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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีภารกิจในการเสริมสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำาลังคน 

และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การดำาเนินงานของ สวทช. ครอบคลุม 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก ได้แก่  

สาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 

คอมพิวเตอร์ และสาขานาโนเทคโนโลยี สวทช. มีการร่วมดำาเนินงานกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน  

ทัง้ในและต่างประเทศ ผ่านกลไกความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเช่ือมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่นวัตกรรม 

ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การจดัทำาแผนกลยทุธฉ์บบัที ่6 ของ สวทช. มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสือ่สารเปา้หมาย ทศิทาง และกลยทุธก์ารดำาเนนิงาน

ของ สวทช. ในปี พ.ศ. 2560–2564 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานด้านนโยบายที่กำากับดูแล 

สวทช. พันธมิตร ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนพนกังานของ สวทช. เขา้ใจถงึทศิทางการดำาเนนิงานของ สวทช. การจดัทำา 

แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ได้เช่ือมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560–2564) และกลไกการขบัเคลือ่นประเทศทีก่ำาลังมกีารดำาเนนิงานอยูใ่นปจัจบุนัเขา้เปน็สว่นหนึง่ของแผน  

เพื่อให้มั่นใจว่า สวทช. พร้อมเป็นองค์กรสนับสนุนประเทศในการนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

สรา้งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและสงัคมประเทศอยา่งเปน็รปูธรรม  กระบวนการจดัทำาแผนกลยทุธฯ์ เน้นการมสีว่นร่วม 

ของภาคสว่นตา่งๆ และความเชือ่มโยงกับบรบิทของประเทศในปจัจุบนั มกีารทบทวนบรบิทสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่น

ไปทั้งในและนอกองค์กร ผนวกผลการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยี การถอดบทเรียนการดำาเนินงานของ สวทช.  

ที่ผ่านมา และการระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในเรื่องทิศทางการดำาเนินงานของ สวทช. ทั้งนี้  

แผนกลยทุธฯ์ ไดผ้า่นขัน้ตอนการประชาพิจารณ์เพือ่รบัฟังความเหน็จากพนกังาน สวทช. ในเดอืนกรกฎาคม 2559 

และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (กวทช.) เมือ่วันที ่22 สงิหาคม 2559 

ในการนำาไปใช้เป็นกรอบการดำาเนินงานของ สวทช. เพื่อเร่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมนวัตกรรมอย่างแท้จริง
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แผนกลยุทธ์ของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฉบับที่ 6 มุ่งเน้นการดำาเนินงาน

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยดำาเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งมอบผลงานไปใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ 

วทน. ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ สาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ  

สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสาขานาโนเทคโนโลยี

วสิยัทศันข์อง สวทช. ยังคงเป็น “พนัธมติรรว่มทางทีด่สีูส่งัคมฐานความรูด้ว้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” มุ่งเนน้ 

พนัธกจิการวจิยั พฒันา ออกแบบ และวศิวกรรม (RDDE) และถ่ายทอดเทคโนโลยี (TT) ควบคูก่บัการพฒันากำาลงั

คน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ด้วยระบบบริหารจัดการภายใน (Int. Mgt.) ที่มีประสิทธิภาพ และค่านิยม 

NSTDA ทีพ่นักงาน สวทช. ทกุคนยดึมัน่ปฏบิตัจินเปน็วฒันธรรม โดยเปา้หมายของ สวทช. ณ สิน้แผนกลยุทธฉ์บับ

ที่ 6 ในปี พ.ศ. 2564 คือ (1) สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ไดจ้รงิ จนก่อใหเ้กดิผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศคดิเปน็มลูคา่ไมต่่ำากวา่ 5 เทา่ของคา่ใชจ้า่ยเฉลีย่

ต่อปีของ สวทช. ระหว่างปี 2560–2564 (2) เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำากว่า 2 เท่าของการลงทุนฯ ปี 2559

บทสรุปผู้บริห�ร 
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6
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 การทบทวนบรบิทท่ีเปล่ียนแปลงไปในระดับโลก และประเดน็ทา้ทายตอ่ประเทศไทย ตลอดจนเปา้หมายยทุธศาสตร ์

และกลไกการพฒันาประเทศ นำาไปสูก่ารวเิคราะห ์โอกาส ความทา้ทาย จดุแขง็ จุดอ่อน และภารกิจทีส่ำาคญัขา้งหนา้

ของ สวทช. ในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยพื้นฐาน และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ ความ

ร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ การรับโจทย์จากผู้ประกอบการ และทำางานร่วมกับเอกชน 

การร่วมขับเคลื่อนโครงการสำาคัญของประชารัฐ ระบบนวัตกรรมของประเทศ และระบบการให้บริการเทคนิคด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำาไปสู่เป้าหมาย สวทช. จะดำาเนินการภายใต้ 5 กลยุทธ์

ปรับกระบวนการทำางานใหส้อดประสานตัง้แตน่โยบายสูก่ารปฏิบตั ิรกัษาระดบัของความยืดหยุน่

คล่องตัว ถูกต้องโปร่งใส ให้เป็นจุดเด่นของ สวทช.

กลยุทธ์ที่
4

พัฒนามาตรการสนับสนุนร่วมกับกลไกภาครัฐ ให้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน วทน.  

ของประเทศ

บริหารงานวิจัยครบวงจรต้ังแต่รับโจทย์ ออกแบบ วิศวกรรม และทดสอบให้ได้มาตรฐานพร้อม

ใช้งาน ไปจนถึงการใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ที่
2

เร่งสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และการยอมรับในบทบาทและความสามารถของ สวทช.  

กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่
1

บูรณาการความสามารถที่ สวทช. และพันธมิตรมีอยู่ เพื่อทำางานด้าน วทน. ให้ตอบโจทย์ที่สำาคัญ

ของประเทศ

กลยุทธ์ที่
3

กลยุทธ์ที่
5

 ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 มีการคัดเลือกประเด็นวิจัยมุ่งเน้นที่จะดำาเนินการเพื่อสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

และสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยจะเน้นดำาเนินการใน 5 เรื่อง คือ 1) เกษตรสมัยใหม่  

2) อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมีชวีภาพ 3) อาหารเพือ่อนาคต 4) การสรา้งเสริมสขุภาพและคณุภาพชวิีต

คนไทยตลอดช่วงชีวิต และ 5) อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ และจะมีการผลักดันต่อยอดผลงานวิจัย 

ไปสูก่ารใช้ประโยชน์ใน 3 ดา้นคอื 1) ดจิทัิล 2) อิเลก็ทรอนิกส ์หุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิและ 3) อุตสาหกรรมบรกิาร

และการท่องเที่ยวระดับบน โดยมีการบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการเลือกใช้และการพัฒนา 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการตอบโจทย์ของประเทศ ผ่านการดำาเนินงานในคลัสเตอร์มุ่งเน้น 5 คลัสเตอร์ 

ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์  
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คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต และคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อใช้ประโยชน์หลายคลัสเตอร์ (Cross-Cutting) ทั้งนี้การขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นจะต้องอาศัย 

โปรแกรมเทคโนโลยีฐานซ่ึงดำาเนินการโดยศูนย์แห่งชาติ เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีจำาเป็นสำาหรับ

ประเทศไทยในอนาคต และความร่วมมือจากทุกพันธกิจของ สวทช. คือ RDDE, HRD, TT, Infra และ Int. Mgt. 

ดังนั้น สวทช. จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดความสอดประสานกัน (alignment) ของพันธกิจ

หรือกลไกต่างๆ เพื่อดำาเนินการไปสู่เป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 นอกจากนี้ สวทช. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของ 

การดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยประยกุตห์ลกัคดิของวงจรคณุภาพ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานทกุระดบับรรลเุปา้หมาย

ตามที่กำาหนด ตั้งแต่การรับโจทย์หรือความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการทำางาน จนถึงกลไกการส่งมอบ 

ผลงาน เพือ่ให ้สวทช. สามารถสร้างผลงานทีน่ำาไปใช้ประโยชน์ไดจ้รงิ ก่อใหเ้กิดผลกระทบในการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป
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บทนำ�

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระภายใต้การกำากับดูแลของรัฐ มุ่งเน้นให้เกิดความ 

คล่องตัว สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(กวทช.) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการโดยตำาแหน่ง กำากับ ดูแล

ทิศทางการดำาเนินงาน และบริหารงบประมาณ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำาลังคน และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบริหารงานวิจัยใน

หัวข้อที่สำาคัญๆ ของประเทศอย่างครบวงจร

สวทช. ดำาเนินงานรว่มกับหนว่ยงานพนัธมติรจากภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้ในและตา่งประเทศ ผา่นกลไกความรว่ม

มือในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผลการดำาเนินการบรรลุเป้าหมาย ครอบคลุม 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ สาขาพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

สาขานาโนเทคโนโลยี โดยมีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สำานักงานกลาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC หรือ ศช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC หรือ 

ศอ.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC หรือ ศว.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC หรือ 

ศน.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC หรือ ศจ.) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

(AIMI หรือ สท.)
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ก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�
 ในชว่งทศวรรษแรกตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2535–2544 สวทช. เนน้วางรากฐานการวจิยัโดยการเตรียมบคุลากรและโครงสร้าง

พื้นฐาน มีการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park, TSP) และการให้ทุนบัณฑิตศึกษา 

ทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือสร้างนักวิจัย มกีารสง่เสรมิงานวจิยั พฒันา และวศิวกรรม ในภาคธรุกจิ ผลงานที่โดดเดน่ 

ในชว่งน้ี ไดแ้ก ่การพฒันาขดีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ของประเทศใหก้า้วหนา้ โดยมกีารจัดตัง้ 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย การแปรรูปหน่วยงานเป็นบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัทอินเทอร์เน็ต

ประเทศไทยจำากัด การร่วมร่างกฎหมาย IT ท่ีสำาคญั ไดแ้ก ่กฎหมายธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์กฎหมายอาชญากรรม 

ทางคอมพวิเตอร์ กฎหมายคุ้มครองขอ้มลูส่วนบคุคล กฎหมายโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ และจดัทำาแผนพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ

ในช่วงทศวรรษที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545–2555 สวทช. มีการเติบโตด้านงบประมาณ และกำาลังคนอย่างต่อเนื่อง 

เป็นช่วงที่ สวทช. เร่ิมกำาหนดเป้าหมายในการสร้างผลกระทบจากการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีชัดเจนขึ้น โดยการกำาหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลยุทธ์การทำางานที่มุ่งเน้น 

การสร้างพันธมิตร ดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก มีการปรับเปลี่ยนการทำางานภายในมาเป็นการบูรณา

การความเชี่ยวชาญของศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 แห่งมาทำางานร่วมกันภายใต้เป้าหมายวิจัยที่กำาหนด โดยศูนย์แห่งชาติ 

มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่อเป็นองค์ความรู้ที่จำาเป็นในการต่อยอดไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

ในอนาคต นอกจากนี้ สวทช. นำาเครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การ

ดำาเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลงานเด่นในช่วงนี้ ได้แก่ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

หลากหลายที่นำาไปประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้มากกว่า 2,000 บริษัท และการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ๆ 

ท่ีมารว่มขบัเคลือ่นการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศ อาทิ สถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  

(พ.ศ. 2539) สำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2546) สำานกังานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ 

(องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2550) สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2551) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร 

(องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2552)

 การดำาเนินงานในชว่งแผนกลยทุธ์ฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2554-2559) สวทช. ยังคงมุง่สรา้งผลกระทบและกระตุน้การลงทนุ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มีการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (Giga Impact Initiative, 

GII) นำา Stage-Gate และ Technology Readiness Level (TRL) มาใช้บริหารจัดการโครงการวิจัย ส่งผลให้ผลงาน

ทรพัยสิ์นทางปญัญา การนำาผลงานไปใชป้ระโยชนแ์ละรายได ้และผลกระทบจากงานวจิยัและพัฒนาเพิม่ขึน้อยา่ง

มาก ผลงานโดดเดน่ทีเ่กดิขึน้ในชว่งนี ้ไดแ้ก่ ผลงานวจัิยและพฒันาระบบวดัปรมิาณน้ำาฝนอตัโนมัต ิเครือ่งเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ 3 มิติสำาหรับผ่าตัดฟัน การเพิ่มมูลค่ายางด้วยเทคโนโลยี GRASS เครื่องกรองน้ำาด้วยเทคโนโลยี 

ไส้กรองนาโน ระบบวิเคราะห์ข้อคิดเห็นอัตโนมัติ S-Sense



17แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

ภาพที่ 1 ภาพรวมผลการดำาเนินงานในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5
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ในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5 สวทช. ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศในการส่งเสริม วทน. โดยทำาให้

เกิดกลไกที่จะช่วยผลักดันเอกชนให้ลงทุนด้าน วทน. ได้แก่ บัญชีนวัตกรรมไทย บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย มาตรการ

หกัคา่ใชจ้า่ยการวจัิยและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 300% อกีทัง้ยงัมสีว่นรว่มผลกัดนัใหเ้กดิหนว่ยงานใหม่ๆ 

อาทิ สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2554) สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2554) พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการจัดตั้งสำานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2558) ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (พ.ศ. 2558) และศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ 

(พ.ศ. 2558)

ทิศท�งของแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6
ประเทศไทยมเีปา้หมายและยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนในการใช้ประโยชนจ์าก วทน. เปน็เคร่ืองมือสำาคญัในการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจและสังคม โดยแผนการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการ และกรอบยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้ให้

ความสำาคัญกับการเผยแพร่และผลักดันงานวิจัยให้เกิดการนำาไปใช้ประโยชน์ตามแนวทาง “ประเทศไทย 4.0” ซึ่ง

จะทำาให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง และใช้ประโยชน์ในภาคสังคมชุมชนอย่างกว้างขวาง 

ในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 สวทช. จึงเร่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย กลไกนวัตกรรม เพ่ือส่งมอบผลงานที่ตรงตามต้องการและโจทย์ประเทศอย่างเป็น 

รปูธรรม สวทช. ยงัคงสง่เสริมการสรา้งความเปน็เลศิของงานวจิยัและพัฒนาพ้ืนฐานมุ่งเปา้ (goal-oriented basic 

research) ที่จะนำาไปตอบโจทย์ประเทศในอนาคต

การทบทวนการดำาเนินงานของ สวทช. ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นประเด็นที่ควรปรับปรุงในกระบวนการบริหารจัดการ

งานวิจัยตั้งแต่การกำาหนดโจทย์ถึงการส่งมอบผลงานไปถึงผู้ ใช้ประโยชน์ เพื่อให้ สวทช. ส่งมอบผลงานที่เป็นเลิศ  

สร้างผลกระทบสูง ให้ประชาชนและหน่วยงานภายนอกรับรู้และสัมผัสได้ถึงบทบาทของ สวทช. ที่ชัดเจน  

สวทช. จึงต้องมุ่งเน้นโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของประเทศ และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในลักษณะ

คลัสเตอร์ (cluster) หรือคอนซอร์เทียม (consortium) เพื่อให้เป็นกลไกส่งเสริมงานวิจัยขยายผลไปสู่การใช้

ประโยชน์อย่างชัดเจน นอกจากนี ้สวทช. จะตอ้งสรา้งกลไกและวฒันธรรมการทำางานใหส้อดประสานไปในทศิทาง

เดียวกันทั้งในด้าน นโยบาย เป้าหมาย และกระบวนการทำางาน รวมทั้ง สร้างสภาพแวดล้อมการทำางานเอื้อต่อ 

การทำางาน เพิ่มพูนความผูกพันของบุคลากรต่อ สวทช. และบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ให้มีความสามารถ

เป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

และค่�นิยมหลักของ สวทช.
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วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
และค่�นิยมหลักของ สวทช.
สวทช. เน้นดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกลไกความ

ร่วมมือหลากหลายรูปแบบ วิสัยทัศน์ของ สวทช. จึงยังคงความต่อเนื่อง คือการนำาเอาความรู้ความสามารถด้าน  

“วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม” ไปใชพั้ฒนาและประยุกต์ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิตามความตอ้งการ 

ของประเทศผ่านพันธกิจต่างๆ เพื่อนำาพาสังคมไทยไปสู่ “สังคมฐานความรู้” ที่ใช้ความรู้ สติปัญญา และเหตุผล  

เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยในการทำางานต้องร่วมมือกับ 

หน่วยงานต่างๆ รอบด้าน “พันธมิตรร่วมทางที่ดี” จึงเป็นแนวทางที่ สวทช. ต้องพัฒนากลยุทธ์การทำางานให้ดียิ่ง 

ขึ้นกว่าเดิม โดยยังคงยึดหลักการดำาเนินการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ 

รบัผดิชอบกบัคำามัน่สญัญาทีม่ร่ีวมกนักบัพนัธมิตรอยา่งตอ่เนือ่ง กอ่ใหเ้กดิความนา่เชือ่ถอื นา่ไวว้างใจ และพงึพอใจ 

ท่ีจะทำางานร่วมกัน จนเกิดเป็นแนวร่วมและเครือข่ายระหว่างองค์กร นำาไปสู่การกำาหนดค่านิยม (core values)  

ที่พนักงาน สวทช. ทุกคนยึดมั่นปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมในการทำางาน และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
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N = Nation First

คำานึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตสำานึก 

และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเสียสละคิดถึงทิศทาง 

ของส่วนรวม

S = Science and Technology Excellence

การยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำา อันเกิด

จากการใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์ ด้วยมาตรฐานสูงสุด

T = Team Work

การทำางานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยความเข้าใจ 

ห่วงใยซ่ึงกันและกัน และการส่ือสารสองทางเพ่ือเป้าหมาย 

เดียวกัน กล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ำาใจ 

ห่วงใย พร้อมแบ่งปัน

D = Deliverability 

ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามคำามั่น

สัญญาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าภายในและลูกค้า

ภายนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น 

ยึดถือคำามั่นสัญญา มีความคล่องตัว

A = Accountability and Integrity  

เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมี

จริยธรรม โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกา กล้ายืนหยัด  

ทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง และความซ่ือสัตย์ต่อองค์กรและสายงาน 

อาชีพ 

วิสัยทัศน์
สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี 
สู่สังคมฐานความรู้ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ

ค่�นิยมหลัก

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย  
พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม  
(Research, Development, Design 
and Engineering - RDDE) จนสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology  
Transfer - TT) พร้อมส่งเสริมด้าน
การพัฒนากำาลังคน (Human Resource 
Development - HRD) และโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure - Infra) 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จำาเป็น 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการภายใน (Internal 
Management - Int. Mgt.) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานทุกส่วน

22 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์จากการดำาเนินงานของ สวทช. การดำาเนินงานของ 

สวทช. ถูกคาดหวังจากทุกภาคส่วนแตกต่างกันออกไป สวทช. จึงต้องตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่มให้ครบถ้วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สวทช. แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ และมีความคาดหวังดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ความคาดหวัง

หน่วยง�นด้�นนโยบ�ย จัดสรรทรัพย�กร และกำ�กับดูแล  
อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงบประมาณ  
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คณะรฐัมนตร ีคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
แห่งชาติ

คาดหวังให้ สวทช. ส่งมอบผลงานที่เป็นรูปธรรม ใช้ประโยชน์
ได้จริง ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว (1-2 ปี) คุ้มค่ากับงบประมาณ 
ที่ใช้ไป มคีวามชัดเจนในการทำางาน ไมซ่้ำาซอ้นกบัหนว่ยงานอืน่ๆ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้สังคมรับรู้ เป็นที่รู้จัก

พันธมิตร/ลูกค้�

พันธมิตร ได้แก่ หน่วยงานที่ร่วมงานกับ สวทช. ในลักษณะ
หุ้นส่วน คือ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลประโยชน์ร่วม
กัน เช่น สถาบันวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของ
รฐั หนว่ยงานราชการ หนว่ยงานทอ้งถ่ิน ทีน่ำางานวจิยัไปถงึการ
ใช้ประโยชน์ หน่วยทดสอบ สอบเทียบ และรับรองมาตรฐาน 
เป็นต้น

ลูกค้� ได้แก่ ผู้ท่ีประสงค์จะใช้ผลงาน หรือ ใช้บริการของ 
สวทช. เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของตัวเองเท่าน้ัน เช่น 
หน่วยงาน เอกชน ชุมชน

พันธมิตรและลูกค้ามีความคาดหวังให้ สวทช. ร่วมมือกัน
วางแผนกับลูกค้า และผู้ ใช้ประโยชน์เพื่อทำางานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ ใช้ได้จริง แก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 
นอกจากน้ี ลกูคา้ยงัคาดหวงัความเช่ียวชาญของบคุลากร ความ
พร้อมของห้องปฏิบัติการ กลไกสนับสนุนต่างๆ ที่จะช่วยส่ง
เสริมผู้ประกอบการให้พัฒนางานวิจัยที่สามารถนำาไปต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ได้

บุคล�กร ของ สวทช. 

