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บทนำา

สวทช. ทบทวนแผนกลยุทุธ์์เป็็นป็ระจำำ�ทุกปี็ (Rolling strategic plan) ด้้วยุตระหนักว่�สถ�นก�รณ์์ภ�ยุนอก

มีีก�รเป็ลี�ยุนแป็ลงตลอด้เวล� และมีีแนวโน้มีที�จำะรวด้เร็วและรุนแรงมี�กข้ึ้�น  ก�รทบทวนแผนกลยุุทธ์์ที� 6.4 จ้ำงใช้

แนวท�ง การเตรียมรับมือการเปลีี่�ยนแปลี่งแบบฉัับพลัี่น (Disruption) ในทุุกระดัับ ที�ให้คว�มีสำ�คัญกับก�รทบทวน

ผลกระทบจำ�กก�รเป็ลี�ยุนแป็ลงในด้้�นต่�ง ๆ ต่อภ�รกิจำด้้�นวิทยุ�ศ�สตร์ เทคโนโลยุี และนวัตกรรมี (วทน.) ขึ้อง 

สวทช. โด้ยุเฉพ�ะอยุ่�งยุิ�งจำ�กสถ�นก�รณ์์ก�รระบ�ด้ขึ้องโรคติด้เช้�อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) ที�กำ�ลังส่ง 

ผลต่อทั�วโลก กระบวนก�รทบทวนแผนกลยุุทธ์์ฯ มีีก�รเก็บข้ึ้อมูีล วิเคร�ะห์ก�รเป็ลี�ยุนแป็ลงที�เป็็นทั�งโอก�สและ 

คว�มีท้�ท�ยุขึ้อง สวทช. ในก�รนำ� วทน. ไป็ตอบโจำทยุ์ขึ้องป็ระเทศในมิีติต่�ง ๆ ต�มีเป้็�หมี�ยุที�กำ�หนด้ไว้ใน 

แผนกลยุุทธ์์ฉบับที� 6  มีีก�รรวบรวมีคว�มีคิด้เห็นขึ้องผู้ทำ�ง�นหลักขึ้องแผนง�นด้้�น วทน. จำ�กนั�นวิเคร�ะห์ โอก�ส 

คว�มีท้�ท�ยุ จุำด้แข็ึ้ง และจุำด้อ่อนขึ้อง สวทช. ด้้วยุกรอบ SWOT และ TOWS Analysis เพ้�อกำ�หนด้กลยุุทธ์์ที� สวทช. 

ควรมุ่ีงเน้นในอีก 5 ปี็ข้ึ้�งหน้� (พ.ศ. 2564 - 2568)  นอกจำ�กนี� เพ้�อเตรียุมีคว�มีพร้อมีขึ้อง สวทช. ในก�รขัึ้บเคล้�อน

ง�นด้้�น วทน. ในระยุะต่อไป็ สวทช.มีีก�รศ้กษ�เป็รียุบเทียุบระบบนิเวศ (Ecosystem) ในก�รด้ำ�เนินง�นด้้�น  

วทน. ขึ้องป็ระเทศไทยุและต่�งป็ระเทศ และปั็กหมุีด้ภ�รกิจำขึ้อง สวทช. เทียุบกับหน่วยุง�นวิจัำยุชั�นนำ�ขึ้องโลก  

แผนกลยุุทธ์์ 6.4 ได้้ผ่�นกระบวนก�รมีีส่วนร่วมีขึ้องทุกภ�คส่วนรวมีถ้งคณ์ะผู้บริห�รในก�รให้คว�มีเห็น ร่วมีกำ�หนด้

ทิศท�ง แผนง�น กลยุทุธ์์ ซึ่้�งจำะทำ�ให้ก�รนำ�แผนไป็สู่ก�รป็ฏิิบัติขึ้อง สวทช. เป็็นไป็ด้้วยุคว�มีร�บร้�น บรรลุจุำด้มุ่ีงหมี�ยุ

เป็็นป็ระโยุชน์ต่อก�รพัฒน� วทน. ตอบโจำทยุ์ป็ระเทศต�มีคว�มีค�ด้หวัง

แผนกลี่ยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวนท่� 6.4
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สวทช. ใช้กรอบ PESTEL ในก�รทบทวนก�รเป็ลี�ยุนแป็ลงขึ้องสภ�พแวด้ล้อมีภ�ยุนอก ป็ระกอบด้้วยุปั็จำจัำยุ

ด้้�นก�รเม้ีอง เศรษฐกิจำ สังคมี เทคโนโลยีุ สิ�งแวด้ล้อมี และกฎระเบียุบ (Political, Economic, Social, 

Technological, Environment, Legal : PESTEL) พบว่�ปั็จำจัำยุดั้งกล่�ว ได้้ส่งผลกระทบต่อก�รด้ำ�เนินง�น

ด้้�น วทน. ขึ้อง สวทช. ดั้งนี� 

ด้ัานการเมือง

สงคร�มีก�รค้�ระหว่�งส�ธ์�รณ์รัฐป็ระช�ชนจีำน และป็ระเทศสหรัฐอเมีริก�ที�เกิด้ข้ึ้�นอยุ่�ง 

ต่อเน้�องนับจำ�กปี็ พ.ศ. 2562 ทั�งสองป็ระเทศมีีก�รตั�งกำ�แพงภ�ษี มีีก�รกีด้กันด้้�นเทคโนโลยีุ

สงคร�มีก�รค้�ดั้งกล่�วส่งผลต่อสภ�พเศรษฐกิจำทำ�ให้ถด้ถอยุทั�วโลก แต่ยุังเป็็นโอก�สขึ้อง

ป็ระเทศไทยุในก�รได้้รับก�รลงทุนเพิ�มีจำ�กบริษัทที�มีีก�รยุ้�ยุฐ�นก�รผลิตออกจำ�กจีำนมี�ยุัง

ป็ระเทศต่�ง ๆ ในภูมิีภ�คเอเชียุตะวันออกเฉียุงใต้  นอกจำ�กนี� สถ�นก�รณ์์เร้�องก�รเม้ีองใน

ป็ระเทศที�มีีคว�มีไม่ีแน่นอนสูง อ�จำส่งผลต่อคว�มีต่อเน้�องขึ้องนโยุบ�ยุขึ้องรัฐบ�ล และจำ�ก 

ผลสำ�รวจำข้ึ้อเสนอแนะด้้�นก�รเม้ีอง พบว่�ป็ระช�ชนค�ด้หวังให้รัฐบ�ลเร่งแก้ปั็ญห�เศรษฐกิจำ

และป็�กท้องขึ้องป็ระช�ชนมี�กที�สุด้เป็็นอันดั้บ 1 คิด้เป็็นร้อยุละ 33  ดั้งนั�น นโยุบ�ยุขึ้องรัฐบ�ล

ในระยุะต่อไป็จ้ำงให้คว�มีสำ�คัญกับเร้�องก�รฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจำ ก�รลงทุน ก�รสร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ

เป็็นอันดั้บแรก

ด้ัานเศรษฐกิจ

แนวโน้มีก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจำในปี็ 2563 - 2564 เศรษฐกิจำไทยุจำะมีีก�รชะลอตัว เน้�องจำ�ก

ได้้รับผลกระทบจำ�กค่�เงินบ�ทที�แข็ึ้งตัว และสถ�นก�รณ์์โรคติด้เช้�อไวรัสโคโรน� 2019  

ที�ส่งผลให้ผู้ป็ระกอบก�รภ�คก�รท่องเที�ยุว ภ�คก�รผลิต ก�รจ้ำ�งง�น และก�รลงทุน ได้้รับ 

ผลกระทบอยุ่�งหนัก โด้ยุมีีก�รค�ด้ก�รณ์์ GDP ปี็ 2563 ขึ้องป็ระเทศไทยุติด้ลบร้อยุละ 7.51  

1 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจำและสังคมีแห่งช�ติ, ก�รค�ด้ก�รณ์์ GDP ป็ี 2563 
 (อัพเด้ทตัวเลขึ้ ณ์ วันที� 17 สิงห�คมี 2563)

บทท่� 1  
โอกาสแลี่ะความท้าทายด้าน วทน.

1.1 ก�รเป้ล่�ยุนำแป้ลงสภ�พแวด้ล้อมภ�ยุนำอก
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กิจำกรรมีท�งเศรษฐกจิำที�ลด้ลงกะทันหันส่งผลต่อร�ยุได้้ครัวเร้อนที�ลด้ลง และภ�วะก�รว�่งง�น

ในป็ระเทศ ซ้ึ่�งแม้ีว่�รัฐบ�ลจำะออกมี�ตรก�รผ่อนป็รนล็อคด้�วน์เฟื้สต่�ง ๆ มี�ตรก�รกระตุ้น

เศรษฐกิจำเพ้�อกระตุ้นก�รใช้จำ�่ยุขึ้องภ�ครัฐ และมี�ตรก�รด้้งดู้ด้ก�รลงทุนต่�ง ๆ  ขึ้องสำ�นักง�น

คณ์ะกรรมีก�รส่งเสริมีก�รลงทุน (BOI) แต่ผู้ป็ระกอบก�รในป็ระเทศยัุงต้องป็รับรูป็แบบก�รทำ�

ธุ์รกิจำใหม่ี ๆ  ภ�ยุใต้นิวนอร์มัีล (New Normal) หร้อคว�มีป็รกติใหม่ี แรงง�นจำะต้องมีีก�รเพิ�มี

ทักษะ เพ้�อให้แข่ึ้งขัึ้นได้้ ซ้ึ่�งจำะเป็็นโอก�สขึ้อง วทน. ในก�รนำ�เทคโนโลยีุไป็ร่วมีแก้ปั็ญห� พัฒน�

ภ�คธุ์รกิจำและภ�คแรงง�น

ด้ัานสัังคม 

ในปี็ 2564 ป็ระเทศไทยุจำะก้�วสู่สังคมีสูงวัยุอยุ่�งสมีบูรณ์์ ค้อ มีีสัด้ส่วนป็ระช�กรสูงอ�ยุ ุ60 ปี็

ข้ึ้�นไป็ถ้งร้อยุละ 20 ซ้ึ่�งจำะเป็็นโจำทยุ์ใหญ่ขึ้องรัฐในก�รดู้แลด้้�นสวัสดิ้ก�รและสุขึ้ภ�วะขึ้องผู้สูง

อ�ยุุ ในขึ้ณ์ะที�กลุ่มีเยุ�วชนกลับพบปั็ญห�คว�มียุ�กจำนซ้ึ่�งส่งผลให้เยุ�วชนไทยุมีีแนวโน้มี 

เลิกเรียุนกล�งคันถ้งร้อยุละ 20, 31 และ 28 ในระดั้บชั�นมัีธ์ยุมีต้น มัีธ์ยุมีป็ล�ยุ และอุด้มีศ้กษ�

ต�มีลำ�ดั้บ ทำ�ใหมี้ีคว�มีเสี�ยุงสูงมี�กที�จำะเกดิ้ปั็ญห�สงัคมีต�มีมี� และผลกระทบจำ�กสถ�นก�รณ์์

โรคติด้เช้�อไวรัสโคโรน� 2019 และปั็ญห�เศรษฐกิจำ ส่งผลต่อก�รจ้ำ�งง�นและวิถีชีวิตที�เป็ลี�ยุน

ไป็ จ้ำงเป็็นโอก�สขึ้อง วทน. ในพัฒน�นวัตกรรมีที�แก้ปั็ญห� (Solution) เอ้�อป็ระโยุชน์ต่อ 

ก�รด้ำ�รงอ�ชีพ ก�รดู้แลสุขึ้ภ�พ ก�รใช้ชีวิตภ�ยุใต้นิวนอร์มัีลขึ้องป็ระช�ชน และก�รส่งเสริมี

ก�รศ้กษ�เรียุนรู้ให้ครอบคลุมีทุกช่วงวัยุและทั�วถ้งในทุกพ้�นที�

ด้ัานเทุคโนโลี่ยี 

ผลก�รศ้กษ�แนวโนม้ีทิศท�งเทคโนโลยุจีำ�กหล�กหล�ยุแหล่ง2 พบว่�เทคโนโลยุกีำ�ลังเดิ้นหน้�

พลิกโฉมี (Disrupt) ภ�คธุ์รกิจำอยุ่�งรวด้เร็วกว่�เดิ้มี ภ�คธุ์รกิจำมีีแนวโน้มีก�รผสมีผส�น

เทคโนโลยีุดิ้จิำทัลที�เกี�ยุวกับปั็ญญ�ป็ระดิ้ษฐ์ (AI), Big Data, IoT, Cloud, Automation, 

เทคโนโลยุีชีวภ�พ เทคโนโลยุีก�รแพทยุ์ และเทคโนโลยุีสีเขีึ้ยุว (Green Technology) มี�ใช้

ร่วมีกันมี�กข้ึ้�น  เทคโนโลยีุไร้ส�ยุ 5G ทำ�ให้เกิด้โครงข่ึ้�ยุก�รส้�อส�รคว�มีเร็วสูง และเป็็นตัวเร่ง

ให้เกิด้ก�รพัฒน�ขึ้อง SMART sectors ต่�ง ๆ พลิกโฉมี Business model กระบวนก�รผลิต

และก�รให้บริก�รแบบใหม่ีก�รเป็ลี�ยุนแป็ลงอยุ�่งรวด้เร็วนี� จ้ำงเป็็นโอก�สขึ้อง สวทช. ในก�รใช้

เทคโนโลยุเีข้ึ้�ไป็ช่วยุภ�คธุ์รกิจำ ภ�คชุมีชน ทั�งยุงัเป็็นป็ระเด็้นท้�ท�ยุในก�รที� สวทช. จำะติด้ต�มี

คว�มีก้�วหน้�ด้้�นเทคโนโลยีุ และพัฒน�เป็็น Solution ให้ส�มี�รถตอบโจำทยุ์ภ�คส่วนต่�ง ๆ

ได้้ทันเวล�

2   ก�รศ้กษ�แนวโน้มีเทคโนโลยุีขึ้อง Frost & Sullivan, Deloitte, Gartner, Nature, ป็ี พ.ศ. 2563
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ด้ัานสิั�งแวดัล้ี่อม

ปั็ญห�สิ�งแวด้ล้อมีซึ่ำ��ซึ่�ก ได้้แก่ ปั็ญห�สภ�วะโลกร้อน มีลพิษ ฝุุ่�นควัน PM2.5 ขึ้ยุะ นำ��ท่วมี 

นำ��แล้ง ฯลฯ ทำ�ให้เกิด้คว�มีตระหนักต้�นตัวในเร้�องก�รอนุรักษ์ ก�รใช้ทรัพยุ�กรอยุ่�งคุ้มีค่� 

และคว�มียุั�งยุ้น  โด้ยุในป็ระเทศไทยุมีีคว�มีพยุ�ยุ�มีขึ้ับเคล้�อนก�รพัฒน�อยุ่�งยัุ�งยุ้นด้้วยุ 

ก�รผลักดั้นเศรษฐกิจำหมุีนเวียุน (Circular Economy) และเศรษฐกิจำสีเขีึ้ยุว (Green Economy) 

อ�ศัยุ วทน. เป็็นเคร้�องม้ีอในก�รพัฒน�ผลิตภัณ์ฑ์์และบริก�รที�เป็็นมิีตรต่อสิ�งแวด้ล้อมี พลังง�น

ท�งเล้อก ลด้ค�ร์บอน เพิ�มีป็ระสิทธิ์ภ�พก�รใช้ทรัพยุ�กร ลด้ก�รเกิด้ขึ้องเสียุ และหล�ยุภ�ค

ส่วนมีีก�รผลักดั้นเร้�อง Smart city เพ้�อตอบโจำทยุ์เร้�องปั็ญห�สิ�งแวด้ล้อมีในเม้ีอง

ด้ัานกฎหมาย

ระบบก�รให้ทุนต�มีนโยุบ�ยุและยุุทธ์ศ�สตร์ก�รอุด้มีศ้กษ� วิทยุ�ศ�สตร์ วิจัำยุ และนวัตกรรมี

(อววน.) มีีก�รป็รับรูป็แบบก�รพิจำ�รณ์�งบป็ระมี�ณ์ให้หน่วยุง�นเป็็น 3 ส่วนหลัก ๆ ค้อ  

(1) Basic function fund เป็็นงบป็ระมี�ณ์ที�จัำด้สรรตรงไป็ยัุงหน่วยุง�นด้้�นวิทยุ�ศ�สตร์ วิจัำยุ

และนวัตกรรมี (ววน.) เพ้�อให้ด้ำ�เนินก�รต�มียุุทธ์ศ�สตร์และพันธ์กิจำขึ้องหน่วยุง�นนั�น ๆ   

(2) Strategic fund เป็็นงบป็ระมี�ณ์ที�จัำด้สรรผ่�น PMU (Program Management Unit)  

เพ้�อด้ำ�เนินก�รวิจัำยุและพัฒน�ตอบยุุทธ์ศ�สตร์ อววน. ขึ้องป็ระเทศ ซ้ึ่�ง PMU ค้อ หน่วยุง�น

บริห�รและจัำด้ก�รทุนเฉพ�ะด้้�น ด้ำ�เนินก�รภ�ยุใต้สภ�นโยุบ�ยุก�รอุด้มีศ้กษ� วิทยุ�ศ�สตร์ 

วิจัำยุและนวัตกรรมีแห่งช�ติ โด้ยุแบ่งออกเป็็น 7 หน่วยุ ได้้แก่ หน่วยุบริห�รและจัำด้ก�รทุนด้้�น

ก�รพัฒน�ระดั้บพ้�นที� (บพท. หร้อ PMU A), หน่วยุบริห�รและจัำด้ก�รทุนด้้�นก�รพัฒน� 

กำ�ลังคน และทุนด้้�นก�รพัฒน�สถ�บันอุด้มีศ้กษ� ก�รวิจัำยุ และสร้�งนวัตกรรมี (บพค. หร้อ 

PMU B), หน่วยุบริห�รจัำด้ก�รทุนด้้�นก�รเพิ�มีคว�มีส�มี�รถในก�รแข่ึ้งขัึ้นขึ้องป็ระเทศ (บพขึ้. 

หร้อ PMU C), สำ�นักง�นก�รวิจัำยุแห่งช�ติ (วช.), สำ�นักง�นนวัตกรรมีแห่งช�ติ (สนช.), 

สำ�นักง�นพัฒน�ก�รวิจัำยุก�รเกษตร (องค์ก�รมีห�ชน) (สวก.) และสถ�บันวิจัำยุระบบส�ธ์�รณ์สุขึ้

(สวรส.) (3) Basic research fund เป็็นงบป็ระมี�ณ์สนับสนุนง�นวิจัำยุพ้�นฐ�น สร้�งคว�มีเข้ึ้มีแข็ึ้ง

ด้้�นองค์คว�มีรู้และง�นวิจัำยุ 

ก�รเป็ลี�ยุนแป็ลงขึ้องระบบก�รให้ทุนนี�ส่งผลให้ สวทช. ต้องเตรียุมีพร้อมีพัฒน�โครงก�รวิจัำยุ

เพ้�อให้สอด้คล้องกับหลักเกณ์ฑ์์และจุำด้มุ่ีงเน้นขึ้องยุทุธ์ศ�สตร์ขึ้องแต่ละ PMU และยุทุธ์ศ�สตร์

อววน. นอกจำ�กนี� ในระดั้บโลก ก�รเป็ลี�ยุนแป็ลงขึ้องเทคโนโลยุแีละนิวนอร์มัีลที�เกิด้ข้ึ้�นทั�วโลก

อยุ่�งรวด้เร็วฉับพลัน ทำ�ให้บ�งป็ระเทศเริ�มีมีีก�รออกกฎระเบียุบใหม่ี ๆ ในด้้�นจำริยุธ์รรมี  

คว�มีป็ลอด้ภัยุ เพ้�อป็กป้็องพลเม้ีองขึ้องตนจำ�กภัยุคุกค�มีต่�ง ๆ ซ้ึ่�งเป็็นคว�มีท้�ท�ยุขึ้อง 

ก�รพัฒน� วทน. ที�จำะต้องติด้ต�มีทำ�คว�มีเข้ึ้�ใจำกับกฎระเบียุบต่�ง ๆ และคงคว�มีสมีดุ้ลใน

ด้้�นก�รอำ�นวยุคว�มีสะด้วกและก�รลด้ช่องโหว่ด้้�นคว�มีป็ลอด้ภัยุให้แก่ผู้ใช้ง�น
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ก�รทบทวนยุุทธ์ศ�สตร์ช�ติ แผนแม่ีบทภ�ยุใต้ยุุทธ์ศ�สตร์ช�ติ แผน อววน. และแผนขัึ้บเคล้�อนเศรษฐกิจำ 

ด้้วยุ วทน. ได้้แก่ แผนก�รขัึ้บเคล้�อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจำด้้วยุก�รใช้โมีเด้ลเศรษฐกิจำ BCG และ AI เป็็นปั็จำจัำยุ

สำ�คัญที�นำ�มี�กำ�หนด้ทิศท�งก�รพัฒน� วทน. ในระยุะต่อไป็ขึ้อง สวทช. 

