	และสร้างคนไทยในศตวรรษที่	 ๒๑	 (relevance)	 ตลอดจนเกิดการรับรู้ ใน 

ความสามารถของ	สวทช.	ในระดบัประเทศ	ระดบัภมูภิาค	และระดบัโลก	(visibility)	และเกิดผลกระทบทัง้ด้านเศรษฐกิจ	 

ความสามารถในการแข่งขัน	สังคม	คุณภาพชีวิต	และสิ่งแวดล้อม	(impact)	ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ	สวทช.	

ณ	สิ้นปีงบประมาณ	๒๕๖๔	ที่จะสร้างผลกระทบคิดเป็นมูลค่าไม่ต�่ากว่า	๕	เท่าของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ	สวทช.
5
	และ

เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	ของภาคการผลิต	ภาคบริการ	และภาค

เกษตรกรรม	คิดเป็นมูลค่าไม่ต�่ากว่า	๒	เท่าของการลงทุนฯ	ปี	๒๕๕๙
6

๕
			ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ	สวทช.	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔	

๖
			มูลค่าการลงทุนฯ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	เท่ากับ	๑๑,๔๐๐	ล้านบาท

๖

๕



๑๔ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

ภาพที่ ๒.๑ หลัก (principles) ในการด�าเนินงานของ สวทช.

	 สวทช.	 วางเป้าหมายและทิศทางการด�าเนินงานให้มีการร้อยเรียงหลักทั้ง	๔	 เร่ือง	 เพ่ือสร้างความสมดุล 

ในการด�าเนินงานในทุกมิติ	และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิด	Power to Lead	ของการจัดตั้งกระทรวง	อว.	คือ	การใช้	วทน.	

เป็นฐานในการสร้างคนไทยในศตวรรษที่	๒๑	และเป็นเคร่ืองมือในการผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม	

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	คือ	มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	ตามนโยบายประเทศไทย	๔.๐	ที่ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน 

โลก	สร้างความสามารถในการต่อยอดจากอตุสาหกรรมพ้ืนฐานไปสูอ่ตุสาหกรรมทีม่นีวัตกรรมมลูค่าสูง	อนัจะเป็นหนทาง 

ในการยกระดับรายได้ของคนไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

๒.๓ ภารกิจของ สวทช.

กระทรวง	อว.	มหีน้าที่ในการส่งเสริม	สนบัสนนุ	และก�ากับการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	การวิจยัและสร้างสรรค์

นวัตกรรม	 เพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก	 โดยด�าเนินการวิจัย	และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน	

สังคม	และจดัให้มรีะบบนเิวศและโครงสร้างพ้ืนฐานทีส่�าคญัเพ่ือพัฒนาการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	

และผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง	ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ	ท�าให้ภารกิจหลักของกระทรวง	อว.	มุ่งไปที่การสร้างความพร้อมของคนไทย

ในศตวรรษที่	๒๑	และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดประเทศไทย	๔.๐	ที่ต้องการปรับระบบเศรษฐกิจ

แบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 เพ่ือให้สนองตอบภาระหน้าท่ีของกระทรวงที่จัดตั้งข้ึน	 

สวทช.	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานในก�ากับของกระทรวง	จึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานภายใต้ตามแผนกลยุทธ์	๖.๓	 

ช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๖๓-๒๕๖๗	เป็น	๗	กลุ่มภารกิจ	ดังนี้



๑๕แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

ภาพที่ ๒.๒ การจัดกลุ่มภารกิจของ สวทช. 

๑. กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 

ประกอบด้วย	 (๑)	 การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัย	 พัฒนา	 และนวัตกรรม	 ด้วยกลยุทธ	์ 

๖-๖-๑๐	คือ	๖	research	pillars,	๖	frontier	research	และ	๑๐	Technology	Development	Groups	

(TDGs)	โดยจะใช้กลยุทธ์	๖-๖-๑๐	เป็นกรอบการพัฒนาเพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญ

ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรม	(วทน.)	ข้ันสูง	(๒)	National	S&T	Infrastructure	(NSTI)	(๓)	National	

Quality	Infrastructure	(NQI)	และ	(๔)	National	Research	Laboratory	(NRL)	ในภูมิภาค

การด�าเนินการด้วยกลยุทธ์	๖-๖-๑๐	โดยที่	๖	ตัวแรก	หมายถึง	หน่วยวิจัยใน	๕	research	pillars	รวมกับ 

อีกหนึ่ง	agenda–based	โดย	๕	สาขาวิจัยหลักที่เป็นความเชี่ยวชาญของ	สวทช.	ประกอบด้วย	(๑)	Bioscience	and	

Biotechnology	pillar	 (๒)	Nanoscience	 and	Nanotechnology	pillar	 (๓)Electronics	 and	 Information	 

Technology	pillar	(๔)	Material	and	Manufacturing	Technology	pillar	และ		(๕)	Energy	Technology	pillar	 

ส่วน	agenda–based	pillar	คอืกลุม่เทคโนโลยทีีต่อบโจทย์ความต้องการประเทศในปัจจบุนั	ซ่ึงด�าเนนิการโดยศนูย์วิจยั

และพัฒนาเฉพาะทาง	(focus	center)	๓	แห่ง

๖	ตัวที่สอง	หมายถึง	๖	frontier	research	หรือ	๖	สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า	เป็นการพัฒนาองค์ความรู้	และ

ขีดความสามารถส�าหรับรองรับอนาคต	ได้แก่	Quantum	Engineering,	Artificial	Photosynthesis,	Nano	Robotic,	 

Terahertz,	DNA	Data	Storage	และ	Exoskeleton	ส่วน	๑๐	ตวัสุดท้าย	หมายถึง	กลุม่เทคโนโลยเีป้าหมาย	เรียกว่า	 

Technology	Development	Groups	(TDGs)	คือกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสังคม

ฐานนวัตกรรมแบบจับต้องได้	ประกอบด้วย	(๑)	สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ		(biochemicals)	(๒)	สารสกัดที่จะน�ามาใช้ 

ท�าเคร่ืองส�าอาง	โดยเฉพาะอย่างยิง่สารในกลุม่สมนุไพร	(cosmeceutical)	(๓)	ยาแบบใหม่ที่ใช้กระบวนการสังเคราะห์

ทางชีวภาพ	(bio-pharmaceutical)	(๔)	การท�าวิจัยการแพทย์แบบแม่นย�า	(precision	medicine)	(๕)	งานเครื่องมือ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

National S&T Infrastructure

กลุมวิจัย วทน.
๕ Pillars

๙+ Sub-pillars

๓ Focus Centers

National Quality Infrastructure

กลุมบริหาร Research Development Innovation (RDI)

กลุมบริหาร สนับสนุน และ Shared Services

กลุมพัฒนาและสรางเสริม

บุคลากรวิจัย

กลุมบริหารและสงเสริม

เขตนวัตกรรม

(EECi, SP, FI, RSP)

กลุมสรางเสริมขีดความสามารถ

เกษตรชุมชน

(AGRITEC)

กลุมสราง

ขีดความสามารถ

ในการแขงขัน

(TMC)
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๑๖ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

แพทย์และนวัตกรรมผู้สูงอายุและคนพิการ	(medical	devices	&	implants)	(๖)	นวัตกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์	

(food	&	feed)	(๗)	เกษตรแม่นย�า	(precision	agriculture)	(๘)	การขนส่งและระบบจัดส่ง	(mobility	&	logistics)	

(๙)	พลังงาน	(energy)	และ	(๑๐)	เทคโนโลยีเพื่อการใช้งานทั้งในภาคพลเรือนเชิงพาณิชย์	และงานด้านความมั่นคง 

ของประเทศ	(dual-use	defense)	

กลุ่มพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (National	 S&T	 

Infrastructure)	แบ่งออกเป็น	๒	ด้านคอื	(๑)	National	S&T	Infrastructure	(NSTI)	เป็นการพัฒนาและบริหารจดัการ

โครงสร้างพ้ืนฐานทาง	วทน.	ที่ส�าคัญของประเทศ	อันประกอบด้วย	ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ	 (National	

Biobank	of	Thailand)	ศนูย์โอมกิส์แห่งชาต	ิ(National	Omics	Center)	ศนูย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค�านวณ

ขั้นสูง	(NSTDA	Supercomputer	Center)	ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ	(Center	for	Cyber-Physical	Systems)	

และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Technology	 and	 Informatics	 Institute	 for	 

Sustainability)	และ	 (๒)	National	Quality	 Infrastructure	 (NQI)	 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ	

เพ่ือรองรับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย	และการตรวจประเมินให้การรับรองที่

ได้มาตรฐานสากลทั้งกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ	 เพ่ือต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน

และภาคอุตสาหกรรม	อันจะเป็นฐานให้เกิดเศรษฐกิจสังคมฐานนวัตกรรม

นอกจากนี้	 สวทช.	 มีแผนในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระจายเข้าสู่ภูมิภาค	 (สวทช.	 ภูมิภาค)	 

โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	(National	Research	Laboratory)	ในพื้นที่ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	และภาคใต้	ร่วมกับพันธมิตรที่เป็นเครือข่ายวิจัยหรือมหาวิทยาลัยในพื้นที่	โดยต่อยอดจากกลไกและเครือข่าย 

ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	 เพ่ือพัฒนา	 วทน.	 ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 

ที่สอดคล้องกับบริบทและโจทย์ส�าคัญของพื้นที่	

๒. กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development Innovation: RDI)

กลุ่มสนับสนุนและบริหารงานวิจัยขนาดใหญ่	เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่ส�าคัญของประเทศ	(na-

tional	 agenda)	 โดยแหล่งที่มาของโจทย์มาจากหลายแหล่ง	 ได้แก่	 กลุ ่มหรือเครือข่ายที่เป็น 

การรวมตัวกันของแต่ละอุตสาหกรรม	(consortium)	ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	การพัฒนานวัตกรรมตาม

ความต้องการของภาครัฐ	รวมถึงการพฒันาและบริหารจดัการฐานข้อมลูของภาครัฐ	(government	big	data	platform)	

เช่น	แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์	 (Agri-Map)	ที่ใช้ ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร	หรือ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า	 (Thai	People	Map	and	Analytics	Platform:	TPMap)	ที่ให ้

ผู้ก�าหนดนโยบายและหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด	หรือระบบติดตามและ

ประเมนิผลแห่งชาต	ิ(eMENSCR)	กิจกรรมหลักของกลุม่นีจ้งึประกอบด้วยการบริหารจดัการงานวิจยั	การบริหารจดัการ 

ทุนวิจัยขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชน	ทุนวิจัยขนาดใหญ่จากบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทขนาดใหญ่	 กิจกรรมที่

ตอบเป้าหมาย	Sustainable	Development	Goals	 (SDGs)	ที่ด�าเนินการร่วมกับเครือข่ายนานาชาติ	 เครือข่าย 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ	รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย	เพื่อส่งเสริม

ให้การด�าเนินงานวิจัยของ	สวทช.	และหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้มีมาตรฐาน	 เป็นไปตามหลักจริยธรรม	กฎหมาย	ม ี

การท�างานวิจัยที่โปร่งใส	และผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ	
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๓. กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ท�าหน้าที่บริหารจัดการเทคโนโลยี	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจและ 

อุตสาหกรรมไทย	โดยท�าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	การพัฒนาก�าลังคนเพื่อเพิ่มทักษะแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม	 (career	 for	 the	 future	academy)	และส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน	 

วทน.	 ไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม	 โดยท�างานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและ

เอกชน	รวมทั้งมหาวิทยาลัย	เพื่อให้บริการในรูปแบบต่าง	ๆ	อย่างครบวงจร	เช่น	สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีแก ่

ผู้ประกอบการโดยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการน�าไปใช้ประโยชน์	 (IP	management	and	business)	 

สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม	 ITAP	 (Innovation	and	Technology	Assistance	Program)		

เช่ือมโยงและพฒันาการท�างานตลอดทัง้	supply	chain	ของอตุสาหกรรม		สนบัสนนุกลไกต่าง	ๆ 	เพ่ือสร้างระบบนเิวศ 

นวัตกรรม	(innovation	ecosystem)	อันได้แก่	กลไกการพัฒนาบุคลากร	สวทช.	สู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี	

(spin-off)	กลไกการร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีผ่านกลไก	holding	company	ที่ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน

และอุตสาหกรรมในการเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม	 (Innovation	Driven	Enterprise:	 IDE)	กลไกบ่มเพาะ 

ผู้ประกอบการ	กลไกการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการในการลงทุนด้าน	วทน.	(technology	financing	

&	support)	ซ่ึงช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงนิทนุ	การใช้สิทธปิระโยชน์ทางภาษี	การข้ึนบญัชีนวัตกรรม

ไทย	การได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า	หรือสิทธิประโยชน์อื่น	เช่น	startup	voucher,	 research	gap	fund/

TED	 fund	กลไกสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่	 อันได้แก่	การร่วมทุน	 (Joint	Venture:	 JV)	

ระบบการประเมินจัดล�าดับผู้ประกอบการไทยที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (Thailand	Technology	Rating	

System:	TTRS)

๔. กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน

กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชนพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ยุค

ประเทศไทย	๔.๐	 สู่การเป็นนวัตเกษตรกรรุ่นใหม่	ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในแต่ละท้องถ่ินที่มี

ปัญหาที่แตกต่างกัน	 โดยจะประสานน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ไปสู่ 

การใช้ประโยชน์ในท้องถ่ินทั้งด้าน	การถ่ายทอด	วทน.	 ให้เกิดการขยายผลอย่างทั่วถึง	การทดสอบหรือสังเคราะห์

เทคโนโลยีเพือ่ให้เหมาะสมกับการใช้ในแต่ละพืน้ที	่	สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือให้เกิดกลไกความร่วมมอืระหว่าง

ภาคการเกษตรและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดของเกษตรกร	รวมถึง 

การพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรภาคการเกษตรและพัฒนาผูป้ระกอบการบริการระบบงานเกษตรอจัฉริยะ	(Agriculture	

System	Integrator:	ASI)	รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนนุการด�าเนนิงานเพ่ือการบริหารจดัการฐานข้อมลูด้านการเกษตร

ของภาครัฐผ่านเคร่ืองมือ	Agri-Map	 โดยอาศัยความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบ 

ในท้องถ่ิน	 ได้แก่	 องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค/ท้องถ่ิน	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	ผู้น�าชุมชน	มหาวิทยาลัย 

เชิงพื้นที่	เช่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	มหาวิทยาลัยราชมงคล	วิทยาลัยเทคนิคของแต่ละพื้นที่	รวมถึงภาคประชาสังคม	

เครือข่ายและปราชญ์ชาวบ้าน	ชุมชน	และภาคเอกชน
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๕. กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม

กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม	โดยเขตนวัตกรรมถือเป็นเครื่องมือทางนโยบายและกลไกส�าคัญ 