ซึง่เปน็กำาลงัสำาคญัขององคก์ร เปน็ทัง้ผูผ้ลติผลงาน ผู้ใหบ้รกิาร  
กับลูกค้าหรือพันธมิตร ด้วยความรู้ ทักษะ และความสามารถ 
ที่มีอยู่

คาดหวังความชัดเจนของทิศทางวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด ระบบบริหารบุคลากรและการพัฒนาเส้น
ทางอาชีพ ระบบประเมินผลที่เอื้อให้ทำางานบูรณาการกันเป็น
ทีม ระบบสนับสนุนขั้นตอนกระบวนการที่คล่องตัว ไม่ซ้ำาซ้อน

กลุ่มประช�ชนทั่วไป 

ที่เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

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

ทีม่า : ผลการสำารวจการรบัรูข้องผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และสาธารณชน ตอ่ สวทช. ประจำาป ี2558 และผลสรปุจากกจิกรรมระดมสมอง
ของตัวแทนพนักงาน 9 กลุ่มเพื่อร่วมกำาหนดทิศทางอนาคต สวทช. ในเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558
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เป้�หม�ย สวทช. ในปี พ.ศ. 2564
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและการลงทุนด้าน วทน. ของภาคการผลิตและบริการที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เป็นการสะท้อนคุณค่า ความคุ้มค่าของการลงทุน ความต้องการ และความเชื่อมั่นใน วทน. ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 

ดังนั้นในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6  สวทช. จึงตั้งเป้าหมายจะนำา วทน. ไปสร้างผลงานที่ส่งผลกระทบสูง โดยการ

สนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ให้สร้างนวัตกรรมที่จะทำาให้มูลค่าของ

สินค้าและบริการ รายได้ของผู้ประกอบการ หรือเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สวทช. จะนำา วทน. ไปส่งเสริม

ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เข้าถึงการศึกษา การบริการแพทย์และสาธารณสุขได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ เสริม

สรา้งความมัน่คง ปลอดภยัของประชาชน รวมถงึในการบรหิารจัดการทรพัยากรดนิและน้ำาอย่างมีประสทิธภิาพ เพิม่

ความยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้ จากการที่ สวทช. นำา วทน. ไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ดังกล่าว จนกระทั่งก่อให้เกิด

ความเชื่อมั่น (trust) ของทุกภาคส่วน จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาค

การผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม จากการดำาเนินงานของ สวทช.

สวทช. จึงตั้งเป้าหมายทิศทางการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจาก วทน. ได้มากยิ่งขึ้น 

เป้าหมายในภาพรวมการดำาเนินงานของ สวทช. ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 มี 2 เป้าหมาย ได้แก่

สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศคิดเป็น
มูลค่าไม่ต่ำากว่า 5 เท่าของค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยต่อปีของ สวทช. 
ระหว่างปี 2560–2564

เพิ่มการลงทุนในกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ของภาคการผลิต 
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำากว่า 2 เท่า
ของการลงทุนฯ ปี 2559
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บริบทสภ�พแวดล้อม

ท่ีเปล่ียนแปลง

25แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564
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สวทช. มีการทบทวนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับโลก และประเด็นท้าทายต่อประเทศไทย ตลอดจนเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของประเทศ เพื่อกำาหนดประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน เมืองที่ขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วทำาให้เกิดความต้องการทรัพยากรโดย

เฉพาะอย่างยิ่ง อาหาร น้ำา และพลังงาน ในขณะที่ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมภูมิ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด และภัยก่อการร้ายที่ทวีความ

รนุแรงและมคีวามถ่ีมากขึน้ ซ่ึงแนวโนม้บรบิทการเปลีย่นแปลงเหลา่น้ีไดส่้งผลใหเ้กดิความทา้ทายตอ่ประเทศไทย 

อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคการเกษตรเพื่อการแข่งขัน การเพิ่มผลิตภาพ การสร้าง

มลูค่าเพ่ิม ท่ามกลางสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ปญัหาดา้นความม่ันคงปลอดภยั ดา้นสาธารณสขุ

ที่เกิดจากโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำา และมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ได้เกิดการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ๆ ในขณะที่

สงัคมไทยกำาลงัจะกา้วสูส่งัคมผูส้งูอายซุึง่จะสง่ผลตอ่ผลติภาพของประเทศในภาคการผลติ และประเทศไทยกำาลงั

เผชิญกับปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง (middle income trap) เนื่องจากยังไม่สามารถใช้องค์ความรู้และ

นวตักรรมมายกระดบัผลติภาพได ้จากประเดน็ทา้ทายดงักล่าว นำาไปสูก่ารตัง้เปา้หมายยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) ที่เน้นความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

บริบทสภ�พแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง

บริบทก�รเปลี่ยนแปลง และโจทย์ที่สำ�คัญของ

ประเทศ
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ภาพที่ 2 ความท้าทายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ที่มา: การทบทวนเอกสาร ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

คำาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี กันยายน 2557, UN Global Trend and Challenge ฯลฯ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  กำาหนดความสำาคัญของ วทน. ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย 

ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่าน

การยกระดับนวตักรรมและผลิตภาพ ลดความเหล่ือมล้ำา นำาประเทศใหห้ลดุพ้นจากกับดกัประเทศรายไดป้านกลาง  

โดยได้กำาหนดวัตถุประสงค์ของกรอบยุทธศาสตร์ที่ 8 เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใน 4 ด้าน 

ไดแ้ก ่(1) สรา้งความเขม้แขง็และยกระดบัความสามารถดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีขัน้ก้าวหนา้ ใหส้นบัสนนุ

การสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย (2) สร้างโอกาสการเข้าถึงและนำาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับ

เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3) พัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลด 

ความเหล่ือมล้ำาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผูส้งูอายุ ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

(4) เพือ่บรูณาการระบบบริหารจัดการ วทน. ให้ไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมกีรอบแนวทางการพฒันาในเร่ืองการสร้าง

และการใช้ประโยชน์เพื่อเร่งให้เกิดสังคมนวัตกรรมทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม การพัฒนาผู้ประกอบ

การเทคโนโลย ีและการพฒันาสภาวะแวดลอ้มของ วทน. ในดา้นการลงทนุวจัิยและพัฒนา การพัฒนาบคุลากรวิจยั 

โครงสรา้งพืน้ฐานทาง วทน. และการบริหารจดัการ นอกจากนี ้แนวทางการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่  

 

 

การทบทวน ระดับโลก Megatrends 

  

เปาหมายยุทธศาสตรชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

การอพยพ
เขามาอยูในเมือง

วิกฤติอาหาร
น้ำ พลังงาน

ประชากรสูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น

ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี

สภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง

ภัยกอการราย
ภัยคุกคามไซเบอร

ความทาทายตอประเทศไทย ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต / ทรัพยสิน 

ปญหาขยะ มลพิษ การจราจร 

คนไทยไมรวยกอนแก 

การเกิดโรคอุบัติใหม / อุบัติซ้ำ

การเกษตรมีผลิตภาพต่ำ / ราคาผันผวน

ประเด็นสิ่งแวดลอม / การกีดกันทางการคา

ภัยแลง น้ำทวม การบริหารจัดการทรัพยากร

การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและบริการ

ความมั่นคง

การสรางความสามารถในการแขงขัน

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

การสรางโอกาส ความเสมอภาค
และเทาเทียมทางสังคม

การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมผ่านกลไกประชารัฐ และกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ใช้ความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขันจากความหลายหลากทางชีวภาพและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่มี

การใช้ วทน. เป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะทำาให้ประเทศไทยสามารถ

หลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้

กลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกิจเพือ่อนาคต (new engine of growth) ทีเ่สนอโดยกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นการผลกัดนั 

การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อดึงดูดการลงทุน โดยเน้น 5 อุตสาหกรรมอนาคต 

(new S-curve) ที่มีรากฐานสืบเนื่องจากการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (first S-curve) โดย 5 อุตสาหกรรม

อนาคตทีมุ่่งยกระดบัเศรษฐกิจแบบกา้วกระโดด ไดแ้ก ่(1) อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม (2) อตุสาหกรรม

การขนส่งและการบิน (3) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (4) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  

(5) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มุ่งยกระดับเพื่อต่อยอดการเติบโต ได้แก่ (1) อุตสาหกรรม 

ยานยนต์สมัยใหม่ (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพที่ 3 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (new engine of growth)

ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออน�คต (New Engine of Growth)

อุตสาหกรรม
ยานยนต
สมัยใหม
Next-

Generation 
Automotive

อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ
Smart 

Electronics

อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว

กลุมรายไดดีและ
การทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ

Affluent, Medical 
and Wellness 

Tourism

การเกษตรและ
เทคโนโลยี
ชีวภาพ

Agriculture and 
Biotechnology

อุตสาหกรรม
การแปรรูป

อาหาร
Food for the 

Future

ดิจิทัล
Digital

เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
Biofuels and 
Biochemicals

อุตสาหกรรม
การบิน

Aviation and 
Logistics

อุตสาหกรรม
การแพทย
ครบวงจร

Medical Hub

อุตสาหกรรม
หุนยนต

Robotics

เพิ่มเติม
5

อุตสาหกรรม
ใหม

พัฒนาจาก
5

อุตสาหกรรม
เดิม
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แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ โดยการให้บริษัทขนาดใหญ่ช่วยสร้าง

และเป็นพี่เลี้ยงช่วยบ่มเพาะธุรกิจใหม่ที่อาจเป็นได้ทั้ง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจ

เริ่มต้น (startups) ซึ่งการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ของบริษัททั้ง 3 ขนาดในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งในเชิงพื้นที่

และเชิงเครือข่าย จะทำาให้เกิดการเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่า และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยอาจมีสถาบันวิจัย

หรอืมหาวทิยาลยัเขา้มารว่มพฒันาเทคโนโลยดีว้ย ซึง่จะทำาใหเ้กิดการทำางานในรปูแบบประชารฐัทีส่ถาบนัวจิยัและ

มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน สามารถร่วมดำาเนินการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาค

อตุสาหกรรมและสังคมได้จริง และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยขีองภาครัฐจะถกูขบัเคลือ่นโดยความตอ้งการของ

ผู้ใชเ้ทคโนโลย ี(demand-driven) ซ่ึงแนวคดิดงักลา่วนีจ้ะชว่ยใหป้ระเทศไทยสามารถใชท้รพัยากรทีมี่อย่างจำากดัได้

เกดิประสทิธภิาพอย่างเตม็ที ่โดยเนน้การพฒันาคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรม 5 กลุ่มอตุสาหกรรม ทีร่วมอตุสาหกรรมเดมิ  

และอุตสาหกรรมอนาคต ดังนี้

1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

2. กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

3. กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองมืออุปกรณ์อัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

4. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญา

ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ก�รผลักดันนโยบ�ยด�้นวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม (วทน.)
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการดำาเนินการด้านนโยบาย วทน. อย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ เพื่อให้ตอบสนองต่อ

ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ โดย 

สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพ มีนโยบายทิศทางการวิจัยที่

ชัดเจนมากขึ้น และเร่งรัดการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้วยการจัดบทบาทของหน่วยงานในระบบวิจัยไม่ให้

ซ้ำาซ้อน และปรับระบบบริหารจัดการระบบวิจัยและองค์กรวิจัยในทุกระดับให้เหมาะสม เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรม

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างสังคมที่มีตรรกะความคิด การกำาหนดประเด็นวิจัยของชาติที่สอดคล้อง
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กับยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งครอบคลุมทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์สาธารณสุข ด้านพลังงาน 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สังคม และความมั่นคง

ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการผลักดันมาตรการ วทน. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นโอกาสที่ สวทช. จะใช้ขีดความสามารถทั้งด้าน