แนวท�งก�รพัฒน�ป็ระเทศต�มีแนวท�งยุุทธ์ศ�สตร์ช�ติ มีีเป้็�หมี�ยุสำ�คัญค้อก�รทำ�ให้ป็ระเทศไทยุ 

กล�ยุเป็็นป็ระเทศพัฒน�แล้วที�มีีคว�มีมัี�นคง มัี�งคั�ง ยุั�งยุ้น ผ่�นยุุทธ์ศ�สตร์ทั�ง 6 ด้้�น อันจำะนำ�ไป็สู่ก�รเพิ�มี

คุณ์ภ�พชีวิตป็ระช�ชนไทยุให้มีีชีวิตคว�มีเป็็นอยุูที่�ดี้ มีีคว�มีมัี�นคงป็ลอด้ภัยุในชีวิต ส�มี�รถเข้ึ้�ถ้งโอก�สและ

สิทธิ์ต่�ง ๆ ได้้อยุ่�งเท่�เทียุมี ในสภ�พแวด้ล้อมีที�เป็็นมิีตรและยุั�งยุ้น ทั�งนี� ศักยุภ�พด้้�นก�รวิจัำยุและพัฒน�

ขึ้อง สวทช.3 มีีคว�มีสอด้คล้องอยุ่�งมี�กกับเป้็�หมี�ยุในยุุทธ์ศ�สตร์ช�ติที� 2 ด้้�นก�รสร้�งคว�มีส�มี�รถ 

ในก�รแข่ึ้งขัึ้น ซ้ึ่�งเน้นก�รเกษตรสร้�งมูีลค่� อุตส�หกรรมีและบริก�รแห่งอน�คต ก�รสร้�งคว�มีหล�กหล�ยุ

ด้้�นก�รท่องเที�ยุว ก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้�นฐ�นเทคโนโลยีุสมัียุใหม่ี และก�รพัฒน�เศรษฐกิจำบนพ้�นฐ�น 

ผู้ป็ระกอบก�รยุุคใหมี่ นอกจำ�กนี� แผนแมี่บทที� 23 ป็ระเด้็นก�รวิจัำยุและพัฒน�นวัตกรรมี ก็ได้้กำ�หนด้ 

เป้็�หมี�ยุในก�รยุกระดั้บโครงสร้�งพ้�นฐ�นด้้�น วทน. โด้ยุเน้นก�รสร้�งมูีลค่�จำ�กง�นวิจัำยุขึ้องอุตส�หกรรมี

และเศรษฐกิจำสีเขีึ้ยุว ก�รเพิ�มีร�ยุได้้ขึ้องวิส�หกิจำและคุณ์ภ�พชีวิตที�ดี้ข้ึ้�นจำ�กผลขึ้องนวัตกรรมี แผนแม่ีบทฯ 

ยุังให้คว�มีสำ�คัญกับโครงสร้�งพ้�นฐ�นสมัียุใหม่ีและขีึ้ด้คว�มีส�มี�รถขึ้องเทคโนโลยีุฐ�น ได้้แก่ เทคโนโลยีุ

ชีวภ�พ เทคโนโลยุวัีสดุ้ น�โนเทคโนโลยุ ีและเทคโนโลยุดิี้จิำทัล และก�รเพิ�มีสัด้ส่วนมูีลค่�ก�รลงทุนวิจัำยุพัฒน�

นวัตกรรมีต่อผลิตภัณ์ฑ์์มีวลรวมีในป็ระเทศ นโยุบ�ยุและยุุทธ์ศ�สตร์กระทรวงก�รอุด้มีศ้กษ� วิทยุ�ศ�สตร์ 

วิจัำยุ และนวัตกรรมี (อว.) มีีก�รกำ�หนด้ 4 แพลตฟื้อร์มี 17 โป็รแกรมีสำ�คัญที�เน้นเร้�องก�รพัฒน�คนและ

สถ�บันคว�มีรู้, ก�รวิจัำยุและสร้�งนวัตกรรมีเพ้�อตอบโจำทยุ์ท้�ท�ยุขึ้องสังคมี, ก�รวิจัำยุและสร้�งนวัตกรรมี 

เพ้�อเพิ�มีขีึ้ด้คว�มีส�มี�รถก�รแข่ึ้งขัึ้น และก�รวิจัำยุและสร้�งนวัตกรรมีเพ้�อก�รพัฒน�เชิงพ้�นที�และลด้ 

คว�มีเหล้�อมีลำ�� ซ้ึ่�งในแต่ละแพลตฟื้อร์มีป็ระกอบด้้วยุโป็รแกรมี และแผนง�น โด้ยุมีีแผนง�นสำ�คัญด้้�น ววน. 

ขึ้อง อว. ที�จำะผลักดั้นในปี็ 2563 - 2565 ได้้แก่ ก�รสร้�งและพัฒน�กำ�ลังคนด้้วยุก�ร Upskill/Reskill,  

ส่งเสริมีก�รเรียุนรู้ตลอด้ชีวิต ก�รวิจัำยุเพ้�อรองรับปั็ญห�ท้�ท�ยุขึ้องป็ระเทศ, ก�รวิจัำยุเพ้�อยุกระดั้บ 

ผู้ป็ระกอบก�ร และโครงสร้�งพ้�นฐ�นเชิงวิจัำยุ เชิงคุณ์ภ�พ และเชิงบริก�ร ขัึ้บเคล้�อนให้เกิด้เศรษฐกิจำ BCG, 

AI และก�รสร้�งระบบนิเวศนวัตกรรมีที�ส่งเสริมีให้เกิด้นวัตกรรมีจำ�กง�นวิจัำยุขึ้อง SMEs, บริษัทสต�ร์ทอัพ 

และ Research-driven enterprise

สมุีด้ป็กขึ้�ว BCG in Action และขึ้้อเสนอแนวท�งก�รขึ้ับเคล้�อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจำด้้วยุก�รใช้โมีเด้ล

เศรษฐกิจำ BCG ที�จัำด้ทำ�โด้ยุป็ระช�คมีวิจัำยุฯ ร่วมีกับทุกภ�คส่วน เป็็นก�รบูรณ์�ก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจำ  

3 มิีติ ค้อ เศรษฐกิจำชีวภ�พ (Bioeconomy) เศรษฐกิจำหมุีนเวียุน (Circular Economy) และเศรษฐกิจำสีเขีึ้ยุว

(Green Economy) ไป็พร้อมี ๆ กัน มีีข้ึ้อเสนอแนะแนวท�งก�รใช้ วทน. และมี�ตรก�รในก�รยุกระดั้บ 

คว�มีเข้ึ้มีแข็ึ้งภ�ยุในป็ระเทศขึ้อง 4 อุตส�หกรรมี ได้้แก่ เกษตรและอ�ห�ร พลังง�นและเคมีีชีวภ�พ ก�รแพทยุ์

และสุขึ้ภ�พ และก�รท่องเที�ยุว ตอบโจำทยุก์�รพัฒน�ที�ยุั�งยุน้ (SDG) ขึ้องสหป็ระช�ช�ติ และป็รัชญ�เศรษฐกิจำ

พอเพียุง (SEP) ยุุทธ์ศ�สตร์ปั็ญญ�ป็ระดิ้ษฐ์ป็ระเทศไทยุ (National AI strategy) พ.ศ. 2563 - 2565   

3   ร�ยุง�นป็ระจำำ�ป็ี 2562 ขึ้อง สวทช.

1.2 นำโยุบ�ยุ และแผนำยุุทธ์ศ�สตร์ ด้้�นำ วทนำ.
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เป็็นแผนง�นก�รเตรียุมีคว�มีพร้อมีให้ป็ระเทศส�มี�รถรับม้ีอกับก�รเป็ลี�ยุนแป็ลงเทคโนโลยีุอยุ่�งรวด้เร็ว  

ในสถ�นก�รณ์์ที�ทั�วโลกมีีก�รนำ� AI หุ่นยุนต์ มี�ใช้ทด้แทนแรงง�น และใช้ขัึ้บเคล้�อนเศรษฐกิจำและสังคมีมี�ก

ข้ึ้�น เป้็�หมี�ยุขึ้องยุุทธ์ศ�สตร์จ้ำงเน้นก�รสร้�งมูีลค่�ท�งเศรษฐกิจำ ลด้คว�มีเหล้�อมีลำ�� และยุกระดั้บคุณ์ภ�พ

ชีวิต ให้ป็ระเทศไทยุ และป็ระกอบไป็ด้้วยุยุุทธ์ศ�สตร์ 5 ด้้�น ได้้แก่ ก�รพัฒน�ทรัพยุ�กรมีนุษย์ุ ก�รพัฒน�

เทคโนโลยุีและนวัตกรรมี ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมี ก�รพัฒน�มี�ตรฐ�นและกฎระเบียุบที�เกี�ยุวข้ึ้อง และ 

ก�รพฒัน�โครงสร�้งพ้�นฐ�น และเนน้ก�รพฒัน�กลุ่มีอตุส�หกรรมี/บรกิ�รเป็�้หมี�ยุ 5 กลุ่มี ได้้แก ่อุตส�หกรรมี

เกษตรและอ�ห�ร อุตส�หกรรมีหุ่นยุนต์และระบบอัตโนมัีติ อุตส�หกรรมีก�รเงินก�รธ์น�ค�ร อุตส�หกรรมี

ก�รแพทยุ์และสุขึ้ภ�พ และก�รบริก�รภ�ครัฐ รวมีถ้งมีีก�รผลักดั้นให้สร้�งอุตส�หกรรมีใหมี่ในป็ระเทศไทยุ 

ที�เกี�ยุวข้ึ้องกับเทคโนโลยุี AI ระบบอัจำฉริยุะอีกด้้วยุ

ก�รทบทวนนโยุบ�ยุ และแผนยุุทธ์ศ�สตร์ ด้้�น วทน. แสด้งให้เห็นคว�มีค�ด้หวังจำ�กหน่วยุง�นด้้�นนโยุบ�ยุ

ให้ สวทช. ด้ำ�เนินก�รพันธ์กิจำก�รพัฒน� วทน. เพ้�อเป็็นกลไกให้ภ�คอุตส�หกรรมี ภ�คบริก�ร ภ�คก�รเกษตร

นำ�ไป็ต่อยุอด้สร้�งเสริมีขีึ้ด้คว�มีส�มี�รถด้้�นนวัตกรรมีให้แข่ึ้งขัึ้นได้้ในเวทีระดั้บโลกโด้ยุเฉพ�ะอยุ่�งยุิ�ง 

ก�รส่งเสริมีเศรษฐกิจำ BCG, AI และ EECi ให้เห็นผลเป็็นรูป็ธ์รรมี คว�มีค�ด้หวังจำ�กกลุ่มีพันธ์มิีตร ลูกค้� และ

กลุ่มีป็ระช�ชนทั�วไป็ แสด้งให้เห็นจำ�กผลก�รป็ระเมิีนก�รรับรู้ภ�พลักษณ์์ขึ้อง สวทช. ป็ระจำำ�ปี็ 25624  

ที�มีีก�รสำ�รวจำกลุ่มีเป้็�หมี�ยุ ได้้แก่ ผู้ป็ระกอบก�รขึ้น�ด้ต่�ง ๆ สถ�บันก�รศ้กษ� นักเรียุน/นักศ้กษ� หน่วยุง�น

ภ�ครัฐ เกษตรกร และส้�อมีวลชน ผลก�รป็ระเมิีนฯ พบว่�กลุ่มีเป้็�หมี�ยุมีีก�รรับรู้ภ�รกิจำ สวทช. ในด้้�น 

ก�รสนับสนุนโครงก�รด้้�นวิจัำยุ พัฒน� และนวัตกรรมีร่วมีกับสถ�บันก�รศ้กษ�และหน่วยุวิจัำยุอ้�น และ 

ก�รด้ำ�เนินก�รด้้�นวิจัำยุ พัฒน� และนวัตกรรมีเป็็นอยุ่�งดี้ และมีีคว�มีค�ด้หวังให้ สวทช. มีีบทบ�ทใน 

ก�รพัฒน�สังคมีชุมีชน เกษตรกร ยุกระดั้บคุณ์ภ�พชีวิตคนไทยุด้้วยุ วทน. มี�กที�สุด้ รองลงมี�ค้อ สร้�งบุคล�กร

วิจัำยุเพ้�อเพิ�มีกำ�ลังคนวิจัำยุรุ่นใหมี่ให้ป็ระเทศ และสนับสนุนนวัตกรรมี และบริก�รให้แก่ผู้ป็ระกอบก�รเพ้�อ 

ต่อยุอด้ในท�งธุ์รกิจำ ผลก�รสัมีภ�ษณ์์เชิงล้กขึ้องกลุ่มีเป้็�หมี�ยุยัุงเห็นว่� สวทช. เป็็นองค์กรชั�นนำ�ที�มีีองค์คว�มีรู้

บุคล�กรเชี�ยุวช�ญให้คำ�ป็ร้กษ�ได้้ มีีก�รถ่�ยุทอด้สู่กลุ่มีเป็้�หมี�ยุ ผลง�นนำ�มี�ใช้ป็ระโยุชน์ได้้หล�กหล�ยุ  

แต่ยุงัต้องป็รับป็รุงในเร้�องขัึ้�นตอนก�รทำ�ง�นให้มีีคว�มีคล่องตัวมี�กข้ึ้�น และป็รับป็รุงคว�มีเข้ึ้�ใจำคว�มีต้องก�ร

ขึ้องผู้ป็ระกอบก�รให้ดี้ข้ึ้�น ซ้ึ่�งจำะทำ�ให้ลด้ระยุะเวล�ในก�รทำ�วิจัำยุและส่งมีอบผลง�น

ผลก�รสัมีภ�ษณ์์กลุ่มีพนักง�นที�ด้ำ�เนินก�รและสนับสนุนภ�รกิจำ วทน. ที�สำ�คัญขึ้อง สวทช. จำำ�นวน 31 กลุ่มี

แสด้งให้เห็นถ้งผลกระทบจำ�กสถ�นก�รณ์์แวด้ล้อมีภ�ยุนอกที�เป็ลี�ยุนไป็ต่อก�รด้ำ�เนินง�นด้้�น วทน. โอก�ส 

คว�มีท้�ท�ยุ ได้้แก่ โจำทยุ์ป็ระเทศที�ต้องก�รผลง�นที�ส่งมีอบได้้อยุ่�งรวด้เร็วและใช้ได้้จำริง ก�รป็รับโครงสร้�ง

จำ�กกระทรวงเด้ิมีเป็็นกระทรวงก�รอุด้มีศ้กษ� วิทยุ�ศ�สตร์ วิจัำยุและนวัตกรรมี (อว.) เป็็นโอก�สใน 

ก�รรว่มีง�นกบัสถ�บนัอุด้มีศ้กษ�ได้้ใกลชิ้ด้ข้ึ้�น ในขึ้ณ์ะเด้ยีุวกันมีีข้ึ้อเสนอแนะให ้สวทช. เนน้ก�รเป็็น Solution 

provider สร้�งคว�มีเช้�อมีโยุงใกล้ชิด้กับหน่วยุง�นด้้�นงบป็ระมี�ณ์ และแหล่งทุน โด้ยุเฉพ�ะด้้�นก�รขึ้ยุ�ยุ

ผลง�นวิจัำยุ และบูรณ์�ก�รง�นวิจัำยุร่วมีกันระหว่�งหล�ยุส�ขึ้�เทคโนโลยุีกับภ�คเอกชน เพ้�อขัึ้บเคล้�อน 

เป้็�หมี�ยุท�ง วทน. ที�กำ�หนด้เป็็น 10 TDGs (Technology Development Groups) และตอบโจำทยุ์ใหญ่

4   ร�ยุง�นฉบับสมีบูรณ์์ ก�รป็ระเมีินก�รรับรู้ภ�พลักษณ์์ขึ้องสำ�นักง�นพัฒน�วิทยุ�ศ�สตร์และเทคโนโลยุีแห่งช�ติ (สวทช.) ป็ระจำำ�ป็ี 2562

1.3 คว�มค�ด้หวังจ�กผ้้ม่ส่วนำได้้ส่วนำเส่ยุ
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ขึ้องป็ระเทศที�เกี�ยุวกับเศรษฐกิจำ BCG, นิวนอร์มัีล นอกจำ�กนี� เพ้�อให้ก�รด้ำ�เนินง�นเป็็นไป็อยุ�่งร�บร้�น บรรลุ

ผลสำ�เร็จำ สวทช. ควรป็รบัป็รุงกระบวนก�รภ�ยุในใหมี้ีคว�มีคลอ่งตัวข้ึ้�นต่อก�รขึ้ยุ�ยุผลง�นวจัิำยุ นำ�เทคโนโลยุี

ส�รสนเทศและ AI มี�ใช้ป็ระโยุชน์ สร้�งกลไกที�มีีป็ระสิทธิ์ภ�พเพ้�อรองรับโจำทยุ์เร่งด่้วน กลไกส่งเสริมี ธุ์รกิจำ

สต�ร์ทอัพ และลงทุนอยุ่�งมีีเป้็�หมี�ยุในเร้�อง Frontier research เพ้�อให้ สวทช. เป็็นผู้กำ�หนด้แนวโน้มีด้้�น

เทคโนโลยุี (Trend setter) ให้กับป็ระเทศ
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บทท่� 2  
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ ของ สวทช.

2.1 วิสัยุทัศน์ำ ค่�นิำยุม และหลักก�รของ สวทช. 

วิิสััยทััศน์์ของ สัวิทัช.
พันธมิตรร่วมทุางทีุ�ดีัส่่ัสัังคมฐานความร้่ด้ัวยวิทุยาศาสัตร์แลี่ะเทุคโนโลี่ยี

คำำ�อธิิบ�ยคำำ�สัำ�คัำญ
“พันธมิตรร่วมทุางทีุ�ดีั” ค้อ คว�มีรับผิด้ชอบกับคำ�มัี�นสัญญ�ที�มีีร่วมีกันกับพันธ์มิีตร ในก�รด้ำ�เนินก�รอยุ่�ง

มีีคุณ์ธ์รรมี จำริยุธ์รรมี ซ้ึ่�อสัตยุ์ โป็ร่งใส และเอ้�อเฟ้ื้�อเผ้�อแผ่ ก่อให้เกิด้คว�มีน่�เช้�อถ้อ ไว้ว�งใจำ และพ้งพอใจำ  

ที�จำะทำ�ง�นร่วมีกันอยุ่�งต่อเน้�อง จำนเกิด้เป็็นแนวร่วมีและเคร้อข่ึ้�ยุระหว่�งองค์กร 

“สัังคมฐานความร้่” ค้อ ก�รอยุู่ร่วมีกันโด้ยุใช้ คว�มีรู้ สติปั็ญญ� และเหตุผล เป็็นเคร้�องม้ีอในก�รแก้ปั็ญห�

และพัฒน�ชีวิตคว�มีเป็็นอยุู่ร่วมีกันอยุ่�งยุั�งยุ้น รวมีทั�งมีีก�รจัำด้เก็บคว�มีรู้ และเรียุนรู้ต่อยุอด้ร่วมีกันอยุ่�ง 

ต่อเน้�องไม่ีจำำ�กัด้

Nation first

S&T excellence

Teamwork

Deliverability

Accountability & integrity

ค่�นิำยุมของ สวทช. – NSTDA
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หลักก�ร (Principles) ของ สวทช.

คำำ�อธิิบ�ยหลัักก�ร

Impact     สร้�งผลกระทบที�เกิด้ข้ึ้�นจำ�กก�รด้ำ�เนินง�นขึ้อง สวทช. ในเชิงเศรษฐกิจำ คว�มีส�มี�รถใน 

 ก�รแข่ึ้งขัึ้น สังคมี คุณ์ภ�พชีวิต และสิ�งแวด้ล้อมี 

Visibility เกิด้ก�รรับรู้ถ้งคว�มีส�มี�รถขึ้อง สวทช. ในระดั้บป็ระเทศ ระดั้บภูมิีภ�ค และระดั้บโลก

Relevance  เช้�อมีโยุงกับยุุทธ์ศ�สตร์ป็ระเทศ ผลักดั้นป็ระเทศไป็สู่เศรษฐกิจำฐ�นนวัตกรรมี 

 และเตรียุมีคนไทยุสู่ศตวรรษที� 21

Excellence  สร้�งสรรค์จำ�กคว�มีเชี�ยุวช�ญและคว�มีส�มี�รถขึ้อง สวทช. และนำ�ไป็สู่ก�รสร้�ง

 คว�มีเก่ง ก�รสร้�งคว�มีส�มี�รถในก�รต่อยุอด้ขึ้ยุ�ยุผลไป็สู่ก�รใช้ป็ระโยุชน์ 

 ทั�งในเชิงเศรษฐกิจำและสังคมี และให้ทันต่อก�รเป็ลี�ยุนแป็ลง
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องคก์รวิจัำยุและเทคโนโลยุชัี�นนำ�ขึ้องโลก มีีเป็�้หมี�ยุ บทบ�ท ที�คล้�ยุคล้งกับ สวทช. ผลก�รศ้กษ�กลยุทุธ์์ขึ้อง

องค์กรวิจัำยุและเทคโนโลยีุ จำำ�นวน 7 แห่ง ได้้แก่ CSIRO ออสเตรเลียุ, NRC แคน�ด้�, CNRS ฝุ่รั�งเศส, 

Fraunhofer เยุอรมีนี, A*Star สิงคโป็ร์, TNO เนเธ์อร์แลนด์้ และ ITRI ไต้หวัน พบว่�องค์กรวิจัำยุฯ ทั�งหมีด้มีี

ภ�รกิจำในก�รวิจัำยุและพัฒน�องค์คว�มีรู้และเทคโนโลยีุ เพ้�อนำ�ไป็สู่ก�รใช้ป็ระโยุชน์ขึ้องภ�คเศรษฐกิจำ สังคมี

และสิ�งแวด้ล้อมีขึ้องป็ระเทศตนเอง โด้ยุมีีลักษณ์ะสำ�คัญที�เห็นได้้ชัด้ ค้อ (1) ให้คว�มีสำ�คัญกับโจำทย์ุ  

ผลป็ระโยุชน์ จุำด้มุ่ีงเน้นขึ้องป็ระเทศ มีองโอก�สในก�รสร้�งผลกระทบ และคว�มีเช้�อมีโยุงกับคว�มีต้องก�ร

ขึ้องลูกค้�ทั�งในป็ัจำจุำบันและที�จำะเป็็นป็ระเด้็นท้�ท�ยุในอน�คต (2) วิจัำยุและพัฒน�แบบมุ่ีงจุำด้เน้น  

ทั�งด้้�นคว�มีเชี�ยุวช�ญ คว�มีเก่ง (Excellence) และด้้�นก�รป็ระยุุกต์ใช้ง�น (Application-based) ร่วมีกับ

เคร้อข่ึ้�ยุ (3) เช้�อมีโยุงกับองค์กรต่�งป็ระเทศในก�รตดิ้ต�มี วทน. ระดั้บแนวหน้�โด้ยุเฉพ�ะส่วนที�เป็็น Frontier 

และเพ้�อเข้ึ้�ถ้งตล�ด้ในต่�งป็ระเทศ (4) พัฒน�แนวท�งแก้ปั็ญห� (Solution) และสร้�งคว�มีคล่องตัวขึ้อง

องค์กร เพ้�อให้ส�มี�รถถ่�ยุทอด้ผลง�นไป็สู่ก�รใช้ป็ระโยุชน์ได้้ทันเวล� (5) สร้�งคว�มีร่วมีม้ีอขึ้องง�นวิจัำยุ 

หล�กหล�ยุส�ขึ้� (Interdisciplinary) (6) ให้คว�มีสำ�คัญกับทรัพยุ�กรบุคคล โด้ยุเฉพ�ะอยุ่�งยุิ�งทีมีง�นด้้�น

ก�รวิจัำยุและด้้�นก�รถ่�ยุทอด้เทคโนโลยีุ มีีองค์กรบ�งแห่งมีีคว�มีร่วมีม้ีอกับมีห�วิทยุ�ลัยุในก�รสร้�งบุคล�กร