ที่ช่วยสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา	ประกอบด้วย	อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย	(Thailand	Science	Park)	เขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	(Software	Park)	เขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EECi)	ที่ด�าเนินการผ่าน	๓	 เมืองนวัตกรรมมุ่งเน้นของ	EECi	คือ	

(๑)	ARIPOLIS	(Automation,	Robotics,	and	Intelligent	System	city)	ใช้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรม 

ด้านระบบอตัโนมตั	ิหุน่ยนต์	และระบบอจัฉริยะ	(๒)	BIOPOLIS	(Biotechnology	city)	ใช้เป็นศนูย์กลางการวิจยัและ 

นวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ	และ	 (๓)	SPACE	 INNOPOLIS	 (Space	 Innovation	city)	 

ใช้เป็นศนูย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	อทุยานวิทยาศาสตร์ภมูภิาค	

(Regional	Science	Park:	RSP)	 เมืองนวัตกรรมอาหาร	 (Food	 Innopolis:	 FI)	 โดยท�าหน้าที่บริหารจัดการเขต 

นวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการจดัตัง้เขตนวัตกรรมแต่ละแห่ง	และให้มทีศิทางการด�าเนนิงาน 

อย่างบรูณาการ	เช่ือมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันอย่างมปีระสทิธิภาพทัง้ในส่วนของนกัวิจยั	ผูเ้ช่ียวชาญ 

จากภาครัฐและเอกชน	 ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	 เช่น	ห้องปฏิบัติการ	 เคร่ืองมือวิจัย	 รวมถึงองค์ความรู้และ

ทรัพยากรของเครือข่ายมหาวิทยาลัย	และจุดแข็งของแต่ละพ้ืนท่ีที่มีอยู่	 	 โดยจะดึงดูดการลงทุนฐานนวัตกรรมจาก 

นกัลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ	และเป็นตวักลางเช่ือมโยงระหว่างภาคอตุสาหกรรม	ภาคการศกึษา	ภาครัฐและชุมชน

เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือ	startup	สามารถสร้างนวัตกรรมจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว		

๖. กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย

กลุ ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย	 มีเป้าหมายพัฒนาเยาวชนผู ้มีความสามารถพิเศษด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(future	S&T	talents)	และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่สนใจ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 	 เพ่ือเป็น	 feeders	 สู่โปรแกรมการพัฒนาเพ่ือเป็นนักวิจัยในอนาคต	รวมทั้ง 

การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพ่ือเข้าสู่อาชีพนักวิจัย	 วิศวกรวิจัย	 เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย	

๔.๐	ต่อไป	 โดยได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน	อันได้แก่	 (๑)	 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีในกลุม่มธัยมศึกษาตอนต้น	มธัยมตอนปลาย	และนกัศกึษา	(๒)	พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 

นักวิจัย	ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ปริญญาตรี-โท-เอก)	และร่วมพัฒนา

หลกัสตูรกับมหาวิทยาลยัทัง้ในและต่างประเทศ	(๓)	พัฒนากิจกรรม	ส่ือและอปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอน	STEM	 

โดยออกแบบให้เช่ือมโยงกับงานวิจยัของ	สวทช.	และใช้องค์ความรู้จากบคุลากรวิจยั	สวทช.	(๔)	ขยายโอกาสการเรียน

รู้ด้าน	วทน.	ในโรงเรียนชนบทหรือโรงเรียนด้อยโอกาส	โดยส่งเสริมการสอน	STEM	ส่งเสริมการใช้	วทน.	เพื่อเพิ่ม

คณุภาพชีวิตและพัฒนาผูด้้อยโอกาส	เช่น	นกัเรียนในพ้ืนทีห่่างไกล	ผูพ้กิาร	เดก็เจบ็ป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล	ผูต้้องขัง 

และผูต้้องโทษในสถานพินจิคุม้ครองเดก็และเยาวชน	(๕)	บริหารจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาทกัษะ	STEM	 

แก่เด็กและเยาวชน	 เช่น	 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช	 ห้องนิทรรศการ	 

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม	(fabrication	lab)	(๖)	ดึงดูดนักวิจัยต่างประเทศมาปฏิบัติงานวิจัยที่	สวทช.	ทั้งที่

จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก	(post-doc)	และผูเ้ช่ียวชาญ	(experts)	และ	(๗)	บริหารจดัการทนุกระทรวง	อว.	โดย 

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินสาขาวิจัยที่มีความส�าคัญและประเทศมีความต้องการ	รวมถึงมหาวิทยาลัยและอาจารย์ที่

มีความช�านาญสูง	
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๗. กลุ่มบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง (Shared Services)

มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินงาน	และพัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ	สวทช.	 ในทุก 

มิติ	 ภายใต้ภารกิจและโครงสร้างที่เปลี่ยนไป	ตั้งแต่กระบวนการวางแผนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 

ความเช่ียวชาญของหลายหน่วยงานภายใต้	สวทช.	 โดยมีกระบวนการก�าหนด	TOP	ร่วมกัน	มีระบบ 

และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ	มีการวางเป้าหมายงาน	งบประมาณ	 บุคลากร	การวัดและ

ประเมินผลบุคลากรอย่างเหมาะสม	รวมทั้งการพัฒนาและบริหารความสามารถ	ศักยภาพของบุคลากร	 ให้มีความรู้

ความสามารถทีส่อดรับกับทศิทางการเตบิโตขององค์กรในอนาคต	และมคีวามพร้อมในการก้าวสู่ต�าแหน่งทีสู่งข้ึน	เพ่ือ

องค์กรไม่ขาดคนเก่ง	และคนด	ีมคุีณลกัษณะทีส่อดคล้องกับค่านยิมหลกัของ	สวทช.	นอกจากนี	้ยงัน�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ ในการสนับสนุนการท�างานแบบ	multi-site/multi-location/multi-system	รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลใน

การวิเคราะห์ทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร	การส่ือสารภายในที่มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจของ

บุคลากร	และสื่อสารผลงานและความส�าเร็จสู่ภายนอกองค์กร	 อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ	 สวทช.	 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



๒๐

บทที่ ๓

การพัฒนา วทน. ของ สวทช.



๒๑แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

๓.๑ ทิศทาง กรอบการพัฒนา วทน. ของ สวทช.

สวทช.	ก�าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจเพื่อสื่อสารความต้องการและทิศทางที่ก�าลังจะมุ่งไปขององค์กร	น�าไปสู่ 

การก�าหนดเป้าหมายสิ่งส่งมอบที่ชัดเจนของแต่ละภารกิจ	โดย	สวทช.	มีการจัดท�ารายการสิ่งส่งมอบส�าคัญที่เรียกว่า	 

Target	Output	Profile	(TOP)	ของแต่ละหน่วยงาน	ทีม่กีารระบคุณุลกัษณะ	(specification)	ทีชั่ดเจน	วัดความส�าเร็จ

ได้	มกีารก�าหนดระยะเวลาการส่งมอบ	โมเดลการส่งมอบ	ผูด้�าเนนิการ	และพันธมติร	จาก	TOP	ของหน่วยงาน	ประกอบ

เข้ากันเป็นสิ่งส่งมอบที่ส�าคัญของ	สวทช.	(NSTDA’s	TOP)	ในระยะเวลาการส่งมอบ	๓	ปี	คือ	ช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๖๒-

๒๕๖๔	การที่	สวทช.	มีการก�าหนด	TOP	นี้จะน�าไปสู่การสร้างกลยุทธ์	และการสร้างแผนปฏิบัติการ	(action	plan)	 

การวางแผนงาน	งบประมาณ	และบุคลากร	ในการน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ	เพื่อให้สามารถส่งมอบงานตามที่ก�าหนด

เป้าหมายไว้ได้	 รวมถึงวิธีการวัดผล	การวิเคราะห์ความเสี่ยง	ตลอดจนแผนการสื่อสารและการสร้างข้อตกลงกับ 

คนท�างาน	การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล	 (monitoring	and	evaluation	system)	และการพัฒนาระบบ 

คุณภาพวิจัย/จริยธรรมวิจัยของ	สวทช.	ต่อไป

ในการก�าหนดส่ิงส่งมอบส�าคัญ	 (TOP)	ของ	สวทช.	 เกิดจากข้ันตอนการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง	 ๆ	๔	 ข้ันตอน	

ได้แก่	 (๑)	 ความต้องการของประเทศ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	และสิ่งแวดล้อม	แผนยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๓	แผนย่อย	แผนปฏิรูปประเทศ	๑๑	ด้าน	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	(๒)	ส�ารวจความเชี่ยวชาญ	(expertise)	ทั้งในส่วนผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	(past	performance)	ข้อมูล	

output	เชิงปริมาณ	เช่น	publication,	IP,	prototype,	รายได้	และผลกระทบ	รวมทั้งความเชี่ยวชาญที่ต้องการสร้าง 

ในอนาคต	(๓)	ความสามารถที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่น	(differentiation)	รวมทั้งการมีข้อมูลของ	ecosystem	และ 

แนวทางการท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเป็นระบบ	 (๔)	 เลือก	 segment	 ที่จะส่งมอบ	 โดยพิจารณาจาก 

ความเชี่ยวชาญ	พันธมิตร	และ	ecosystem	ก�าหนดสิ่งส่งมอบใน	segment	นั้น	ๆ	ที่มี	specification	ชัดเจนและ 

วัดความส�าเร็จได้	ทั้งนี้	 TOP	ของ	สวทช.	มีเป้าหมายหลักคือ	 พัฒนา	วทน.	 ข้ันสูง	 (advanced	STI)	 เพื่อใช้เป็น 

พลงัน�าการเปล่ียนแปลง	และมุง่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจทีต้่องใช้	วทน.	และสร้างผลกระทบจากการน�า	วทน.	ไปใช้ประโยชน์	 

เพิ่มการลงทุนในด้าน	วทน.	ของประเทศ	โดยมีภาพรวมกลไกการท�างานของทั้งองค์กร	ดังภาพที่	๓.๑

บทที่ ๓

การพัฒนา วทน. ของ สวทช.



๒๒ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

ภาพที่ ๓.๑ กลไกการท�างานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางการก�าหนด TOP ของ สวทช.

 

การพัฒนา	วทน.	 ข้ันสูง	แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	๒	ส่วน	คือ	การพัฒนาขีดความสามารถงานวิจัย	 

(capacity	building)	และการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	(application)	

การพัฒนาขีดความสามารถงานวิจัย (capacity building)	มุ่งเน้นการพัฒนางาน	๓	ส่วนหลัก	ได้แก่

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (technology platform)	ทั้งในส่วนของ	single	 technology	platform	 

	 ๔	กลุ่ม	ได้แก่	(๑)	bioscience	and	biotechnology:	เน้นพัฒนา	modern	biotechnology	platform	 

	 เช่น	 genome-wide	association	study,	 single	cell	 sequencing,	 integrated	omics	analysis,	 

	 metabolic	engineering	technology	และ	advanced	bio-processing	technology	เพื่อความเข้าใจ 

	 ระบบการท�างานของส่ิงมีชีวิต	ควบคุมให้ส่ิงมีชีวิตมีคุณสมบัติตามที่ออกแบบไว้	 และพัฒนาให้เป็นต้น 

	 แบบในการขยายขนาด	 (๒)	materials	 and	manufacturing	 technology:	 เน้นพัฒนา	material	 

	 synthesis,	 fabrication	 and	processing	 enabling	 engineering,	material	 characterization,	 

	 การทดสอบและการวิเคราะห์	เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยวัีสดขุองประเทศ	(๓)	electronics	and	information	 

	 technology:	 เน้นพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการค�านวณ	(artificial	 intelligence	and	computing),	 

	 advanced	electronic	 sensing	และ	 intelligent	 systems	and	networks	 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลย ี

	 อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูงให้กับประเทศ	และ	(๔)	nanoscience	and	nanotechnology:	เน้น 

	 พัฒนาเทคโนโลยีฐานส�าหรับการพัฒนานาโนเทคโนโลยี	๓	 เร่ือง	 ได้แก่	 nano-coating	platform,	 

	 nano-encapsulation	platform	และ	functional	nanostructure	platform	และ	integrated	technology	 

	 platform	มุ่งพัฒนางาน	๓	เรื่องหลัก	ได้แก่	bio-based	materials,	integrated	sensors	และ	AI	&	 

	 data	analytics

Capacity building

• Technology platform

• Frontier research

• National Research Laboratory @Regional Science Park

Application

๕ Research scope

พลังงาน ทรัพยากรชีวภาพ

และการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

เกษตรและ

อุตสาหกรรม

ชีวภาพ

สุขภาพและ

การแพทย

อุตสาหกรรม

๑๐ TDGs

EECi TSP FI

SWP RSP

NQI

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

Publication Income IP Prototype Investment Impact Productivity

กลไกการทำงาน

เปาหมายหลัก

พัฒนา วทน. ขั้นสูง (advanced STI)

เพ�อใชเปนพลังนำการเปลี่ยนแปลง

ขับเคล�อนเศรษฐกิจที่ตองใช วทน. และสรางผลกระทบจาก

การนำ วทน. ไปใชประโยชน เพิ่มการลงทุนในดาน วทน. ของประเทศ

Pillar & Sub-pillar NSTI Focus Center

HRD

สรางและพัฒนา

บุคลากรวิจัย

Partnership

ความรวมมือภาครัฐ

ความรวมมือภาคเอกชน

ความรวมมือตางประเทศ

ภาคอุตสาหกรรม

Spin-off/Startup        IDE

Holding company

ภาคชุมชน/ ภาคการเกษตร

• ขยายงานวิจัยสูชุมชน/ภาคการเกษตร

• ความรวมมือกับองคกรปกครอง

 สวนทองถิ่น

โครงสรางพื้นฐาน

ดานการวิจัยและพัฒนา

• National Biobank of Thailand

• National Omics Center

• Technology and information 

 institute for sustainability

• NSTDA Supercomputer Center

• Center for Cyber-Physical 

 Systems

โครงสรางพื้นฐาน

ทางกายภาพ

โครงสรางพื้นฐาน

ดานคุณภาพ

Standard &

regulation



๒๓แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

๒. การพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า (frontier research)	เพื่อวางรากฐานความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยใน

	 อนาคต	มุ่งพัฒนางานวิจัย	๖	เรื่อง	ได้แก่	(๑)	quantum	engineering:	super	posts	state	ระหว่าง	 

	 ๐,	๑	ท�าให้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้เพ่ิมข้ึน	ช่วยให้ก้าวข้ามขีดจ�ากัดของการค�านวณแบบทั่วไป/ 

	 แบบดัง้เดมิ	มศีกัยภาพในการใช้ออกแบบยาหรือวัสดชุนดิใหม่ได้อย่างรวดเร็ว	ลดจ�านวนทรัพยากร	และ 

	 ระยะเวลาในการค�านวณ	(๒)	terahertz:	ย่านความถี่ที่อยู่ระหว่างไมโครเวฟกับอินฟราเรดที่ส่งข้อมูลได ้