บุคลากร ห้องปฏิบัติการ และกลไกสนับสนุนต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ที่จะเข้ามา เพื่อ

นำาไปสู่เป้าหมายความสำาเร็จของ สวทช. ในเรื่องผลกระทบและการลงทุน มาตรการสำาคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ 

สวทช. อาทิเช่น

1. การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในการจดัสทิธปิระโยชนส์ร้าง

แรงจูงใจให้เอกชนลงทุนทำาวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหาร ในระยะแรก จะใช้สถานที่

ดำาเนินการ คือ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นที่สนับสนุนการดำาเนินงาน

ของเอกชน เมืองนวัตกรรมอาหารจึงเป็นโอกาสที่ สวทช. จะมีส่วนร่วมกับทิศทางของรัฐบาล

ที่ริเริ่มผลักดันใช้ วทน. ไปสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม  

2. การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (R&D consor-

tium) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาชน เพื่อ

ให้อุตสาหกรรมลงทุนและตั้งโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการที่แท้จริง และมหาวิทยาลัย/

สถาบันวิจัยทำาวิจัยพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม เช่น การดำาเนินงานของนโยบายประชารัฐ 

ซึ่งมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยขับเคลื่อน และมุ่งให้เกิดผลกระทบต่อภาคประชาชนทั้งด้าน

เศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน โดยในเบื้องต้น ได้เริ่มนำาแนวทางดังกล่าวมาดำาเนินการกับ

อุตสาหกรรมอาหารผ่านเมืองนวัตกรรมอาหาร เพ่ือเป็นศูนย์กลางของการวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรมอาหารของประเทศ

3. การพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานและห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อสนับสนุนระบบการให้บริการ 

เทคนิคด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(MSTQ) อนัประกอบดว้ยระบบมาตรวทิยา (Metrology)  

การกำาหนดมาตรฐาน (Standardization) การวเิคราะหท์ดสอบ (Testing) และการรบัรองคณุภาพ  

(Quality assurance) เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนให้เข้าถึงข้อมูลมาตรฐาน 

ที่จำาเป็นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเอง และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนา

หนว่ยปฏบัิตกิารทดสอบในประเทศเพือ่ใหส้ามารถรองรบัมาตรฐานไดค้รบทกุรายการทดสอบ

และให้ได้การยอมรับระดับสากล

นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ จัดทำามาตรการ

ด้านการเงินและการคลัง และมาตรการกระตุ้นผู้ประกอบการให้ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพและเกิดการ
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โอก�ส คว�มท้�ท�ย จุดแข็ง จุดออ่น และ ภ�รกจิ

ที่สำ�คัญข้�งหน้�ของ สวทช.
การวิเคราะห์ประเด็นความท้าทายและทิศทางยุทธศาสตร์ของประเทศ แสดงให้เห็นโอกาสของ วทน. ที่จะ 

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

และหนว่ยงานภาครัฐทีม่ีความต้องการ วทน. เข้าไปเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน ประกอบกับประเทศไทยมี 

การปฏริปูระบบวิจัย และมกีารกำาหนดประเด็นวิจยัของชาตทิีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องประเทศ ดงันัน้ แนวโนม้ 

งบประมาณของ สวทช. ท่ีจะได้รับในอนาคตจึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือโจทย์ของภาคเอกชน 

มากขึน้ และการจัดทำางบประมาณเปน็ลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์มากขึน้ โดย สวทช. ตอ้งสามารถตอบสนอง 

ต่อความคาดหวังจากภายนอกในการดำาเนินการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยไปจนถึงการใช้ประโยชน์ เพื่อให้

เกิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง พร้อมใช้ได้มาตรฐาน และส่งมอบได้ภายในต้นทุนและระยะ

เวลาที่เหมาะสม

ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามากขึ้น เช่น (1) การเพิ่มอัตราการหักค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมร้อยละ 300 และเพิ่มช่องทางการรับรองใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว (2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำาหรับ

กจิการเงินรว่มลงทนุและนกัลงทนุของกจิการเงินรว่มลงทนุ (3) การยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ำาหรับผูป้ระกอบการรายใหม ่ 

(4) การจัดทำาบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อเปิดตลาดภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างนวัตกรรมที่พัฒนาคนไทย (5) การร่วม

ลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการผลิตหรือให้บริการ (6) มาตรการ 

ยกระดบันวตักรรมและเพิม่ผลติภาพของ SMEs ผูป้ระกอบการโอทอป และวสิาหกิจชมุชน อาท ิโปรแกรมสนบัสนนุ

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program, ITAP) คูปองวิทย์เพื่อ 

โอทอป คูปองนวัตกรรม ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการที่ปรึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ (7) การสนับสนุนเงินทุนเร่ิมต้น

แกผู่ป้ระกอบการรายใหม ่ผา่นโครงการสรา้งผูป้ระกอบการธรุกิจเทคโนโลยีนวตักรรม (Startup Voucher) เป็นตน้

การผลกัดนันโยบาย มาตรการ และกลไกเหล่านี ้เปน็การสรา้ง เชือ่มโยง และเตมิเต็ม สภาพแวดลอ้มทีเ่อ้ืออำานวย

ต่อการนำา วทน. ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Innovation Ecosystem) ซึ่งทำาให้บริบทของการพัฒนาเทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สวทช. ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมผลักดันนโยบาย มาตรการ และกลไกดังกล่าว ต้องนำาสภาพ

แวดล้อมที่เอื้ออำานวยดังกล่าวมาช่วยเสริมภารกิจการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นภารกิจ

หลักขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอปรับปรุงนโยบาย 

มาตรการ และกลไกดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
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ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายดังกล่าว สวทช. ต้องรักษาจุดแข็งในเรื่องความเชี่ยวชาญของบุคลากร  

เครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง และการดำาเนินการที่คล่องตัวและตอบสนองอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงจุดอ่อนใน

เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยงานอื่นที่มีต่อภารกิจของ สวทช. การกำาหนดโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการภายนอก กลไกเชิงรุกในการนำางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และประสานการทำางานภายในให้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ 

 จากการวิเคราะห์ประมวลเรื่องโอกาส ความท้าทาย จุดแข็ง และจุดอ่อน สามารถสรุปเป็นภารกิจที่สำาคัญ

ข้างหน้าของ สวทช. ดังนี้

การสร้างภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ ผ่านงานวิจัย การเสริมความเข้มแข็งเทคโนโลยี 4 สาขาหลัก 

เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์

การทำางานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพระดับสากล

การจัดการองค์กรให้สามารถรับโจทย์จากผู้ประกอบการ และทำางานร่วมกับเอกชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น การสร้างความร่วมมือในรูปแบบคอนซอร์เทียม

การร่วมขับเคลื่อนโครงการสำาคัญของประชารัฐ (เช่น การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ  

การสง่เสรมิผูป้ระกอบการ SMEs และ startups การพัฒนาคลสัเตอรอุ์ตสาหกรรมอนาคต การพฒันา 

การเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น)

ความร่วมมือที่ดีกับสถาบันวิจัยอื่น และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

การมส่ีวนร่วมในการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ เพือ่กา้วสูเ่ศรษฐกจิพอเพยีง และเศรษฐกจิ

ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติระดับก้าวหน้า

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. และโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของ

ประเทศ หรือ MSTQ
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แผนที่กลยุทธ์ 

ก�รวัดผลสำ�เร็จ 

และทิศท�งสู่เป้�หม�ย ของ สวทช.

35แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564
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แผนที่กลยุทธ์และก�รวัดผลสำ�เร็จ
แผนที่กลยุทธ์แสดงปัจจัยหลักหรือวัตถุประสงค์หลัก (Strategic Objective, SO) ที่จะต้องดำาเนินการให้ประสบ

ความสำาเร็จ โดย SO แต่ละด้านจะส่งผลกระทบที่ส่งเสริมสนับสนุนกัน จึงจะนำาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์/เป้าหมาย

องค์กร แผนที่กลยุทธ์ของ สวทช. ได้จัดจำาแนก SO ต่างๆ เป็น 4 มุมมองสอดคล้องกับ Balanced Scorecard 

(BSC) ไดแ้ก ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี พนัธมติร/ลกูคา้/การเงนิ  กระบวนการภายใน และความสามารถองคก์ร ดงัแสดง

ตามภาพที่ 4 จุดเน้นของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ยังคงมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง 

โดยเฉพาะการมุ่งเน้นพัฒนาหรือบรรเทาปัญหาในประเด็นหลักที่เป็นโจทย์สำาคัญหรือความต้องการของประเทศ 

เพือ่ใหเ้หน็ผลกระทบจากปจัจยัดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (วทน.) ทีช่ดัเจน  แผนกลยุทธฉ์บับนีจึ้ง

ให้ความสำาคัญกับ “การส่งมอบ” ผลงาน วทน. ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง กลยุทธ์หลักของแผนฉบับนี้จึงมุ่งเน้น

ในด้านการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม (appropriate solutions) ในการตอบสนองโจทย์

หลกัทีส่ำาคญั คณุภาพผลงาน วทน. และความรว่มมือกับพันธมติรในการผลกัดนัการใช้ประโยชนจ์ากผลงาน วทน.

แผนที่กลยุทธ์ 
ก�รวัดผลสำ�เร็จ 
และทศิท�งสูเ่ป�้หม�ย ของ สวทช.
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ภาพที่ 4 แผนที่กลยุทธ์ สวทช. ปี พ.ศ. 2560-2564

เป้าหมายหลักของ สวทช. คือการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับสูงให้กับประเทศ (SO1) โดย 

การผลักดันผลงานวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม (RDDE) ไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือ

การพฒันาปรบัปรุงในดา้นตา่งๆ ทีต่รงตามความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของภาคเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ (SO4) 

ซึ่ง สวทช. จะต้องสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร (SO3) เพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญ บทบาทหน้าที่เฉพาะของ

แตล่ะหน่วยงาน ตลอดจนทรพัยากรจากหนว่ยงานตา่งๆ ใหค้รบถ้วนและมีความพรอ้มในการสง่มอบผลงานสูก่ารใช้

ประโยชน์ได้จรงิและมคีวามยัง่ยนื  เมือ่ สวทช. สามารถแสวงหาความรว่มมอืจากพันธมติรในการดำาเนนิงานตา่งๆ 

ได้อย่างเหมาะสม  สวทช. ก็จะสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อมุ่งเน้นดำาเนินการในส่วนที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ

โดยแท้จริง การบริหารจัดการงบประมาณที่มีอย่างจำากัดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น (SO2)

การสร้างสรรคผ์ลงานที่มีคณุภาพทีต่อบสนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประเทศและสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ

นั้น จำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพื่อกำาหนดโจทย์ที่ถูกต้อง จึงจะนำาไปสู่การดำาเนินการเพื่อตอบสนองโจทย์เหล่านั้น

อยา่งมปีระสิทธภิาพ (SO7) ซึง่มกัตอ้งอาศัยความรู้ความชำานาญหลากหลายสาขา ซึง่จะตอ้งมกีารทำางานประสาน