วิจัำยุระดั้บป็ริญญ�เอกและหลังป็ริญญ�เอก (Postdoc) ให้กับป็ระเทศอีกด้้วยุ 

องค์กรวิจัำยุและเทคโนโลยุีเหล่�นี�ทั�ง 7 แห่ง มีีก�รด้ำ�เนินง�นด้้วยุก�รสนับสนุนงบป็ระมี�ณ์จำ�กรัฐบ�ล และ

มีีก�รห�ร�ยุได้้เป็็นสัด้ส่วนที�แตกต่�งกันไป็ในแต่ละแห่ง โด้ยุมีีก�รให้คำ�ป็ร้กษ�ด้้�นเทคนิคที�เช้�อมีโยุงกับบริก�ร

วิเคร�ะห์ทด้สอบ ให้คำ�รับรอง ก�รสร้�งต้นแบบ ก�รส�ธิ์ต และก�รขึ้ยุ�ยุขึ้น�ด้ก�รผลิต และบริก�รสนับสนุน

ทั�งในรูป็แบบที�เป็็นตัวเงินและไม่ีใช่ตัวเงิน เพ้�อเป็็นจุำด้ต่อในก�รรับโจำทยุแ์ละเช้�อมีโยุงกับผู้ใช้ โด้ยุเฉพ�ะ SMEs 

นอกจำ�กนี� องค์กรฯ ส่วนใหญ่มีีบริก�รท�งห้องป็ฏิิบัติก�ร โครงสร้�งพ้�นฐ�นขึ้น�ด้ใหญ่ เพ้�อสนับสนุน 

ก�รด้ำ�เนินง�นและด้้งดู้ด้คว�มีร่วมีม้ีอจำ�กองค์กรอ้�น และน�น�ป็ระเทศ องค์กรเหล่�นี�ยุังมีีกลไกส่งเสริมีให้

เกิด้วิส�หกิจำเริ�มีต้น (R&D-driven start-ups) จำ�กง�นวิจัำยุและพัฒน� ก�รบริก�รเหล่�นี�ถ้อเป็็นเคร้�องม้ีอ

สำ�คัญในก�รยุกระด้ับอุตส�หกรรมีและบริก�ร และส่งเสริมีให้เกิด้อุตส�หกรรมีใหมี่ (New industries)  

ในป็ระเทศตนเอง และมีีก�รด้้งดู้ด้และผลิตบุคล�กรวิจัำยุเพ้�อเป็็นกำ�ลังสำ�คัญด้้�น วทน. ทั�งในท�งตรงและ 

ท�งอ้อมี

2.2 บทบ�ทขององค์กรวิจัยุและเทคโนำโลยุ่  
 (Research Technology Organizations: RTOs)  
 ชั�นำนำำ�ของโลก 
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เป้็�หมี�ยุต�มีแผนกลยุุทธ์์ฉบับที� 6 เร้�องก�รสร้�งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจำและสังคมี และก�รกระตุ้นให้เกิด้

ก�รลงทุน ยุังคงเป็็นตัวชี�วัด้ที�สะท้อนคว�มีสำ�เร็จำในก�รผลักดั้นป็ระเทศไป็สู่เศรษฐกิจำและสังคมีฐ�นคว�มีรู้

อยุ่�งต่อเน้�อง เป้็�หมี�ยุขึ้อง สวทช. ณ์ สิ�นปี็ พ.ศ. 2564 กำ�หนด้ไว้ดั้งนี�

• สร้�งผลง�นด้้�น วทน. ที�ส�มี�รถนำ�ไป็ใช้ป็ระโยุชน์ได้้จำริงจำนก่อให้เกิด้ผลี่กระทุบต่อเศรษฐกิจแลี่ะสัังคม 

 ของประเทุศคิด้เป็็นมูีลค่�ไม่ีตำ��กว่� 5 เท่� ขึ้องค่�ใช้จ่ำ�ยุเฉลี�ยุต่อปี็ขึ้อง สวทช. ระหว่�งปี็ 2560-2564

• เพิ�มีการลี่งทุุนในกิจกรรมด้ัาน วทุน. ของภาคการผลิี่ต ภาคบริการ แลี่ะภาคเกษตรกรรมคิด้เป็็นมูีลค่� 

 ไม่ีตำ��กว่� 2 เท่� ขึ้องก�รลงทุนฯ ปี็ 2559  

วิสัยุทัศน์ ค่�นิยุมี และหลักก�ร ขึ้อง สวทช. สะท้อนเป้็�หมี�ยุในก�รด้ำ�เนินง�นเช่นเดี้ยุวกับองค์กรวิจัำยุและ

เทคโนโลยุีชั�นนำ�ขึ้องโลก ก�รทบทวนองค์กรฯ บ่งชี�ให้เห็นว่� ก�รปั็กหมุีด้บทบ�ท ภ�รกิจำ ขึ้อง สวทช. ควร

มุ่ีงเน้นก�รวิจัำยุและพฒัน�องค์คว�มีรู้และเทคโนโลยุ ีเพ้�อนำ�ไป็สู่ก�รพัฒน�แนวท�งด้้�น วทน. เพ้�อตอบโอก�ส

คว�มีท้�ท�ยุ ในโจำทยุ์ด้้�นต่�ง ๆ ขึ้องป็ระเทศไทยุ ควรส่งเสริมีก�รบูรณ์�ก�รง�นวิจัำยุหล�กหล�ยุส�ขึ้� และ

เช้�อมีโยุงกับเคร้อข่ึ้�ยุทั�งในป็ระเทศและต่�งป็ระเทศในก�รสร้�งองค์คว�มีรู้และพัฒน�แนวท�งแก้ไขึ้ปั็ญห� 

(Solution) ให้ทันคว�มีต้องก�รและคว�มีค�ด้หวังขึ้องผู้ใช้ป็ระโยุชน์ และให้คว�มีสำ�คัญกับเคร้�องม้ีอ ได้้แก่ 

ก�รบริก�ร ก�รสนับสนุน ก�รให้คำ�ป็ร้กษ� โครงสร้�งพ้�นฐ�น และกลไกพัฒน�และส่งเสริมีบุคล�กรวิจัำยุ  

อันจำะช่วยุยุกระดั้บภ�คอุตส�หกรรมี ภ�คบริก�ร และภ�คชุมีชน เช่นเดี้ยุวกับภ�รกิจำขึ้ององค์กรวิจัำยุและ

เทคโนโลยุใีนป็ระเทศที�พัฒน�แลว้ ภ�รกจิำขึ้อง สวทช. เพ้�อด้ำ�เนนิง�นตอบสนองทศิท�งเชิงกลยุทุธ์์ขึ้ององคก์ร

แบ่งออกเป็็น 7 กลุ่มี ได้้แก่

2.3 เป้�้หม�ยุและภ�รกิจของ สวทช.
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1. กลุ่มวิจัยุ วิทยุ�ศ�สตร์ เทคโนำโลยุ่และนำวัตกรรม (วทนำ.) 
เป็็นก�รด้ำ�เนินง�นหลักขึ้อง สวทช. เพ้�อวิจัำยุและพัฒน�ขีึ้ด้คว�มีส�มี�รถด้้�น วทน. ให้อยุู่ในระดั้บ

เชี�ยุวช�ญจำนเป็็นที�ยุอมีรับ และนำ�ไป็พัฒน�เป็็นแนวท�งแก้ปั็ญห� (Solution) ให้กับภ�คส่วนต่�ง ๆ 

รวมีถ้งพัฒน�ง�นวิจัำยุขัึ้�นแนวหน้� (Frontier research) กลุ่มีนี�ป็ระกอบด้้วยุเทคโนโลยีุหลัก (Pillars) 

5 เทคโนโลยีุ ได้้แก่ (1) วิทยุ�ศ�สตร์ชีวภ�พ และเทคโนโลยีุชีวภ�พ (Bioscience and Biotechnology) 

(2) เทคโนโลยุวัีสดุ้ศ�สตร์และวิศวกรรมี (Materials and Engineering Technology) (3) เทคโนโลยุี

อิเล็กทรอนกิส์และส�รสนเทศ (Electronics and Information Technology) (4) น�โนศ�สตร ์และ

น�โนเทคโนโลยุี (Nanoscience and Nanotechnology) และ (5) เทคโนโลยุีพลังง�น (Energy 

Technology) และกลุ่มีวิจัำยุต�มียุุทธ์ศ�สตร์ป็ระเทศ มุ่ีงพัฒน�เทคโนโลยุีตอบโจำทยุ์เฉพ�ะต�มีว�ระ 

(Agenda-based) ในปั็จำจุำบันป็ระกอบด้้วยุ Focus Center (FC) 3 ศูนยุ์ ค้อ (1) ศูนยุ์วิจัำยุเทคโนโลยุี

สิ�งอำ�นวยุคว�มีสะด้วกและเคร้�องม้ีอแพทยุ์ (Assistive Technology and Medical Devices  

Research: A-MED) (2) ศูนย์ุเทคโนโลยีุเพ้�อคว�มีมัี�นคงขึ้องป็ระเทศและก�รป็ระยุุกต์เชิงพ�ณิ์ชย์ุ 

(National Security and Dual-Use Technology Center: NSD) (3) ศูนยุ์วิจำัยุระบบร�งและ 

ก�รขึ้นส่งสมัียุใหม่ี (Rail and Modern Transports Research Center: RMT) กลุ่มีพัฒน� วทน. 

ยัุงมีีส่วนที�ยุกระดั้บโครงสร้�งพ้�นฐ�นท�งวิทยุ�ศ�สตร์และเทคโนโลยีุ (National S&T Infrastructure: 

NSTI) เพิ�มีขีึ้ด้คว�มีส�มี�รถด้้�นง�นวิจัำยุให้กับป็ระเทศ และโครงสร้�งพ้�นฐ�นด้้�นคุณ์ภ�พขึ้องป็ระเทศ

(National Quality Infrastructure: NQI) ซึ่้�งเน้นก�รให้บริก�รด้้�นก�รทด้สอบและมี�ตรฐ�น  

เป็็นก�รยุกระดั้บคุณ์ภ�พขึ้องผลิตภัณ์ฑ์์ในอุตส�หกรรมีต่�ง ๆ 

2. กลุ่มบริห�รก�รวิจัยุ พัฒนำ� และนำวัตกรรม 
   (Research Development Innovation: RDI)
ภ�รกิจำนี�มีีวัตถุป็ระสงค์ในก�รสนับสนุนและบริห�รให้เกิด้ง�นวิจัำยุขึ้น�ด้ใหญ่ ทำ�หน้�ที�เช้�อมีโยุง 

โจำทยุว์จิำยัุระดั้บป็ระเทศตั�งแต่แผนยุทุธ์ศ�สตร์ช�ติ 20 ปี็ แผนพัฒน�เศรษฐกิจำและสังคมีแห่งช�ติและ

แผนง�นอ้�น ๆ ที�เกี�ยุวข้ึ้อง หร้อโจำทย์ุคว�มีต้องก�รขึ้องภ�คอุตส�หกรรมี นำ�มี�พัฒน�รูป็แบบ 

ก�รด้ำ�เนินง�นภ�ยุใน สวทช. และบูรณ์�ก�รคว�มีส�มี�รถด้้�น วทน. ขึ้อง สวทช. และพันธ์มิีตร ทั�งใน

ป็ระเทศและต่�งป็ระเทศ เพ้�อนำ�ผลง�นจำ�กง�นวิจัำยุและพัฒน�ไป็ตอบโจำทย์ุต่�ง ๆ ได้้ ก�รด้ำ�เนินง�น

แบ่งออกเป็็นกรอบวิจัำยุ 5 ด้้�น ได้้แก่ (1) ด้้�นเกษตรและอุตส�หกรรมีชีวภ�พ (2) ด้้�นพลังง�น  

(3) ด้้�นสุขึ้ภ�พและก�รแพทยุ์ (4) ด้้�นทรัพยุ�กรชีวภ�พและก�รพัฒน�ที�ยุั�งยุ้นและ (5) ด้้�น

อุตส�หกรรมี ภ�ยุใต้กรอบวิจัำยุมีีก�รจัำด้กลุ่มีก�รทำ�ง�นที�เป็็นก�รบูรณ์�ก�รคว�มีส�มี�รถขึ้อง สวทช. 

ในภ�รกิจำ วทน. ไป็ใช้ป็ระยุุกต์ในกลุ่มีอุตส�หกรรมีต่�ง ๆ เป็็นกลุ่มีเทคโนโลยีุเป้็�หมี�ยุ (Technology 

Development Group: TDG) เพ้�อให้สอด้คล้องกับแนวโน้มีก�รขัึ้บเคล้�อนเศรษฐกิจำสังคมีฐ�น

นวัตกรรมีขึ้องป็ระเทศ ปั็จำจุำบัน สวทช. มีีก�รด้ำ�เนินง�นในกรอบ TDGs 10 เร้�อง ได้้แก ่(1) Precision 

agriculture (2) Food and feed (3) Biochemicals (4) Cosmeceutical (5) Biopharmaceutical 

(6) Precision medicine (7) Medical devices and implants (8) Mobility and logistics  

(9) Energy (10) Dual-use defense ก�รบริห�รก�รวิจัำยุ พัฒน� และนวัตกรรมียัุงด้ำ�เนินก�รควบคู่

ไป็กับก�รผลักดั้นให้เกิด้ก�รใช้นวัตกรรมีต�มีคว�มีต้องก�รขึ้องภ�ครัฐ ก�รพัฒน�โจำทย์ุขึ้น�ด้ใหญ่ร่วมี

กับภ�คเอกชน ก�รส่งเสริมีกลุ่มีนักวิจัำยุแกนนำ� ก�รสร้�งคว�มีร่วมีม้ีอระหว่�งป็ระเทศ และก�รพัฒน�

คุณ์ภ�พง�นวิจัำยุ และจำริยุธ์รรมีวิจัำยุ
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3. กลุ่มสร้�งข่ด้คว�มส�ม�รถในำก�รแข่งขันำ
ภ�รกิจำนี�เสม้ีอนเคร้�องม้ีอที�ผลักดั้นให้ผู้ป็ระกอบก�รนำ� วทน. ไป็ใช้ในก�รสร้�งคว�มีส�มี�รถใน

ก�รแข่ึ้งขัึ้น เน้นก�รสร้�งระบบนิเวศนวัตกรรมีในอุตส�หกรรมีเป็้�หมี�ยุขึ้อง สวทช. เพ้�อเอ้�อให้ 

ผู้ป็ระกอบก�รยุกระดั้บขีึ้ด้คว�มีส�มี�รถด้้�น วทน. ต่อยุอด้ไป็สู่ธ์ุรกิจำที�มีีนวัตกรรมีมีูลค่�สูงด้้วยุ

กระบวนก�รบริห�รจัำด้ก�รเทคโนโลยุี ก�รบริห�รจัำด้ก�รทรัพย์ุสินท�งปั็ญญ� เช่น กลไกก�รจัำบคู่

ท�งธุ์รกิจำ (Business matching) โป็รแกรมีสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยุีและนวัตกรรมี(ITAP) 

ก�รผลักดั้นผู้ป็ระกอบก�รในอุตส�หกรรมีเป้็�หมี�ยุสู่ผู้ป็ระกอบก�รฐ�นนวัตกรรมี (Innovation- 

Driven Enterprise: IDE) ก�รส่งเสริมีให้เกิด้ Deep-tech start-up ก�รพัฒน�บุคล�กร สวทช. 

สู่ก�รเป็็นผู้ป็ระกอบก�รเทคโนโลยุี (Spin-off) ก�รจัำด้ตั�งบริษัท NSTDA Holding เพ้�อร่วมีลงทุน

ในธุ์รกิจำเทคโนโลยีุ ก�รพัฒน�กำ�ลังคนเพ้�อเพิ�มีทักษะแรงง�นในภ�คอุตส�หกรรมี (Career for 

the Future Academy) และกลไกสนับสนุนด้้�นก�รเงินต่�ง ๆ เช่น ก�รป็ระเมิีนธุ์รกิจำนวัตกรรมี

บัญชีนวัตกรรมีไทยุ ก�รผลักดั้นสิทธิ์ป็ระโยุชน์ท�งภ�ษีให้แก่กิจำกรรมีนวัตกรรมีในสถ�นป็ระกอบ

ก�รและก�รให้ก�รรับรองฯ Start-up voucher และก�รบ่มีเพ�ะผู้ป็ระกอบก�ร

4. กลุ่มสร้�งเสริมข่ด้คว�มส�ม�รถเกษตรชุมชนำ
ก�รสร้�งคว�มีเข้ึ้มีแข็ึ้งให้ภ�คชุมีชน เกิด้ภูมิีคุ้มีกันตนเอง เป็็นหัวใจำสำ�คัญขึ้องโจำทย์ุป็ระเทศที�มุ่ีง

สนับสนุนเศรษฐกิจำฐ�นร�ก นำ�ไป็สู่ก�รลด้คว�มีเหล้�อมีลำ�� ภ�รกิจำนี�จ้ำงเน้นก�รใช้ วทน. ไป็สร้�ง

ขีึ้ด้คว�มีส�มี�รถให้เกษตรกรมีีองค์คว�มีรู้ และนวัตกรรมี ที�จำะไป็สร้�งมูีลค่� เพิ�มีร�ยุได้้ในภ�ค

ก�รเกษตร ก�รด้ำ�เนินง�นใช้กลไกก�รขึ้ยุ�ยุผลง�นวิจัำยุ เร่งรัด้ก�รถ่�ยุทอด้เทคโนโลยีุ อบรมีพัฒน�

เกษตรกร โด้ยุเฉพ�ะอยุ�่งยุิ�งเกษตรกรรุ่นใหม่ี และป็รับใช้เทคโนโลยีุให้เหมี�ะสมีกับพ้�นที�และบริบท

ขึ้องชุมีชน ก�รด้ำ�เนินง�นขึ้องกลุ่มีนี�เน้น Smart Tambon Model เพ้�อยุกระดั้บตำ�บลในภ�พรวมี 

5 ด้้�น ได้้แก่ อ�ชีพ สุขึ้ภ�พ ก�รศ้กษ� สังคมี และสิ�งแวด้ล้อมี มีีก�รใช้ป็ระโยุชน์จำ�กฐ�นข้ึ้อมูีล 

Big Data ได้้แก่ ระบบบริห�รจัำด้ก�รข้ึ้อมูีลก�รพัฒน�คนแบบชี�เป้็� หร้อ TPMAP และแผนที�เกษตร

เพ้�อก�รบริห�รจัำด้ก�รเชิงรุกออนไลน์ หร้อ Agri-Map และทำ�ง�นร่วมีกับเคร้อข่ึ้�ยุพันธ์มิีตรในพ้�นที�

เช่น จัำงหวัด้ องค์กรป็กครองสว่นท้องถิ�น ผู้นำ�ชุมีชน สถ�บนัก�รศ้กษ� สถ�บนัวิจัำยุ ผู้ป็ระกอบก�ร

ในพ้�นที�ทั�งผู้ผลิตและแป็รรปู็ และตล�ด้ มีีก�รว�งเป็�้หมี�ยุไป็ยุงักลุ่มีวิส�หกิจำชุมีชน/กลุ่มีเกษตรกร

ที�ทำ�ก�รเกษตรแนวใหมี่ต�มีหลัก Inclusive Innovation ค้อ มีีก�รบริห�รจัำด้ก�รก�รผลิตใน 

รูป็แบบใหม่ีโด้ยุใช้ วทน. เพ้�อยุกระดั้บป็ระสิทธิ์ภ�พก�รผลิตและสร้�งคว�มีเช้�อมีโยุงระหว่�งชุมีชน

และผู้รับซ้ึ่�อ และเน้นก�รพัฒน�เกษตรกรให้เป็็นเกษตรกรอัจำฉริยุะ/เกษตรกรรุ่นใหม่ีอัจำฉริยุะ  

(Smart Farmers/Young Smart Farmers) ซ้ึ่�งหมี�ยุถ้งเกษตรกรผู้พร้อมีเรียุนรู้ พร้อมีรับ

เทคโนโลยุี มีีก�รเข้ึ้�ถ้งองค์คว�มีรู้ และได้้รับก�รถ่�ยุทอด้เทคโนโลยีุด้้�นเกษตรสมัียุใหม่ี/เกษตร

อัจำฉริยุะ 
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5. กลุ่มบริห�รและส่งเสริมเขตนำวัตกรรม
มีีเป้็�หมี�ยุในก�รบริห�รจัำด้ก�รพ้�นที� ที�กำ�หนด้ให้เป็็นเขึ้ตนวัตกรรมีที�มีีคว�มีเช้�อมีโยุงระหว่�งภ�ค

เอกชน ภ�ครัฐ และภ�คก�รศ้กษ� ให้มีีคว�มีร่วมีม้ีอในก�รด้ำ�เนินง�นด้้�น วทน. ร่วมีกัน บนฐ�น

จุำด้แข็ึ้งขึ้องแต่ละพ้�นที� และจุำด้เน้นด้้�นนโยุบ�ยุระดั้บต่�ง ๆ พ้�นที�ในก�รด้ำ�เนินง�นขึ้อง สวทช. 

ได้้แก่ อุทยุ�นวิทยุ�ศ�สตร์ป็ระเทศไทยุ (Thailand Science Park) เขึ้ตอุตส�หกรรมีซึ่อฟื้ต์แวร์

ป็ระเทศไทยุ (Software Park) เขึ้ตนวัตกรรมีระเบียุงเศรษฐกิจำพิเศษภ�คตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor of Innovation: EECi) และเม้ีองนวัตกรรมีอ�ห�ร (Food Innopolis)  

ก�รทำ�ง�นเน้นก�รใช้ฐ�นองค์คว�มีรู้ และเทคโนโลยีุขึ้อง สวทช. และสถ�บันก�รศ้กษ�เคร้อข่ึ้�ยุ 

ก�รใช้กลไกก�รสร้�งขีึ้ด้คว�มีส�มี�รถในก�รแข่ึ้งขัึ้นขึ้องผู้ป็ระกอบก�ร และเกษตรชุมีชน เพ้�อด้้งดู้ด้

ผู้ป็ระกอบก�ร และบริษัทสต�ร์ทอัพ ให้เข้ึ้�มี�ด้ำ�เนินง�นในเขึ้ตนวัตกรรมีร่วมีกับภ�ครัฐ และ

สถ�บันก�รศ้กษ� ทำ�ให้เกิด้ระบบนิเวศนวัตกรรมี (Ecosystem) ในพ้�นที�เป้็�หมี�ยุ

6. กลุ่มพัฒนำ�และสร้�งเสริมบุคล�กรวิจัยุ
กลุ่มีภ�รกิจำนี�มีีส่วนในก�รสร้�งบุคล�กรวิจัำยุให้กับป็ระเทศ เพ้�อเป็็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน� วทน. 