	 เร็วกว่า	WIFI	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในอตุสาหกรรมส�าคญัของประเทศได้	เช่น	ระบบตรวจสอบแบบ 

	 ไมท่�าลาย	ระบบทางดา้นความปลอดภยั	เช่น	ตรวจหาวตัถตุอ้งสงสยั	และระบบสือ่สารขัน้สงู	(terahertz	 

	 communication)	 (๓)	 artificial	 photosynthesis:	 การสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยการเลียนแบบ 

	 การสงัเคราะห์แสงของพืช	โดยเร่ิมพัฒนาระบบสังเคราะห์แสงจ�าลองเพ่ือเปลีย่นแก๊ส	CO
2
	เป็นเคมภีณัฑ์	 

	 พัฒนาสารกึ่งตัวน�าเพื่อดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าพลังงานสูง	มีตัวเร่งปฏิกิริยา 

	 เชิงเคมไีฟฟ้า	สร้างโฟโต้อเิลก็โทรด	และพัฒนาเป็นระบบเซลล์ไฟฟ้า	(๔)	DNA	data	storage:	การแปลง 

	 ข้อมูล	๐,	 ๑	ของข้อมูลดิจิทัลเก็บในรูปแบบของ	DNA	 เร่ิมจากการ	encoding	&	decoding	 โดย	 

	 computing	architecture	ท�างานร่วมกับ	synthetic	biologist	จากนั้น	พัฒนากระบวนการท�า	DNA- 

	 synthesis	เพ่ือให้ได้วิธกีารใหม่	ทีท่�าให้การเขียนข้อมลูโดย	DNA	ท�าได้ถูกต้อง	รวดเร็ว	ราคาไม่แพง	และ 

	 กระบวนการ	DNA	sequencing	เพ่ิมประสิทธภิาพ	ลดค่าใช้จ่าย	และเป็น	portable	(๕)	exoskeleton: 

	 โครงสร้างพ้ืนผวิเพ่ือห่อหุม้ทีเ่ทยีบเคยีงได้กับโครงสร้างมนษุย์/ส่ิงมชีีวิต	สามารถประยกุต์ใช้ในกลุม่ผู้ ใช้ 

	 หลายกลุม่	เช่น	กลุ่มสุขภาพและการแพทย์	เช่น	อปุกรณ์เพือ่การฟ้ืนฟู	(rehabilitation)	อปุกรณ์เทคโนโลยี 

	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 (assistive	device)	กลุ่มทหารและการป้องกันประเทศ	และกลุ่มอุตสาหกรรม	 

	 เช่น	อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกการท�างาน	และ	(๖)	nanorobotics:	จกัรกล/หุน่ยนต์ขนาด	nanoscale	 

	 ที่ออกแบบท�างานได้ตามภารกิจ	เช่น	targeting	delivery,	surgery,	diagnosis	and	sensor	และ	gene	 

	 therapy	โดยวางแผนการด�าเนินงานระยะสั้นในช่วง	๕	ปีแรก	ในการพัฒนา	propulsion	module	คือ 

	 การพัฒนา	๒	 ใน	๔	ส่วนของ	nanorobot	 ได้แก่	ส่วนของการขับเคลื่อน	 (propeller)	และส่วนของ 

	 ขุมพลัง	(power	source)	

ภาพที่ ๓.๒ การพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า (frontier research) ของ สวทช.



๒๔ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๓. การสร้าง National Research Laboratory (NRL)	 ในระดับภูมิภาค	 เป็นการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพ่ือ 

	 ท�างานวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัย/อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค/สวทช.	 ต้องการเพ่ิมองค์ความรู้หรือ 

	 ความเช่ียวชาญ	 เพ่ือเข้าไปเสริมการด�าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย/อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	 

	 โดยพิจารณาโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นที่	รวมทั้งพิจารณาว่ามีเทคโนโลยีหลักอะไรบ้างที่ต้องการ 

	 พัฒนา	ส�าหรับแก้ไขโจทย์วิจยันัน้	โดยสร้างเป็น	core	competency	ของพ้ืนทีน่ัน้	ๆ 	สวทช.	มุง่ด�าเนนิการ 

	 จัดตั้งศูนย์วิจัย	สวทช.	ภูมิภาคในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	๓	แห่ง	คือ	ภาคเหนือ	(จังหวัดเชียงใหม่)		 

	 ภาคอีสาน	(จังหวัดขอนแก่น)	และภาคใต้	(จังหวัดสงขลา)	โดยหารือร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่ม ี

	 ความร่วมมอื	(MOU)	กับ	สวทช.	ในพืน้ทีเ่ป้าหมายของแต่ละภมูภิาค	เพ่ือให้ได้แนวทางการจดัตัง้ศนูย์วิจยั	 

	 สวทช.	ภูมิภาค	และจึงมีการก�าหนดโจทย์์วิจัยร่วมกัน

การน�าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ (application)	เน้นการน�าผลงานวิจยัทีพั่ฒนาข้ึนไปตอบโจทย์แก้ปัญหา

ให้กับประเทศ	ทัง้ระดบัชุมชน/สังคม	ยกระดบัคณุภาพชีวิต	และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค

อุตสาหกรรม	 โดยพิจารณาจากโจทย์ความต้องการและนโยบายของประเทศ	 อาทิ	 แผนยุทธศาสตร์ชาติ	 

๒๐	ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พิจารณาร่วมกับความเชี่ยวชาญของ	สวทช.	และพันธมิตร	 

ซึ่งการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ของ	สวทช.	แบ่งเป็น	๒	กลุ่มหลัก	ได้แก่

๑. กรอบวิจัย (research scope)	 เป็นการด�าเนินงานบริหารงานวิจัยที่บูรณาการงานวิจัยจากทั้งภายใน	 

	 สวทช.	หน่วยงานพันธมิตร	และมุ่งเป้าสู่การท�างานตอบโจทย์ประเทศ	การด�าเนินงานประกอบด้วย 

	 โปรแกรมวิจัยต่าง	ๆ	ที่ท�างานสอดประสานและสนับสนุนเป้าหมายภายใต้กรอบวิจัย	๕	เรื่องหลัก	คือ

๑.	 กรอบวิจัยเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ	มีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรชีวภาพด้วย	 วทน.	 

	 มุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ตั้งแต่ในส่วนต้นน�้า	คือการเกษตร	ซึ่ง 

	 เป็นการผลิตวัตถุดิบเพ่ือส่งต่อสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นอาหารและสารมูลค่าสูง	และต่อยอดไปสู ่

	 อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและพลังงานชีวภาพ	และเวชส�าอาง

๒.	กรอบวิจยัทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	มเีป้าหมายเพ่ือใช้	วทน.	เพ่ือสนบัสนนุการอนรัุกษ์ 

	 และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ	รวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ส่งเสริม 

	 การพัฒนาด้านการเกษตร	อาหารอตุสาหกรรมและการท่องเทีย่ว	ทีย่ัง่ยนืและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	 

	 และผลักดันผลงานวิจัยเพื่อขยายผลสู่ภาคเอกชน	ชุมชน	และสร้างผลกระทบให้กับประเทศ

๓.	กรอบวิจัยสุขภาพและการแพทย์	 มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบสาธารณสุข 

	 ของประเทศ	ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสขุของประเทศ	เพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลย	ีและการรักษา 

	 ทีม่ปีระสิทธภิาพให้แก่ประชาชนทกุระดบัช้ันของประเทศ	เพิม่ขีดความสามารถในการสร้างผลกระทบ 

	 ด้วยเทคโนโลยี/การบริการด้านการแพทย์ขั้นสูง

๔.	 กรอบวิจัยอุตสาหกรรม	เน้น	mobility	&	logistics	ยานพาหนะไฟฟ้า	มุ่งสร้าง	ecosystem	เพื่อยก 

	 ระดับอุตสาหกรรมในประเทศ	และเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง	และ	dual-use	defense	ทั้งใน 

	 กิจการพลเรือนและทางทหาร	การรับมอืจากความไม่สงบและอาชญากรรม	การรับมอืต่อความมัน่คง 

	 และเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน	และการรับมือภัยพิบัติ

๕.	 กรอบวิจัยพลังงาน	มุ่งสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิด 

	 ประสิทธิภาพ	ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

	 ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน	ที่มีต้นทุนต�่าและประสิทธิภาพสูง	และผลักดันผลงานวิจัยเพื่อขยาย 

	 ผลสู่ภาคเอกชนและสร้างผลกระทบให้กับประเทศ



๒๕แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

๒. กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายของ สวทช. เพ่ือตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศ หรือ Technology  

 Development Groups (TDGs)	เป็นการดงึเอาความสามารถด้านเทคโนโลยสี�าคญัต่าง	ๆ 	ของ	สวทช.	 

	 มาบูรณาการร่วมกัน	เพื่อผลักดันให้ไปตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศ	๑๐	เรื่อง	และสอดรับกับเป้าหมาย 

	 ใหญ่ที่มีการก�าหนดไว้ ในกรอบวิจัย	๕	เรื่อง	TDGs	๑๐	เรื่อง	ประกอบด้วย	

๑.	 Precision	agriculture	ท�างานสอดรับกับเป้าหมายกรอบวิจยัเกษตรและอตุสาหกรรมชีวภาพ	มุง่เน้น 

	 พัฒนาการผลติทางการเกษตรของไทยทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพให้มปีระสทิธิภาพและประสิทธผิล 

	 สูงขึ้น	เพื่อเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่ให้เกษตรกรมากขึ้น	โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดย 

	 ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 เน้นการพัฒนาตั้งแต่การปรับปรุงสายพันธุ์พืช/สัตว	์ด้วยเทคโนโลย ี

	 ชีวภาพข้ันสูง	ฐานข้อมลูทางพันธุกรรมและลกัษณะปรากฏของพืช	เทคโนโลยกีารปลกูและการจดัการ 

	 พืชสมัยใหม่	ระบบตรวจสุขภาพพืช	วัสดุปลูก	ต้นแบบโรงเรือน	plant	factory	ระบบเลี้ยงสัตว์น�้าที่ 

	 เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม	สารชีวภณัฑ์ก�าจดัศตัรูพืช	ระบบเพ่ือสนบัสนนุการตดัสินใจ	การเตอืนการณ์	 

	 การป้องกัน	การคาดการณ์ผลผลติ	การบริหารจดัการกระบวนการผลติ	รวมไปถึงการขยายผลเกษตร 

	 อัจฉริยะ	ชุมชนต้นแบบ	เกษตรสมัยใหม่ครบวงจร	สร้างเกษตรกรแกนน�า	และเกษตรกรรุ่นใหม่

๒.	 Food	&	 feed	มีการด�าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ในกรอบวิจัยเกษตรและอุตสาหกรรม 

	 ชีวภาพ	ครอบคลุมการพัฒนาและใช้สารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่	(functional	ingredient)	ส�าหรับ 

	 อาหารและอาหารสัตว์	 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศด้วยนวัตกรรม	โดยใช ้

	 ผลผลติทางการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพทีม่ีในประเทศ	และผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูป 

	 อาหารเป็นวัตถุดิบตั้งต้น	การพัฒนาอาหารส�าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษและอาหารเฉพาะกลุ่ม	 

	 การพัฒนาเทคโนโลยแีละวิธกีารตรวจวินจิฉยั	การศกึษาประสิทธภิาพและความปลอดภยัของอาหาร 

	 และอาหารสัตว์	 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ	 รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุง 

	 กระบวนการผลิต	การวิเคราะห์ข้อมูลในอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร

๓.	 Biochemicals	มีเป้าหมายเพ่ือตอบโจทย์ในกรอบวิจัยเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ	มุ่งเน้น 

	 การพัฒนาเทคโนโลยีในการค้นหาสารออกฤทธิท์างชีวภาพ	การสังเคราะห์	และการดดัแปรโมเลกุล 

	 ทางเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์	การพัฒนาคลังสารต้นแบบ	(compound	 library)	 

	 ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	ต้นแบบผลิตภัณฑ์	specialty	enzymes	ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร	 

	 อาหารสัตว์	และสุขภาพความงาม	รวมถึงจุลินทรีย์เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรม	biorefinery	และการใช ้

	 ประโยชน์จากของเสยี	และเทคโนโลยกีารผลติ	biochemical	compounds	เพือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรม 

	 เคมีชีวภาพ

๔.	 Cosmeceutical	มีการด�าเนินงานสอดคล้องกบัเป้าหมายใหญ่ในกรอบวจิยัเกษตรและอตุสาหกรรม	 

	 มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง	 ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพื่อมุ่งตอบสนองการพัฒนา 

	 อุตสาหกรรม	และเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ ในระดับนานาชาติ	 วิจัยและพัฒนา 

	 สารออกฤทธิชี์วภาพจากธรรมชาตแิละพัฒนามาตรฐานของผลติภณัฑ์ให้เป็นทีย่อมรับในระดบัสากล		 

	 เช่น	 สารสกัดจากสมุนไพร	 จุลินทรีย์	 และพืช	 การพัฒนาสารเสริมชีวภาพเฉพาะทางทางด้าน 

	 เคร่ืองส�าอางและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยห่ีอหุ้มระดบันาโน	เพ่ือน�ามาประยกุต์ใช้ในการพัฒนาสูตร 

	 ต�ารับ/ผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง



๒๖ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๕.	 Biopharmaceutical	ท�างานสอดรับกับกรอบวิจัยสุขภาพและการแพทย์	มีเป้าหมายในการพัฒนา 

	 เทคโนโลยี	ผลิตภัณฑ์	และบริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

	 การใช้งบประมาณด้านสุขภาพของภาครัฐ	และเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางสุขภาพของ 

	 ประเทศ	การวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์	และชีวภัณฑ์เพื่อใช้ ในการป้องกันและรักษาโรค	 

	 เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้ทั้งของมนุษย์	และสัตว์	 จะส่งผลกระทบ 

	 ในเชงิบวกต่ออุตสาหกรรมการผลิตชวีวตัถุของประเทศ	โดยมุ่งพัฒนาชวีเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 

	 ชีวภาพในกลุ่มต่าง	ๆ 	เช่น	กลุ่มยาชีวเภสัชภัณฑ์	และชีวภัณฑ์	ส�าหรับรักษาโรคที่พบมากในภูมิภาค 

	 อาเซียน	เช่น	โรคมะเร็งชนดิต่าง	ๆ 	โรคหวัใจ	และโรคเบาหวาน	รวมถึงการวิจยัและพัฒนาวัคซีนใหม่	

๖.	 Precision	medicine	ด�าเนินการเพ่ือตอบโจทย์กรอบวิจัยสุขภาพและการแพทย์	 มีเป้าหมายโดย 

	 รวมเพ่ือการใช้ข้อมูลระดับพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลทางสุขภาพอื่น	ๆ	 เพ่ือการสร้างเทคโนโลยีหรือ 

	 องค์ความรู้ส�าหรับการวินิจฉัยพยากรณ์โรคในระยะแรก	การป้องกันดูแลสุขภาพ	รวมถึงการรักษา 