กนัอยา่งเปน็ทมี (team work) ในทกุระดบัทัง้สว่นวิจยัและสว่นสนับสนนุ (SO6) เพือ่ใหส้ามารถสร้างผลงานคณุภาพ

ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาส่งมอบและต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วย

สร้างการยอมรับและความไว้วางใจจากพันธมิตร และในอีกทางหนึ่ง สวทช. จะส่งเสริมให้พันธมิตร ประชาชน

ทั่วไป และลูกค้า สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ได้โดยสะดวก 

(SO5) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหันมา

ให้ความสนใจทำากิจกรรมด้าน วทน. มากขึ้น

ผูมีสวนไดสวนเสีย
S01

S02 S03 S04

S05 S06

S08 S09

S07

พันธมิตร
/ลูกคา/การเงิน

กระบวนการ
ภายใน

ความสามารถขององคกร

มุมมอง การวัดผลสำเร็จ

• มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม

• มูลคาการลงทุน

• ความพึงพอใจหลังการสงมอบผลงาน

• ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
• การสรางองคความรูและนวัตกรรม
 ที่ใชประโยชนไดอยางคุมคา

ผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ

ความมั่นคง
ทางการเงิน

ความรวมมือ
กับพันธมิตร

ทั้งในและตางประเทศ

การประยุกตใช
ผลงานวิจัย

และองคความรู

โครงสรางพื้นฐานและมาตรการ
สนับสนุนที่ใชประโยชน

อยางแพรหลาย

การประสาน
การดำเนินงาน

ในทุกระดับ

การกำหนดและแกโจทย
ที่ตอบสนองความตองการ

อยางแทจริง

การใชความรูรวมกัน
เพื�อการเติบโตขององคกร

บุคลากร
เกง ดี มีสุข ผูกพัน

แผนที่กลยุทธ์และก�รวัดผลสำ�เร็จ
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รากฐานที่สำาคัญในการส่งมอบงานตาม SO ต่างๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นคือการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็น

พลังขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ สวทช. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่ง

เสรมิใหเ้ปา้หมายของบคุลากรและเปา้หมายขององคก์รมคีวามสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั จะช่วยใหบุ้คลากร

ทำางานอย่างมีความสุขและมีผูกพันกับองค์กร (SO9) บุคลากรจะเป็นกำาลังสำาคัญในการสร้าง บริหารจัดการ และ

ใช้ความรู้เพื่อตอบสนองโจทย์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (SO8)

กลยุทธ์
สวทช. กำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินงานในช่วง SPA III (Strategic Planning Alliance III) ปี พ.ศ. 2560-2564 โดย

มุง่เนน้การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมใหก้บัประเทศ โดยการสรา้งสรรคผ์ลงานวจิยั พฒันา ออกแบบ 

วิศวกรรม และนวัตกรรมที่นำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีการสร้าง

สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมเพือ่ใหม้กีารทำางานอย่างบรูณาการของกิจกรรมตา่งๆ อาท ิการวจิยัและพฒันา การตลาด  

การพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์ทดสอบ นโยบายกฎระเบียบและมาตรฐาน เป็นต้น และการทำางานประสานกัน

อย่างเป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์ของ สวทช. ในช่วง SPA III นี้ จึงมุ่งเน้นการทำางานประสาน

กับพันธมิตรเพื่อพัฒนาและผลักดันงานวิจัยฯ ไปสู่การใช้ประโยชน์ ดังนี้

กลยทุธ์ท่ี 1 : บูรณ�ก�รคว�มส�ม�รถที่ สวทช. และพันธมิตรมีอยู่ เพื่อทำ�ง�น
ด้�น วทน. ให้ตอบโจทย์ที่สำ�คัญของประเทศ

กลยุทธ์นี้จะเป็นเสมือนการกำาหนดทิศทางหรือยุทธศาสตร์หลักของ สวทช. ว่าจะมุ่งเน้นไป

ในสาขาใด ซ่ึงจะต้องมีการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงแผนการดำาเนินงานให้สอดรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และอาจกำาหนด

ประเด็นมุ่งเน้นใหม่ๆ ที่เหมาะสม สวทช. จะระดมสรรพกำาลังและทรัพยากรเพื่อตอบสนอง

โจทยห์ลกัทีส่ำาคญัของประเทศจำานวนหนึง่ ซึง่จะเปน็ประเดน็มุง่เนน้ในชว่ง SPA III การกำาหนด

โจทย์ประเดน็หลกัมทีีม่าจากการวเิคราะหค์วามตอ้งการของประเทศ แนวโนม้โลกอนาคต และ

ความเชี่ยวชาญของ สวทช. โดยมีการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) 

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) แนวโน้มโลกอนาคต การวิเคราะห์ความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ แล้วนำามากำาหนดเป็น

ประเดน็มุง่เนน้ที ่สวทช. จะมุ่งผลกัดนัจนเกิดผลอย่างเปน็รปูธรรม ไดแ้ก่ เกษตรกรรมสมยัใหม ่ 

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อาหารเพื่ออนาคต การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

คนไทยตลอดช่วงชีวิต และยานยนต์และการขนส่งสมัยใหม่ (รายละเอียดปรากฏในบทถัดไป)  

สวทช. จะจัดทำาแผนที่นำาทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ในประเด็นมุ่งเน้นเหล่านี้ 

ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย สวทช. จะสนับสนุนการดำาเนินงานใน
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เชิงวิชาการและเทคนิค เช่น การวิจัยพัฒนา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอด

เทคโนโลยี การวิเคราะห์ทดสอบและมาตรฐาน เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนการดำาเนินงาน 

ในสว่นอืน่ๆ ของพนัธมติร อาท ิการตลาด การกำาหนดนโยบาย การส่งเสรมิการลงทนุ การพฒันา 

โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือให้มีการดำาเนินงานที่สอดรับประสานกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  

นอกจากนี ้จะมีการนำาแผนทีน่ำาทางเทคโนโลยมีาใช้ในการวางแผนจดัสรรทรพัยากร การลงทนุ

โครงสร้างพ้ืนฐานและเคร่ืองมืออุปกรณ์ และการวางแผนบุคลากร โดยจะมุ่งพัฒนาความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญของบุคลากร และเพิ่มบุคลากรร่วมงานวิจัยที่ไม่ใช่พนักงานของ สวทช. 

(NSTDA Co-Researchers; NCRs) ที่สอดคล้องกับทิศทางงานวิจัยของ สวทช. โดยร่วมมือ

กับพันธมิตรทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด และปรับลดการให้ทุน

นักศึกษา ทุนวิจัย และกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อที่มีหน่วยงานอื่นดำาเนินการเป็นหลักอยู่แล้ว 

รวมไปถึงการใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในการนำาความเชี่ยวชาญมาเสริมความ

สามารถในการส่งมอบผลงานของ สวทช. และการชักชวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งคน

ไทยและชาวต่างชาติให้มาร่วมงานกับ สวทช. เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศได้

อย่างทันท่วงที 

เป้าหมาย :
ผลงานด้าน วทน. ที่ดำาเนินการร่วมกับพันธมิตร และก่อให้เกิดผลกระทบสูงจากการตอบโจทย์ที่สำาคัญต่อ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

กลยุทธ์ที่ 2 : เร่งสร้�งคว�มเข้�ใจ ก�รรับรู้ และก�รยอมรับในบทบ�ทและคว�ม
ส�ม�รถของ สวทช. กับหน่วยง�นพันธมิตรทั้งในและต่�งประเทศ

 การส่งมอบผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ความ

เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งในเชิงเทคนิคและอื่นๆ เช่น การตลาด การสื่อสาร การพัฒนา

สงัคมชมุชน เปน็ต้น การทำางานรว่มกนักบัพนัธมติรทีม่วีตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทีส่อดคลอ้ง

กนัจงึเปน็สิง่สำาคญัย่ิงในการบรูณาการความเชีย่วชาญ เครอืขา่ย และทรพัยากรเพือ่มุ่งไปสูก่าร

บรรลุเป้าหมายเดียวกัน สวทช. จะมุ่งเสาะหาและทำางานร่วมกับพันธมิตรโดยมีแนวทางดังนี้

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในเวทีต่างๆ เช่น คณะกรรมการต่างๆ สมาคม 

ชมรม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถและความเชี่ยวชาญของ สวทช. ด้าน วทน.  

ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรกลุ่มเป้าหมายและเป็นช่องทางในการรับรู้ความต้องการที่ 

แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
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 การสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ (brand) ของ สวทช. เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

และสร้างชื่อเสียง (visibility) ของ สวทช. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นองค์กรที่น่ารู้จัก

 การพฒันาเนือ้หาและรปูแบบการประชาสมัพนัธผ์ลงาน สวทช. เพือ่สร้างความเชือ่ม่ันใน

เชิงวิชาการ พร้อมทั้งให้ความรู้และสถานะของผลงานที่เข้าใจได้ง่าย

 สร้างประเด็นหลัก (theme) ในการส่งมอบเป็นชุดผลงาน (package) เพื่อสร้าง 

ผลกระทบระดับสูง ตัวอย่างเช่น เมืองอัจฉริยะ (Smart City) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เพื่ออุตสาหกรรมและบริการ และการท่องเที่ยวระดับบน เป็นต้น โดยสร้างความร่วมมือ

ในการดำาเนินงานกับพันธมิตรในเชิงรุก

เป้าหมาย :
หนว่ยงานรว่มดำาเนนิการกบั สวทช. เขา้ใจ และรบัรูบ้ทบาทของ สวทช. อย่างถูกตอ้ง เพ่ือนำาไปสูก่ารทำางาน

ร่วมกันอย่างจริงจังและเข้มแข็ง

 

กลยุทธ์ที่ 3 : บริห�รง�นวิจัยครบวงจรตั้งแต่รับโจทย์ ออกแบบ วิศวกรรม และ
ทดสอบให้ได้ม�ตรฐ�นพร้อมใช้ง�น ไปจนถึงก�รใช้ประโยชน์

การพฒันาระบบบริหารจดัการคณุภาพงานวจิยั (RDDE Quality Management System) ตัง้แต่

การกำาหนดโจทย์วิจัยจนถึงการส่งมอบผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จะช่วยสร้างความพึงพอใจ

แกล่กูคา้ เพิม่มลูคา่ผลกระทบทัง้เชงิเศรษฐกจิและสงัคม โดย สวทช. จะมุง่เนน้จัดกระบวนทพั 

นกัวจิยั วศิวกร นักการตลาด นกัสง่เสริม ฯลฯ เพือ่รว่มกนักำาหนดโจทย์วจัิยร่วมกับกลุม่เป้าหมาย

ทีค่าดวา่จะเป็นผูผ้ลติหรอืผู้ ใชง้าน การวเิคราะหก์ารตลาดและโอกาสในการนำาไปใชป้ระโยชน ์

การวิเคราะห์กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำาหนดเป็นเง่ือนไขในการทำาวิจัย  

พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม และการผลักดันผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะต้อง

มกีารรว่มมอืกบัพันธมติรในการทดสอบภาคสนาม การวเิคราะหท์ดสอบ การทดสอบการผลิต/

การขยายขนาด การกำาหนดเง่ือนไขการผลิต/การใช้งาน/การบำารงุรกัษา เป็นตน้ โดยมแีนวทาง

การบริหารจัดการดังนี้

 การใช้ Stage-Gate ในการบริหารจัดการงานวิจัย โดยส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

กำาหนดโจทยท์ีต่อบสนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ การวเิคราะห์ความเชือ่มโยงของโครงการ

ต่างๆ และการกำาหนด business model ในการส่งมอบผลงานสู่การใช้ประโยชน์
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 สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพงานวิจัยของ สวทช. ที่จะส่งมอบสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดทำา

ข้อกำาหนดพื้นฐานของสิ่งส่งมอบในแต่ละระดับ Technology Readiness Level (TRL)

 สรา้งการมสีว่นรว่มในระบบการกำาหนดมาตรฐานของประเทศ และสง่เสรมิการทำาวจิยัเพือ่

พัฒนาต้นแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ

 เตรยีมความพรอ้มและปรบัมมุมองนกัวจิยัใหค้ำานงึถงึการพฒันาผลงานให้ไปจนถงึการใช้

ประโยชน์ได้ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำาหนดเป้าหมายทิศทางร่วมกันของ

บคุลากร สวทช. และหน่วยงานพนัธมติร เพ่ือใหท้กุฝา่ยมองเห็นเปา้หมายหนึง่เดยีวร่วมกัน 

และมกีารดำาเนินงานในสว่นตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งประสานไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำาหนด

บทบาทหลักของ สวทช. คือการสนับสนุนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าหมาย :
ผลงาน วทน. (ทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยี) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบริหารงานวิจัยครบวงจร

สามารถส่งมอบได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน/ผลิตได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

กระบวนก�รผลักดันง�นวิจัยสู่ก�รใช้ประโยชน์กระบวนการผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชน

ผู ใชประโยชน
นักวิจัย +

ทีมงานภาคสนาม +
พันธมิตร

นักวิจัย

นักสงเสริม/
นักการตลาด

ผูเกี่ยวของ

feedback

กิจกรรม วิจัยและพัฒนา การปรับแตงเทคโนโลยี /องคความรู
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

การใชงาน

ผลที่ไดรับ ตนแบบ/เทคโนโลยี /

องคความรู

เทคโนโลยีพรอมใช / 

เอกสารประกอบการใชงาน

เทคโนโลยีที่ใชไดจริง /

ชุดความรูที่พัฒนาตอยอด
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กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒน�ม�ตรก�รสนับสนุนร่วมกับกลไกภ�ครัฐ ให้เป็นประโยชน์ใน
ก�รขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ

สวทช. จะพัฒนาการออกแบบและกำาหนดมาตรการสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการลงทุนและ 

การใช้ประโยชน์ วทน. รวมทั้งให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ที่สำาคัญและไม่ซ้ำาซ้อนกับ

หน่วยงานอื่น และกำาหนดรูปแบบกลไกที่ตอบสนองพฤติกรรมและจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้มา

ใช้บริการ สวทช. เช่น การจัดตั้ง Fund of Funds โดยใช้หลักการ Public-Private Partnership 

(PPP) เปน็ตน้ รวมถึงการกำาหนด business model ในการสง่มอบผลงานใหม้คีวามหลากหลาย 

และจูงใจกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การพัฒนากระบวนการและการเจรจาการอนุญาตให้ ใช้สิทธิ  

การสง่มอบผลงานในเชงิสาธารณะประโยชนผ์า่นการบรจิาคหรอื Social Enterprise  การพฒันา

ระบบสนบัสนนุการแตกหนอ่ธรุกิจ (spin off) หลากหลายรปูแบบเพ่ือนำาเทคโนโลยอีอกสูต่ลาด

เป้าหมาย :
มีการลงทุนด้าน วทน. โดยภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเกษตรกร เพ่ิมข้ึน จากการกระตุ้นโดยมาตรการสนับสนุน

ร่วมกับกลไกภาครัฐของ สวทช.

  

กลยทุธ์ท่ี 5 : ปรับกระบวนก�รทำ�ง�นให้สอดประส�นต้ังแต่นโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ 
รกัษ�ระดบัของคว�มยดืหยุน่คลอ่งตวั ถกูตอ้งโปรง่ใส ใหเ้ปน็จดุเดน่ 
ของ สวทช.

สวทช. จะพัฒนาระบบบริหารจดัการภายในใหม้คีวามคลอ่งตวั ลดระยะเวลา เพิม่ความแม่นยำา 

เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการขั้นถัดไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำาคัญในการอำานวยความสะดวกการบริหารจัดการ

และกระบวนการภายใน ดังนี้

 บูรณาการข้อมูลและระบบงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำางานทุกระดับ ลดความซ้ำาซ้อน

ของเครือ่งมอื (tools) ตา่งๆ  และจดัใหมี้การรายงานผล การประมวลผล และการวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรระดับต่างๆ

 การจัดการความรู้ที่นำาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม อันส่งผลกระทบต่อ 

การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) และ/หรือ บรรลุผลสำาเร็จ ของหน่วยงาน รวมทั้งมีการ

เผยแพร่องค์ความรู้ไปยังหน่วยงานภายนอก
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ก�รติดต�มคว�มสำ�เร็จของแผนกลยุทธ์ฯ 
แนวทางการวัดความสำาเร็จของแผนกลยุทธ์ฯ จะมีการติดตามผลการดำาเนินงานหลักในแต่ละมุมมอง เพ่ือเป็น

เครื่องชี้บ่งการพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงาน ควบคู่กับการปรับระบบบริหารจัดการในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์

เพื่อให้ทุกฝ่ายมีการดำาเนินงานอย่างสอดคล้องประสานกันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของทั้ง สวทช.  ตัวอย่างการวัดผลการดำาเนินงานในแต่ละมุมมองเป็นดังนี้

 บริหารจัดการและพัฒนาบคุลากร สวทช. เพือ่สง่เสรมิการสง่มอบผลงานทีเ่ปน็เลศิ พรอ้ม

ขบัเคลือ่นงานทีส่ง่ผลกระทบสงู ดว้ยการเสรมิสรา้งความสามารถใหเ้ปน็ทีย่อมรบัทัง้จาก

ภายในและภายนอกองค์กร โดยยึดม่ันในค่านิยมหลักของ สวทช. การสร้างกลไกและ

วัฒนธรรมการทำางานให้สอดประสานไปในทิศทางเดียวกันทั้งในด้านนโยบาย เป้าหมาย 

และกระบวนการทำางาน การเพิ่มพูนความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร และการสร้าง

สภาพแวดล้อมการทำางานที่รักษาไว้และดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ

เป้าหมาย :
กระบวนการทำางานใน สวทช. มีความประสานเช่ือมโยงกัน (alignment) เพ่ือสร้างผลงานด้วยประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลสูงสุด ท้ังในด้านการกำาหนดเป้าหมายการทำางาน (goal alignment) กระบวนการทำางาน (process 

alignment) และบุคลากร (people alignment)

มุมมอง ประเด็นสำ�คัญที่มีผลต่อก�รบรรลุเป้�หม�ย ก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SO1) – ผลงานมีความพร้อมใช้ได้จริง มีความต้องการจริง และมีกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับประโยชน์จำานวนมาก (กลยุทธ์ที่ 1 และ 3)

– มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคม

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

– การเสาะหาพันธมิตรที่มีเป้าหมายสอดคล้องกัน และมีความเช่ียวชาญที่ 
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน (กลยุทธ์ที่ 2 และ 4)

– การยอมรบัและความไว้วางใจจากพันธมิตรทัง้ในและต่างประเทศ (กลยทุธ์
ที่ 2)

– มูลค่าการลงทุนของพันธมิตร

กระบวนการภายใน
(SO5, SO6, SO7)

– ความสามารถในการกำาหนดโจทย์ที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงและมี
ความสำาคัญต่อประเทศในระดับสูง (กลยุทธ์ที่ 1)

– การสร้างทีมงานเพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญหลายสาขาเพ่ือร่วม 
ตอบโจทย์เดียวกัน (กลยุทธ์ที่ 1 และ 3)

– คุณภาพและประสิทธิภาพของผลงาน (คุณภาพ เวลา ต้นทุน) (กลยุทธ์ท่ี 3)

– ความพึงพอใจของลูกค้าทั้ง
ภายนอกและภายใน

ความสามารถขององค์กร
(SO8, SO9)

– สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม (กลยุทธ์ที่ 5)
– ความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนท้ังในด้านข้อมูลความรู้ การบริหารจัดการ 

และเครื่องมืออุปกรณ์ (กลยุทธ์ที่ 5)

– ความผูกพันต่อองค์กร
– การสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่า
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ประเด็นวิจัยมุ่งเน้นของ สวทช. 

และกลไกสนับสนุน
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ประเด็นวิจัยมุ่งเน้นของ สวทช. 
และกลไกสนับสนุน
จากนโยบายต่างๆ และความพยายามในการปฎิรูประบบงานวิจัยของประเทศ มีการกำาหนดบทบาทและหน้าที่ของ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานวิจัยในลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว 

สวทช. ในฐานะหนว่ยงานวจัิยและหนว่ยงานบรหิารจดัการงานวจัิยจนถงึการใช้ประโยชน ์จงึไดก้ำาหนดกลยทุธเ์พือ่ 

การดำาเนินงานในอนาคตของ สวทช. ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงกรอบการดำาเนินงานที่มีขอบเขต

ตามความสามารถหลกัของหนว่ยงานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประเทศ ลดความซ้ำาซอ้นกบัหนว่ยงานอืน่ๆ  

เนน้การทำางานรว่มกันและสง่มอบงานอยา่งเปน็ระบบ ในขณะเดยีวกนั สวทช. ยงัมุ่งเนน้การยกระดบัความสามารถ

ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการดำาเนินงานวิจัยและการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่าย

วิจัยทั้งในและนอกประเทศ

จากแนวทางการดำาเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 จึงมุ่งสร้างผลงาน วทน. ที่สามารถ 

นำาไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ จนกอ่ใหเ้กิดผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ และผลกัดนัใหเ้กดิการลงทนุ 

ในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแผนฯ ฉบับนี้ 

โดยยังคงมกีารบริหารจัดการโปรแกรมวจิยัภายใตค้ลสัเตอร์ตา่งๆ แตจ่ะมีการปรบัเปลีย่นแนวทางการบรหิารงานวจิยั  

โดยการคดัเลอืกประเดน็วิจัยมุ่งเน้นของ สวทช. ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศทัง้ในเชิงเศรษฐกจิและ 

สังคม โดยพิจารณาจากความสามารถหลักของ สวทช. และพันธมิตร สร้างผลกระทบสูงและสามารถส่งมอบได้