ต่อไป็ แนวท�งก�รด้ำ�เนินง�น ได้้แก่ ก�รพัฒน�หลักสูตรร่วมีกับมีห�วิทยุ�ลัยุต่�ง ๆ ก�รสร้�ง 

แรงบันด้�ลใจำให้เด็้กและเยุ�วชนเพ้�อสร้�งคว�มีตระหนักถ้งคว�มีสำ�คัญขึ้องวิทยุ�ศ�สตร์  

ก�รส่งเสริมีผู้มีีคว�มีส�มี�รถพิเศษด้้�นวิทยุ�ศ�สตร์และเทคโนโลยีุ ผ่�นกลไกก�รให้ทุนก�รศ้กษ�

ในส�ขึ้�ที�มีีคว�มีสำ�คัญกับป็ระเทศหร้อเป็็นจุำด้มุ่ีงเน้นขึ้อง สวทช. เพ้�อเป็็นก�รพัฒน�ส่งเสริมีอ�ชีพ

นักวิจัำยุ และด้้งดู้ด้บุคล�กรวิจัำยุจำ�กต่�งป็ระเทศ โด้ยุเฉพ�ะอยุ่�งยุิ�งกลุ่มีนักวิจัำยุหลังป็ริญญ�เอก 

(Postdoc), กลุ่มีผู้เชี�ยุวช�ญ, Visiting professor มี�ป็ฏิิบัติง�นร่วมีกับ สวทช. นอกจำ�กนี� ยุังมีี

ก�รพัฒน�ค่�ยุ กิจำกรรมี ส้�อก�รเรียุนก�รสอนเพ้�อส่งเสริมี STEM education และขึ้ยุ�ยุผล เพ้�อ

ส่งเสริมีก�รเรียุนรู้ด้้�น วทน. ไป็ทั�วป็ระเทศ

7. กลุ่มบรหิ�ร สนำบัสนุำนำ และบรกิ�รกล�ง (Shared Services)
มีีวัตถุป็ระสงค์ในก�รสนับสนุนก�รขัึ้บเคล้�อนง�นขึ้อง สวทช. ในทุกภ�รกิจำ มีีก�รตั�งเป้็�หมี�ยุใน

ก�รเพิ�มีคว�มีคล่องตัว บูรณ์�ก�รก�รทำ�ง�นขึ้อง สวทช. บริห�รและพัฒน�กลุ่มีบุคล�กรที�สำ�คัญ

ขึ้อง สวทช. ทุกกลุ่มี เพ้�อให้ส�มี�รถป็ฏิิบัติง�นได้้อยุ่�งร�บร้�น มีีป็ระสิทธิ์ภ�พ จำนส�มี�รถบรรลุ

เป้็�หมี�ยุขึ้องแต่ละหน่วยุได้้อยุ่�งเต็มีกำ�ลัง ก�รด้ำ�เนินง�นป็ระกอบด้้วยุ ก�รว�งนโยุบ�ยุ  

แผนกลยุุทธ์์ แผนง�นในระดั้บต่�ง ๆ ก�รพัฒน�และบริห�รจัำด้ก�รทรัพยุ�กร ได้้แก่ งบป็ระมี�ณ์ 

ก�รเงิน บุคล�กร เคร้�องม้ีอ พัสดุ้ สถ�นที� บริห�รระบบสนับสนุนด้้�นกฎหมี�ยุ ก�รป็ระเมิีนผล

ก�รด้ำ�เนินง�นในระดั้บต่�ง ๆ และก�รพัฒน�ระบบป็ระเมิีนผล ก�รสร้�งแรงจูำงใจำ พัฒน� 

บุคล�กร สวทช. และก�รส้�อส�รกับผู้มีีส่วนได้้ส่วนเสียุทั�งภ�ยุในและภ�ยุนอกองค์กร นอกจำ�กนี� 

กลุ่มีนี�ยุงับริห�รจัำด้ก�รระบบส�รสนเทศ และมีีเป้็�หมี�ยุจำะเพิ�มีก�รใช้ง�นระบบส�รสนเทศเข้ึ้�มี�

เป็็นเคร้�องม้ีอสำ�คัญเพ้�อสนับสนุนทุกระบบ และในก�รทำ�ง�นเพ้�อให้บุคล�กรส�มี�รถป็ฏิิบัติง�น

ได้้อยุ่�งไม่ีมีีอุป็สรรคภ�ยุใต้ทุกสถ�นก�รณ์์
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ภาพทีุ� 1 ภารกิจ 7 กลุ่ี่มของ สัวทุช.
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แผนท่ี่�กลยุทุี่ธ์์แสดงเป้้าหมายุเชิิงกลยุทุี่ธ์์ ป้ระกอบด้วยุวัตถุุป้ระสงค์์หลัก (Strategic Objective, SO) ตามมุม

มอง Balanced Scorecard (BSC) ท่ี่� สวที่ชิ. ได้นำามาป้ระยุุกต์ใช้ิเพ่ื่�อกำาหนดเป้้าหมายุในมิติต่าง ๆ  

ให้ม่ค์วามสมดุล ป้ระกอบด้วยุ 4 มุมมอง ได้แก่ ผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยุ  พัื่นธ์มิตร/ล้กค้์า/การเงิน กระบวนการ

ภายุใน และค์วามสามารถุขององค์์กร

ภาพทีุ� 2 แผนทีุ�กลี่ยุทุธ์ สัวทุช. ปี พ.ศ. 2564-2568

การวิเค์ราะห์ป้ัจจัยุภายุนอก ค์วามค์าดหวังของผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยุ วิสัยุที่ัศน์และเป้้าหมายุ ในบที่ท่ี่� 1 และ 

บที่ท่ี่� 2 สะที่อ้น SO ทัี่�ง 10 เร่�องในแผนท่ี่�กลยุทุี่ธ์์ ว่าม่ค์วามสอดค์ลอ้งกับค์วามค์าดหวงักับบที่บาที่ และภารกจิ

ของ สวที่ชิ. ในการเป็้นองค์์กรวิจัยุและพัื่ฒนาท่ี่�สร้างผลกระที่บจากการใช้ิ วที่น. เพ่ื่�อเป็้นกลไกในการพัื่ฒนา

เศรษฐกิจและสังค์ม (SO1) โดยุเฉพื่าะอยุ่างยุิ�งหลังจากการระบาดของโรค์ติดเช่ิ�อไวรัสโค์โรนา 2019 และ 

เพ่ื่�อเตร่ยุมค์นไที่ยุทีุ่กกลุ่มให้ม่ค์วามพื่ร้อมรับม่อค์วามที่้าที่ายุในศตวรรษท่ี่� 21 (SO2) ค์วามเห็นของกลุ่ม 

บทท่� 3  
กลี่ยุทธ์ สวทช. ป ีพ.ศ. 2564 - 2568

3.1 เป้�้หม�ยุเชิงกลยุุทธ์์ของ สวทช.

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
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ผ้้ดำาเนินงานด้าน วที่น. ของ สวที่ชิ. ยัุงได้สะท้ี่อนค์วามสำาคั์ญของพัื่นธ์มิตรกลุ่มต่าง ๆ 

และผ้้ใช้ิป้ระโยุชิน์ม่ค์วามต้องการผลงานท่ี่�ตอบโจที่ย์ุป้ระเที่ศ ส่งมอบได้อยุ่างรวดเร็ว

และใช้ิได้จริง (SO4, SO5) ค์วามจำาเป็้นในการบริหารงบป้ระมาณ และที่รัพื่ยุ์สินของ สวที่ชิ. 

โดยุเฉพื่าะอยุ่างยุิ�งองค์์ค์วามร้้ ที่รัพื่ยุ์สินที่างปั้ญญา โค์รงสร้างพ่ื่�นฐาน ให้ไป้ส่้การใช้ิป้ระโยุชิน์ในวงกว้าง 

มุ่งรักษาค์วามมั�นค์งที่างการเงินเพ่ื่�อให้ สวที่ชิ. ดำาเนินงานได้อยุ่างต่อเน่�อง (SO3, SO6) สวที่ชิ. จึงค์วรเน้น 

การบ้รณาการการที่ำางานในทุี่กระดับเพ่ื่�อตอบโจที่ย์ุใหญ่ของป้ระเที่ศ (SO7) เช่ิน ร่วมกำาหนดและขับเค์ล่�อน

โจที่ยุ์ท่ี่�เก่�ยุวกับเศรษฐกิจ BCG, นิวนอร์มัล ซึึ่�งเป็้นโอกาสและค์วามที่้าที่ายุของป้ระเที่ศไที่ยุ ในสถุานการณ์

ปั้จจุบัน (SO8) เพ่ื่�อให้ดำาเนินการตอบทุี่ก SO ได้อยุ่างม่ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่ สวที่ชิ. ค์วรป้รับกลไกภายุในให้เน้น

ค์วามค์ล่องตัวและการขยุายุผลในวงกว้าง นำาเค์ร่�องม่อเที่ค์โนโลยุส่ารสนเที่ศและ AI มาใช้ิในการบริหารจัดการ

รวมถึุงให้ค์วามสำาคั์ญอยุ่างยุิ�งกับการพัื่ฒนาและสร้างค์วามสามารถุของที่รัพื่ยุากรบุค์ค์ล สภาพื่แวดล้อมท่ี่� 

เอ่�ออำานวยุต่อการที่ำางาน และงานวิจัยุขั�นแนวหน้า (Frontier research) อันจะเป็้นการสร้างฐานให้ป้ระเที่ศ

ไป้ข้างหน้ารองรับการเป้ล่�ยุนแป้ลงในอนาค์ต (SO9, SO10)

กลยุุที่ธ์์ท่ี่� สวที่ชิ. ค์วรมุ่งเน้นดำาเนินการในอ่ก 5 ปี้ข้างหน้า (พื่.ศ. 2564 - 2568) จากการวิเค์ราะห์ โอกาส 

ค์วามท้ี่าที่ายุ จุดแข็ง และจุดอ่อนของ สวที่ชิ. ด้วยุเค์ร่�องม่อ SWOT และ TOWS Analysis ม่ 4 ข้อ ดังน่� 

1
เพิื่�มการลงทุี่นใน วที่น. จากภาค์รัฐและภาค์เอกชิน บ้รณาการเป็้นโจที่ย์ุขนาดใหญ่ร่วมกับเค์ร่อข่ายุทัี่�งใน

ป้ระเที่ศและต่างป้ระเที่ศแบบจตุภาค่์ ทัี่�งหน่วยุนโยุบายุ แหล่งทุี่น หน่วยุงานภาค์รัฐ ภาค์เอกชิน สถุาบัน

อุดมศึกษา สถุาบันวิจัยุ และชุิมชิน/ป้ระชิาสังค์ม โดยุใช้ิโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานขนาดใหญ่ และกลไกท่ี่�หลากหลายุ

ของ สวที่ชิ.

2
ใช้ิโอกาสจากค์วามต้องการด้าน วที่น. เร่งการนำาไป้ใช้ิป้ระโยุชิน์ สร้างคุ์ณค่์า (Value) จาก วที่น. ให้เป็้นท่ี่�

ป้ระจักษ์ บนฐานค์วามร้้ ค์วามเช่ิ�ยุวชิาญ และโค์รงสร้างพ่ื่�นฐาน (NSTI, NQI, TSP, EECi) โดยุเน้นเศรษฐกิจ

ฐาน BCG, AI และส่งเสริม Deep-tech Company และ Inclusive Innovation ร่วมกับเค์ร่อข่ายุพัื่นธ์มิตร

3
ป้รับกลไกบริหารจัดการงานวิจัยุภายุในให้ค์ล่องตัวสอดรับกับการที่ำางานในปั้จจุบัน พื่ร้อมตอบโจที่ย์ุค์วามค์าด

หวังท่ี่�เข้ามาอยุ่างรวดเร็ว และส่งเสริมงานด้านการวิเค์ราะห์ที่ดสอบ มาตรฐาน วิศวกรรม เพ่ื่�อการส่งมอบผล

งานท่ี่�ม่คุ์ณภาพื่ และทัี่นเวลา

4
เพิื่�มป้ระสิที่ธิ์ภาพื่การใช้ิที่รัพื่ยุากร นำาระบบสารสนเที่ศมาใช้ิป้ระโยุชิน์ ดึงด้ด Talents และพัื่ฒนาฐาน 

องค์์ค์วามร้้ใหม่ ผ่านเค์ร่อข่ายุค์วามร่วมม่อทัี่�งในป้ระเที่ศและต่างป้ระเที่ศ

3.2 กลยุุทธ์์ของ สวทช. ปี้ พ.ศ. 2564 - 2568



20

1. เพิ�มการลี่งทุนใน วทน. จากภาครัฐแลี่ะภาคเอกชน บ้รณาการเป็นโจทย์ขนาดใหญ่่ 
 ร่วมกับเคร่อข่ายทั�งในประเทศแลี่ะต่างประเทศแบบจตุภาค่ 
 (กลยุุที่ธ์์น่�เกิดจากการจับค่้์จุดแข็ง (Strengths) ของ สวที่ชิ. กับภัยุคุ์กค์าม (Threats))

เป้้าป้ระสงค์์ 

SO1, SO2, SO3, SO4, SO8

ปั้จจัยแห่่งค์วามสำาเร็จ

การใช้ิ วที่น. เป็้นเป็้นเค์ร่�องม่อในการผลักดันป้ระเที่ศไป้ส่้เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม แสดงด้วยุการลงทุี่นท่ี่� 

เพิื่�มขึ�นในกิจกรรมด้านวิที่ยุาศาสตร์ เที่ค์โนโลยุ ่และนวตักรรมของภาค์สว่นต่าง ๆ  และการพื่ฒันาของค์นไที่ยุ

ให้ม่ค์วามสามารถุก้าวทัี่นศตวรรษท่ี่� 21 ตามเป้้าหมายุของ อว. และยุุที่ธ์ศาสตร์ชิาติ กลยุทุี่ธ์์น่�จึงต้องอาศัยุ

ผลการดำาเนินงานท่ี่�ป้ระสบค์วามสำาเร็จตามกลยุุที่ธ์์ท่ี่� 1 ผนวกกับค์วามพื่ร้อมของ สวที่ชิ. ด้านบุค์ลากร 

โค์รงสร้างพ่ื่�นฐานขนาดใหญ่ กลไกหลากหลายุในการดึงด้ดการลงทุี่นฯ เช่ิน Start-up/Spin-off, บริษัที่  

NSTDA Holding, ITAP, บัญช่ินวัตกรรมไที่ยุ, การพื่ัฒนานวัตกรรมตามค์วามต้องการของภาค์รัฐ และ 

เค์ร่อข่ายุกับพัื่นธ์มิตรทัี่�งหน่วยุนโยุบายุ แหล่งทุี่น หน่วยุงานภาค์รัฐ ภาค์เอกชิน สถุาบันอุดมศึกษา สถุาบันวิจัยุ

และชุิมชิน/ป้ระชิาสังค์ม ทัี่�งในป้ระเที่ศและต่างป้ระเที่ศ ในลักษณะจตุภาค่์ บ้รณาการเป็้นโจที่ย์ุขนาดใหญ่ให้

กับป้ระเที่ศ โดยุเฉพื่าะในเขตนวตักรรมท่ี่� สวที่ชิ. ด้แล เม่�อภาค์ส่วนต่าง ๆ  เห็นค์วามสำาคั์ญของ วที่น. จึงที่ำาให้

เกิดการลงทุี่นในกิจกรรม วที่น. และเค์ร่อข่ายุท่ี่�เพิื่�มขึ�น 

การวัดผล

• ม้ลค่์าการลงทุี่นในกิจกรรมด้าน วที่น. ของภาค์การผลิต บริการ และเกษตรกรรมเพิื่�มขึ�น

• จำานวนบุค์ลากรวิจัยุท่ี่� สวที่ชิ. ม่ส่วนร่วมในการสนับสนุน เพ่ื่�อสร้างบุค์ลากรวิจัยุให้กับป้ระเที่ศ

• รายุได้จากค์วามสามารถุเพิื่�มขึ�น

• การก้าวหน้าในการพัื่ฒนา EECi และเค์ร่อข่ายุการวิจัยุและพัื่ฒนาเที่ค์โนโลยุ่ของไที่ยุและต่างป้ระเที่ศเพิื่�มขึ�น

3.3 เป้�้ป้ระสงค์ กลไกขับเคล่�อนำก�รด้ำ�เนิำนำง�นำ  
 ก�รวัด้ผล ของกลยุุทธ์์ สวทช.
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2. สร้างคุณค่า (Value) จาก วทน. ให้เปน็ท่�ประจักษ์์ บนฐานความร้้ ความเช่�ยวชาญ่
  แลี่ะโครงสร้างพ่�นฐาน (NSTI, NQI, TSP, EECi) โดยเน้นเศรษ์ฐกิจฐาน BCG, AI  
 แลี่ะส่งเสริม Deep-tech Company แลี่ะ Inclusive Innovation ร่วมกับ 
 เคร่อข่ายพันธมิตร 

 (กลยุุที่ธ์์น่�เกิดจากการจับค่้์จุดแข็ง (Strengths) ของ สวที่ชิ. กับโอกาส (Opportunities))

เป้้าป้ระสงค์์ 

SO1, SO4, SO5, SO6

ปั้จจัยแห่่งค์วามสำาเร็จ

การส่งเสริมให้เกิดการบ้รณาการค์วามร้้ ค์วามเช่ิ�ยุวชิาญด้าน วที่น. ของ สวที่ชิ. ร่วมกับพัื่นธ์มิตร เพ่ื่�อสร้าง 

ผลงานตอบโจที่ย์ุค์วามต้องการของป้ระเที่ศ โดยุอาศัยุจุดแข็งของ สวที่ชิ. ในเร่�ององค์์ค์วามร้้ ที่รัพื่ยุ์สินที่าง

ปั้ญญา และโค์รงสร้างพ่ื่�นฐาน มุ่งเน้นการขับเค์ล่�อนเศรษฐกิจตามแนวคิ์ด BCG, AI สร้างให้เกิด Deep-tech 

Company และ Inclusive Innovation จนนำาไป้ส่้ผลกระที่บเชิิงเศรษฐกิจและสังค์มท่ี่�เป็้นท่ี่�ป้ระจักษ์ต่อ 

ภาค์ส่วนต่าง ๆ ดังนั�นปั้จจัยุแห่งค์วามสำาเร็จ จึงได้แก่ การสร้างผลงานท่ี่�ม่คุ์ณภาพื่ พื่ร้อมใช้ิงานได้จริงจาก 

องค์์ค์วามร้ด้้าน วที่น., โค์รงสรา้งพ่ื่�นฐาน และกลไกท่ี่�ส่งเสริมให้เกิดการขยุายุผลผลักดันงานส่้การใช้ิป้ระโยุชิน์

ทัี่�งเชิิงพื่าณิชิยุ์และเชิิงสาธ์ารณป้ระโยุชิน์, ค์วามร่วมม่ออยุ่างใกล้ชิิดกับเค์ร่อข่ายุพัื่นธ์มิตรในการบ้รณาการ

บที่บาที่และค์วามเช่ิ�ยุวชิาญของแต่ละหน่วยุงาน, กลไกการขับเค์ล่�อนเศรษฐกิจ BCG และกลไกใน 

การขับเค์ล่�อนแผนงานยุทุี่ธ์ศาสตร์ AI, Deep-tech Company, และ Inclusive Innovation ท่ี่�ม่ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่

ของกระที่รวงการอุดมศึกษา วิที่ยุาศาสตร์ วิจัยุและนวัตกรรม (อว.) ซึึ่�งเป็้นหน่วยุงานหลัก ร่วมกับพัื่นธ์มิตร

การวัดผล

• ม้ลค่์าผลกระที่บต่อเศรษฐกิจและสังค์มของป้ระเที่ศ

• การใช้ิป้ระโยุชิน์จากที่รัพื่ยุ์สินที่างปั้ญญาและโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานของ สวที่ชิ. 

• จำานวนผ้้ป้ระกอบการ บุค์ลากรภาค์อุตสาหกรรม และเกษตรกร ท่ี่�ได้รับการพัื่ฒนา
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3. ปรับกลี่ไกบริหารจัดการงานวิจัยภายในให้คล่ี่องตัวสอดรับกับการทำางานในปัจจุบัน
  พร้อมตอบโจทย์ความคาดหวังท่�เข้ามาอย่างรวดเร็ว แลี่ะส่งเสริมงานด้าน 
 การวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐาน วิศวกรรม เพ่�อการส่งมอบผลี่งานท่�ม่คุณภาพ  
 แลี่ะทันเวลี่า 
 (กลยุุที่ธ์์น่�เกิดจากการจับค่้์จุดอ่อน (Weaknesses) ของ สวที่ชิ. กับโอกาส (Opportunities))

เป้้าป้ระสงค์์ 

SO5, SO6, SO7, SO9

ปั้จจัยแห่่งค์วามสำาเร็จ

การป้รับกลไกกลุ่มภารกิจท่ี่�สำาคั์ญของ สวที่ชิ. ให้ม่ค์วามค์ล่องตัว จะที่ำาให้ สวที่ชิ. สามารถุส่งมอบผลงานท่ี่�ม่

คุ์ณภาพื่ ทัี่นเวลา และพื่ร้อมตอบสนองกับโจที่ย์ุค์วามค์าดหวังท่ี่�เข้ามาอยุ่างรวดเร็ว ดังนั�นปั้จจัยุท่ี่�สำาคั์ญ  

จึงได้แก่ ค์วามสามารถุในการที่ำาค์วามเข้าใจกับโจที่ยุ์ค์วามค์าดหวัง, ค์วามสามารถุในการบ้รณาการกลไกใน

กลุ่มภารกิจทัี่�ง 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิจัยุ วที่น., การบริหารการวิจัยุ พัื่ฒนา และนวัตกรรม, การสร้างข่ด 

ค์วามสามารถุในการแข่งขัน, การสรา้งเสริมข่ดค์วามสามารถุของเกษตรชิมุชิน, การพื่ฒันาและส่งเสริมบุค์ลากร

วิจัยุ, การบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม และกลุ่มบริหารสนับสนุนฯ ให้ที่ำางานสอดรับกันอยุ่างม่

ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่ และการบ้รณาการองค์์ค์วามร้้หร่อค์วามเช่ิ�ยุวชิาญของ 5 Pillars ให้สามารถุนำาไป้ตอบโจที่ย์ุ

ป้ระเที่ศได้อยุ่างม่ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่, การม่ระบบบริหารการวิจัยุและพื่ัฒนา ระบบบริหารคุ์ณภาพื่งานวิจัยุ และ

ระบบตดิตามและป้ระเมนิผลท่ี่�ด่ นอกจากน่� การใหบ้ริการดา้นวิเค์ราะหท์ี่ดสอบตามมาตรฐานสากล และกลไก

ท่ี่�เอ่�อให้เกิดการเข้าถึุงและใช้ิป้ระโยุชิน์บริการต่าง ๆ ของ สวที่ชิ. เป็้นปั้จจัยุสำาคั์ญท่ี่�จะเสริมในการนำา วที่น. 