	 แบบแม่นย�าส�าหรับโรคทีเ่ป็นปัญหาส�าคญัทางการสาธารณสุขไทย	มุง่เน้นการบริหารจดัการฐานข้อมลู 

	 พันธุกรรม	(genomic	data	bank	management)	และชีวสารสนเทศ	พัฒนาเทคโนโลยสี�าหรับวินจิฉยั	 

	 พยากรณ์โรคระยะแรก	 รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาหรือการรักษาแบบแม่นย�า	 และพัฒนา 

	 เทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์	รวมถึงแนวทางทีจ่ะน�าไปสู่การป้องกันสุขภาพ	หรือลดโอกาสการเป็นโรค

๗.	 Medical	devices	&	 implants	ท�างานสอดรับกับกรอบวิจัยสุขภาพและการแพทย์	 เน้นวิจัยและ 

	 พัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมด้านเคร่ืองมอืแพทย์	นวัตกรรมสุขภาพ	อปุกรณ์ประมวลผลสัญญาณ 

	 ชีวการแพทย์	 เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพ	 เทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและเทคโนโลยีสิ่งอ�านวย 

	 ความสะดวก	รวมถึงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน	โดยเฉพาะคนพิการและผูสู้งอายรุองรับ 

	 กับสถานการณ์สังคมสูงวัย	 โดยด�าเนินการพัฒนาเคร่ืองมือแพทย์และการวิจัยนวัตกรรมสุขภาวะ 

	 ผูส้งูอายแุละคนพิการ	๓	กลุม่	คอื	ดจิทิลัโซลชัูนส�าหรับงานศัลยกรรมวัสดฝัุงใน	ดจิทิลัโซลชัูนส�าหรับ 

	 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	และดิจิทัลโซลูชันส�าหรับเทคโนโลยีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้และ 

	 สิ่งอ�านวยความสะดวก

๘.	 Mobility	&	 logistics	ด�าเนินงานตอบสนองเป้าหมายกรอบวิจัยอุตสาหกรรม	 เน้นการด�าเนินงาน 

	 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับอตุสาหกรรมยานพาหนะสมยัใหม่	ซ่ึงครอบคลมุทัง้ยานยนต์	เรือ	ระบบ 

	 ราง	และอากาศยานขนาดเล็ก	ซึง่จะตอ่ยอดจากอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้ส่วนเดิมของไทยไปสู่ 

	 การขับเคลือ่นด้วยระบบไฟฟ้า	และการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง	ๆ 	มาช่วยสนบัสนนุให้เกิด 

	 การขับข่ีทีป่ลอดภยั	รวมไปถึงการสร้างบริการแบบใหม่	ๆ	ให้กับภาคการขนส่งของประเทศ	นอกจากนี	้ 

	 ยังด�าเนินการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางที่สามารถ 

	 พ่ึงพาตนเองได้	ทั้งทางด้านการวางแผน	การออกแบบระบบ	การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและ 

	 ปลอดภัย	การซ่อมบ�ารุง	การวิจัยและพัฒนา	การผลิตช้ินส่วน	การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม 

	 ระบบขนส่งทางราง	 (วศร.)	และความร่วมมือเพ่ือจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยด้านการบริหารและ 

	 ควบคุมระบบการเดินรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๙.	 Energy	ท�างานสอดรับกับกรอบวิจัยพลังงาน	 เน้นสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงาน 

	 ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรต่อ 

	 ส่ิงแวดล้อม	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ทีเ่ก่ียวข้องกับด้านพลงังาน	ทีม่ต้ีนทนุต�า่และประสทิธิภาพ 

	 สูง	และผลักดันผลงานวิจัยเพ่ือขยายผลสู่ผู้ ใช	้ด�าเนินงานในกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน		 



๒๗แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

	 พัฒนาระบบกับเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง	กลุม่วิจยัเทคโนโลยพีลงังานหมนุเวียน	พัฒนาเทคโนโลยี 

	 การเพ่ิมคณุภาพให้ไบโอดเีซล	ระบบผลติและจดัการพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

	 สูง	และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงขั้นสูง	พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพน�้ามันดีเซล

๑๐.	Dual-use	defense	ด�าเนินงานตอบสนองเป้าหมายกรอบวิจัยอุตสาหกรรม	และกรอบวิจัยพลังงาน	 

	 มุง่เน้นวิจยัพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม	และส่งเสริมสนบัสนนุให้เกิดอตุสาหกรรมและนวัตกรรม 

	 ที่มีการใช้งานทั้งในภาคพลเรือนเชิงพาณิชย์และในด้านความมั่นคงของประเทศ	โดยมุ่งเน้นให้เกิด 

	 ผลผลิตส�าคัญ	๓	กลุ่ม	ได้แก่	(๑)	การรับมือภัยจากความไม่สงบและอาชญากรรม	เน้นการพัฒนา 

	 ระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพ่ือเช่ือมโยงและตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์	 และระบบป้องกันภัยจาก 

	 อากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยไีร้สาย	(๒)	การรับมอืภยัต่อความมัน่คงและเสถียรภาพแหล่งจ่าย 

	 พลงังาน	เน้นการพัฒนาระบบเซลล์จ่ายพลงังานทีป่ระกอบข้ึนจากวัตถุดบิภายในประเทศ	และระบบ 

	 ควบคุมเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน	และ	 (๓)	การรับมือภัยพิบัติ	 พัฒนาระบบกรองและบ�าบัด 

	 มลพิษทางอากาศแบบบูรณาการ	และระบบเซนเซอร์ตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศแบบบรูณาการ

 

ภาพที่ ๓.๓ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายของ สวทช. เพื่อตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศ (TDGs)

	 การจัดท�า	TOP	ของ	สวทช.	ได้มีการเรียบเรียงผลงานส่งมอบของแต่ละหน่วยงาน	รวบรวมเป็นหัวข้อหลัก

ของการด�าเนินงานของ	สวทช.	 ที่มีเป้าหมายส่งมอบชัดเจนใน	๓	ปี	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๔	 โดยได้ม ี

การเช่ือมโยงกับโจทย์ความต้องการของประเทศในระดับต่าง	 ๆ	 กับส่ิงส่งมอบหลัก	 (TOP)	 ของ	 สวทช.	 และ 

ความสามารถด้านเทคโนโลยี	(core	competency)	ของ	สวทช.	ที่สนับสนุนการด�าเนินงานในเรื่องดังกล่าว	ซึ่งหัวข้อ 

หลักของการด�าเนินงานแบ่งเป็น	๓	กลุ่ม	ได้แก่	

๑.	 การพัฒนา	วทน.	 เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ	 (STI	 solutions	 for	bio-based	 industry)	 

	 เน้นการพัฒนาตลอดห่วงโซ่	 ตั้งแต่การเกษตรแม่นย�า	 เพ่ือผลิตพืช	 สัตว์	 สมุนไพร	 อุตสาหกรรม 

	 เมล็ดพันธุ์	การแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร	อาหารสัตว์	อุตสาหกรรมการผลิตสารชีวเคมีภัณฑ์	และ 

Biochemicals

• คลังสารตนแบบของ

 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

• เทคโนโลยีการผลิต

 Biochemical compounds 

• จุลินทรียเพ�อใชในอุตสาหกรรม

 Biorefinery

• พันธุพืช-สัตวเศรษฐกิจ

• คลังขอมูลทางพันธุกรรม

• โรงเรือน plant factory

Precision agriculture

• Herbal extract from green 

 extraction process

• ผลิตภัณฑ Nano-cosmeceutical  

 จากสมุนไพร

Cosmeceutical

• Functional Ingredients

• อาหารเฉพาะกลุม เชน อาหารผูสูงอายุ

• Smart packaging

Food & feed

• National Genomic Data Bank

• Nanosensors & Nanoneedle 

 for NCDs

• Personalized diagnostics

 & treatment

Precision medicine

• กระบวนการผลิตและตรวจวิเคราะห

 ยาชีววัตถุใหม/คลายคลึง และวัคซีน 

• ผลิตภัณฑ therapeutic 

 antibody รักษาโรคมะเร็ง  

 รักษาโรคติดเชื้อ

Biopharmaceutical

• Battery pack

• Renewable energy 

 materials & system 

• Biodiesel (B10)

Energy

• Drone jammer/UTM

• Energy storage 

• เคร�องตรวจสอบวัตถุระเบิด/

 สารเสพติด

Dual-use defense

• Digital dentistry platform

• Digital orthopedic platform

• Digital healthcare for older   

 persons/persons with   

 disabilities platform

Medical devices & implants

• Lightweight structure

• Motor drive และระบบชารจ

• Signaling & controlling system

• ตนแบบชิ้นสวนและรถไฟฟารางเบา

Mobility & logistics

TDGs (Technology Development Groups)TDGs (Technology Development Groups)



๒๘ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

	 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง	และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง	 โดยมีห่วงโซ่การด�าเนินงานเร่ิม 

	 จากการพัฒนาพันธุ์พืช/สัตว์	การพัฒนาเมล็ดพันธุ์	เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการพืช/สัตว์สมัยใหม่	 

	 ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	การเตือนการณ์	คาดการณ์ผลผลิต	การบริหารจัดการกระบวนการผลิต	 

	 ไปจนถึงการขยายผลเกษตรอัจฉริยะและเกษตรกรรุ่นใหม่	 จากนั้นเป็นการแปรรูปเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

	 ในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	 เช่น	การพัฒนา	 functional	 ingredient	จากพืช	 สัตว์	หรือจุลินทรีย์	 เพ่ือใช ้

	 ในอุตสาหกรรมอาหาร	อาหารสัตว์	 หรือผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง	กระบวนการประเมินความปลอดภัย/ 

	 ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์	การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือท้ิงหรือผลิตผลทางการเกษตร 

	 โดยใช้เทคโนโลยี	biorefinery	เพื่อผลิตสารชีวเคมีภัณฑ์กลุ่มต่าง	ๆ	

	 ภาพที่	๓.๓	แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงนโยบายประเทศกับสิ่งส่งมอบของ	สวทช.	ด้านอุตสาหกรรมฐาน 

	 ชีวภาพ	และความสามารถด้านเทคโนโลยีของ	สวทช.	 โดย	TOP	ของ	สวทช.	ด้านอุตสาหกรรมฐาน 

	 ชีวภาพประกอบด้วยหัวข้อต่าง	ๆ	ดังแสดงให้เห็นในรูปแบบห่วงโซ่	(value	chain)

ภาพที่ ๓.๔ สิ่งส่งมอบด้านอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของ สวทช.

Bio-based industry

ISA, Seed, Cassava
2B

01 พันธุ
03 เก็บเกี่ยว

02 ปลูก เลี้ยง

04 หลังการเก็บเกี่ยว

15 Materials

09 Packaging

12 Conversion 14 Application

05 แปรรูป

11 Pretreatment

    Fractionation

13 Downstream

    Process

08 Efficacy &

    Safety testing

10 Resource mgt. &

    Waste recovery

15 Characterization 

    & Safety

07 Food

    processing

06 Functional ingredient

    production

16 Ingredient

    Evaluation

17 Product

    Development

Precision

agriculture

Biochemicals

Cosmeceutical

F12

Food & feed



๒๙แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน : รายไดประชาชาติ การขยายตัวของ GDP 
 และการกระจายรายได การลงทุนเพื�อการวิจัยและพัฒนา (เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ เกษตร
 แปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ)
๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (การเติบโตที่เปน
 มิตรกับสิ่งแวดลอม สรางมูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหาร
 ของประเทศและชุมชน)

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนยอย ๒๓ : ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)

๑.  แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ (เกษตรอัจฉริยะ เกษตรชีวภาพ สายพันธุพืช
 และสัตว การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร ยา 
 เครื�องสำอาง สมุนไพร การเชื�อมตอของสรรพสิ่ง และขอมูลขนาดใหญ ) 
๔.  แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพื้นฐาน (เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ 
 นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล)
๕.  แผนยอยดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (โครงสรางพื้นฐานดาน วทน.  
 มาตรฐานระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบ การถายทอดเทคโนโลยี บุคลากรวิจัยและ
 นวัตกรรม มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย)

NSTDA’s TOP

๑. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงเพื�อการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีแบบสหสาขาวิชา 
 การปรับปรุงพันธุและการบริหารจัดการพืชและสัตว  โรงเรือนและระบบควบคุมที่ปรับสภาพแวดลอม 
 ภายในใหเหมาะสมกับการปลูกพืช เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคพืช/สัตว โมเดลการจัดการเพาะ 
 ปลูกพืช ทำนายผลผลิต 
๒.  พัฒนา วทน. เพื�อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร พัฒนาสารกลุม functional ingredient อาหาร 
 ปลอดภัย การตรวจสอบยอนกลับ กระบวนการผลิตอาหารแบบขั้นสูงโดยใชเทคโนโลยี  Big data  
 analytics บรรจุภัณฑอาหารที่เปน smart packaging
๓.  การคนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สังเคราะหสารเพื�อเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ คลังสาร
 ตนแบบของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ตนแบบผลิตภัณฑ รวมทั้งจุลินทรียเพื�อใชในอุตสาหกรรม 
 biorefinery การใชประโยชนจากของเสีย เพื�อสนับสนุนอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
๔. พัฒนา วทน. เพื�อผลิตภัณฑ Cosmeceuticals ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับ
 ในระดับนานาชาติ พัฒนา Natural active ingredients, Bio-based functional cosmetic ingredients

NSTDA’s core competency

Omics (Sequencing, transcriptomics, proteomics, metagenomics), Marker Assisted Selection, 
Advanced bio-processing technology, High throughput screening, Tissue culture/ cell culture, 
Multiplex detection, Big data & data analytics, Sensor process & device, Cyber-physical 
system,Data Science, Decision Support, Control System, Somatic embryogenesis, Crop 
monitoring, Simulation modeling, Cloud open platform, Predictive analytics, Functional fiber & 
nonwovens, Functional packaging technology, Food structuring, Rheology, Nanoencapsulation, 
Targeted delivery, Nano functional coating technology, Nanosafety, Advanced Nano–
characterization, Responsive materials and nanosensing, 3D-organ models



๓๐ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๒.	 การพัฒนา	 วทน.	 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต	 (STI	 solutions	 for	 health	 and	 

	 wellness)	มุ่งพัฒนางานตั้งแต่การป้องกัน	การวินิจฉัย	การรักษา	และการฟื้นฟู	โดยด�าเนินงานภายใต้	 

	 ๔	เรื่องหลัก	ได้แก่	(๑)	การพัฒนาเทคโนโลยี/แนวทางการวินิจฉัย	พยากรณ์	และรักษาโรคที่เป็นปัญหา 

	 ส�าคัญทางสาธารณสุขของประเทศอย่างแม่นย�า	 (๒)	การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนใหม่	และยา 

	 ชีววัตถุชนิดใหม่	 ส�าหรับรักษาโรคที่พบมากในภูมิภาคอาเซียน	 เน้นการพัฒนาวัคซีนมนุษย์และสัตว์								 