ภายในปี 2564



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

ภาพที่ 5 แนวทางการดำาเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6

จากการวิเคราะห์ความสามารถของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5 (SPA II) ทั้งใน

ส่วนโปรแกรมวิจัยของฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีฐานของศูนย์แห่งชาติ

ทั้ง 4 ศูนย์ มาประเมินและวิเคราะห์ร่วมกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่ปรากฏอยู่ในนโยบายต่างๆ ดังที่ได้กล่าว

มาแล้วข้างต้น และนำามากำาหนดเป็นประเด็นวิจัยมุ่งเน้นที่ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรจะมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ 

และนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนากลไก 

การส่งมอบหรือการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมี 

ความเชี่ยวชาญของ สวทช. และ
เครือขายสามารถผลักดันผลงาน

สูการสรางผลกระทบสูงภายในป 64

เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด
ในการตอบโจทยของประเทศ

สรางองคความรูและเทคโนโลยี
ที่จำเปนสำหรับประเทศไทย

ในอนาคต

ประเด็น
มุงเนน
1

ประเด็น
มุงเนน
2

ประเด็น
มุงเนน
3

Platform Technology

Cluster-based Research

กรอบก�รดำ�เนินง�นด้�น RDDE ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6

เกณฑ์การเลือกโจทย์ที่เป็นประเด็นวิจัยมุ่งเน้น เริ่มพิจารณาจากโจทย์และความต้องการของประเทศ ได้แก่  

แผนยทุธศาสตร ์20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 โครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 

ตามนโยบายประชารฐั กลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต (New Engine of Growth) เพือ่สง่เสริม 5 อตุสาหกรรม 

เดมิและพฒันา 5 อตุสาหกรรมใหม ่การพัฒนาประเทศสูป่ระเทศไทย 4.0 โดยใชข้อ้ไดเ้ปรยีบดา้นความหลากหลาย 

เชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมมาพัฒนา 5 กลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ จากนโยบาย

ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาของประเทศ นำาไปสู่ประเด็นวิจัยด้าน Bioeconomy และ Digital Economy ที่นำามาใช้เป็น

แนวทางหลักในการคัดเลือกประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช.
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ที่มา: แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี

ภาพที่ 6 ประเด็นวิจัยของชาติที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ

1 ยกระดับนวัตกรรม/ผลิตภาพ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(2560-2579)

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความมั่นคง

1
ความสามารถ
ในการแขงขัน

2
เสริมสราง 
ศักยภาพคน

3
ความเสมอภาคและ

เทาเทียมกัน

4
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม

5
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ

6

กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
5 ความมั่นคง

10 การตางประเทศ เพื�อนบาน
และภูมิภาค

3 สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและการแขงขัน

1 เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส

9 การพัฒนาภูมิภาค
เมืองและพื้นที่พิเศษ

2 สรางความเปนธรรม
ลดความเหลื�อมล้ำในสังคม

4 การเติบโตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

6 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

1 ยกระดับนวัตกรรม/ผลิตภาพ

12 สรางรายไดและกระตุนการใชจาย

2 ดึงดูดการลงทุน/พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3 SME & Start-up

6 สงเสริมการทองเที่ยว & MICE

7 สงเสริมสงออก ลงทุน ตปท.

8 พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต

10 พัฒนาเกษตรสมัยใหม

4 การยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ

11 การศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผูนำ

5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ

9 การปรับแกกฎหมายและ
กลไกภาครัฐ

...การขับเคลื�อนดวยกลไกประชารัฐ...

Food Agriculture
& Bio-tech

Health, Wellness & 
Bio-Med

Creative, Culture & 
High Value Services

Digital, IoT
& Embedded Technology

Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics

ดานสังคม ดานความมั่นคง ดานเกษตร ดานอุตสาหกรรม

...Thailand 4.0...

...ประเด็นวิจัย...

ดานพลังงาน ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุขและการแพทย

นัยสำาคัญ ภายในปี 2564 (สิ้นสุดแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6) จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถคัดเลือกประเด็นวิจัยมุ่งเน้น

ที่จะดำาเนินการในช่วงแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 6 จำานวน 5 เรื่อง และในอีกทางหนึ่ง สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร 

ไดม้กีารสะสมความรูแ้ละมกีารพฒันาเทคโนโลยีและตน้แบบตา่งๆ มาระยะหนึง่แลว้ ซึง่มีผลงานทีส่ามารถผลกัดนั 

ไปใช้ประโยชน์ได้จำานวนไมน้่อย จงึมกีารพฒันารปูแบบกลไกในการผลักดนัผลงานวจิยัสูก่ารใชป้ระโยชน์ในจำานวน 

3 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบ�ยทิศท�งก�รพัฒน�และเป้�หม�ยของประเทศ
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ภาพที่ 7 ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น และกลไกผลักดันการใช้ประโยชน์ วทน.

ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น 5 เรื่อง
เกษตรสมัยใหม่ 
การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีแรงงานทำางานด้านน้ีสูงถึงร้อยละ 40 และมี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงถึงร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ประเด็นวิจัยนี้มีเป้าหมาย

พัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรที่ประหยัดปัจจัยการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี และลดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการดำาเนินงาน 3 เรื่อง หลัก ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

genomics and phenomics technology เช่น functional genomics, gene discovery, marker  

development, marker assisted selection เพือ่เพิม่ผลผลติ ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์และรองรับ 

สภาวะโลกร้อน การพัฒนาเทคโนโลยีสำาหรับบริหารจัดการแปลงเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

เช่น เกษตรแม่นยำา (precision farming) เทคโนโลยีระบบพยากรณ์และเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูล  

กระบวนก�รผลักดันง�นวิจัยสู่ก�รใช้ประโยชน์

ภายใต Theme หลัก - Bioeconomy and Digital Economy

ดิจิทัล

i

 อิเล็กทรอนิกส หุนยนต
และ ระบบอัตโนมัติ

อุตสาหกรรมบริการ
และการทองเที่ยว

ระดับบน

ii

iii

ประเด็นวิจัย
มุงเนน

เกษตรสมัยใหม

1

3

อาหารเพื�ออนาคต

2
อุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

4

การสรางเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตคนไทย

ตลอดชวงชีวิต

อุตสาหกรรมยานยนต
และขนสงสมัยใหม

5

สรางนวัตกรรม
สรางผลกระทบ

เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ปรับปรุงระบบนิเวศ

ปรับปรุงกระบวนการ
นำผลงานไปใชประโยชน

กลไก
ถายทอด

เทคโนโลยี
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นอกจากน้ียังมกีารพัฒนาแนวทางการดำาเนนิงานทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยการประยกุต์ใช้สารชวีภณัฑ์ 

ป้องกัน/กำาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้เทคโนโลยี LCA/carbon footprint/water footprint  

เพ่ือประเมินวงจรชวิีตของผลติภณัฑ ์และท้ายสดุเปน็การปรบัปรงุกระบวนการนำาผลติผลทางการเกษตร 

ไปใชป้ระโยชนเ์พือ่เพิม่มูลคา่ผลติภัณฑ ์นอกจากพืชเศรษฐกิจหลกั (ขา้ว มัน อ้อย ปาลม์) ทีม่กีารดำาเนินงาน 

ในแผนฉบบัที ่5 แลว้ แผนกลยุทธฉ์บบันีจ้ะมุง่เนน้การพฒันากลุม่พนัธุพ์ชืเศรษฐกจิกลุม่ใหม่ทีมี่ศกัยภาพ

ทางดา้นเศรษฐกจิสงู ใหมี้คณุสมบตัติามตอ้งการเพ่ือให้ไดพั้นธุพื์ชทีส่ามารถนำาไปใชป้ระโยชน ์และสร้าง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจได้สูง

อุตส�หกรรมเชื้อเพลิงชีวภ�พและเคมีชีวภ�พ 
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต โดยอาศัยความพร้อม 

ทางด้านทรัพยากรชีวภาพของประเทศ เป็นการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่จากอุตสาหกรรมเดิม  

และตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ ประเด็นวิจัยนี้มีแนวทางการดำาเนินงาน 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนางานวิจัยสำาหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งเป็นการดำาเนินงาน 

ต่อเนื่องจากแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 โดยในแผนฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปที่ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการเผาไหม้และการจัดการชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อน และ 2. การพัฒนาและ 

ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ รุ่นที ่1 จากชวีมวล นอกจากนีย้งัมปีระเดน็วจัิยดา้นเคมชีวีภาพ 

ซึ่งเป็นแผนงานใหม่ที่พัฒนาขึ้นในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ 

ที่รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. ในด้านนี้มุ่งสนับสนุนกระบวนการผลิตสารตัวกลาง 

เพื่อไปผลิตพลังงานชีวภาพ/เคมีชีวภาพ เช่น การผลิต Acetyl CoA และ Pyruvate เพื่อที่จะนำา 

สารตัวกลางไปผลิตเป็นสารมูลค่าสูงกลุ่ม commodity chemicals เช่น สารในกลุ่มพลังงาน เอทานอล  

และกลุม่พลาสตกิชวีภาพ เปน็ตน้ โดยเทคโนโลยีหลกัที่ใช้ในการพัฒนางานวจิยัดา้นน้ีเป็นความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีที่สร้างไว้แผนฉบับที่ 5 ทั้งจากนักวิจัยภายใน สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผลการดำาเนินงานจากโปรแกรมในกลุ่มเทคโนโลยีฐาน ซึ่งพัฒนาในศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์
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อ�ห�รเพื่ออน�คต 
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำาคัญต่อประเทศ มีมูลค่าการลงทุนสูงท่ีสุด  

มีมูลค่าเพ่ิมสูงท่ีสุด มีการใช้แรงงานจำานวนมาก และมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดเทียบกับ 

อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ของประเทศ นอกจากนี้ประเทศยังมีนโยบายที่ชัดเจน 2 เรื่องเข้ามา

เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งนำามาใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดโจทย์วิจัยที่เป็น 

ความตอ้งการของประเทศ คอื กลไกขับเคลือ่นเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตทีม่นีโยบายการขบัเคลือ่นอุตสาหกรรม 

อาหาร 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ความต้องการมาตรฐานความปลอดภัยและความสามารถในการตรวจสอบ 

ย้อนกลับ (Traceability) ที่สูงขึ้นจากผู้บริโภคอาหาร  2) การเพิ่มขึ้นของความต้องการบริโภคอาหารเพื่อ 

สุขภาพและผลติภณัฑอ์าหารเสริม  3) การพัฒนาผลติภัณฑจ์ากแหลง่โปรตนีทางเลอืก และนโยบายที ่2  

คือเรื่องโครงการจัดตั้ง Food Innopolis @ TSP โดยมีแนวทางการสนับสนุน 3 เรื่องหลัก ได้แก่  

1) อาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำามันเพื่อสุขภาพ 2) อาหารและวัตถุดิบ 

เพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง สารปรุงแต่งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการ 3) กิจกรรมสนับสนุน