ไป้ตอบโจที่ยุ์ต่าง ๆ 

การวัดผล

• การพัื่ฒนาระบบบริหารคุ์ณภาพื่งานวิจัยุ และระบบติดตามและป้ระเมินผลการวิจัยุและพัื่ฒนา

• การให้บริการของ สวที่ชิ. ด้านการวิเค์ราะห์ที่ดสอบตามมาตรฐานสากลม่ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่เพิื่�มขึ�น
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4. เพิ�มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร นำาระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ดึงด้ด  
 Talents แลี่ะพัฒนาฐานองค์ความร้้ใหม่ ผ่านเคร่อข่ายความร่วมม่อทั�งในประเทศ 
 แลี่ะต่างประเทศ 

 (กลยุุที่ธ์์น่�เกิดจากการจับค่้์จุดอ่อน (Weaknesses) ของ สวที่ชิ. กับภัยุคุ์กค์าม (Threats))

เป้้าป้ระสงค์์ 

SO2, SO3, SO4, SO9, SO10

ปั้จจัยแห่่งค์วามสำาเร็จ

การบรหิารงบป้ระมาณและที่รพัื่ยุากรอยุา่งม่ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่ จะส่งผลให้ สวที่ชิ. สามารถุจดัสรรที่รัพื่ยุากรสำาหรับ

งานวิจัยุและดึงด้ดบุค์ลากรได้อยุ่างต่อเน่�อง อันจะเป็้นการสร้างฐานองค์์ค์วามร้้ใหม่ของ สวที่ชิ. เพ่ื่�อ 

เตร่ยุมพื่ร้อมรับโจที่ย์ุและการเป้ล่�ยุนแป้ลงท่ี่�จะเข้ามาในอนาค์ต ดังนั�น ปั้จจัยุท่ี่�จะที่ำาให้กลยุุที่ธ์์น่�ป้ระสบ 

ค์วามสำาเร็จ ค่์อ กลไกการบริหารงาน เงิน ค์น ท่ี่�ม่ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่เพ่ื่�อให้เกิดการพัื่ฒนาด้านการวิจัยุและพัื่ฒนา

อยุา่งเต็มศักยุภาพื่ การสรา้งค์วามสัมพัื่นธ์์กับหน่วยุงานเค์ร่อข่ายุทัี่�งในและต่างป้ระเที่ศเพ่ื่�อเสรมิศักยุภาพื่ดา้น

การวิจัยุ การที่บที่วนแผนงานอยุ่างสมำ�าเสมอเพ่ื่�อลงทุี่นในงานวิจัยุท่ี่�ตอบโจที่ย์ุ ระบบป้ระเมินผล การบริหาร

อัตรากำาลังค์น และเสริมเส้นที่างอาช่ิพื่ทัี่�งด้านวิจัยุ, ด้านสนับสนุน, ด้านการให้บริการ และด้านการบริหาร

โค์รงสร้างพ่ื่�นฐานต่าง ๆ  ทัี่�ง NSTI และ NQI ท่ี่� สวที่ชิ. ให้บริการเพิื่�มมากขึ�น นอกจากน่� เค์ร่�องม่อสำาคั์ญท่ี่�ค์วร

นำามาใช้ิ ค่์อ การนำาข้อม้ลและเที่ค์โนโลยุ่สารสนเที่ศมาป้ระยุุกต์ใช้ิในการเพิื่�มป้ระสิที่ธิ์ภาพื่ขององค์์กร

การวัดผล

• การเสริมสร้างและพัื่ฒนาศักยุภาพื่ด้านการวิจัยุและพัื่ฒนา

• จำานวนบุค์ลากรวิจัยุท่ี่� สวที่ชิ. ด่งด้ดให้เข้ามาร่วมงานกับ สวที่ชิ.

• ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่ในการใช้ิจ่ายุงบป้ระมาณ และระบบป้ระเมินผลได้รับการพัื่ฒนา

• ระบบสารสนเที่ศได้รับการพัื่ฒนา และนำามาใช้ิในการที่ำางานมากขึ�น 
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ก�รผลัักดััน์กลัยุทัธ์ิ สัวิทัช. ทัั�ง 4 ข้อ สัวิทัช. ดัำ�เน์ิน์ก�รใน์รูปแบบ 
แผน์ง�น์สัำ�คัำญ ได้ัแก่ แผน์ง�น์ BCG, แผน์ง�น์ AI, แผน์ง�น์ Inclusive 
Innovation, แผน์ง�น์ส่ังเสัริม Deep-tech start-up แลัะแผน์ง�น์ 
EECi ซ่ึ่�ง สัวิทัช. จะใช้คำวิ�มเช่�ยวิช�ญด้ั�น์ วิทัน์. แลัะกลัไกก�รดัำ�เนิ์น์ง�น์
ของกลุ่ัมภ�รกิจต่่�ง ๆ เพ่ื่�อต่อบโจทัย์คำวิ�มต้่องก�รภ�ยใต้่แผน์ง�น์
เหล่ั�น่์� ซ่ึ่�งร�ยลัะเอ่ยดัจะปร�กฏใน์บทัท่ั� 5

ตามข้อสั�งการของนายุกรัฐมนตร่ ท่ี่�มอบหมายุให้ อว. เป็้นหน่วยุงานหลักในการเร่งรัดการขับเค์ล่�อน 

เศรษฐกิจ BCG ม่การวิเค์ราะห์ค์วามท้ี่าที่ายุท่ี่�ป้ระเที่ศไที่ยุกำาลังเผชิิญ ป้รับเป้ล่�ยุนมาเป็้นโอกาสจากการใช้ิ

ค์วามเข้มแข็งของป้ระเที่ศ และเน้นการสร้างค์วามเข้มแข็งจากภายุในเช่ิ�อมไที่ยุส่้ป้ระชิาค์มโลก ในกระบวนการ

วางแผนงาน ม่การเชิิญผ้้เก่�ยุวข้องในจตุภาค่์ ป้ระกอบด้วยุภาค์อุตสาหกรรม/เอกชิน, หน่วยุงานรัฐ, 

มหาวิที่ยุาลัยุ/สถุาบันวิจัยุ และชุิมชิน/ป้ระชิาสังค์ม มาร่วมกันแลกเป้ล่�ยุนข้อม้ล ข้อคิ์ดเห็น เช่ิ�อมโยุงนโยุบายุ/ 

การดำาเนินงาน ยุทุี่ธ์ศาสตร์การพัื่ฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG รายุสาขา แบ่งออกเป็้น 7 กลุ่มยุ่อยุ ได้แก่

กล่่มเกษตร

จากปั้ญหาป้ระสิที่ธิ์ภาพื่การผลิต การพัื่ฒนาคุ์ณภาพื่และค์วามป้ลอดภัยุของผลิตภัณฑ์์ และ

เกษตรกรส่วนใหญ่ยุังไม่สามารถุเข้าถึุงค์วามร้้และเที่ค์โนโลยุ่ในการที่ำาการเกษตร เป้้าหมายุ

หลัก ค่์อ เพิื่�มป้ระสิที่ธิ์ภาพื่เพ่ื่�อเพิื่�มข่ดค์วามสามารถุในการแข่งขัน  เพิื่�มมาตรฐานเพ่ื่�อสนับสนุน

การเป็้นค์รัวโลกท่ี่�ม่ค์วามป้ลอดภัยุ และสะอาด และเพิื่�มรายุได้ไม่น้อยุกว่า 100,000 บาที่ต่อ

ค์รัวเร่อนต่อปี้ ม่แผนงานสำาคั์ญ เช่ิน การพัื่ฒนาเกษตรกรให้เป็้น Smart farmers, ศ้นยุ์ข้อม้ล

ด้านการเกษตรค์รบวงจรเพ่ื่�อป้ระกอบการตัดสินใจทุี่กระดับ และการส่งเสริมการพัื่ฒนาปั้จจัยุ

การผลิตท่ี่�สำาคั์ญภายุในป้ระเที่ศ

บทท่� 4  
แผนงานสำาคัญ่ของ สวทช.  
แลี่ะกลี่ไกการขับเคล่ี่�อนแผนกลี่ยุทธ์

4.1 แผนำง�นำ BCG (Bio-Circular-Green Economy)
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กล่่มอาห่าร 

เน้นการสร้างค์วามมั�นค์งที่างอาหารให้ป้ระชิาชินสามารถุเข้าถึุงอาหารท่ี่�

ป้ลอดภัยุ ม่คุ์ณค่์าที่างโภชินาการและม่ค์วามพื่อเพ่ื่ยุงตลอดทัี่�งปี้ รวมถึุงการสร้าง

ค์วามยุั�งยุ่น โดยุมุ่งลด Food loss/Food waste ส่งเสริมการผลิตอาหารท่ี่�เป็้นมิตร

ต่อสิ�งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ึ่การผลิต ม่กลุ่มเป้้าหมายุหลักใน 3 กลุ่ม ค่์อ (1) กลุ่มอุตสาหกรรม

อาหารเดิม (Commodity) เช่ิน ข้าว มันสำาป้ะหลัง กุ้ง และป้ลาท้ี่น่า (2) กลุ่มอุตสาหกรรม

อาหารใหม่ (Functional food) เช่ิน อาหารสุขภาพื่ อาหารสำาหรับบุค์ค์ลเฉพื่าะกลุ่ม เช่ิน  

ผ้้ส้งอายุุ นักก่ฬา หร่อกลุ่มสารท่ี่�ให้ป้ระโยุชิน์เชิิงหน้าท่ี่� (Functional ingredients) และ  

(3) กลุ่มอาหารท้ี่องถิุ�น ค์รอบค์ลุมอาหารพ่ื่�นบ้าน อาหารไที่ยุ และอาหารสตร่ที่ฟู้้้ด โดยุใช้ิ 

อัตลักษณ์สร้างจุดขายุ

กล่่มยาและวัค์ซีีน 

ส่งเสริมธุ์รกิจท่ี่�ดำาเนินการโดยุค์นไที่ยุเพ่ื่�อสร้างค์วามสามารถุในการแข่งขันทัี่ดเท่ี่ยุมกับธุ์รกิจ

ข้ามชิาติขนาดใหญ่ สร้างผลกระที่บที่างเศรษฐกิจ และเป็้นฐานการผลิตในสถุานการณ์ฉุกเฉิน

หร่อสถุานการณ์จำาเป็้นของป้ระเที่ศ โดยุม่เป้้าหมายุเพ่ื่�อเพิื่�มข่ดค์วามสามารถุในการพึื่�งตนเอง

ด้วยุการวิจัยุ พัื่ฒนาและผลิตเพ่ื่�อลดการพึื่�งพื่าการนำาเข้า

กล่่มเค์ร่�องม่อแพทย์ 

ผลิตเค์ร่�องม่อแพื่ที่ยุ์ที่ดแที่นการนำาเข้า พื่ร้อมยุกระดับมาตรฐานการผลิตเค์ร่�องม่อแพื่ที่ย์ุและ

บริการที่างการแพื่ที่ย์ุขึ�นเป็้นอันดับ 1 ของอาเซ่ึ่ยุน เสริมสร้างค์วามเข้มแข็งและค์วามสามารถุ

ในการแข่งขันให้กับ SMEs ในอุตสาหกรรมการผลิตเค์ร่�องม่อแพื่ที่ยุ์ เพ่ื่�อผลักดันให้เกิด

อุตสาหกรรมการผลิตเค์ร่�องม่อแพื่ที่ย์ุในป้ระเที่ศท่ี่�ได้มาตรฐานสากล 

กล่่มพลังงาน วัสด่และเค์มีชีีวภาพ 

ม่เป้้าหมายุหลักเพ่ื่�อเพิื่�มการใช้ิผลผลิตเกษตรและช่ิวมวลในการผลิตพื่ลังงานเพ่ื่�อลดการนำาเข้า

นำ�ามันปิ้โตรเล่ยุมจากการผลิตเช่ิ�อเพื่ลิงช่ิวภาพื่ที่ดแที่น ม่แผนงานท่ี่�สำาคั์ญ เช่ิน ส่งเสริมการผลิต

เอที่านอลในมาตรฐานระดับ Industrial grade และ Pharmaceutical grade, การพื่ัฒนา 

Ethanol fuel cell EV, Bioplastic กลุ่ม PBS /PLA /PHAs, Oleochemical จากนำ�ามันป้าล์ม, 

Biochemical เพ่ื่�อเกษตรป้ลอดภัยุ, สารท่ี่�เป็้นวัตถุุดิบและเค์ร่�องสำาอางสำาเร็จร้ป้ (Cosmetic 

ingredients) และการใช้ิ Smart grid บริหารระบบไฟู้ฟู้้าเพ่ื่�อรองรับโรงไฟู้ฟู้้าชุิมชิน

กล่่มท่องเที�ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์์ 

เน้นการใช้ิทุี่นที่างธ์รรมชิาติ วัฒนธ์รรมอันด่งาม ค์วามหลากหลายุที่างช่ิวภาพื่ และค์วามค์ิด

สร้างสรรค์์สร้างอัตลักษณ์ตอบสนองล้กค้์าในแต่ละกลุ่มเป้้าหมายุ เน้นพัื่ฒนาป้ระเที่ศไที่ยุเป็้น

สถุานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยุวคุ์ณภาพื่ สามารถุเพิื่�มและกระจายุรายุได้อยุ่างทัี่�วถึุง ยุั�งยุ่น แผนงานสำาคั์ญ 

เช่ิน สนับสนุนดิจิทัี่ลแพื่ลตฟู้อร์มของไที่ยุท่ี่�ส่งเสริมการที่่องเท่ี่�ยุวท่ี่�ค์รบวงจร  และสร้าง

ป้ระเที่ศไที่ยุให้เป็้นศ้นยุ์กลางการรักษาและด้แลสุขภาพื่ของเอเช่ิยุ

ภาพทุี� 3  ภาพรวมการดัำาเนินงานดั้าน วทุน. ของ สัวทุช. 
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กล่่มเศรษฐกิจห่ม่นเวียน 

เน้นการรักษาคุ์ณค่์าของที่รัพื่ยุากร วัตถุุดิบ และผลิตภัณฑ์์ให้นานท่ี่�สุด ด้วยุการหมุนเว่ยุน 

นำากลับมาใช้ิ ค์วบค่้์กับการลดการเกิดของเส่ยุให้น้อยุท่ี่�สุด เพ่ื่�อสิ�งแวดล้อมท่ี่�ด่ขึ�น ค์วบค่้์กับ 

การแก้ไขปั้ญหามลพิื่ษและสิ�งแวดล้อม และลดการป้ล่อยุก๊าซึ่เร่อนกระจกตามข้อตกลงระหว่าง

ป้ระเที่ศ แผนงานสำาคั์ญ เช่ิน พื่ลาสติกค์รบวงจร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และวัสดุ

ก่อสร้าง

อว. ได้จัดที่ำายุุที่ธ์ศาสตร์ปั้ญญาป้ระดิษฐ์ป้ระเที่ศไที่ยุ (National AI Strategy) พื่.ศ. 2564 - 2568 เพ่ื่�อเป็้น

แนวที่างให้ป้ระเที่ศป้รับตัวให้ทัี่นกับการเป้ล่�ยุนแป้ลงเที่ค์โนโลยุ่ป้ัญญาป้ระดิษฐ์หร่อ AI ท่ี่�ม่บที่บาที่ต่อ

เศรษฐกจิไที่ยุและสร้างผลกระที่บตอ่แรงงานในป้ระเที่ศ  โดยุกำาหนดวสัิยุทัี่ศน์ให้ “ป้ระเที่ศไที่ยุจะเป้น็ป้ระเที่ศ

ชัิ�นนำาในการพัื่ฒนาและป้ระยุุกต์ใช้ิเที่ค์โนโลยุ่ปั้ญญาป้ระดิษฐ์ จากค์วามร่วมม่อระหว่างภาค์รัฐและภาค์

อุตสาหกรรมเพ่ื่�อเพิื่�มศักยุภาพื่ในการแข่งขัน และยุกระดับคุ์ณภาพื่ช่ิวิตของป้ระชิาชินให้ด่ขึ�นในยุุค์เศรษฐกิจ

ดิจิทัี่ล ภายุในปี้ พื่.ศ. 2568” ภายุใต้ยุทุี่ธ์ศาสตร์ ป้ระกอบไป้ด้วยุเป้้าป้ระสงค์์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) สร้างค์น (Man 

& Brainpower) (2) สร้างการเติบโตที่างเศรษฐกิจ และ (3) สร้างผลกระที่บที่างสังค์มและสิ�งแวดล้อม และ

ได้กำาหนด 8 กลุ่มท่ี่�ม่ศกัยุภาพื่/แนวโน้มการใช้ิงาน AI และสามารถุสร้างผลกระที่บส้งจากการนำาไป้ใช้ิส้ง ได้แก่

(1) เกษตรและอาหาร (2) การแพื่ที่ยุ์และสุขภาวะ (3) พื่ลังงานและสิ�งแวดล้อม (4) ท่ี่องเท่ี่�ยุวและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์์ (5) การศึกษา (6) โลจิสติกส์และการขนส่ง (7) ค์วามมั�นค์ง และ (8) อุตสาหกรรมการผลิต  

นอกจากน่� ได้กำาหนดยุทุี่ธ์ศาสตร์หลักไว้ 5 ข้อ ได้แก่ (1) การเตร่ยุมค์วามพื่ร้อมของป้ระเที่ศในด้านสังค์มและ

จริยุธ์รรมสำาหรับการป้ระยุุกต์ใช้ิปั้ญญาป้ระดิษฐ์ (2) การพัื่ฒนาโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานและระบบนิเวศด้านปั้ญญา

ป้ระดิษฐ์เพ่ื่�อการพัื่ฒนาอยุา่งยุั�งยุน่ (3) การเพิื่�มศักยุภาพื่บุค์ลากรและการพัื่ฒนาการศึกษาด้านปั้ญญาป้ระดิษฐ์

(4) การพัื่ฒนาเที่ค์โนโลยุ่และนวัตกรรมเพ่ื่�อสนับสนุนเที่ค์โนโลยุ่ปั้ญญาป้ระดิษฐ์ และ (5) การส่งเสริมให้เกิด

การป้ระยุุกต์ใช้ิเที่ค์โนโลยุ่และระบบปั้ญญาป้ระดิษฐ์ในภาค์รัฐและภาค์เอกชิน ซึึ่�งแผนยุทุี่ธ์ศาสตร์น่� จะนำาไป้

ใช้ิเป็้นกรอบการดำาเนินงานด้าน AI ของกระที่รวง ทัี่�งส่วนของการสนับสนุนงานวิจัยุภายุใต้กองทุี่น ววน. และ

การวางหลักส้ตรการเร่ยุนการสอนและการพัื่ฒนากำาลังค์นของป้ระเที่ศเก่�ยุวกับเที่ค์โนโลยุ ่AI 

โค์รงการ Inclusive Innovation เป็้นการกระตุ้นให้เกษตรกรป้รับตัวและนำาเที่ค์โนโลยุแ่ละนวัตกรรมใหม่ ๆ

มาช่ิวยุยุกระดับป้ระสิที่ธิ์ภาพื่การผลิต เพ่ื่�อนำาไป้ส่้การเพิื่�มผลผลิต และการเช่ิ�อมโยุงกับภาค์ธุ์รกิจ โดยุเน้น 

แนวคิ์ดท่ี่�จะพัื่ฒนาเกษตรกรให้เป็้นผ้้ป้ระกอบการของธุ์รกิจการเกษตร เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม เช่ิ�อมโยุง

การผลิตส่้การตลาด ด้วยุการสร้างเค์ร่อข่ายุค์วามร่วมม่อ ท่ี่�ป้ระกอบดว้ยุ สวที่ชิ., กลุ่มวิสาหกิจชุิมชินหร่อกลุ่ม

เกษตรกร, สถุาบันการศึกษาในพ่ื่�นท่ี่�และเค์ร่อข่ายุวิจัยุ, ธ์นาค์ารเพ่ื่�อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ์.ก.ส.) และภาค์

เอกชิน โดยุ สวที่ชิ. ที่ำาหน้าท่ี่�เช่ิ�อมโยุงเค์ร่อข่ายุทัี่�งหมด พื่ร้อมทัี่�งสนับสนุนการนำาเอาองค์์ค์วามร้้ด้าน

วิที่ยุาศาสตร ์เที่ค์โนโลยุ่และนวตักรรมเพ่ื่�อเพิื่�มป้ระสิที่ธิ์ภาพื่และลดตน้ทุี่นการผลติโดยุที่ำางานรว่มกับสถุาบัน

4.2 แผนำง�นำยุุทธ์ศ�สตร์ AI 
  (National Artificial Intelligence Strategy) 

4.3 แผนำง�นำ Inclusive Innovation 
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การศึกษาและเค์ร่อข่ายุวิจัยุในพ่ื่�นท่ี่� ธ์.ก.ส. ที่ำาหน้าท่ี่�ให้ค์วามร้้ในการที่ำาแผนธุ์รกิจและบัญช่ิกลุ่ม สำาหรับภาค์

เอกชินที่ำาหน้าท่ี่�เป็้นตลาดรับซ่ึ่�อท่ี่�ม่การตกลงป้ริมาณ คุ์ณภาพื่ และราค์าสินค้์าเกษตรท่ี่�จะรับซ่ึ่�อให้แน่นอน  

โดยุม่แผนดำาเนินการในพ่ื่ชินำาร่อง 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้าว มันสำาป้ะหลัง และพ่ื่ชิเสริมหลังนา ในพ่ื่�นท่ี่� 6 จังหวัด 

ได้แก่ ร้อยุเอ็ด สุรินที่ร์ มหาสารค์าม ยุโสธ์ร ศร่สะเกษ และกาฬสินธ์ุ์ โดยุการดำาเนินการน่�สามารถุสร้าง 

ค์วามมั�นค์งในอาช่ิพื่การเกษตรในระยุะยุาว จากการบ้รณาการองค์์ค์วามร้้ท่ี่�ส่งผลให้เกิดการพัื่ฒนาและ 

ยุกระดับเศรษฐกิจฐานราก ค์วบค่้์กับการพัื่ฒนาเชิิงสังค์มชุิมชิน โดยุนักวิจัยุ อาจารยุ์จากสถุาบันการศึกษา 

ต่าง ๆ และหน่วยุงานภาค์รัฐในพ่ื่�นท่ี่� ท่ี่�ม่ส่วนสำาคั์ญในการขับเค์ล่�อน เพ่ื่�อนำาไป้ส่้การวิเค์ราะห์และสังเค์ราะห์