	 (๓)	การพฒันาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์และบริการทางการแพทย์เพ่ือดแูลสุขภาพประชาชน	สร้างเครือข่าย 

	 ที่มีความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัย/เทคโนโลยีเพ่ือรับมือโรคระบาด/unknown	pathogen	และ											 

	 (๔)	การพัฒนา	วทน.	ด้านเคร่ืองมอืแพทย์	นวัตกรรมสขุภาพ	อปุกรณ์ประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ 

	 เทคโนโลยฟ้ืีนฟูสมรรถภาพ	เทคโนโลยสีิง่อ�านวยความสะดวกส่งเสริมให้เกิดอตุสาหกรรมเคร่ืองมอืแพทย์ 

	 และบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์สังคมสูงวัย

ภาพที่ ๓.๕ สิ่งส่งมอบด้านการส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
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02 การวินิจฉัย
04 การฟนฟู

03 การรักษา

Stem cell

Biopharma
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Data Biobank
Thai ref.

genome Treatment ระบบบริการสุขภาพ

ระบบขอมูลสุขภาพ

bank

Biomarker Non-invasive diagnostic

Precision

medicine

Medical

devices &

implants

Biopharmaceutical



๓๑แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

๒.  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน: รายไดประชาชาติ การขยายตัวของ GDP 
 และการกระจายรายได การลงทุนเพื�อการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
 อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร) 
๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย     
(การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ระบบบริการสุขภาพสรางสุขภาวะที่ดี)
๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ)

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนยอย ๒๓ : ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)

๑. แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ (อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ
 และวัคซีน การบริการทางการแพทย ระบบแพทยปฐมภูมิ การดูแลผูสูงอายุ การบริการทางการแพทย
 แบบแมนยำ) 
๒. แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม (การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ระบบบริการ 
 สาธารณสุข)
๔.  แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพื้นฐาน (เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ  
 นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล)
๕.  แผนยอยดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (โครงสรางพื้นฐานดาน วทน. มาตรฐาน  
 ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบ การถายทอดเทคโนโลยี บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม  
 มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย)

NSTDA’s TOP

๑. พัฒนา วทน. ดานเครื�องมือแพทย นวัตกรรมสุขภาพ อุปกรณประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย
 เทคโนโลยีฟนฟูสมรรถภาพ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรม 
 เครื�องมือแพทยและบริการทางการแพทยเพื�อรองรับสถานการณสังคมสูงวัย
๒.  เทคโนโลยี/แนวทางการวินิจฉัย พยากรณ และรักษาโรคที่เปนปญหาสำคัญทางสาธารณสุขของ
 ประเทศอยางแมนยำ ใชขอมูลพันธุกรรมรวมกับขอมูลทางคลินิก บริหารจัดการฐานขอมูลพันธุกรรม
 และชีวสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีการรักษาอยางจำเพาะ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชยา
๓.  เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนใหม และยาชีววัตถุชนิดใหม สำหรับรักษาโรคที่พบมากในภูมิภาคอาเซียน 
 เนนการพัฒนาวัคซีนมนุษยและสัตว การพัฒนา therapeutic antibody รักษาโรคติดเชื้อ cell & gene 
 therapy สำหรับรักษาโรคเลือด และโรคทางตา
๔. พัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑและบริการทางการแพทยเพื�อดูแลสุขภาพประชาชน สรางเครือขายที่มี
 ความพรอมดานการตรวจวินิจฉัย/เทคโนโลยีเพื�อรับมือโรคระบาด/unknown pathogen

NSTDA’s core competency

Omics (Sequencing, transcriptomics, proteomics, metagenomics, etc.), High throughput 
selection, Advanced bio-processing technology, Genome-wide association study, Bioinformatics, 
Metabolic engineering technology, Microarray & bead array, Big data & data analytics, Sensor 
process & device, Data Science, Predictive Analytics, Data Mining/Text Mining, Composite 
materials, Human-centric design, Material modelling, Fabrication and Processing, Testing and 
Analysis, Nanoencapsulation, Nanoscale modelling and simulation, Targeted delivery, 
Non-animal safety testing, 3D-organ models, Responsive Materials and Nanosensing, Advanced 
Nano–characterization, Biomedical engineering, 3D-Printing Implant



๓๒ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๓.	 การพัฒนา	วทน.	เพ่ือสนบัสนนุอตุสาหกรรมการผลติ	(STI	solutions	for	production-based	industry)	 

	 เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง	 ๆ	 เพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมอื่น	 ๆ	 

	 ทีเ่ก่ียวข้อง	๓	เร่ืองหลกั	ได้แก่	(๑)	การพฒันา	วทน.	ข้ันสูงส�าหรับพลงังาน	พัฒนาระบบกักเก็บพลงังาน 

	 ประสิทธิภาพสูง	การเพ่ิมคุณภาพน�้ามันดีเซล	ระบบผลิตและจัดการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่มี 

	 ประสิทธิภาพสูง	ระบบควบคุมและบริหารจัดการแหล่งจ่ายพลังงาน	เซลล์จ่ายพลังงานให้มีความมั่นคง/ 

	 เสถียรภาพ	 (๒)	การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความพร้อมส�าหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรมระบบ 

	 รางและการขนส่งสมัยใหม่	โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อ 

	 ให้เกิดการขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรม	และ	 (๓)	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีความส�าคัญและ 

	 จ�าเป็นส�าหรับงานด้านความมั่นคงของประเทศและการใช้งานทั่วไปในภาคพลเรือน	 เช่น	ระบบป้องกัน 

	 ภัยจากอากาศยานไร้คนขับ,	อุปกรณ์ทางทหาร,	 ระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ของคนและยานยนต์,	 ระบบ 

	 ป้องกันภัยพิบัติ

ภาพที่ ๓.๖ สิ่งส่งมอบด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
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๓๓แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

๑.  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง (การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอ
 ความมั่นคง)
๒.  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน : รายไดประชาชาติ การขยายตัวของ GDP 
 และการกระจายรายได การลงทุนเพื�อการวิจัยและพัฒนา (อุตสาหกรรมและบริการขนสงและ
 โลจิสติกส อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  )
๕.  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม)

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนยอย ๒๓ : ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)

๑. แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ (พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 โครงขายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การขนสงระบบราง การเชื�อมตอของสรรพสิ่ง 
 และขอมูลขนาดใหญ ระบบโลจิสติกสอัจฉริยะ) 
๓.  แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสิ่งแวดลอม (พลังงานหมุนเวียน ระบบการกักเก็บ
 พลังงาน และระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ) 
๔.  แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพื้นฐาน (เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ 
 นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล)
๕.  แผนยอยดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (โครงสรางพื้นฐานดาน วทน. มาตรฐาน 
 ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบ การถายทอดเทคโนโลยี บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
 มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย)

NSTDA’s TOP

๑.  พัฒนา วทน. ขั้นสูงสำหรับพลังงาน พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง การเพิ่มคุณภาพ
 น้ำมันดีเซล ระบบผลิตและจัดการพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบควบคุม
 และบริหารจัดการแหลงจายพลังงาน เซลลจายพลังงานใหมีความมั่นคง/เสถียรภาพ 
๒.  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความพรอมสําหรับใชงานในภาคอุตสาหกรรมระบบรางและการขนสง
 สมัยใหม รวมมือกับหน©วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศเพื�อใหเกิดการขับเคลื�อน
 ในภาคอุตสาหกรรม
๓.  วิจัยพัฒนานวัตกรรมท่ีมีความสำคัญและจำเปนสำหรับงานดานความม่ันคงของประเทศและการใชงาน
 ทั่วไปในภาคพลเรือน เชน ระบบปองกันภัยจากอากาศยานไรคนขับ, อุปกรณทางทหาร, ระบบ
 ตรวจสอบอัตลักษณของคนและยานยนต, ระบบปองกันภัยพิบัติ

NSTDA’s core competency

Artificial intelligence, Machine learning, Predictive analytics, Simulation modeling, Cloud open 
platform, Internet of Thing (IoT), Intelligent Sensors, Composite materials, Material selection & 
processing, Lightweight engineering, Metal processing, Advanced fabrication, Failure analysis, 
corrosion, surface treatment, Human-centric design, Nanocatalysis, Nano functional coating 
technology, Superhydrophobic/ self cleaning



๓๔ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๓.๒ หน่วยงานวิจัยเฉพาะทางสนับสนุนการพัฒนา วทน. เพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์

	 สวทช.	จดัตัง้หน่วยงานวิจยัเฉพาะทางสนบัสนนุการพัฒนา	วทน.	เพ่ือการน�าไปใช้ประโยชน์	เรียกว่า	ศนูย์วิจยั

และพัฒนาเฉพาะทาง	(focus	center)	เพื่อพัฒนางานวิจัยเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้

งานจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ ใช้อย่างชัดเจน	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทางมี 

การบริหารจัดการแยกออกจากศูนย์แห่งชาติ	มีเป้าหมายการด�าเนินงานและส่ิงส่งมอบที่จ�าเพาะเจาะจงในลักษณะ	 

agenda-based	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทางมี	๓	หน่วย	ดังนี้	

๑. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (Assistive Technology and  

 Medical Devices Research Center: A-MED)	จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพฒันา 

	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเคร่ืองมือแพทย์	 นวัตกรรมสุขภาพ	 อุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณ 

	 ชีวการแพทย์	เทคโนโลยฟ้ืีนฟูสมรรถภาพ	เทคโนโลยทีีท่กุคนเข้าถึงและเทคโนโลยส่ิีงอ�านวยความสะดวก	 

	 เพ่ือตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย	S-curve	ด้านการแพทย์ครบวงจร	รวมถึงการพัฒนา 

	 คุณภาพชีวิตของประชาชน	โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุรองรับกับสถานการณ์สังคมสูงวัย

๒. ศูนย์เทคโนโลยเีพ่ือความมัน่คงของประเทศและการประยุกต์เชงิพาณิชย์ (National Security and  

 Dual-Use Technology Center: NSD)	จดัตัง้ข้ึนเพ่ือด�าเนนิงานและส่งเสริมการวิจยัพัฒนาเทคโนโลย ี

	 และนวัตกรรมเพ่ือความมัน่คงของประเทศในส่วนทีม่มีติขิองการใช้งานในภาคพลเรือนโดยทัว่ไปร่วมด้วย 

	 เป็นหลัก	โดยมุ่งเน้นการด�าเนินการในหัวข้อส�าคัญ	ๆ	อาทิ	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันและ 

	 รับมือภัยจากความไม่สงบและอาชญากรรม	การพัฒนาเทคโนโลยีส�าหรับรับมือภัยพิบัติและเหตุการณ์ 

	 ฉุกเฉิน	เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงาน	และเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะไร้คนขับ	

๓. ศูนย์วิจัยระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Rail and Modern Transports: RMT)	จัดตั้งขึ้นเพื่อ 

	 เป็นหน่วยงานท่ีสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ผ่านการวิจยัและความร่วมมอื	เพ่ือรองรับความต้องการ 

	 ของอตุสาหกรรมระบบรางและการขนส่งสมยัใหม่	ด�าเนนิงานวิจยัและพัฒนาเทคโนโลย	ีสร้างนวัตกรรม 

	 ใหม่ที่มีความพร้อมส�าหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรมระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่	 ร่วมมือกับ 

	 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรม	 

	 และเป็นกลไกส�าคัญในการรับ-ถ่ายทอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่

๓.๓ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา วทน. 

สวทช.	ได้พัฒนาและยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีซ่ึงสนบัสนนุการด�าเนนิงาน

ด้านการพัฒนา	วทน.	เพื่อตอบโจทย์ส�าคัญของประเทศ	แบ่งออกเป็น	๒	กลุ่ม	คือ	

๑. โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure: NSTI)  

	 จัดตั้งโดยมีเป้าหมายในการด�าเนินการวิจัยพ้ืนฐานที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ	 เพ่ือสร้างขีด 

	 ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 บริการทางด้านเทคนิค	 วิชาการ	 ที่มีมาตรฐาน	 

	 ด้วยเคร่ืองมือที่ทันสมัย	สร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ	 

	 เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานในปัจจุบันและเตรียมการขยายผลในอนาคต	ปัจจุบัน	 สวทช.	 จัดตั้ง 

	 หน่วยงาน	NSTI	๕	หน่วยงาน	ได้แก่	



๓๕แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

๑. ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT)	มุ่งเป็นธนาคาร 

	 ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคม 

	 เศรษฐกิจ	นวัตกรรม	และส่ิงแวดล้อมของประเทศ	 เป็นโครงสร้างพื้นฐานของไทยในการจัดเก็บ	 

	 อนุรักษ์	 เพ่ือการน�าไปใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ	อาทิ	 พืช	จุลินทรีย์	และข้อมูลจีโนมของ 

	 มนุษย์	 รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องแก่ประชาคมวิจัย	 และสร้างพันธมิตรเพ่ือร่วมกันพัฒนาขีด 

	 ความสามารถด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC)	มีเป้าหมายเพ่ือสร้างงานวิจัยและ 

	 นวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงจากความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีโอมิกส์	 สร้างความสามารถ 

	 ทางเทคโนโลยีโอมิกส์	 พัฒนาวิธีการตรวจสอบทาง	genomics,	 transcriptomics,	 proteomics	 

	 และ	metabolomics	 ที่ได้มาตรฐานวิชาการ	 มีประสิทธิภาพ	และทันสมัยอยู่เสมอ	 เช่ือมต่อ 

	 ความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสู่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม	ม ี

	 การพัฒนามาตรฐานการวิจัย	ที่ควบคุมคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	และมีความปลอดภัย	สร้างเครือข่าย 

	 การท�างาน	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ทั้งในและต่างประเทศ	

๓. ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ (Center for Cyber-Physical Systems: CPS)	 มีเป้าหมาย 

	 การจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้และกระจายแนวคิด	การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

	 ด้านระบบไซเบอร์-กายภาพ	 ช้ันน�าของประเทศไทยและขยายสู่ภูมิภาคอาเซียน	 เป็นศูนย์บริการ 

	 โครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติ	ที่มีผู้เชี่ยวชาญ	เครื่องมือ	และห้องทดสอบ	ส�าหรับการสร้างนวัตกรรม	 

	 ให้ค�าปรึกษา	และถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี	CPS	แก่สาธารณชน	 เพ่ือยกระดับ 

	 อุตสาหกรรมของสู่ยุคประเทศไทย	๔.๐

๔. ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค�านวณข้ันสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)   

 มีพันธกิจในการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค�านวณประสิทธิภาพสูง	สามารถรองรับโจทย ์

	 ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศ	เพ่ือความรวดเร็วและแม่นย�าในการหาค�าตอบ	โดยให้ความส�าคญัต่อ 

	 งานวิจัยทางด้าน	computational	science,	data	analytics	และ	AI	โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ส�าคัญเพื่อ 