กระบวนการเร่ยุนร้้และการป้รับใช้ิเที่ค์โนโลยุ่เพ่ื่�อให้รองรับสภาวะการณ์นิวนอร์มัล ท่ี่�จะเกิดขึ�นในอนาค์ต  

โดยุดำาเนินงานร่วมกับผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยุตลอดห่วงโซ่ึ่การผลิต เกิดการเช่ิ�อมโยุงระหว่างผ้้ผลิตและตลาด  เพ่ื่�อ

เป็้นต้นแบบสำาหรับการขยุายุผลต่อไป้

สวที่ชิ. ได้พัื่ฒนากลไก NSTDA Start-up เพ่ื่�อแป้รร้ป้ผลงานวิจัยุไป้ส่้ธุ์รกิจสตาร์ที่อัพื่ และเป็้นหนึ�งช่ิองที่างใน

การต่อยุอดงานวิจัยุส่้การใช้ิงานในเชิิงพื่าณิชิยุ ์รวมถึุงสนับสนุนการสร้างธุ์รกิจเที่ค์โนโลยุ ่โดยุ สวที่ชิ. ได้กำาหนด

เง่�อนไขจ้งใจบุค์ลากร สวที่ชิ. ให้ม่ส่วนร่วมในการจัดตั�งธุ์รกิจสตาร์ที่อัพื่ ทัี่�งน่� NSTDA Start-up จะต้องม่

สัดส่วนของบุค์ลากร สวที่ชิ. ไม่น้อยุกว่าร้อยุละ 25 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยุน ม่ขั�นตอนการขออนุมัติจากต้นสังกัด 

ค์ณะกรรมการท่ี่�เก่�ยุวข้อง โดยุ สวที่ชิ. สามารถุร่วมลงทุี่นใน NSTDA Start-up ได้ทัี่�งในร้ป้เงินสดหร่อที่รัพื่ยุสิ์น

ท่ี่�ได้แป้ลงม้ลค่์า โดยุอาจเป็้นที่รัพื่ยุ์สินท่ี่�ไม่ม่ตัวตน เช่ิน ม้ลค่์าที่รัพื่ยุ์สินที่างปั้ญญา หร่อที่รัพื่ยุ์สินท่ี่�ม่ตัวตน 

และม่การยุม่ตัวบุค์ลากร สวที่ชิ. ไป้รว่มป้ฏิิบัติงาน และบุค์ลากร สวที่ชิ. สามารถุนบัเวลาการใช้ิทุี่นตลอดระยุะ

เวลาท่ี่�ป้ฏิิบัติงานท่ี่� NSTDA Start-up ได้ ในส่วนของกลไกการกำากับด้แล NSTDA Start-up ต้องรายุงาน 

ผลการดำาเนินงานต่อค์ณะกรรมการพิื่จารณา NSTDA Start-up และค์ณะกรรมการพัื่ฒนาวิที่ยุาศาสตร์และ

เที่ค์โนโลยุ่แห่งชิาติ (กวที่ชิ.) อยุ่างน้อยุปี้ละ 2 ค์รั�งในกรณ่ท่ี่� สวที่ชิ. ร่วมลงทุี่นด้วยุ และจะม่การติดตาม 

การสร้างม้ลค่์าผลกระที่บที่างเศรษฐกิจและสังค์มของ NSTDA Start-up ต่อ สวที่ชิ. นอกจากน่� สวที่ชิ. ม่

การเตร่ยุมค์วามพื่ร้อมให้กับบุค์ลากรเร่ยุนร้้ทุี่กมิติของการเป็้นเจ้าของธุ์รกิจสตาร์ที่อัพื่ โดยุม่หลักส้ตรอบรม

และฝึึกป้ฏิิบัติเพ่ื่�อเร่ยุนร้้พ่ื่�นฐานสำาคั์ญของการพื่ฒันานวัตกรรมหร่อสร้างค์วามคิ์ดริเริ�ม ม่การอบรมดา้นธุ์รกิจ

เช่ิน กระบวนการธ์รุกิจ, การใช้ิข้อม้ลธุ์รกิจ, การที่ำา Business model canvas, กลยุุที่ธ์์การตลาดและกลยุุที่ธ์์

การเติบโต, การสร้างโมเดลที่างการเงิน, การบริหารโค์รงการ, กฎหมายุท่ี่�จำาเป็้นสำาหรับการจัดตั�งธุ์รกิจ,  

การระดมทุี่นจาก Venture Capital (กองทุี่นท่ี่�ระดมเงินลงทุี่นเพ่ื่�อเข้าร่วมหุ้นในบริษัที่สตาร์ที่อัพื่) เป็้นต้น

สวที่ชิ. ได้จัดตั�ง บริษัที่ NSTDA Holding เพ่ื่�อเป็้นกลไกการลงทุี่นในธุ์รกิจเที่ค์โนโลยุ ่ดำาเนินการในร้ป้แบบ

เอกชินท่ี่�ม่ค์วามค์ล่องตัว ซึึ่�งการตั�งบริษัที่ NSTDA Holding จะม่สัดส่วนการถุ่อหุ้นของ สวที่ชิ. ไม่น้อยุกว่า

ร้อยุละ 50 โดยุจะนำาผลงานของ สวที่ชิ. หน่วยุงานรัฐ สถุาบันการศึกษาต่าง ๆ  ไป้ส่้การใช้ิป้ระโยุชิน์เชิิงพื่าณิชิยุ์

และจะไม่ลงทุี่นหร่อดำาเนินการเก่�ยุวกับโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานและบริการสาธ์ารณะ หร่อกิจการอ่�นท่ี่�เข้าข่ายุต้อง

ป้ฏิิบัติตามกฎหมายุว่าด้วยุการร่วมลงทุี่นระหว่างรัฐและเอกชิน ในส่วนของการกำากับด้แล จะม่การรายุงาน

ผลการดำาเนินงานต่อค์ณะอนุกรรมการบริหารกองทุี่นเพ่ื่�อการพัื่ฒนาวิที่ยุาศาสตร์และเที่ค์โนโลยุ่อยุ่างน้อยุ

ไตรมาสละค์รั�ง และต่อ กวที่ชิ. อยุ่างน้อยุปี้ละค์รั�ง 

4.2 แผนำง�นำยุุทธ์ศ�สตร์ AI 
  (National Artificial Intelligence Strategy) 

4.3 แผนำง�นำ Inclusive Innovation 

4.4 แผนำง�นำส่งเสริม Deep-tech start-up ด้้วยุกลไก    
 NSTDA Start-up และ NSTDA Holding Company 
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แผนงานสำาคั์ญท่ี่� สวที่ชิ. จะดำาเนินการในเขตนวัตกรรมระเบ่ยุงเศรษฐกิจพิื่เศษภาค์ตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor of Innovation: EECi)  ได้แก่ เม่องนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยุนต์ และอิเล็กที่รอนิกส์

อัจฉริยุะ (ARIPOLIS) และเม่องนวัตกรรมที่างช่ิววิที่ยุาศาสตร์และเที่ค์โนโลยุ่ช่ิวภาพื่ (BIOPOLIS)

1. ARIPOLIS  

กลุ่มเที่ค์โนโลยุท่่ี่�ผ้้ป้ระกอบการภาค์อุตสาหกรรมในเขตนวัตกรรมระเบ่ยุงเศรษฐกิจพิื่เศษภาค์ตะวันออก (EECi) 

ต้องการนำามาใช้ิในกิจการมากท่ี่�สุด ค่์อ เที่ค์โนโลยุ่สำาหรับการพัื่ฒนากระบวนการผลิต ทัี่�งเที่ค์โนโลยุ่ระบบหุ่นยุนต์

และระบบอัตโนมัติเพ่ื่�อใช้ิที่ดแที่นแรงงานค์น และเที่ค์โนโลยุ่ตรวจสอบคุ์ณภาพื่5 สวที่ชิ. จึงได้ดำาเนินการ 

จัดตั�งศ้นยุ์นวัตกรรมการผลิตยุั�งยุ่น (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เพ่ื่�อยุกระดับการผลิตใน

อุตสาหกรรมในพ่ื่�นท่ี่� EECi  โดยุมุ่งเน้นการพัื่ฒนา Platform สำาหรับผ้้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  

ผ้้พัื่ฒนาระบบ (System Integrator: SI) นวัตกร นักวิจัยุ และนักศึกษา ในร้ป้แบบการสาธิ์ต การเร่ยุนร้้ และ

การที่ดลองป้ฏิิบัติจริง รวมถึุงการที่ำากิจกรรมวิจัยุเพ่ื่�อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ของเที่ค์โนโลยุ่ระบบอัตโนมัติ 

หุ่นยุนต์ และระบบอัจฉริยุะ การดำาเนินการป้ระกอบด้วยุกิจกรรมหลัก 5 ด้าน ได้แก่ (1) พัื่ฒนาบุค์ลากรให้ม่

ทัี่กษะ ค์วามร้้ ค์วามสามารถุที่างด้านเที่ค์โนโลยุ่ระบบอัตโนมัติ หุ่นยุนต์ และระบบอัจฉริยุะ ทัี่�งที่างด้าน 

การวิจัยุและพัื่ฒนา การใช้ิงาน การซ่ึ่อมและบำารุงรักษา โดยุเป็้นค์วามร่วมม่อของหลากหลายุองค์์กร ม่การฝึึก

อบรมแบบเข้มข้น การเร่ยุนร้้ตรงจากอุตสาหกรรม การแลกเป้ล่�ยุนเร่ยุนร้้งานวิจัยุจากต่างป้ระเที่ศ และ 

การฝึึกป้ฏิิบัติกับเค์ร่�องม่อจริง (2) บ้รณาการ การสร้างเค์ร่อข่ายุ และการส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ื่�อรวมกลุ่มค์น

ที่ำางานด้าน Smart manufacturing  ให้เกิดการแลกเป้ล่�ยุนเร่ยุนร้้ข้อม้ลข่าวสารท่ี่�เป็้นป้ระโยุชิน์ สร้าง 

ค์วามเช่ิ�อมโยุงระหว่างสถุาบันวิจัยุ สถุาบันการศึกษาและภาค์อุตสาหกรรม เพ่ื่�อให้เกิดการถุ่ายุที่อด 

องค์์ค์วามร้้ รวมถึุง SI กับเค์ร่อข่ายุต่างป้ระเที่ศ และจัดให้ม่ทุี่นเริ�มต้นในการสนับสนุนการพัื่ฒนาให้เกิดเป็้น

ผลสัมฤที่ธิ์�ท่ี่�ใช้ิงานได้จริง (3) จัดที่ำาสายุการผลิตตัวอยุ่าง และ Testbed โดยุการจัดหาเค์ร่�องจักรและอุป้กรณ์

จากทัี่�งในและต่างป้ระเที่ศ เพ่ื่�อเตร่ยุมให้เป็้นแหล่งเร่ยุนร้้และที่ดลองออกแบบสายุการผลิตของผ้้ป้ระกอบการ

ม่การป้ระยุุกต์ใช้ิเซึ่นเซึ่อร์ ซึ่อฟู้ต์แวร์การวิเค์ราะห์ และระบบอัตโนมัติ เพ่ื่�อให้สามารถุเห็นภาพื่และลงม่อ

ป้ฏิิบัติได้จริง รวมทัี่�งจัดแสดงผลงานจากการวิจัยุและพัื่ฒนาของ สวที่ชิ. และของหน่วยุวิจัยุอ่�น ๆ  ท่ี่�เก่�ยุวข้อง

(4) วิจัยุ พัื่ฒนา และวิศวกรรม ท่ี่�มุ่งเน้น Translation research เพ่ื่�อเพิื่�มโอกาสในการนำาผลงานวิจัยุพัื่ฒนา

และการป้ระดิษฐ์ต่าง ๆ ไป้ส่้การขยุายุผลใช้ิงานจริง และนำาไป้ส่้การลงทีุ่นผลิตผลงานท่ี่�ม่ศักยุภาพื่ใน 

เชิิงพื่าณิชิยุ์ต่อไป้ และ (5) จัดที่ำามาตรฐานและบริการตรวจป้ระเมิน โดยุจัดให้ม่แกนกลางเพ่ื่�อป้ระสานด้าน

การที่ดสอบมาตรฐานฮาร์ดแวร์และซึ่อฟู้ต์แวร์ รวมถึุงบริการที่ดสอบ การตรวจป้ระเมินและให้การรับรอง และ

บริการด้านค์วามร้้และเที่ค์นิค์อยุ่างค์รบวงจร โดยุผ้้เช่ิ�ยุวชิาญจากภาค์อุตสาหกรรมและสถุาบันการศึกษา

5   ผลก�รสำ�รวจำคว�มีต้องก�รพัฒน�ขีึ้ด้คว�มีส�มี�รถด้้�นเทคโนโลยีุและนวัตกรรมีขึ้องภ�คอุตส�หกรรมีในเขึ้ตนวัตกรรมีระเบียุงเศรษฐกิจำพิเศษภ�คตะวันออก     
    (EECi) จำ�กผลก�รศ้กษ�ขึ้องสถ�บันวิจำัยุพัฒน�และนวัตกรรมีเพ้�ออุตส�หกรรมี สภ�อุตส�หกรรมีแห่งป็ระเทศไทยุ และ สวทช. (กรกฎ�คมี พ.ศ. 2562)

4.5 แผนำง�นำ EECi 
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2. BIOPOLIS 

การผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอร่ไฟู้เนอร่ (Biorefinery) ม่เป้้าหมายุผลักดันให้ป้ระเที่ศไที่ยุเป็้นศ้นยุ์กลาง

การผลิตผลิตภัณฑ์์ช่ิวภาพื่ของภ้มิภาค์อาเซ่ึ่ยุน (Bio Hub of ASEAN) ภายุในปี้ พื่.ศ. 25706 โดยุม่ผลิตภัณฑ์์

เป้้าหมายุป้ระกอบด้วยุพื่ลาสติกช่ิวภาพื่ เค์ม่ช่ิวภาพื่ ช่ิวเภสัชิภัณฑ์์ และอาหารเสริมสุขภาพื่ ถึุงแม้ว่าป้ระเที่ศไที่ยุ

ม่ค์วามพื่ร้อมของวัตถุุดิบตั�งต้นสำาหรับการพัื่ฒนาเป็้นผลิตภัณฑ์์ไบโอร่ไฟู้เนอร่ แต่ยุังขาดโรงงานต้นแบบท่ี่�ม่

อุป้กรณ์ท่ี่�ค์รบถุ้วนในการพัื่ฒนาผลิตภัณฑ์์ รวมถึุงผ้้เช่ิ�ยุวชิาญด้านการขยุายุขนาด สวที่ชิ. จึงได้ดำาเนินการ

พัื่ฒนาโรงงานต้นแบบไบโอร่ไฟู้เนอร่ ป้ระกอบด้วยุ 2 ส่วนหลัก ค่์อ 1) โรงงานต้นแบบไบโอร่ไฟู้เนอร่ 

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เพ่ื่�อรองรบัการวิจัยุและพื่ฒันาผลติภัณฑ์์ป้ระเภที่อาหาร

ได้แก่ สารท่ี่�ให้ป้ระโยุชิน์เชิิงหน้าท่ี่� (Functional ingredient) สำาหรับใช้ิในอาหารและอาหารสัตว์ อาหาร 

ฟัู้งก์ชัิ�นและโภชินเภสัชิภัณฑ์์ (Functional foods and nutraceuticals) สารช่ิวภาพื่ท่ี่�ให้ค์ุณสมบัติพื่ิเศษ 

ท่ี่�เป็้นส่วนป้ระกอบอาหาร (Biospecialty) และ 2) โรงงานต้นแบบไบโอร่ไฟู้เนอร่ท่ี่�เป็้น Non-GMP เพ่ื่�อรองรับ

การวิจัยุและพัื่ฒนาผลิตภัณฑ์์ช่ิวภาพื่อ่�น ๆ ได้แก่ พื่ลาสติกยุ่อยุสลายุได้ วัสดุที่างการแพื่ที่ยุ์ ตัวเร่งป้ฏิิกิริยุา

เพ่ื่�อใช้ิในกระบวนการผลิตสารเค์ม่ต่าง ๆ เพ่ื่�อรองรับการใช้ิงานในอุตสาหกรรมเค์ม่ช่ิวภาพื่ พื่ลังงาน และ

ปิ้โตรเค์ม่ และเอนไซึ่ม์เพ่ื่�อใช้ิในกระบวนการฟู้อกยุ้อมและยุ่อยุกระดาษ 

6   มีติคณ์ะรัฐมีนตรีเมี้�อกรกฎ�คมี พ.ศ. 2561 เห็นชอบต่อมี�ตรก�รพัฒน�อุตส�หกรรมีชีวภ�พขึ้องไทยุป็ี พ.ศ. 2561-2570

4.5 แผนำง�นำ EECi 
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สัวิทัช. ได้ัม่ก�รวิ�งแผน์กลัยุทัธ์ิวิิจัยโดัยบูรณ�ก�รก�รทัำ�ง�น์ของกลุ่ัม
ภ�รกิจ หน่์วิยง�น์ พัื่น์ธิกิจ แลัะโปรแกรมต่่�ง ๆ  ให้ม่ก�รดัำ�เนิ์น์ง�น์แบบ
สัอดัประสั�น์ เพ่ื่�อให้สั�ม�รถก�รดัำ�เนิ์น์ง�น์ต่�มแผน์กลัยุทัธ์ิฉบับทับทัวิน์
ท่ั� 6.4 บรรลุัต่�มเป�้หม�ยท่ั�วิ�งไว้ิ

สวที่ชิ. เริ�มดำาเนินงานตามภารกิจยุุที่ธ์ศาสตร์ (Agenda-based) ตั�งแต่ม่การจัดที่ำา Strategic Planning  

Alliance (SPA) ในระยุะท่ี่� 1 และ ระยุะท่ี่� 2 จนมาถุึงแผนกลยุุที่ธ์์ฉบับท่ี่� 6 ม่การป้รับเป้ล่�ยุนร้ป้แบบ 

การที่ำางานเป็้นลักษณะของป้ระเด็นมุ่งเน้น และในแผนกลยุุที่ธ์์ฉบับที่บที่วนท่ี่� 6.2 ได้ป้รับร้ป้แบบการดำาเนินงาน

ไป้เป็้น 10 กลุ่มเที่ค์โนโลยุ่เป้้าหมายุ (Technology Development Group: TDG) ซึ่ึ�งการป้รับแนวที่าง 

การดำาเนินงานภารกิจยุุที่ธ์ศาสตร์ดังกล่าวม่วัตถุุป้ระสงค์์หลักเพ่ื่�อการสร้างเป้้าหมายุการดำาเนินงานโดยุ 

ภาพื่รวมให้กับ สวที่ชิ. ซึึ่�งทุี่กหน่วยุงานภายุใต้ สวที่ชิ. ม่เป้้าหมายุการดำาเนินงานเด่ยุวกัน และร่วมกันผลักดัน

ให้เป้้าหมายุนั�นป้ระสบค์วามสำาเร็จโดยุอาศัยุค์วามเช่ิ�ยุวชิาญและภารกิจตามโค์รงสร้างท่ี่�แตกต่างกัน เป็้น 

การบ้รณาการการที่ำางานร่วมกันอยุ่างแท้ี่จริง

สวที่ชิ. จัดแบ่งภารกิจยุุที่ธ์ศาสตร์ (Agenda-based) ออกเป้็นหลายุระดับ เพ่ื่�อเช่ิ�อมโยุงกับยุุที่ธ์ศาสตร์ชิาติ

ด้านต่าง ๆ รวมไป้ถึุงแผนยุุที่ธ์ศาสตร์และแผนการดำาเนินงานต่าง ๆ ทัี่�งในระดับกระที่รวง และหน่วยุงาน 

จัดที่ำายุุที่ธ์ศาสตร์ระดับป้ระเที่ศ โดยุ สวที่ชิ. ม่การจัดกลุ่มภารกิจยุทุี่ธ์ศาสตร์ ในระดับต่าง ๆ ดังน่�

1. กรอบวิจัย (Research scope) 

ป้ระกอบด้วยุ 5 เร่�อง ได้แก่ (1) กรอบวิจัยุเกษตรและอุตสาหกรรมช่ิวภาพื่ (2) กรอบวิจัยุสุขภาพื่และ 

การแพื่ที่ย์ุ (3) กรอบวิจัยุพื่ลังงาน (4) กรอบวิจัยุอุตสาหกรรม และ (5) กรอบวิจัยุที่รัพื่ยุากรช่ิวภาพื่และ 

การพัื่ฒนาท่ี่�ยุั�งยุ่น โดยุการจัดแบ่งในระดับกรอบวิจัยุน่� ม่เป้้าหมายุเพ่ื่�อการเช่ิ�อมโยุงกับภาพื่ป้ระเที่ศ เพ่ื่�อให้

ผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยุหร่อหน่วยุงานภายุนอกม่ค์วามเข้าใจภาพื่การดำาเนินงานของ สวที่ชิ. ในภาพื่ใหญ่ ซึึ่�งกรอบ

วิจัยุจะเป็้นกรอบการดำาเนินงานใหญ่ท่ี่�ค์รอบค์ลุมการดำาเนินงานในระดับถัุดไป้ของ สวที่ชิ. 

2. กล่่มเทค์โนโลยีเป้้าห่มาย (Technology Development Group: TDG) 

ป้ระกอบด้วยุ 10 เร่�อง ได้แก่ (1) Precision agriculture (2) Food & feed (3) Biochemicals 

(4) Cosmeceutical (5) Biopharmaceutical (6) Precision medicine (7) Medical devices and  

บทท่� 5  
การดำาเนินงานด้าน วทน. ของ สวทช.

5.1 ก�รจัด้กระบวนำก�รทำ�ง�นำต�มภ�รกิจยุุทธ์ศ�สตร์ 
  (Agenda-based)
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implants (8) Mobility and logistics (9) Energy และ (10) Dual-use defense ซึึ่�งการดำาเนินงานใน 

ระดับ TDG น่� เป็้นภาพื่การดำาเนินงานภายุในของ สวที่ชิ. ท่ี่�ทุี่กหน่วยุงานหร่อทุี่กภารกิจม่ค์วามเข้าใจแนวที่าง

การที่ำางาน และสามารถุวางแผนรายุละเอ่ยุดการที่ำางานเพ่ื่�อตอบสนองต่อเป้้าหมายุทัี่�ง 10 เร่�องร่วมกันได้ โดยุ

กลไกการที่ำางานเพ่ื่�อตอบเป้้าหมายุ TDG ม่ได้หลายุร้ป้แบบ ทัี่�งในส่วนของการบริหารจัดการแบบโป้รแกรม 

การจัดตั�งหน่วยุงานเฉพื่าะที่าง รวมทัี่�งการนำาเที่ค์โนโลยุไ่ป้ใช้ิป้ระโยุชิน์ในด้านต่าง ๆ ทัี่�งการใช้ิป้ระโยุชิน์ใน

เชิิงพื่าณิชิยุ ์และการใช้ิป้ระโยุชิน์ในเชิิงสาธ์ารณป้ระโยุชิน์ หร่อการดำาเนินงานร่วมกับหน่วยุงานพัื่นธ์มิตรผ่าน

กลไกต่าง ๆ เช่ิน การร่วมวิจัยุ การรับจ้างวิจัยุ และการพัื่ฒนาบุค์ลากรร่วมกับมหาวิที่ยุาลัยุ รวมไป้ถึุงการใช้ิ

กลไกด้านการเงินเพ่ื่�อสนับสนุนการที่ำางานให้บรรลุตามแผนการดำาเนินงานของ 10 กลุ่มเป้้าหมายุ

3. โป้รแกรม 

การที่ำางานในระดับโป้รแกรมเป็้นหนึ�งในกลไกการที่ำางานเพ่ื่�อตอบสนองต่อเป้้าหมายุใหญ่ของ สวที่ชิ. ป้ระกอบ

ด้วยุโป้รแกรมท่ี่�ถุ้กสร้างขึ�นด้วยุวัตถุุป้ระสงค์์ท่ี่�แตกต่างกัน เช่ิน  

•  โป็รแกรมีที�มีีเป้็�หมี�ยุก�รด้ำ�เนินง�นตอบกรอบวิจัำยุและเป้็� 10 TDGs ขึ้อง สวทช. ซ้ึ่�งแต่ละกรอบวิจัำยุ

หร้อ TDG ป็ระกอบด้้วยุจำำ�นวนโป็รแกรมีที�แตกต่�งกัน และแต่ละโป็รแกรมีมีีวิธี์บริห�รจัำด้ก�รโป็รแกรมี

ที�ต่�งกัน ซ้ึ่�งรับผิด้ชอบดู้แลโด้ยุหน่วยุง�นต่�ง ๆ ภ�ยุใต้ สวทช. โด้ยุมีีกลุ่มีภ�รกิจำบริห�รจัำด้ก�รง�นวิจัำยุ

เป็็นผู้ดู้แลภ�พรวมี เช่น TDG: Precision agriculture ป็ระกอบด้้วยุโป็รแกรมีนวัตกรรมีเพ้�อก�รเกษตร

ยุั�งยุ้น, ก�รผลิตสัตว์นำ��และสุขึ้ภ�พสัตว์นำ��, เมีล็ด้พันธ์ุ์ และมัีนสำ�ป็ะหลัง TDG: Food and feed มีี

โป็รแกรมีส�รให้ป็ระโยุชน์เชิงหน้�ที�และนวัตกรรมีอ�ห�ร TDG: Biochemicals มีีโป็รแกรมีเช้�อเพลิงและ

เคมีีชีวภ�พ หร้อ TDG: Mobility & logistics มีีโป็รแกรมียุ�นพ�หนะไฟื้ฟ้ื้� และโป็รแกรมีเทคโนโลยีุ

ระบบขึ้นส่งท�งร�ง

•  โป็รแกรมีที�ถูกตั�งข้ึ้�นเพ้�อตอบภ�รกจิำเฉพ�ะขึ้อง สวทช. เช่น โป็รแกรมีคว�มีรว่มีม้ีอเคร้อข่ึ้�ยุพันธ์มิีตรเพ้�อ

ก�รวิจัำยุและพัฒน�ด้้�นสุขึ้ภ�พและก�รแพทย์ุ (มีอ.-สวทช.) หร้อ โป็รแกรมีร่วมีสนับสนุนทุนวิจัำยุและ

พัฒน� กฟื้ผ.- สวทช. เป็็นต้น 

4. กล่่มงานวิจัยเทค์โนโลยีขัั้�นแนวห่น้า (Frontier research) 

การดำาเนินงานส่วนน่�เป็้นกลุ่ม Agenda-based ท่ี่�ม่วตัถุุป้ระสงค์์สำาหรับการสร้างค์วามสามารถุด้านเที่ค์โนโลยุ่

แนวหน้าของ สวที่ชิ. ท่ี่�ค์าดการณ์และมองภาพื่ค์วามต้องการเที่ค์โนโลยุท่่ี่�ต้องการในอนาค์ต แบ่งเป็้น 6 เร่�อง

ได้แก่ (1) Quantum engineering (2) Terahertz (3) Artificial photosynthesis (4) DNA data storage 

และ (5) Exoskeleton (6) Nanorobotics
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นับตั�งแต่แผนกลยุทุี่ธ์์ฉบับที่บที่วนท่ี่� 6.2 สวที่ชิ. ม่การป้รบัโค์รงสรา้งองค์์กรและขยุายุขอบเขตการดำาเนนิงาน

โดยุแบ่งโค์รงสร้างหน่วยุงานสำาคั์ญท่ี่�ดำาเนินงานด้านวิจัยุและพัื่ฒนาออกเป็้น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1. Research pillar 

ที่ำาหน้าท่ี่� 2 ส่วนค่์อ (1) การวิจัยุและพัื่ฒนาค์วามสามารถุด้านเที่ค์โนโลยุ่พ่ื่�นฐานในแต่ละด้าน (Capacity 

building) และ (2) การนำาเอาเที่ค์โนโลยุ่ไป้ป้ระยุุกต์ใช้ิเพ่ื่�อตอบภารกิจยุุที่ธ์ศาสตร์ท่ี่�ม่การกำาหนดไว้ โดยุ 

การที่ำางานตอบเป้้าหมายุในส่วนท่ี่� 2 จะดำาเนินการในลักษณะสหสาขาวิชิา ม่ค์วามร่วมม่อระหว่าง Pillar เพ่ื่�อ

ให้สามารถุตอบสนองต่อโจที่ยุ์ค์วามต้องการได้อยุ่างค์รบถุ้วนและม่ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่ โดยุ Research Pillar แบ่ง

เป็้น 5 กลุ่ม ตามค์วามเช่ิ�ยุวชิาญด้านเที่ค์โนโลยุ่พ่ื่�นฐาน ได้แก่ (1) Bioscience and Biotechnology Pillar 

(2) Nanoscience and Nanotechnology Pillar (3) Electronics and Information Technology Pillar 

(4) Material and Manufacturing Technology Pillar และ (5) Energy Technology Pillar ซึึ่�งภายุใต้ 

Pillar ต่าง ๆ ยุังม่การแบ่งการดำาเนินงานเป็้น Sub-pillar, Research group และ Research team ตาม

ลำาดับ 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง (Focus center) 

เป็้นหน่วยุงานท่ี่�จัดตั�งขึ�นตามภารกจิตามโค์รงสรา้ง (Function-based) ดำาเนินงานเพ่ื่�อตอบสนองโดยุตรงตอ่

ภารกิจยุุที่ธ์ศาสตร์ (Agenda-based) ซึึ่�งตรงกับกลุ่มเที่ค์โนโลยุเ่ป้้าหมายุ (TDG)  3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ศ้นยุ์วิจัยุ

เที่ค์โนโลยุ่สิ�งอำานวยุค์วามสะดวกและเค์ร่�องม่อแพื่ที่ยุ์ (Assistive Technology and Medical Devices 

Research Center: A-MED) (2) ศ้นยุ์เที่ค์โนโลยุ่เพ่ื่�อค์วามมั�นค์งของป้ระเที่ศและการป้ระยุุกต์เชิิงพื่าณิชิยุ์ 

(National Security and Dual-use Technology Center: NSD) และ (3) ศ้นยุวิ์จัยุระบบรางและการขนส่ง

สมัยุใหม่ (Rail and Modern Transports Research Center: RMT)

3. National Science and Technology Infrastructure (NSTI) 

ที่ำาหน้าท่ี่�เป็้นหน่วยุงานดำาเนินการวิจัยุเป็้นโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานของป้ระเที่ศ เพ่ื่�อสร้างข่ดค์วามสามารถุที่างด้าน

วิที่ยุาศาสตร์และเที่ค์โนโลยุ่ ให้บริการที่างด้านเที่ค์นิค์วิชิาการด้วยุเที่ค์โนโลยุ่ขั�นส้ง พื่ร้อมทัี่�งสร้างเค์ร่อข่ายุ 

การที่ำางานร่วมกับหน่วยุงานท่ี่�เก่�ยุวข้องทัี่�งในและต่างป้ระเที่ศ ได้แก่ (1) ธ์นาค์ารที่รัพื่ยุากรช่ิวภาพื่แห่งชิาติ 

(National Biobank of Thailand: NBT) (2) ศ้นยุ์โอมิกส์แห่งชิาติ (National Omics Center: NOC) 

(3) ศ้นยุ์ที่รัพื่ยุากรค์อมพื่ิวเตอร์เพ่ื่�อการค์ำานวณขั�นส้ง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) และ  

(4) สถุาบันเที่ค์โนโลยุ่และสารสนเที่ศเพ่ื่�อการพัื่ฒนาท่ี่�ยุั�งยุ่น (Technology and Informatics Institute for 

Sustainability: TIIS) ทัี่�งน่� ในปี้งบป้ระมาณ 2564 สวที่ชิ. วางแผนจัดตั�งหน่วยุงาน NSTI เพิื่�มอ่ก 1 หน่วยุ 

ค่์อ ศ้นยุ์เที่ค์โนโลยุไ่มโค์รอิเล็กที่รอนิกส์ (Thai Microelectronics  Center: TMEC) ซึึ่�งม่เป้้าหมายุหลักใน

การพัื่ฒนาเซึ่นเซึ่อร์ขั�นส้ง MEMS platform และ พัื่ฒนา ISFET platform

5.2  ก�รป้รับกระบวนำก�รทำ�ง�นำภ�รกิจต�มโครงสร้�ง  
 (Function-based) เพ่�อให้สอด้รับกับภ�รกิจ 
 ยุุทธ์ศ�สตร์ขององค์กร 
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4. National Quality Infrastructure (NQI) 

ที่ำาหน้าท่ี่�เป็้นโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานด้านคุ์ณภาพื่ของป้ระเที่ศ ดำาเนินการพัื่ฒนาระบบบริการวิเค์ราะห์ที่ดสอบท่ี่�ม่

มาตรฐานและได้รับการรับรอง เป็้นหน่วยุงานสำาคั์ญในการช่ิวยุยุกระดับอุตสาหกรรมของป้ระเที่ศให้ม่คุ์ณภาพื่

และได้มาตรฐาน ที่ำาให้ผลิตภัณฑ์์เป็้นท่ี่�ยุอมรับ และสามารถุแข่งขันได้ ได้แก่ (1) ศ้นยุ์ท์ี่ดสอบผลิตภัณฑ์์ไฟู้ฟู้้า

และอเิล็กที่รอนกิส์ (Electrical and Electronic Product Testing Center: PTEC) (2) ศ้นยุบ์ริการวเิค์ราะห์

ที่ดสอบ สวที่ชิ. (NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC) (3) ศ้นยุ์บริการป้รึกษา

การออกแบบและวศิวกรรม (Design and Engineering Consulting Service Center: DECC) และ (4) ศ้นยุ์

ที่ดสอบผลิตภัณฑ์์เค์ร่�องใช้ิในบ้านและเซึ่รามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and Houseware  

Product Testing Center: CTEC) โดยุในปี้งบป้ระมาณ 2564 สวที่ชิ. วางแผนจัดตั�งศ้นยุ์ที่ดสอบที่าง 

พิื่ษวิที่ยุาและช่ิววิที่ยุา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center: TBES) เป็้นหน่วยุงาน NQI  

เพิื่�มอ่ก 1 หน่วยุ เพ่ื่�อให้บริการที่ดสอบป้ระสิที่ธิ์ภาพื่และค์วามป้ลอดภัยุของเค์ร่�องม่อแพื่ที่ย์ุ ป้ระสิที่ธิ์ผลของ

เค์ร่�องสำาอางและสารสกัดสมุนไพื่ร ได้มาตรฐาน OECD GLP ตาม Organization for Economic  

Cooperation and Development หร่อ OECD พื่ร้อมกับที่ดสอบด้านพิื่ษวิที่ยุาและช่ิววิที่ยุา ท่ี่�ออกแบบ

เฉพื่าะสำาหรับที่ดสอบผลิตภัณฑ์์นวัตกรรม

การดำาเนินงานเพ่ื่�อให้สอดป้ระสานกับเป้้าหมายุใหญ่ของ สวที่ชิ. ตามภารกิจยุุที่ธ์ศาสตร์ (Agenda-based) 

ได้ม่การกำาหนด Target Output Profile (TOP) ของแต่ละหน่วยุงานและกลุ่มภารกิจ การกำาหนด TOP จะ

ระบุถึุงสิ�งส่งมอบรายุปี้ท่ี่�ชัิดเจน โดยุการกำาหนด TOP ต้องม่การกำาหนดจากภาพื่เป้้าหมายุใหญ่ขององค์์กรท่ี่�

ม่การตกลงร่วมกัน โดยุในแผนกลยุทุี่ธ์์ฉบับที่บที่วนท่ี่� 6.4 น่� ยุงัค์งกำาหนดกลุ่มเที่ค์โนโลยุเ่ป้้าหมายุ (TDG) เป็้น

เป้้าหมายุการดำาเนินงานรวมขององค์์กร ซึึ่�ง TOP ของแต่ละหน่วยุงานจะม่ลักษณะเหม่อนภาพื่ต่อขนาดใหญ่

ท่ี่�ป้ระกอบไป้ด้วยุชิิ�นส่วนเล็ก ๆ จำานวนมากท่ี่�รับผิดชิอบโดยุหน่วยุงานต่าง ๆ นำามาต่อเร่ยุงกันกลายุเป็้น 

ภาพื่ใหญ่ ที่ำาให้สามารถุร่วมกันสร้างผลงานท่ี่�ม่ผลกระที่บส้ง (Impact) และเป้็นท่ี่�ยุอมรับ (Visibility) จาก

ค์วามเช่ิ�ยุวชิาญของแต่ละหน่วยุงาน (Excellence) และตรงกับโจที่ย์ุค์วามต้องการ (Relevance)  

การดำาเนินงานในร้ป้แบบน่�ช่ิวยุลดปั้ญหาการที่ำางานแบบ Silo และลดค์วามซึ่ำ�าซ้ึ่อนของแต่ละหน่วยุงาน 

เน่�องจากทุี่กหน่วยุงานม่การนำาเสนอ TOP ของแตล่ะหน่วยุก่อนเริ�มการดำาเนินงาน ที่ำาให้ทุี่กหน่วยุได้ม่โอกาส

รับร้้ TOP ของหน่วยุงานอ่�น ทัี่�งยุังช่ิวยุเพิื่�มโอกาสค์วามร่วมม่อของงานวิจัยุระหว่างสาขา ส่งผลให้ สวที่ชิ. 

สามารถุผนึกกำาลังกันสร้างผลงานขนาดใหญ่และเป็้นท่ี่�ยุอมรับ นำาเอาค์วามร้้ค์วามสามารถุขององค์์กรไป้ช่ิวยุ

ตอบโจที่ยุ์ค์วามต้องการของป้ระเที่ศได้อยุ่างแท้ี่จริง

5.3  แนำวท�งก�รบริห�รจัด้ก�รก�รทำ�ง�นำ 
 แบบบ้รณ�ก�รให้บรรลุเป้้�หม�ยุ
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สวทช. มีีก�รทบทวนคว�มีเสี�ยุงในระด้บัองคก์ร โด้ยุมีีก�รวเิคร�ะหค์ว�มีเสี�ยุงทั�งจำ�กป็จัำจัำยุภ�ยุในและสภ�พ

แวด้ล้อมีภ�ยุนอก อันส่งผลกระทบต่อก�รบรรลุวิสัยุทัศน์ พันธ์กิจำ และเป้็�หมี�ยุเชิงกลยุุทธ์์ โด้ยุระบุคว�มี

เสี�ยุงระดั้บองค์กรปี็งบป็ระมี�ณ์ 2564 ที�ต้องบริห�รจัำด้ก�ร 6 ร�ยุก�ร ดั้งนี�

ภาพทีุ� 4 ความเสีั�ยงระดัับองค์กรของ สัวทุช. 6 รายการ

1. ไม่สามารถส่งเสริมให้่เกิดการลงท่นทางด้าน วทน. ได้ตามเป้้าห่มายที�กำาห่นด 

จากวิกฤตโรค์ติดเช่ิ�อไวรัสโค์โรนา 2019 ท่ี่�ส่งผลกระที่บต่อการขับเค์ล่�อนป้ระเที่ศทัี่�งในด้านการเม่อง เศรษฐกิจ

สังค์ม เที่ค์โนโลยุ่ และสิ�งแวดล้อม จึงม่ค์วามเส่�ยุงท่ี่�การลงทีุ่นในกิจกรรมที่างวิที่ยุาศาสตร์และเที่ค์โนโลยุ่  

จะลดน้อยุลงไป้ด้วยุ กอป้รกับในช่ิวงท่ี่�ผ่านมาเงินลงทุี่นท่ี่�เกิดจากค่์าใช้ิจ่ายุในกิจกรรมที่าง วที่น. ของ สวที่ชิ. 

ยุังตำ�ากว่าเป้้าหมายุท่ี่�กำาหนดไว้ค่์อนข้างมาก รวมทัี่�งกลไกและเค์ร่�องม่อด้านการเงิน ของ สวที่ชิ. ท่ี่�สร้างขึ�น

เพ่ื่�อส่งเสริมให้เกิดการลงทุี่นและใช้ิเที่ค์โนโลยุ่และนวัตกรรมยัุงไม่ม่ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่เพ่ื่ยุงพื่อ การร่วมม่อกับ

พัื่นธ์มิตรสำาคั์ญยัุงไม่สามารถุเช่ิ�อมโยุงกันอยุ่างม่ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่จนส่งเสริมให้เกิดการที่ำางานร่วมกันอยุ่างเป็้น 

ร้ป้ธ์รรม จึงม่ค์วามเส่�ยุงท่ี่�จะไม่สามารถุผลักดันให้เกิดม้ลค่์าการลงทุี่นด้าน วที่น. ในภาค์การผลิต ภาค์บริการ

และภาค์เกษตรกรรมได้ตามเป้้าหมายุของแผนกลยุทุี่ธ์์ ฉบับท่ี่� 6 ท่ี่�กำาหนดไว้

บทท่� 6  
ความเส่�ยงในการดำาเนินงาน 
แลี่ะการขับเคล่ี่�อนแผนกลี่ยุทธ์ของ สวทช.

6.1 คว�มเส่�ยุงในำก�รด้ำ�เนิำนำง�นำของ สวทช.

สงเสริมใหภาครัฐ และภาคเอกชน 
ลงทุนใน วทน. 

เพ่ือบูรณาการการทํางาน 
เพ่ือตอบโจทยวิจัยขนาดใหญ 

สงเสริมการใชประโยชน
จากโครงสรางพ้ืนฐาน 

NSTI, NQI, TSP, SWP,
FI และ EECi 

ปรับกลไกการบริหารจัดการ 
การวิจัยใหคลองตัว 

ภายใตระบบบริหารคุณภาพการวิจัย 
และจริยธรรมการวิจัย

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากร 
โดยนําระบบสารสนเทศ มาใชประโยชน 

ดึงดูด Talents และพัฒนา
ฐานองคความรูใหม ผานเครือขาย

ความรวมมือ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

1

1

2

3

4

5

6

2 3 4

มูลค่าการลงทุนตํา่กว่าเปา้หมายท่ีกําหนด

การพัฒนากําลังคนไม่เปน็ไปตามเปา้หมายท่ีกําหนด

กระบวนการสนับสนุนปรับตัวไม่ทัน

เสียช่ือเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา 

EECi ไม่สัมฤทธ์ิผลตามเปา้หมายท่ีกําหนด

ขาดความม่ันคงทางการเงิน
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2. การพัฒนากำาลังค์นเพ่�อขัั้บเค์ล่�อน วทน. ป้ระเทศ ไม่เป็้นไป้ตามเป้้าห่มายที�กำาห่นด 

การได้รับมอบหมายุให้ที่ำาหน้าท่ี่�พัื่ฒนาบุค์ลากรวิจัยุให้ป้ระเที่ศ สวที่ชิ. อาจไม่สามารถุดำาเนินการได้ตามเป้้าหมายุ

เน่�องจากวิกฤตโรค์ระบาดไวรัสโค์โรนา 2019 ส่งผลต่อระบบการพัื่ฒนาบุค์ลากรดังกล่าว หากไม่สามารถุ 

ป้รับตัวโดยุนำาระบบออนไลน์ พื่ร้อมเค์ร่�องม่อท่ี่�ทัี่นสมัยุมาป้รับใช้ิเพ่ื่�อเช่ิ�อมโยุงการที่ำางานกับมหาวิที่ยุาลัยุทัี่�ง

อาจารยุ์ บุค์ลากรวิจัยุและนักศึกษา รวมถึุงการพัื่ฒนาทัี่กษะอาช่ิพื่ผ่านกลไก Reskill/Upskill เพ่ื่�อยุกระดับ

บุค์ลากรภาค์อุตสาหกรรมให้เข้าส่้งานใหม่หร่อยุกระดับงานเดิมได้ ซึึ่�งจะม่ค์วามเส่�ยุงท่ี่�ในการพัื่ฒนาทัี่กษะ

บุค์ลากรให้เป็้นไป้ตามการพัื่ฒนาอุตสาหกรรม BCG และอุตสาหกรรมเป้้าหมายุสำาหรับการขับเค์ล่�อนเศรษฐกิจ

 (New growth engines) ของป้ระเที่ศให้เป็้นไป้ตามเป้้าหมายุท่ี่�กำาหนดไว้

3. กระบวนการสนับสน่นป้รับตัวไม่ทันกับภารกิจ เป้้าห่มาย และค์วามค์าดห่วังขั้อง Stakeholder สำาคั์ญ

ภายุใต้ภารกิจ นโยุบายุ และโค์รงสรา้งท่ี่�เป้ล่�ยุนไป้ ส่งผลให้การพัื่ฒนากลไกภายุใน เช่ิน ระบบการบรหิารงาน

บุค์ค์ล ระบบสารบรรณ นโยุบายุเก็บค่์าบริการภายุในของ สวที่ชิ. ในร้ป้แบบ Internal charge การวางแผน