	 ให้บริการ	high-performance	computing	ในระดบัประเทศ	และเป็นผูแ้ทนของประเทศในเวทรีะดบั 

	 นานาชาติ

๕. สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Technology and Informatics  

 Institute for Sustainability: TIIS)	จดัตัง้ข้ึนโดยมเีป้าหมายเพ่ือเป็นหน่วยงานช้ันน�าระดบัประเทศ 

	 และภูมิภาค	ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศวัฏจักรชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน	 พัฒนาโครงสร้าง 

	 พ้ืนฐานด้านข้อมลูวัฏจกัรชีวิต	(ของวัสดพ้ืุนฐานพลงังาน	ผลติภณัฑ์และบริการ)	พร้อมทัง้วิจยั	พัฒนา	 

	 และถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการประเมนิวัฏจกัรชีวิต	เพือ่สนบัสนนุให้ประเทศมุง่สู่เศรษฐกิจหมนุเวียน	 

	 (circular	economy)	เติบโตอย่างยั่งยืน	และสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล



๓๖ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

ภาพที่ ๓.๗ โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ สวทช. ด�าเนินการ

๒. โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 

	 ศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์	ทดสอบ	สอบเทียบ	ตรวจสอบ	และรับรองผลิตภัณฑ์	 เพื่อยกระดับ 

	 อุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล	 เน้นการพัฒนาและให้บริการด้านวิเคราะห์ทดสอบและ 

	 บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม ่

	 ของประเทศ	และเพื่อให้เกิด	visibility	ในระดับสากล	รวมถึงเน้นความพึงพอใจจากลูกค้าพันธมิตรที่ใช้ 

	 บริการ	โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่	สวทช.	ด�าเนินการจัดตั้งมี	๔	หน่วยงาน	ได้แก่

๑. ศูนย์์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Product  

 Testing Center: PTEC)	เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่สามารถรองรับความเจริญทางอุตสาหกรรม 

	 ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	มุ่งเน้นการให้้บริการทดสอบแก่ผู้ประกอบการทั้ง 

	 ภาครัฐและเอกชนที่ต้องการทดสอบเพื่อการส่งออกและน�าเข้า	และเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐาน

	 ของสินค้า	การทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อการน�าเข้า	และการรับรองผลิตภัณฑ์ให้้เกิด 

	 ขึ้นในประเทศไทย

๒. ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and Testing Service  

 Center: NCTC)	 จัดตั้งข้ึนเป็นศูนย์กลางการด�าเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการ 

	 วิเคราะห์ทดสอบด้วยห้องปฏบิตักิารทีม่คีณุภาพตรงตามหลกัมาตรฐานสากล	(ISO/IEC	17025)	และ 

	 เครื่องมือที่ทันสมัย	สนับสนุนการท�าวิจัย	พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไปสู่ตลาดโลก	ตัวอย่างของ 

	 บริการวิเคราะห์ทดสอบ	อาทิ	 บริการศึกษาทดสอบทางด้านพิษวิทยาของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ 

	 ประเภทต่าง	ๆ	การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของพื้นผิววัสดุในแนวลึกระดับนาโนเมตร	การวิเคราะห ์

	 หาโครงสร้างทางเคมรีวมถึงองค์ประกอบของสารตวัอย่าง	การวิเคราะห์ทดสอบฤทธิต้์านเช้ือจลุนิทรีย์	 

	 (antibacterial	testing)	ของวัสดุ	เป็นต้น

โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(National S&T Infrastructure)

National Biobank of Thailand

NSTDA Supercomputer Center

Center for Cyber-Physical Systems

• โครงสรางพื้นฐานของประเทศในการจัดเก็บ
 อนุรักษ ใหบริการทรัพยากรชีวภาพ ขอมูลที่
 เกี่ยวของแกประชาคมวิจัย
• สรางพันธมิตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
 การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
 อยางยั่งยืน และเปนไปตามกฎระเบียบที่
 เกี่ยวของ

National Omics Center
วิจัย พัฒนาและใหบริการเทคโนโลยี Omics
แบบครบวงจรที่ไดมาตรฐานระดับสากล อาทิ
• DNA fingerprinting/barcoding
• Seed purity test
• Genotyping
• Genome & transcriptome sequencing 
• Single-cell genomics
• Proteomic + Peptide analysis
• Metabolomics 

Technology and Informatics
Institute for Sustainability
• พัฒนาองคความรู เทคนิคเพื่อใหบริการ
 ประเมินวัฏจักรชีวิตดวยมาตรฐานรชะดับสากล
 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืน
• สรางขีดความสามารถประเทศตาม Thailand’s
 Green Growth Strategy เพื่อรองรับการ
 เปลี่ยนแปลงดานการคาโลก

• พัฒนาและใหบริการทรัพยากรระบบคำนวณ
 ดวยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง เพื่อเปน
 แพลตฟอรมบริการระดับประเทศดาน วทน.

• ใหบริการปรึกษาและผลักดัน ใหเกิดระบบนิเวศ
 ของการใชงาน IoTs
• สรางงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขา เพื่อสงเสริม
 ประเทศไทยใหเขาสูยุคอุตสาหกรรม ๔.๐



๓๗แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

๓. ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service  

 Center: DECC)	 จัดตั้งข้ึนเพ่ือเป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้าของ 

	 ประเทศไทยและอาเซียน	 เน้นงานออกแบบและให้ความรู้ด้านวิศวกรรมและการตลาดให้กับ 

	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	 ตัวอย่างบริการ	 อาทิ	 การพัฒนาต้นแบบ	 

	 เครื่องจักร	และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม	เป็นต้น

๔. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and  

 Houseware Product Testing Center: CTEC)	จดัตัง้ข้ึนเพ่ือให้บริการทดสอบผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ 

	 บนโต๊ะอาหาร	เซรามิก	วัสดุก่อสร้าง	กระเบื้อง	สุขภัณฑ์ก๊อกน�้า	ฝักบัว	แก้ว	กระจก	ตามมาตรฐาน 

	 ในประเทศและมาตรฐานสากล	 เน้นระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

	 ของผลติภณัฑ์	ลดต้นทนุ	และสร้างผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่กลุม่อตุสาหกรรมในประเทศ	 

	 อันจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล่านั้นในเวทีสากล

ภาพที่ ๓.๘ โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

การพัฒนาและใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ
National Quality Infrastructure (NQI)

ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สวทช. ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
ศูนยทดสอบผลิตภัณฑเครื่องใชในบาน
และเซรามิกอุตสาหกรรม

• ศูนยกลางการดำเนินงานในการพัฒนาและ
 สงเสริมงานบริการวิเคราะหทดสอบใหตรงตาม
 หลักมาตรฐานสากล
• ใหบริการดวยเครื่องมือที่ทันสมัย ตามวิธี
 มาตรฐานตางๆ
• สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

• ศูนยทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ
 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
• ใหบริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑไฟฟา
 และอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจำหนายในประเทศ นำเขา
 และสงออก ตามมาตรฐานสากล
• บริการสอบเทียบอุปกรณเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

• หนวยงานใหบริการดานการใหคำปรึกษา การวิเคราะห
 และแกไขปญหา การทดสอบ การสรวงตนแบบ
 (Simulation)
• พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของแบบครบวงจร
 เพื่อตอบโจทยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพ
 และรองรับภาคอุตสาหกรรมตางๆ

• หนวยงานใหบริการวิเคราะหทดสอบ และรับรอง
 ผลิตภัณฑแบบเบ็ดเสร็จ ตามมาตรฐานสากล
• ใหบริการผลิตภัณฑกลุมเครื่องใชบนโตะอาหาร
 กระเบื้อง สุขภัณฑ เซรามิก อิฐมวลเบา กอกน้ำ/
 ฝกบัว และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

NCTC PTEC

CTEC



๓๘

บทที่ ๔

กลยุทธ สวทช. 
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๓๙แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

๔.๑ แผนที่กลยุทธ์ของ สวทช.

แผนที่กลยุทธ์แสดงปัจจัยหลักหรือวัตถุประสงค์หลัก	 (Strategic	Objective,	SO)	ที่จะต้องด�าเนินการให้

ประสบความส�าเร็จ	สวทช.	มีความจ�าเป็นต้องทบทวนแผนที่กลยุทธ์เพื่อปรับวัตถุประสงค์หลัก	(SO)	ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายในการด�าเนินงานของ	สวทช.	ในปัจจุบัน	แผนที่กลยุทธ์ของ	สวทช.	ได้จัดจ�าแนก	SO	ออกเป็น	๔	มุมมองที่ 

สอดคล้องกับ	Balanced	Scorecard	(BSC)	จากมมุมองบนสุดไปล่างสุด	ได้แก่	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี		พันธมติร/ลกูค้า/ 

การเงิน	กระบวนการภายใน	และความสามารถขององค์กร	ตามล�าดับ

ภาพที่ ๔.๑ แผนที่กลยุทธ์ สวทช. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗

สวทช.	ทบทวนและปรับปรุงแผนที่กลยุทธ์เพ่ือให้สะท้อนต่อเป้าหมายของแผนกลยุทธ์	 สวทช.	ฉบับ	๖.๓	 

(พ.ศ.	๒๕๖๓-๒๕๖๗)	 ให้ชัดเจนยิ่งข้ึน	ผลการทบทวนท�าให้เกิดการเพ่ิม	SO	 ข้ึนอีก	๑	 เร่ือง	 ได้แก่	SO2	 เร่ือง 

การสร้างคนไทยในศตวรรษที่	๒๑	ซึ่งแต่ละ	SO	มีค�าอธิบายดังนี้

มมุมองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	(SO1)	มุง่เน้นการใช้	วทน.	เป็นเป็นเคร่ืองมอืในการผลกัดนัประเทศไปสู่เศรษฐกิจ 

ฐานนวัตกรรม	ด้วยการส่งมอบผลงานที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง	พัฒนาหรือบรรเทาปัญหา

ในประเด็นหลักที่เป็นโจทย์ส�าคัญหรือความต้องการของประเทศ	และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึนในกิจกรรมด้าน 

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรมของภาคส่วนต่าง	ๆ	และ	 (SO2)	 ใช้	 วทน.	 เป็นฐานในการสร้างคนไทยใน

ศตวรรษที่	๒๑	ตามเป้าหมายของกระทรวง	อว.	และตามยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ที่ก�าหนด 

การสร้างนักวิจัยให้เพิ่มขึน้เป็นนักวิจัย	๒๕	คนต่อประชากร	๑๐,๐๐๐	คน	รวมถงึการสร้างความตระหนักรู้แบบ	STEM	

(Science,	Technology,	Engineering	and	Mathematics)

มุมมองพันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน	(SO5)	สวทช.	จะต้องผลักดันกิจกรรมในด้านวิจัย	พัฒนา	ออกแบบและ

วิศวกรรม	 (RDDE)	 ไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง	ๆ	ที่ตรงตามความต้องการ

ที่แท้จริงของภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 โดย	 (SO4)	 สวทช.	 จะต้องสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร	 

เพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญ	บทบาทหน้าที่เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน	ตลอดจนทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ให้ 

ครบถ้วนและมคีวามพร้อมในการส่งมอบผลงานสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงและมคีวามยัง่ยนื	และ	(SO3)	ยงัคงมุง่สร้าง 

มุมมอง

SO1

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

และมูลคาการลงทุนในดาน วทน.

SO2

การสรางคนไทยในศตวรรษที่ 21

SO3

ความมั่นคงทางการเงิน

SO4

ความรวมมือกับพันธมิตร

ทั้งในและตางประเทศ

SO5

การประยุกต ใชผลงานวิจัย

และองคความรู

SO6

โครงสรางพื้นฐานและ

มาตรการสนับสนุน

SO7

การบูรณาการการทำงาน

ในทุกระดับ

SO8

การสรางความสามารถในการกำหนดโจทย

และตอบความตองการของประเทศ

SO9

ความสามารถในการปรับตัวขององคกร

เพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลง

SO10

บุคลากร เกง ดี มีสุข ผูกพัน

ผูมีสวนไดสวนเสีย

พันธมิตร/ลูกคา/การเงิน

กระบวนการภายใน

ความสามารถขององคกร

Strategic Objectives การวัดผลสำเร็จ

มูลคาผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและสังคม

มูลคาการลงทุนและ

จำนวนบุคลากรวิจัย

รายได

ความพึงพอใจ

ของลูกคา

ภายนอก

ความผูกพัน

ของบุคลากร

ตอองคกร

บทที่ ๔
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๔๐ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

ความมัน่คงทางการเงนิ	และการบริหารงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ	เพ่ือให้	สวทช.	สามารถจดัสรรทรัพยากรและ

ด�าเนินงานส่งมอบผลงานได้อย่างต่อเนื่อง

มุมมองกระบวนการภายใน	ให้ความส�าคัญกับเรื่อง	(SO8)	การสร้างความสามารถในการก�าหนดโจทย์และ 

ตอบความต้องการของประเทศ	 เนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ

ประเทศและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น	ต้องมีการวิเคราะห์เพื่อก�าหนดโจทย์ที่ถูกต้อง	จึงจะน�าไปสู่การด�าเนินการ 

เพื่อตอบโจทย์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะการสร้างความเชี่ยวชาญด้าน	วทน.	ที่จ�าเป็นให้กับประเทศใน

อนาคต	ซึ่งการพัฒนาผลงานมักต้องอาศัยความรู้ความช�านาญหลากหลายสาขา	และการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง	จึงจ�าเป็น	(SO7)	ต้องมีการบูรณาการการท�างานของกลุ่มภารกิจทั้ง	๗		ด้านเพื่อให้เกิด	alignment	ในทุก

ระดบั	นอกจากนี	้(SO6)	สวทช.	ยงัคงส่งเสริมให้พันธมติร	ประชาชนทัว่ไป	และลกูค้า	สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ 

ในโครงสร้างพืน้ฐานและมาตรการสนบัสนนุต่าง	ๆ 	ได้โดยสะดวก	เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการสร้างความร่วมมอืระหว่างกัน	

และส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจท�ากิจกรรมด้าน	วทน.	มากขึ้น	

รากฐานที่ส�าคัญในการส่งมอบงานตาม	SO	ต่าง	ๆ 	ที่ได้กล่าวข้างต้น	สะท้อนผ่านมุมมองความสามารถของ

องค์กร	(SO9)		การจัดตั้งกระทรวง	อว.	ส่งผลให้	สวทช.	ต้องเตรียมระบบและสร้างความตระหนักให้บุคลากร	พร้อม 

ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง	 เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสท่ีจะขับเคลื่อนการท�างานได้อย่างราบร่ืน	คล่องตัว	

(agility)	ซ่ึงปัจจยัทีส่�าคญั	คอื	(SO10)	บคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถเป็นพลงัขับเคลือ่นการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ 

น�าไปสู่การบรรลเุป้าหมายของ	สวทช.	การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมให้เป้าหมายของบคุลากรและเป้าหมายของ

องค์กรมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	จะช่วยให้บุคลากรท�างานอย่างมีความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร	

๔.๒ กลยุทธ์ของ สวทช. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗

๑. วิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาท่ี สวทช. มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาขีดความสามารถด้าน

เทคโนโลยีของ สวทช. ในสาขาท่ีตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี

ในอนาคต	ผ่านกลไกการบริหารงานวิจัย	กลไกการสร้างความร่วมมือกับทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และกลไก

สื่อสารด้าน	วทน.	ที่มีประสิทธิภาพ

๒. ผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน  

ด้วยการปรับปรุงกลไกสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรม	อาทิ	กลไก	startup/spin-off,	holding	company,	ITAP,	

TTRS,	กลไกบัญชีนวัตกรรมไทย,	กลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ,	กลไกเชื่อมโยงกับบริษัท

ในเขตนวัตกรรมต่าง	ๆ	ของ	สวทช.	และ	BOI

๓. เช่ือมโยงกับพันธมติรในภมูภิาค ภาคี สถาบนัการศึกษา ในการน�า วทน. ไปขยายผลในภมูภิาค สร้าง 

showcase ของประเทศในพื้นท่ี EECi, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต	้ผ่านกลไกต่าง	ๆ	อาทิ	การจัดตั้ง	nation-

a l 	 research	 labora to ry	 ในภูมิภาค	 เขตนวัตกรรมต ่ าง	 ๆ	 (EECi , 	 TSP,	 SWP,	 RSPs , 	 F I )	 

การเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และมหาวิทยาลัยในพื้นที่	กลไกพัฒนาบุคลากรวิจัย

๔. เพ่ิมสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น	การบริหารงบประมาณ	

ระบบบริหารคณุภาพงานวิจยั	ระบบการประเมนิผลให้เช่ือมโยงกับลกัษณะการสร้างงาน	การเตรียมก�าลงัคน	การสร้าง

เส้นทางอาชีพ	รวมถึงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	และการมีส่วนร่วม



๔๑แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

๔.๓ เป้าประสงค์ กลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ของกลยุทธ์ สวทช. 