จัดซ่ึ่�อจัดจ้าง และกระบวนการส่�อสารของผ้้บริหารระดับกลาง ฯลฯ รวมถึุงระบบสารสนเที่ศ เค์ร่�องม่อเดิมท่ี่�

ม่อยุ้บ่างส่วนไม่รองรับร้ป้แบบมาตรฐานการที่ำางานแบบนิวนอร์มัล จึงม่ค์วามเส่�ยุงท่ี่�กระบวนการสนับสนุนจะ

ป้รับตัวไม่ทัี่นกับภารกิจ เป้้าหมายุ และค์วามค์าดหวังของผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยุสำาคั์ญ ซึึ่�งอาจจะส่งผลให้ไม่

สามารถุกระตุ้น หร่อส่งเสริมการแก้ไขปั้ญหาอุป้สรรค์ต่าง ๆ ท่ี่�เกิดขึ�นอยุ่างฉับพื่ลัน จนส่งผลกระที่บต่อ 

ผลสำาเร็จตามแผนกลยุทุี่ธ์์ได้ 

4. เสียช่ี�อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนาไม่ได้ค่์ณภาพมาตรฐาน 

วิกฤตโรค์ติดเช่ิ�อไวรัสโค์โรนา 2019 ส่งผลให้สภาพื่แวดลอ้มม่การเป้ล่�ยุนแป้ลงอยุา่งรวดเร็วทัี่�งในด้านการเม่อง

เศรษฐกิจ สังค์ม เที่ค์โนโลยุ ่สิ�งแวดล้อม และกฎระเบ่ยุบ ข้อบังคั์บ หาก สวที่ชิ. ไม่สามารถุสร้างผลผลิตวิจัยุ

และพัื่ฒนาท่ี่�ม่ค์ณุภาพื่ ผ่านจริยุธ์รรมการวิจัยุ หร่อได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลหร่อเท่ี่ยุบเท่ี่าไป้ช่ิวยุ

แก้ปั้ญหาได้ทัี่นสภาวการณ์ท่ี่�เป้ล่�ยุนไป้ได้ จะม่ค์วามเส่�ยุงท่ี่�จะเส่ยุชิ่�อเส่ยุงจากผลผลิตวิจัยุและพัื่ฒนา ถุ้กลด

ค์วามไว้วางใจจากผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยุสำาคั์ญ การใช้ิป้ระโยุชิน์ผลงานวิจัยุลดลง เพื่ราะไม่สามารถุป้ระยุุกต์ใช้ิ

องค์์ค์วามร้้ และที่ำางานร่วมกับพัื่นธ์มิตรเพ่ื่�อตอบโจที่ย์ุ หร่อจัดการกับปั้ญหาท้ี่าที่ายุเร่งด่วนสำาคั์ญของป้ระเที่ศได้

5. การพัฒนาเขั้ตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค์ตะวันออก (EECi) 

  ไม่สัมฤทธิิ์�ผลตามเป้้าห่มายที�กำาห่นด

จากการท่ี่� สวที่ชิ. ได้รับมอบหมายุให้เป็้นเจ้าภาพื่หลักในการดำาเนินการ โค์รงการเขตนวัตกรรมระเบ่ยุง

เศรษฐกิจพิื่เศษภาค์ตะวันออกซึึ่�งเป็้นโค์รงการสำาคั์ญของ อว. ซึึ่�งม่ค์วามเส่�ยุงในการดำาเนินการทัี่�งจากปั้จจัยุ

ภายุนอกและปั้จจัยุภายุใน โดยุปั้จจัยุภายุนอก เช่ิน ค์วามไม่แน่นอนของการได้รับการสนับสนุนจากภาค์รัฐ 

ในส่วนของปั้จจัยุภายุใน เช่ิน การเตร่ยุมกำาลังค์นเพ่ื่�อรองรับการดำาเนินงาน และการพัื่ฒนาแผนการดำาเนิน

งานของ 4 เม่องนวัตกรรมเพ่ื่�อดึงด้ดเค์ร่อข่ายุพัื่นธ์มิตรเข้าร่วมที่ำางาน และการสร้างค์วามร่วมม่อกับพัื่นธ์มิตร

อยุ่างม่ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่
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6. ขั้าดค์วามมั�นค์งทางการเงิน จากการบริห่ารรายได้ค่์าใช้ีจ่ายไม่สมด่ลกัน 

การจัดตั�งกระที่รวง อว. ส่งผลให้เกิดการป้รับกลไกการจัดสรรงบป้ระมาณผ่านกองทุี่นส่งเสริมวิที่ยุาศาสตร์ 

วิจัยุและนวัตกรรม โดยุเงินงบป้ระมาณท่ี่�จัดสรรให้หน่วยุงานในระบบวิจัยุยุังม่ค์วามไม่ชัิดเจนและดำาเนินการ

อยุ่างเป็้นระบบ ตลอดจนภารกิจและเป้้าหมายุของ สวที่ชิ. ท่ี่�เพิื่�มขึ�น ส่งผลให้ สวที่ชิ. ม่ค์วามเส่�ยุงจากการใช้ิ

เงินงบป้ระมาณป้ระจำาปี้ และรายุได้จากแหล่งต่าง ๆ  ไม่สมดุล หร่อไม่สามารถุหารายุได้ได้ตามเป้้าหมายุ ขาด

ค์วามมั�นค์งที่างการเงินในระยุะยุาว 

สวที่ชิ. ให้ค์วามสำาคั์ญในการขับเค์ล่�อนแผนไป้ส่้เป้้าหมายุ ได้อยุ่างม่ป้ระสิที่ธิ์ภาพื่และป้ระสิที่ธิ์ผล โดยุป้ระยุกุต์

ห ลัก คิ์ดของวงจร คุ์ณภาพื่ (P lan-Do-Check-Act  –  PDCA)  ในการดำา เ นินงานทุี่กระดับ  

การที่บที่วนแผนกลยุทุี่ธ์์ สวที่ชิ. ฉบบัท่ี่� 6.4 ภายุใต้สภาพื่แวดลอ้มท่ี่�เป้ล่�ยุนแป้ลง และการป้รบัตัวในการดำาเนนิ

การของ สวที่ชิ. ภายุใต้นิเวศนวตักรรมท่ี่�ม่การเป้ล่�ยุนแป้ลง  ส่งผลให ้สวที่ชิ. ม่การป้รบัป้รุงพัื่ฒนากระบวนการ

ต่าง ๆ ดังน่�

สวทช. กำ�หนด้กลยุทุธ์์ก�รวิจัำยุและพัฒน�โด้ยุบูรณ์�ก�รก�รส่งมีอบผลง�นขึ้อง สวทช. ภ�ยุใต้

หลักก�ร 4 เร้�อง ได้้แก่ Impact, Visibility, Relevance, Excellence เพ้�อตอบคว�มีต้องก�ร

ใช้ วทน. ในก�รนำ�ไป็ใช้ป็ระโยุชน์ ในลักษณ์ะ Strategic projects โด้ยุใช้จุำด้แข็ึ้งขึ้อง สวทช. 

ที�มีีฐ�นองค์คว�มีรู้หล�ยุส�ขึ้�วิช� (Interdisciplinary) ขึ้อง Pillars ร่วมีกับก�รใช้ป็ระโยุชน์

จำ�กโครงสร�้งพ้�นฐ�นท�งวิทยุ�ศ�สตร์และเทคโนโลยุแีห่งช�ติ (National S&T Infrastructure: 

NSTI) และโครงสร้�งพ้�นฐ�นด้้�นคุณ์ภ�พ (National Quality Infrastructure: NQI) ป็ระส�น

คว�มีร่วมีม้ีอขึ้องทุกภ�รกิจำใน สวทช. เพ้�อส่งมีอบผลง�นที�ส�มี�รถตอบโจำทย์ุที�สำ�คัญขึ้อง

ป็ระเทศ อยุ่�งมีีคุณ์ภ�พ ทันเวล�และมีีมี�ตรฐ�น

สวทช. มีีก�รทบทวนกลไกก�รนำ�แผนไป็สู่ก�รป็ฏิิบัติ เพ้�อบูรณ์�ก�รคว�มีส�มี�รถในก�รตอบ

โจำทย์ุขึ้น�ด้ใหญ่ขึ้องป็ระเทศ โด้ยุเป็็นก�รทำ�ง�นร่วมีกันขึ้องกลุ่มีสนับสนุนและกลุ่มีบริห�รง�น

วิจัำยุขึ้น�ด้ใหญ่ (RDI) เพ้�อเช้�อมีโยุงองค์คว�มีรู้หล�ยุส�ขึ้�ขึ้อง สวทช. รวมีถ้งพันธ์มิีตรเคร้อข่ึ้�ยุ

วิจัำยุทั�งในและต่�งป็ระเทศ และป็ระส�นคว�มีร่วมีม้ีอกับหน่วยุง�นภ�ครัฐทั�งผู้กำ�หนด้นโยุบ�ยุ

ด้้�น วทน. ขึ้องป็ระเทศและผู้บริห�รแหล่งทุนวิจัำยุ รวมีถ้งภ�คชุมีชน และภ�คเอกชน ใน 

รูป็แบบจำตุภ�คี (Quadruple helix) ตลอด้จำนบูรณ์�ก�รกลไกก�รทำ�ง�นภ�ยุในขึ้อง สวทช. 

เพ้�อสนับสนุนก�รส่งมีอบผลง�นได้้อยุ่�งมีีคุณ์ภ�พ ทันเวล� และมีีมี�ตรฐ�น

มีีก�รทบทวนระบบติด้ต�มีผลก�รด้ำ�เนินง�น โด้ยุพัฒน� Monitoring dashboard ใน 

ก�รเช้�อมีโยุงข้ึ้อมูีลหล�กหล�ยุมีิติเพ้�อติด้ต�มีผลก�รด้ำ�เนินง�นได้้อยุ่�งรวด้เร็ว และทันสมัียุ 

รวมีถ้งมีีกลไกก�รติด้ต�มีก�รร�ยุง�นผลก�รด้ำ�เนินง�น ผ่�นก�รป็ระชุมีขึ้องผู้บริห�รและฝุ่��ยุ

ง�นที�เกี�ยุวข้ึ้องเป็็นป็ระจำำ� มีีก�รเผยุแพร่ข้ึ้อมูีลก�รด้ำ�เนินง�นผ่�นระบบส�รสนเทศต่�ง ๆ  เพ้�อ

ให้เกิด้ก�รมีีส่วนร่วมี ก�รไหลเวียุนขึ้องข้ึ้อมูีลอยุ่�งทั�วถ้ง และก�รป็ระส�นก�รทำ�ง�นระหว่�ง

หน่วยุง�นภ�ยุในองค์กรได้้อยุ่�งมีีป็ระสิทธิ์ภ�พ

6.2 ก�รขับเคล่�อนำแผนำกลยุุทธ์์

PLAN

DO

CHECK
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แผนกลยุุทธ์์ แผนบริห�รคว�มีเสี�ยุง และแผนก�รด้ำ�เนินง�นในระดั้บต่�ง ๆ ขึ้อง สวทช. มีี

กระบวนก�รทบทวนเป็็นป็ระจำำ�อยุ่�งน้อยุปี็ละครั�ง เพ้�อทบทวนสภ�พแวด้ล้อมีที�เป็ลี�ยุนแป็ลงไป็

อยุ่�งต่อเน้�อง และนำ�ผลก�รศ้กษ�ต่�ง ๆ เช่น ก�รวิเคร�ะห์ผู้มีีส่วนได้้ส่วนเสียุต่อก�รด้ำ�เนินง�น

ขึ้อง สวทช. ผลก�รด้ำ�เนินง�นในด้้�นต่�ง ๆ  ขึ้อง สวทช. ผลก�รป็ระเมิีน สวทช. รวมีถ้งก�รนำ�

บทเรียุนจำ�กก�รทำ�ง�นขึ้องหน่วยุง�นต่�ง ๆ ในรอบปี็ที�ผ่�นมี� มี�ป็ระมีวลผลและวิเคร�ะห์ 

เพ้�อป็รับป็รุงก�รด้ำ�เนินง�นและกลไกก�รทำ�ง�นภ�ยุใน สวทช. อยุ่�งต่อเน้�องและสมีำ��เสมีอ

ACT
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กระบวนก�รทบทวนแผนกลยุุทธ์์ฉบับที� 6.4 เริ�มีต้นตั�งแต่เด้้อนมีกร�คมี 2563 มีีก�รด้ำ�เนินก�รป็ระกอบด้้วยุ  

ก�รรวบรวมีขึ้้อมูีลก�รเป็ลี�ยุนแป็ลงป็ัจำจัำยุทั�งภ�ยุนอกและภ�ยุในที�ส่งผลกระทบต่อ วทน. ด้้วยุก�รศ้กษ�ทิศท�ง  

แนวโน้มีต่�ง ๆ ศ้กษ�ภ�รกิจำขึ้อง RTOs ชั�นนำ�ขึ้องโลก มีีก�รกำ�หนด้กรอบก�รทบทวนแผนกลยุุทธ์์และวิเคร�ะห์

ป็ระเด้น็สำ�คัญที�ส่งผลกระทบต่อก�รด้ำ�เนินง�นขึ้อง สวทช. และนำ�เสนอต่อผู้บริห�รเพ้�อเห็นชอบกรอบก�รทบทวนฯ

เม้ี�อวันที� 10 มีีน�คมี 2563 จำ�กนั�นในเด้้อนมีีน�คมี – พฤษภ�คมี 2563 มีีก�รด้ำ�เนนิก�รเพิ�มีเติมี ได้้แก่ ก�รวิเคร�ะห์

คว�มีค�ด้หวังขึ้องผู้มีีส่วนได้้ส่วนเสียุภ�ยุนอกและภ�ยุใน ก�รศ้กษ�แผนง�น นโยุบ�ยุ ทิศท�งก�รขัึ้บเคล้�อน 

วทน. ใหม่ี ๆ ขึ้อง อว. และขึ้องป็ระเทศ รวมีถ้งมีีก�รสัมีภ�ษณ์์กลุ่มีพนักง�นที�ด้ำ�เนินก�รและ

สนับสนุนภ�รกิจำ วทน. ที�สำ�คัญขึ้อง สวทช. จำำ�นวน 31 กลุ่มี ซ้ึ่�งผลที�ได้้บ่งชี�ผลกระทบ

จำ�กสถ�นก�รณ์์แวด้ล้อมีภ�ยุนอกที�เป็ลี�ยุนไป็ คว�มีค�ด้หวังขึ้องผู้มีีส่วนได้้ส่วนเสียุ

แต่ละกลุ่มี และข้ึ้อเสนอแนะที�เป็็นป็ระโยุชน์ต่อก�รด้ำ�เนินง�นจำ�กกลุ่มีต่�ง ๆ จำ�ก

ข้ึ้อมูีลที�รวบรวมีได้้อยุ่�งครบถ้วน จ้ำงมีีก�รวิเคร�ะห์ ทบทวนวิสัยุทัศน์ เป้็�หมี�ยุ 

บทบ�ท ภ�รกิจำ ทิศท�งก�รด้ำ�เนินง�นด้้�น วทน. กำ�หนด้กลยุุทธ์์ ปั็จำจัำยุแห่ง 

คว�มีสำ�เร็จำ และวิธี์ก�รวัด้ผล ขึ้อง สวทช. และมีีก�รนำ�ผลก�รวิเคร�ะห์ป็ระเด็้น 

คว�มีเสี�ยุงขึ้อง สวทช. ซ้ึ่�งด้ำ�เนินก�รคู่ขึ้น�นกับก�รทบทวนกลยุุทธ์์ ผนวกเข้ึ้�กับ 

ก�รยุกร่�งแผนกลยุุทธ์์ โด้ยุแผนกลยุุทธ์์ สวทช. ฉบับทบทวนที� 6.4 ได้้รับคว�มีเห็นชอบ

จำ�กผู้บริห�รระดั้บสูงเม้ี�อวันที� 2 มิีถุน�ยุน 2563 และได้้รับคว�มีเห็นชอบจำ�ก กวทช. 

เม้ี�อวันที� 21 กรกฎ�คมี 2563

สวทช. ใช้เคร้�องม้ีอในก�รศ้กษ�สภ�พแวด้ล้อมีและกำ�หนด้กลยุุทธ์์ที�ใช้ง�นกัน 

แพร่หล�ยุในระดั้บส�กล ป็ระกอบด้้วยุกรอบก�รวเิคร�ะห ์(1) PESTEL เพ้�อวิเคร�ะห์

ปั็จำจัำยุภ�ยุนอกที�จำะส่งผลกระทบต่อก�รด้ำ�เนินง�นขึ้ององค์กร ป็ระกอบด้้วยุ ด้้�น

ก�รเม้ีอง (P) ด้้�นเศรษฐกิจำ (E) ด้้�นสังคมี (S) ด้้�นเทคโนโลยีุ (T) ด้้�นสิ�งแวด้ล้อมี 

(E) และด้้�นกฎระเบียุบ (L) เน้�องจำ�กมีีคว�มีครอบคลุมีทุกมิีติที�เกี�ยุวข้ึ้องกับ วทน.  

(2) SWOT เพ้�อวิเคร�ะห์สถ�นภ�พจุำด้แข็ึ้ง (Strength) จุำด้อ่อน (Weakness) โอก�ส 

(Opportunity) และคว�มีท้�ท�ยุ (Threat) โด้ยุผลก�รทบทวน SWOT เป็็นดั้งภ�พ

ที� 5 (3) TOWS Analysis เป็็นวิธี์ก�รกำ�หนด้กลยุุทธ์์จำ�กข้ึ้อมูีลที�ระบุใน SWOT โด้ยุ 

TOWS ใช้หลักก�รจัำบคู่ปั็จำจัำยุภ�ยุนอกที�เป็็นบวก (O) และลบ (T) กับปั็จำจัำยุภ�ยุในที�

เป็็นจุำด้แข็ึ้ง (S) และจุำด้อ่อน (W) เม้ี�อจัำบคู่จำนครบจำะได้้กลยุุทธ์์ 4 ป็ระเภท ค้อเชิงรุก 

(SO) เชิงรับ (ST) เชิงแก้ไขึ้ (WO) เชิงป้็องกัน (WT) ซ้ึ่�งในก�รจัำบคู่นั�นได้้เล้อกมี�เฉพ�ะ

ปั็จำจัำยุที�สำ�คัญหร้อวิกฤต ผลเป็็นดั้งภ�พที� 6

ภาคผนวก  
กระบวนการจัดทำาแผนกลี่ยุทธ์ฉบับทบทวนท่� 6.4
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Strengths Weaknesses

•   ฐานผลี่งาน องค์ความร่้ทุี�สัามารถนำาไปต่อยอดั 
ในการพัฒนาประเทุศ

•   ทุรัพยากรบุคคลี่ทุี�เข้มแข็ง มีความเชี�ยวชาญ
เป็นทุี�ยอมรับในระดัับนานาชาติ มีคุณธรรม
แลี่ะจริยธรรมสั่ง

•   โครงสัร้างพื้นฐานดั้านเทุคโนโลี่ยีระดัับสั่ง ทุี�ให้
บริการแก่ผ่้ประกอบการแลี่ะงานวิจัย แลี่ะมี
กลี่ไกในการดัำาเนินการทุี�หลี่ากหลี่ายใน 
การพัฒนา วทุน. แลี่ะสัร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมให้ประเทุศ

•   กลี่ไกทุี�สั่งเสัริมการทุำางานแลี่ะการบริหารงาน
วิจัยแบบบ่รณาการข้ามสัาขาระหว่างกลีุ่่มวิจัย
วทุน.

•   บุคลี่ากรวิจัยบางสั่วนยังขาดัทุักษะ วัฒนธรรม  
Entrepreneurship ขาดัความเข้าใจในความต้องการ
ของผ่้ประกอบการ แลี่ะข้อม่ลี่สันับสันุนในดั้านธุรกิจ 
ทุี�จำาเป็น

•   การสั่งมอบงานวิจัยยังมีปัญหาดั้านคุณภาพแลี่ะ 
ความรวดัเร็ว 

•   สัวทุช. ยังต้องนำาระบบเทุคโนโลี่ยีสัารสันเทุศ แลี่ะ AI 
มาใช้ในการสันับสันุนเพื�อเพิ�มความคลี่่องตัว

•   ผลี่ตอบแทุนจากการลี่งทุุนในโครงสัร้างพื้นฐานขนาดั
ใหญ่ยังไม่ทุันเวลี่า

Opportunities Threats

•   โอกาสัในการนำา วทุน. ใช้ตอบโจทุย์เป้าหมาย
ยุทุธศาสัตร์ประเทุศ แลี่ะนโยบายรัฐบาลี่สั่ง
เสัริมเศรษฐกิจ BCG, เทุคโนโลี่ยี AI

•   ทุิศทุางการดัำาเนินงานของ สัวทุช. มีความ
สัอดัคลี่้องกับนโยบายแลี่ะยุทุธศาสัตร์  อว. 

•   วิกฤตจากผลี่กระทุบโรคระบาดั เกิดัโอกาสัใน
การใช้ วทุน. รับนิวนอร์มัลี่

•   การปรับโครงสัร้างกระทุรวงใหม่ทุำาให้เชื�อมโยง
กับการอุดัมศึกษาไดั้ดัีขึ้น ต้องมีการปรับตัว
แลี่ะมีความต้องการใช้ วทุน. มากขึ้น

•   การเปลี่ี�ยนแปลี่งอย่างรวดัเร็วดั้านเทุคโนโลี่ยี ทุำาให้
นานาประเทุศแข่งขันกันพัฒนา Frontier research 
เพื�อเป็นฐานความร่้ในอนาคต แลี่ะมีความคาดัหวังทุี�
เพิ�มขึ้นอย่างรวดัเร็วของภาคธุรกิจ

•   แนวโน้มลี่ดัลี่งของประชากรเดั็กแลี่ะวัยทุำางาน ทุำาให้
เกิดัการขาดัแคลี่นกำาลี่ังคนในทุุกสัาขา รวมถึงกำาลี่ังคน
ดั้าน วทุน.

•   การปฏิบัติงานแลี่ะการสั่งมอบผลี่งานบางประเภทุ  
ไดั้รับผลี่กระทุบจากสัถานการณ์ระบาดัของ 
โรคติดัเชื้อไวรัสัโคโรนา 2019  

•   การลี่ดัลี่งของงบประมาณทุี�ไดั้รับโดัยตรงจากรัฐแลี่ะ
เศรษฐกิจทีุ�ไม่ดีัส่ังผลี่ต่อการลี่งทุุนของผ้่ประกอบการ

ภาพทีุ� 5 ผลี่การทุบทุวน SWOT สัวทุช. 
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ภาพทีุ� 6 TOWS Analysis ในการจัดัทุำากลี่ยุทุธ์ สัวทุช.
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