๑. วิจัยและสร้างนวัตกรรมในสาขาท่ี สวทช. มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาขีดความสามารถ 

ด้านเทคโนโลยีของ สวทช. ในสาขาที่ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีในอนาคต 

เป้าประสงค์ 

ผลงานด้าน	วทน.	มีการน�าไปใช้ประโยชน์ตอบโจทย์ของประเทศได้	ก่อให้เกิดผลกระทบสูงในด้านเศรษฐกิจ

และสังคม	มีการใช้	 วทน.	 ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ	ตามเป้าหมายการสร้าง

คนไทยในศตวรรษที่	๒๑	และขีดความสามารถด้าน	วทน.	ขององค์กรสูงขึ้น

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

การจัดท�า	TOPs	และแผนงานที่เชื่อมโยงกับโจทย์ที่ส�าคัญของประเทศ	การก�าหนด	business/utilization	

model	การมีกลไกการบริหารคุณภาพงานวิจัย	การผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	กลไกการสร้างความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ	กลไกสื่อสารด้าน	วทน.	ที่มีประสิทธิภาพ	และการบูรณาการความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา	และกลุ่ม

ภารกิจให้สอดคล้องกันในการท�างานจริง	(alignment)

การวัดผล

•	มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

•	จ�านวนบุคลากรวิจัยที่พัฒนาโดย	สวทช.	เพิ่มขึ้น

•	ขีดความสามารถด้าน	วทน.	ขององค์กรสูงขึ้น

๒. ผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

เป้าประสงค์

ภาครัฐ	เอกชน	ชุมชน	และเกษตรกรเล็งเห็นความส�าคัญของ	วทน.	และมีการลงทุนในกิจกรรมด้าน	วทน.	

เพิ่มขึ้น	

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

มาตรการสนับสนนุภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีผ่ลกัดนัให้เกิดการลงทนุและการใช้ประโยชน์	วทน.	ได้อย่างแท้จริง	เช่น	

กลไก	startup/spin-off,	holding	company,	ITAP,	TTRS,		กลไกบัญชีนวัตกรรมไทย,	กลไกการพัฒนานวัตกรรม

ตามความต้องการของภาครัฐ,	กลไกการเชื่อมโยงกับบริษัทในเขตนวัตกรรม,	และความร่วมมือกับ	BOI	

การวัดผล

•	มูลค่าการลงทุนในกิจกรรมด้าน	วทน.	ของภาคการผลิต	บริการ	และเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

•	จ�านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอนาคตที่พัฒนาโดย	สวทช.	เพิ่มขึ้น

•	นวัตกรรมที่น�าไปสู่เชิงพาณิชย์



๔๒ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๓. เชื่อมโยงกับพันธมิตรในภูมิภาค ภาคี สถาบันการศึกษา ในการน�า วทน. ไปขยายผลในภูมิภาค 

สร้าง showcase ของประเทศในพื้นที่ EECi, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ 

เป้าประสงค์ 

สวทช.	สามารถน�าองค์ความรู้หรือความเช่ียวชาญ	 เข้าไปเสริมการด�าเนินงานเชิงพ้ืนที่	ตอบโจทย์ที่ส�าคัญ	 

และสร้างการรับรู้บทบาทของ	สวทช.	ในมุมมองของพันธมิตรในภูมิภาคเป้าหมาย

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

การบูรณาการความเช่ียวชาญกับพันธมิตรผ่านกลไกที่เป็นรูปธรรม	ได้แก่	 การจัดตั้ง	 national	 research	

laboratory	ในภูมิภาค	เขตนวัตกรรมต่าง	ๆ	(EECi,	TSP,	SWP,	RSPs,	FI)	การสร้างการยอมรับและการไว้วางใจ

จากพนัธมิตร	และเครอืข่ายการท�างานเชงิพืน้ที่		ที่มีความเข้มแขง็	โดยมีการเชื่อมโยงกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

และมหาวิทยาลัยในพื้นที่	และกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัย

การวัดผล

•	จ�านวนเครือข่ายในการท�างานเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น

•	จ�านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เชิงพื้นที่

๔. เพิ่มสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ 

มีการปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยและระบบงบประมาณตามแนวทางการบริหารการวิจัยของกระทรวง	อว.	

การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย	ระบบการประเมินผล

ได้รับการปรับให้เช่ือมโยงกับลักษณะการสร้างงาน	มีการเตรียมก�าลังคน	การสร้างเส้นทางอาชีพ	ความผูกพันของ

บุคลากร	และการมีส่วนร่วม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ความพร้อมของบุคลากร	ทีจ่ะปรับตวัตามกลไกการบริหารจดัการทีเ่ปลีย่นไป	สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและ

ภายในที่จะกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการท�างาน	ความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนในด้านข้อมูล	สารสนเทศ	

ความรู้	ระบบและเครื่องมือดิจิทัลต่าง	ๆ

การวัดผล

•	ความพร้อมของระบบบริหารงานวิจัยและระบบงบประมาณที่จะรองรับการท�างานภายใต้กระทรวง	อว.



๔๓แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

๔.๔ ความเสี่ยงในการด�าเนินงานของ สวทช. 

สวทช.	ด�าเนินการทบทวนความเส่ียงในระดังองค์กร	 โดยวิเคราะห์ความเส่ียงจากปัจจัยภายในและสภาพ

แวดล้อมภายนอก	อนัส่งผลกระทบต่อการบรรลวิุสัยทศัน์	พันธกิจ	และเป้าหมายเชิงกลยทุธ์	โดยระบคุวามเสีย่งระดบั

องค์กรที่ต้องบริหารจัดการ	๑๐	รายการ	ดังนี้

ภาพที่ ๔.๒ ความเสี่ยงระดับองค์กรของ สวทช. ๑๐ รายการ

๑.  ผลกระทบและการลงทุนด้าน ว และ ท ต�่ากว่าเป้าหมายท่ีก�าหนด	แผนกลยุทธ์	สวทช.	มีเป้าหมาย 

	 ใหญ่	๒	 เร่ือง	คือ	 (๑)	สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 	และ	 (๒)	 เพ่ิมมูลค่า 

	 การลงทุนด้าน	วทน.	ของประเทศ	ซึ่งจะมีเป้าหมายรายปีที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นจึงมีความเสี่ยง 

	 ที่จะไม่สามารถบริหารงานวิจัย	เชื่อมโยงการวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรม	สนับสนุนโครงการขนาดใหญ ่

	 และกลไกการถ่ายทอดผลงานวิจยัทีพั่ฒนาข้ึนไปเพ่ือตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับประเทศ	ทัง้ระดบัชุมชน/ 

	 สังคม	ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

๒. การขับเคลื่อนรายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จากการจัดตั้งกระทรวง	อว.	ส่งผลให้เกิดการปรับกลไก 

	 การจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยแลนวัตกรรม	โดยเงินงบประมาณที่ได้รับ 

	 การจดัสรรให้หน่วยงานในระบบวิจยัเพ่ือด�าเนนิงานตามภารกิจ	ยงัมคีวามไม่ชัดเจนและด�าเนนิการอย่าง 

	 เป็นระบบ	ทาง	สวทช.	จึงมีความเส่ียงในการจัดหารายรับจากความสามารถให้เติบโตรองรับแผนการ 

	 ด�าเนินงาน	 เพ่ือให้สามารถจัดสรรทรัพยากรครอบคลุมทั้งการท�างานตามนโยบายและการด�าเนินงาน 

	 ตามแผนกลยุทธ์

๑ ๒ ๓ ๔
RDDE excellence Alignment & agilitySTI investment acceleration Partnership for nation benefits & open NSTDA

วิจัยและสรางนวัตกรรม

ในสาขาที่เชี่ยวชาญ 

พัฒนาขีดความสามารถ ดานเทคโนโลยี

ในสาขาที่ตอบโจทยประเทศ

ผลักดันใหภาครัฐ เอกชน 

มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 

และสรางนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

เพิ่มสมรรถภาพ

ในการปรับตัวขององคกร

เพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เช�อมโยงกับพันธมิตรในภูมิภาค ภาคี 

สถาบันการศึกษา นำ วทน. ไปขยายผลในภูมิภาค 

สราง showcase ของประเทศ 

ใน EECi, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต

ผลกระทบและการลงทุน

ดาน ว และ ท ต่ำกวาเปาหมาย

การทำความรวมมือกับพันธมิตร

ขาดการเช�อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ

กลไกภายในไมสงเสริม

การขับเคล�อนกลยุทธ

การส�อสาร

ไมมีประสิทธิภาพ

EECi ไมสัมฤทธิ์ผล

การเตรียมกำลังคนเพ�อประเทศไทย

4.0 ไมเปนไปตามเปาหมาย

การบูรณาการการทำงานระหวาง

เขตนวัตกรรมกับกลุมภารกิจอ�นไมเขมแข็ง

กลไก Tech

Financing ไมมีประสิทธิภาพ

การขับเคล�อนรายรับ

ไมเปนไปตามเปาหมาย

เสียช�อเสียงจาก

ผลผลิตวิจัยและพัฒนา

๑๐

๙๕๔๑

๒

๓

๖

๗

๘



๔๔ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

๓. เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา	จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้าน 

	 การเมอืง	เศรษฐกิจ	สังคม	เทคโนโลย	ีส่ิงแวดล้อม	และกฎระเบยีบ	ข้อบงัคบัอย่างต่อเนือ่ง	ด้วยพันธกิจ 

	 ของ	สวทช.	ที่มุ่งเน้นการวิจัย	พัฒนา	ออกแบบ	และวิศวกรรม	(RDDE)	และถ่ายทอดเทคโนโลยี	(TT)	 

	 ควบคู่กับการพัฒนาก�าลังคน	(HRD)	และโครงสร้างพื้นฐาน	(Infra)	หาก	สวทช.	ไม่สามารถยกระดับ 

	 คุณภาพงานวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากลหรือเทียบเท่า	 ก็จะมี 

	 ความเสี่ยงที่จะเสียชื่อเสียงได้

๔. กลไก tech financing ไม่มปีระสิทธิภาพ กลไกและเคร่ืองมอืด้านการเงนิเป็นส่วนส�าคญัในการส่งเสริม 

	 ให้เกิดการลงทุนและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น	สวทช.	จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถพัฒนา 

	 และส่งเสริมกลไก/เคร่ืองมอืด้านการเงนิ	ให้เป็นทีต้่องการ/ได้รับการยอมรับ/ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเตบิโต 

	 บนฐานของการสร้างนวัตกรรมได้	

๕. การท�าความร่วมมือกับพันธมิตรขาดการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ	สวทช.	ก�าหนดแนวทาง 

	 ความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และบคุคลหรือหน่วยงานใน 

	 ต่างประเทศ	ที่อาจจะเป็นพันธมิตรกลุ่มเดียวกันมีการท�างานทับซ้อน/ซ�้าซ้อน	ดังนั้นหากไม่บูรณาการ 

	 กลไกความร่วมมือให้เช่ือมโยงอาจท�าให้เกิดความเส่ียงที่พันธมิตรส�าคัญไม่ให้ความร่วมมือ	 เนื่องจาก 

	 การสื่อสารและการประสานงานยังไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

๖. การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)	ไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

	 ที่ก�าหนด	 โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นเป็นโครงการส�าคัญของ 

	 กระทรวง	อว.	ที	่สวทช.	ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลกัในการด�าเนนิการ	มคีวามเสีย่งในส่วนปัจจยั 

	 ภายนอกโดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐ	และปัจจัยภายใน	 เช่น	การเตรียมก�าลังคนเพ่ือรองรับ 

	 การด�าเนนิงาน	และการพัฒนาแผนการด�าเนนิงานของ	๓	เมอืงนวัตกรรมเพ่ือดงึดดูเครือข่ายพันธมติร 

	 เข้าร่วมท�างาน	

๗. การเตรียมก�าลังคนเพ่ือประเทศไทย ๔.๐	 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ด้วยภารกิจที่	 สวทช.	 ได้รับ 

	 มอบหมายให้เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรวิจัยให้ประเทศ	และความต้องการบุคลากรวิจัยเพ่ือขับเคลื่อน 

	 ประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน	จึงมีความเส่ียงในการท�างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและภาคการอุดมศึกษาใน 

	 การพัฒนาก�าลังคนด้าน	วทน.	ให้ได้ตามเป้าหมาย	

๘. การบูรณาการการท�างานระหว่างเขตนวัตกรรมกับกลุ่มภารกิจอ่ืนไม่เข้มแข็ง	 ในภารกิจกลุ่มบริหาร 

	 และส่งเสริมเขตนวัตกรรม	ซึ่งประกอบด้วย	เมืองนวัตกรรมอาหาร	(Food	Innopolis:	FI)	ที่	สวทช.	ได้ 

	 รับโอนภารกิจจากจากส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาต	ิ 

	 ตามมติ	คณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 เมื่อวันที่	๒๕	ธันวาคม	๒๕๖๑	นั้น	หาก	สวทช.	ไม่สามารถเชื่อมโยง 

	 การท�างานกับภารกิจทีม่อียู่ได้	จะมคีวามเส่ียงทีจ่ะไม่สามารถบรูณาการการท�างานระหว่างเมอืงนวัตกรรม 

	 อาหารกับกลุม่ภารกิจอืน่ในอนาคต	ส่งผลให้ไม่เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน	ทัง้ในส่วนของ 

	 นักวิจยั	ผูเ้ช่ียวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน	รวมถึงส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	อย่างมปีระสิทธิภาพ
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๙. กลไกภายในไม่ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลยุทธ์	 การปฏิรูปกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 จนถึงการจัดตั้ง 

	 กระทรวง	อว.	ในช่วงที่ผ่านมา	ส่งผลให้	สวทช.	ต้องปรับภารกิจให้สอดคล้องกับการปรับระบบบริหาร 

	 งานวิจยัและระบบงบประมาณตามแนวทางการบริหารการวิจยัของกระทรวงใหม่	หากไม่สามารถพัฒนา 

	 กลไกภายในเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ	 สวทช.	 ในทุกมิติ	 ภายใต้ภารกิจและโครงสร้าง 

	 ที่เปลี่ยนไปได้	จะมีความเสี่ยงที่การบริหารจัดการภายในปรับตัวไม่ทัน	ไม่ส่งเสริม	สนับสนุนการด�าเนิน 

	 งานภายใต้บริบทใหม่ให้มีประสิทธิภาพได้

๑๐. การส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ	ภายใต้ภารกิจ	นโยบาย	และโครงสร้างที่เปล่ียนไป	การส่ือสารกับผู้ม ี

	 ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเป็นส่ิงที่ส�าคัญและจ�าเป็น	หากไม่ปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้ทันต่อ 

	 การเปลีย่นแปลง	(changing)	อย่างต่อเนือ่ง	(continuous)	จะมคีวามเส่ียงการสือ่สารไม่มปีระสทิธภิาพ	 

	 ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลส�าเร็จตามกลยุทธ์ได้						

๔.๕ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์

	 สวทช.	ประยุกต์หลักคิดของวงจรคุณภาพ	 (Plan-Do-Check-Act	–	PDCA)	 ในการด�าเนินงานทุกระดับ	 

การทบทวนแผนกลยุทธ์	สวทช.	ฉบับที่	๖.๓	ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก	ส่งผลให้	สวทช.	ด�าเนินการ

ปรับปรุงพัฒนาในกระบวนการต่าง	ๆ	ดังนี้

Plan	–	สวทช.	มกีารก�าหนดสิง่ส่งมอบส�าคญั	(TOP)	ของ	สวทช.	วางแผนงานวิจยัและพัฒนา	และแผนการ

ส่งมอบผลงานของทุกกลุ่มภารกิจ	ภายใต้หลัก	๔	เรื่อง	ได้แก่	Impact,	Visibility,	Relevance,	Excellence	

โดย	สวทช.	ได้ด�าเนินการวางแผนปฏบิตักิารประจ�าปี	ทัง้ในส่วนของงาน	เงิน	คน	ตวัช้ีวัด	แผนการด�าเนนิงาน 

และแผนความเส่ียงของทุกกิจกรรมให้เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์	 และ	TOP	ของ	สวทช.	นอกจากนี้	 ยังมี 

การวางแผนการด�าเนินงานผลักดันกลยุทธ์	ในลักษณะ	strategic	projects	ที่	สวทช.	จะร่วมกันผลักดันเพื่อ 

ตอบโจทย์ที่ส�าคัญของประเทศ

Do	–	สวทช.	ทบทวนกลไกการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ	ตั้งแต่กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้อง

กับแผนงานและส่ิงส่งมอบ	นอกเหนือการใช้เคร่ืองมือ	Balanced	Scorecard	 (BSC)	และ	 Individual	

Action	and	Development	Plan	 (IADP)	 ในการเช่ือมโยงถ่ายทอดงานจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล	ม ี

การปรับทบทวนโครงสร้างองค์กร	อาท	ิการจดัตัง้ศนูย์วิจยัเฉพาะทาง	การปรับหน่วยวิจยัให้เป็นกลุม่วิจยัและ 

ทีมวิจัย	เพื่อบูรณาการการส่งมอบผลงานกันได้ดียิ่งขึ้น	มีการปรับระบบการประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับ

ลกัษณะงานและส่ิงส่งมอบ	ตลอดจนบูรณาการกลไกต่าง	ๆ 	และปรับกลไกสนบัสนนุเพ่ือส่งผลให้การด�าเนนิงาน 

ของทุกภารกิจเป็นไปด้วยความคล่องตัว

Check	–	มกีารทบทวนระบบตดิตามผลการด�าเนนิงาน	โดยพัฒนา	monitoring	dashboard	ในการเช่ือมโยง 

ข้อมูลหลากหลายมิติเพ่ือติดตามและประเมินผล	TOP	สวทช.	มีกลไกให้เกิดการติดตามรายงานผล	ผ่าน 

การประชุมของผู้บริหารและฝ่ายงานที่เก่ียวข้องเป็นประจ�า	 มีการเผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินงานผ่านระบบ

สารสนเทศต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม	ตลอดจนการไหลเวียนของข้อมูลภายในองค์กร

Act	–	แผนกลยุทธ์	และแผนการด�าเนินงานในระดับต่าง	ๆ	ของ	สวทช.	ได้รับการทบทวนเป็นประจ�าอย่าง

น้อยปีละครั้ง	เพื่อทบทวนสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	มีการน�ารายงานศึกษา	

เช่น	การวิเคราะห์	stakeholders	ผลการด�าเนนิงานในด้านต่าง	ๆ 	ผลการประเมนิ	สวทช.	และ	lesson	learnt	

มาปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ



๔๖

ภาคผนวก
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ก. ตัวอย่างโครงการที่แก้ปัญหา/ตอบโจทย์ที่ส�าคัญของประเทศ (strategic projects) 

๑.	การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EECi)	

๒.	การสร้าง	NSTDA	STEM	Academy:	การพัฒนานวัตกรจากโครงการ	Fabrication	Lab	และการเพิ่ม 

	 บุคลากรวิจัยให้แก่ประเทศ

๓.	การสร้างเศรษฐกิจชุมชนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นด้วย	Biobank	และการขยายผลเกษตร 

	 อัจฉริยะ	(smart	farm)

๔.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	และการบริหารจัดการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์	(genomic	data)	เพื่อน�าไป 

	 สู่การประยุกต์ใช้ ในการวิจัยและการแพทย์ระดับพันธุกรรม	(genomics	medicine)	ภายใต้แผนปฏิบัต ิ

	 การจีโนมิกส์ประเทศไทย	(Genomics	Thailand)

๕.	การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านพลังงานแห่งชาติ	 โดยจะครอบคลุมเทคโนโลยีพลังงานและพลังงาน 

	 หมุนเวียน

ข. กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดท�าแผนกลยุทธ์

กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ฉบับที	่๖.๓	มรีะยะเวลาตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ์	๒๕๖๒	โดยฝ่ายกลยทุธ์องค์กร	

สวทช.	น�าเสนอกรอบการทบทวนแผนกลยทุธ์และผลการศึกษาทบทวนปัจจยัการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลกระทบต่อ	สวทช.	

ต่อที่ประชุมผู้บริหาร	เมื่อวันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	มีการรับความเห็นเรื่องทิศทาง	สวทช.	ผนวกกับความเห็นจาก

การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวนก�าหนดเป้าหมาย	และกลยทุธ์	และเมือ่วันที	่๑๑	มถุินายน	

๒๕๖๒	ที่ประชุมผู้บริหารได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์ที่มีเนื้อหาส�าคัญ	ได้แก่	(๑)	vision,	mission	(๒)	TOP	

สวทช.	(๓)	แผนที่กลยุทธ์	และ	(๔)	กลยุทธ์	และความเสี่ยง	สวทช.	จากนั้น	จึงจัดท�าร่างแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน	

โดยที่ประชุมผู้บริหาร	ได้พิจารณาเห็นชอบและ	กวทช.	ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ฯ	เมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๒

ภาพที่ ๕.๑ กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์

	 เครื่องมือที่	สวทช.	น�ามาใช้ ในการทบทวนแผนกลยุทธ์	 ได้แก่	 (๑)	PESTEL	เป็นกรอบการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กร	ประกอบด้วย	ด้านการเมอืง	(P)	ด้านเศรษฐกิจ	(E)	ด้านสังคม	 

(S)	ด้านเทคโนโลยี	(T)	ด้านสิ่งแวดล้อม	(E)	และด้านกฎระเบียบ	(L)	(๒)	SWOT	เป็นกรอบการวิเคราะห์สถานภาพ

ขององค์กรที่ส�าคัญ	ประกอบด้วยจุดแข็ง	(Strength)	และจุดอ่อน	(Weakness)	ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร	

และโอกาส	 (Opportunity)	และความท้าทาย	 (Threat)	 ซ่ึงเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร	 โดยโอกาสและ 

ความท้าทาย	มาจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์	 PESTEL	 (๓)	 TOWS	 เป็นการสร้างกลยุทธ์จากข้อมูลที่ได้จาก 

การวิเคราะห์	SWOT	และจับคู่ปัจจัยต่าง	ๆ	เพื่อให้ได้กลยุทธ์การด�าเนินงาน

Study/review phase Drafting phase

ก.พ. - มิ.ย. ๒๕๖๒ มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๒

ทบทวนปจจัย

การเปลี่ยนแปลง

ที่สงผลกระทบ

ตอ สวทช.

พิจารณากำหนด

เปาหมายและกลยุทธ
Final แผนกลยุทธ 

ผานความเห็นชอบ

จากผูบริหารระดับสูง 

และ กวทช. 

Draft แผนกลยุทธ ที่มี

องคประกอบครบถวน ไดแก vision, 

mission, objectives, ยุทธศาสตร 

(เปาประสงค ผลผลิต ผลลัพธ) 

การวิเคราะห SWOT*

แผนงานสำคัญ - เปาหมายหลัก 

และประเด็นสำคัญ

ผนวก ผลสัมภาษณ

ผูบริหาร สวทช.

ภาคผนวก



๔๘ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

Strengths Weaknesses

•	 สวทช.	มีฐานผลงาน	องค์ความรู้ที่สามารถน�าไปต่อยอด 

ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	 และมีทรัพยากรบุคคที่ 

เข้มแข็ง	มคีวามเช่ียวชาญเป็นทีย่อมรับในระดบันานาชาติ	 

และมีคุณธรรม	จริยธรรมสูง

•	 สวทช.	มกีลไกในการด�าเนนิการทีห่ลากหลายในการพัฒนา	

วทน.	และสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมให้ประเทศ

•	 สวทช.	มกีลไกทีส่่งเสริมการท�างานและการบริหารงานวิจยั

แบบบูรณาการข้ามสาขาผ่านกลไก	pillar,	TDGs

•	 กฎระเบยีบบางข้อยงัเป็นอปุสรรคต่อการบริหารจดัการภายใน	

เช่น	 การจัดซ้ือจัดจ้างและพัสดุ	 ค่าตอบแทนบุคลากรที่ถูก 

จ�ากัดไว้

•	 การประเมนิผลหน่วยงาน	และบคุลากรยงัไม่สะท้อนภาระงาน 

ที่แตกต่างกัน

•	 บคุลากรวิจยับางส่วนยงัขาดทกัษะ	วัฒนธรรม	entrepreneurship	

และข้อมูลสนับสนุนในด้านธุรกิจที่จ�าเป็น

Opportunities Threats

•	 เป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ	เน้นการใช้	วทน.	เป็นฐาน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และรักษาสิ่งแวดล้อม

•	 กระทรวงใหม่ท�าให้เกิดโอกาสในการเช่ือมโยงกับการอดุม 

ศกึษา	ในการพฒันาก�าลงัคนเพ่ือเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ

ที่	 ๒๑	และการน�าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนา

ประเทศ

•	 สภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 ส่ิงแวดล้อม	และเทคโนโลยีที่

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วมบีทบาทในการพลกิโฉมโมเดล 

ทางธุรกิจไปสู่แบบใหม่	และท�าให้ภาคส่วนต่างๆ	ต้องมี 

การปรับตัวและมีความต้องการใช้	วทน.	มากขึ้น

•	 การจัดตั้งกระทรวงใหม่	 ท�าให้กลไกงบประมาณไม่ชัดเจน	

สวทช.	อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

•	 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้นานา

ประเทศมีแข่งขันกันเพื่อพัฒนา	frontier	research	เพื่อเป็น

ฐานความรู้ในอนาคต	และท�าให้	สวทช.	ปรับเทคโนโลยไีม่ทนั

ต่อความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาคธุรกิจ

•	 แนวโน้มลดลงของประชากรเดก็และวัยท�างาน	อาจท�าให้เกิด

ขาดแคลนก�าลงัคนในทกุสาขา	ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อก�าลงัคน

ด้าน	วทน.	ด้วย

ภาพที่ ๕.๒ ผลการทบทวน SWOT สวทช.



๔๙แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

ค. อภิธานศัพท์ (glossary) 

A-MED Assistive	Technology	and	Medical	Devices	Research	Center

ASI Agriculture	System	Integrator

BOI The	Board	of	Investment	of	Thailand

BSC Balanced	Scorecard	

CPS Center	for	Cyber-Physical	Systems

CTEC Industrial	Ceramic	and	Houseware	Product	Testing	Center

DECC Design	&	Engineering	Consulting	Service	Center

EECi Eastern	Economic	Corridor	of	Innovation	

FI Functional	Ingredients,	Food	Innopolis

HRD Human	Research	Development

IADP Individual	Action	and	Development	Plan	

IDE Innovation	Driven	Enterprise

Infra Infrastructure

IP Intellectual	Property

ITAP Innovation	and	Technology	Assistance	Program

JV Joint	Venture

NBT National	Biobank	of	Thailand

NCTC NSTDA	Characterization	and	Testing	Service	Center

NOC National	Omics	Center

NQI National	Quality	Infrastructure

NRL National	Research	Laboratory	

NSD National	Security	and	Dual-Use	Technology	Center

NSTI National	Science	and	Technology	Infrastructure	

PDCA Plan-Do-Check-Act	

PTEC Electrical	and	Electronic	Product	Testing	Center

RDDE Research,	Development,	Design	and	Engineering	



๕๐ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

RDI Research	Development	Innovation

RMT Rail	and	Modern	Transports

RSP Regional	Science	Park

SDG Sustainable	Development	Goal

SO Strategic	Objective

SP Science	Park

STEM Science,	Technology,	Engineering	and	Mathematics

STI Science,	Technology,	and	Innovation

SWP Software	Park	

TDG Technology	Development	Group

ThaiSC NSTDA	Supercomputer	Center

TIIS Technology	and	Informatics	Institute	for	Sustainability

TMC Technology	Management	Center

TOP Target	Output	Profile	

TSP Thailand	Science	Park

TT Technology	Transfer

TTRS Thailand	Technology	Rating	System