นวัตกรรมอาหาร จากการวิคราะห์นโยบายของประเทศกับความสามารถของ สวทช. และพันธมิตร  

แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จึงได้กำาหนดแผนการดำาเนินงานหลักเพื่อตอบสนองต่อแผนการพัฒนาอาหารเพื่อ 

อนาคต 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาต้นเชื้ออาหารหมัก และโพรไบโอติกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ท่ีมคีวามปลอดภัยและมคีณุภาพสงู 2. การพฒันาสารเสริมอาหารจากธรรมชาต ิ3. การพฒันาเทคโนโลยี 

การผลิตอาหารทางการแพทย์สำาหรับผู้ป่วย/ อาหารสำาหรับผู้สูงอายุ 4. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 

การผลิตอาหารและรองรับมาตรฐานด้านความยั่งยืน 5. การพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัย เชื้อก่อโรค/ 

สารเคมี ปนเปื้อน ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการพัฒนาประเด็นวิจัยทั้ง 5 เรื่อง 

เปน็ความสามารถของนกัวิจัย สวทช. ทัง้ 4 ศนูย ์ทีมี่การบรูณาการการทำางานวจิยัรว่มกนั รวมทัง้การสร้าง

เครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานวิจัยภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ และคุณภ�พชีวิตคนไทยตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นวิจัยน้ีเน้นส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา การเรียนรู้ สุขภาพ  

ตามชว่งวยั ผูส้งูอายสุามารถดำารงชวีติอยา่งมีคณุภาพ ชว่ยเหลอืตวัเองได ้มสีขุภาพด ีเป็นทรัพยากรบุคคล 

ที่ยังสร้างคุณค่าให้เศรษฐกิจสังคม รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถพัฒนาความ

สามารถในการดำารงชีวิต แนวทางการดำาเนินงานในประเด็นวิจัยมุ่งเน้นนี้แบ่งเป็น 5 เรื่องหลัก ได้แก่  

1) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย เน้นพัฒนาเทคโนโลยีแนะนำาการจัดการสุขภาพและพัฒนาการ 

ของเด็กให้สมวัย ระบบข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล ข้อมูล online และ mobile app ด้านสุขภาพ  

(จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ) ฐานข้อมูลบูรณาการด้านสุขภาพ 2) เทคโนโลยีเพ่ือช่วยผู้สูงอายุ เทคโนโลยี

เพื่อให้ดำารงชีวิตโดยลดการพึ่งพา (assistive/independent living technology) 3) การพัฒนาเทคโนโลยี 

ICT และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 4) การเฝ้าระวังโรคระบาดและการป้องกันรักษาโรค  

ระบบเฝ้าระวังและติดตามโรคสำาคญั การพัฒนายา วคัซนีและสมุนไพร 5) การพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์  

การพฒันาเครือ่งมอื อปุกรณก์ารแพทยอ์จัฉรยิะ ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิและระบบสง่ตอ่ โดยการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น IT (enterprise architecture สำาหรับบูรณาการข้อมูล) open source, cloud, 

algorithm, application programming interface (API), application, Internet of things (IoT), big data 

analytics, voice/speech/image technology, open education resources (OER), assistive technology, 

simulation and prediction, Bio-sensors ซึง่การดำาเนนิงานเปน็การทำางานรว่มกนัทัง้นกัวิจยั สวทช. และ

หน่วยงานพันธมิตร เช่น มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อุตส�หกรรมย�นยนต์และขนส่งสมัยใหม่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมสำาคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็นเวลานาน  

ซึ่งการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต

ในอนาคต ในประเด็นมุ่งเน้นนี้แบ่งแนวทางการดำาเนินงานเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การพัฒนาอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) และ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง (test track rail)  

ในแผนการดำาเนินงานส่วนแรก การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า มีการวางแผนการดำาเนินงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

1) การพฒันาการออกแบบและผลติระบบกกัเกบ็พลงังาน เชน่ การประกอบแพคแบตเตอรี ่ระบบบรหิาร

จดัการพลงังาน ตวัเก็บประจยุิง่ยวด 2) การพฒันาการออกแบบและผลติมอเตอรแ์ละไดรฟท์ีเ่หมาะสมกบั

การใช้งาน 3) การพัฒนาโครงสร้างน้ำาหนักเบาและการประกอบยานยนต์ไฟฟ้า 4) การพัฒนาโครงสร้าง 

พืน้ฐานสำาหรบัยานยนต์ไฟฟา้ โดยการพฒันามาตรฐานสำาหรบัระบบยานยนต์ไฟฟา้และสถานปีระจไุฟฟา้ 

โดยเทคโนโลยีที่จะมีการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ อาทิ design and engineering /finite element,  

การออกแบบมอเตอร์/อินเวอร์เตอร์, การวิเคราะห์ทดสอบและมาตรฐานต่างๆ, fabrication, catalytic, 

smart grid ในส่วนการพัฒนาระบบขนส่งทางราง จะมีการพัฒนาระบบที่สำาคัญและทำาการผลักดัน 

เชิงนโยบาย ได้แก่ 
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1) Track work ครอบคลมุการวางรางและโครงสรา้งทาง 2) Rolling stock ครอบคลมุการพฒันาระบบตา่งๆ 

ของตัวรถ เชน่ ระบบช่วงลา่ง ชิน้สว่นยาง ออกแบบโบกี ้ฯลฯ 3) ระบบจา่ยไฟฟา้ เช่น SCADA วสัดอุปุกรณ ์

ของระบบจ่ายไฟฟ้า 4) ระบบอาณัติสัญญาณ เช่น ซอฟต์แวร์ต่างๆ interlocking system 5) การวิจัยนโยบายและ 

การผลกัดนัเชงินโยบาย โดยมเีทคโนโลยีทีเ่ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ วสัดศุาสตร ์(โลหะ คอมโพสติ โพลเิมอร ์ฯลฯ), 

design and engineering / finite element, ซอฟต์แวร์ / embedded system, การวิเคราะห์ทดสอบและ

มาตรฐานต่างๆ

ในประเด็นมุ่งเน้นย่อยเป็นประเด็นวิจัยที่มีความสำาคัญเทียบเท่ากับ 5 ประเด็นใหญ่ในมุมมองด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ แต่จะมีความแตกต่างในการวางแนวทางการดำาเนินงานและรายละเอียดแผนงานวิจัย 

ท้ังน้ีโครงการใน 3 ประเด็นมุ่งเน้นย่อยจะเป็นการดำาเนินงานในส่วนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามา

แล้วในระดับหนึ่ง และการดำาเนินงานส่วนใหญ่มีโครงการวิจัยขนาดใหญ่รองรับชัดเจน ซึ่งในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้มี 

3 ประเด็นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประเด็นวิจัยมุ่งเน้นในกลุ่มนี้

ดิจิทัล 
การพัฒนาแผนการดำาเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อ Digital Economy เป็นแผนการดำาเนินงานที่กว้าง 

และมกีารวางแผนชาตริะยะยาว 20 ป ีดงัที่ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ในชว่งแผนกลยุทธฉ์บบันี ้สวทช. จะนำา 

เทคโนโลยีและต้นแบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเมืองอัฉริยะ (smart city) ในจังหวัดภูเก็ต  

โครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการสร้างนวัตกรรมบริการ เพื่อบริหารจัดการเมือง (จ.ภูเก็ต) ทำาให้เกิด

บริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มความปลอดภัย  

และความสะดวกสบายในการเดินทาง ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ลดอุบัติเหตุ และมลพิษ ตลอดจนนำาแนวทาง 

ท่ีได้ไปขยายผลสูจั่งหวดัอืน่ๆ ในอนาคต โดยมีแผนการดำาเนนิงาน 5 สว่น ได้แก่ 1) การบรูณาการเชือ่มโยง  

CCTV ใน จ.ภูเก็ต และประมวลผล 2) การพัฒนาระบบรายงานสภาพจราจรแบบ real-time และระบบ 

บอกเวลารถเข้าป้าย 3) การพัฒนาเทคโนโลยีตรวจนับจำานวนคนเข้าออกเรือ/พื้นที่ 4) การพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตรวจจับการทำาผิดกฎจราจรอัตโนมัติ 5) การพัฒนาศูนย์สั่งการอัจฉริยะบนคลาวด์ 

(Cloud) เพื่อรวบรวมข้อมูลนำาร่อง IoT จาก sensors/CCTV/GPS ทั้งนี้ ภูเก็ตจะเป็นพื้นที่นำาร่องซึ่งจะมี

การวางแผนขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
สวทช. จะประมวลผลงานด้านระบบอัตโนมัติ (automation) มาพัฒนาต่อยอดและนำามาประยุกต์ใช้  

โดยมีการวางแผนการดำาเนินงานร่วมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายในการยกระดับ 

ระบบการผลิตให้มีผลิตภาพและมาตรฐานสูงขึ้น และรองรับการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูง  

(advanced OEM) ในอนาคตอนัใกล ้เชน่ อิเล็กทรอนกิสอั์จฉรยิะ (smart electronics) ยานยนตส์มัยใหม ่ 
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(next-generation automotive) ฯลฯ ที่ต้องใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจำานวนมาก รองรับการทำางานเป็น

เครือขา่ย และมาตรฐานการผลติขัน้สงู อาทเิชน่ อุตสาหกรรม 4.0 โดยวางแผนการดำาเนนิงานเพือ่พฒันา

ตน้แบบหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรมจำานวน 6 ตน้แบบ ไดแ้ก ่ตน้แบบหุน่ยนตช์ว่ยในการจดัเก็บนำาเขา้และนำา

ออกซึง่วตัถดุบิ/ผลติภณัฑจ์ากชัน้วางในคลงัเกบ็ ตน้แบบระบบหุน่ยนตช์ว่ยลำาเลยีงขนสง่วัตถุดบิในพืน้ที่

การผลิต ต้นแบบแขนกลหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 6-7 แกน ที่แข่งขันได้ทั้งด้านราคาและประสิทธิภาพสำาหรับ

อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น  ตน้แบบของการประยกุต์ใชหุ้น่ยนตห์รอื supporting tools ตา่งๆ ทีจ่ะ

ช่วยเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตด้วยแขนกลหุ่นยนต์ ต้นแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็กสำาหรับอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ต้นแบบหุ่นยนต์เฉพาะทางสำาหรับอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ 

เทคโนโลยหีลกัที่ไดร้บัการพฒันาเพือ่สรา้งตน้แบบดงักลา่ว เปน็ผลการดำาเนนิงานทีพ่ฒันาโดย ศอ. และ

หน่วยงานพันธมติรเป็นหลกั ซึง่เทคโนโลยดีงักลา่วแบง่ไดเ้ปน็ 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก ่Perception, Cognition, 

Computation, Mechatronics และ Integration & Applications

อุตส�หกรรมบริก�รและก�รท่องเที่ยวระดับบน 
การท่องเที่ยวถือเป็นบริการสาขาหนึ่งที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบและสร้างรายได้เข้าประเทศ 

จำานวนไม่น้อย การพัฒนาการท่องเที่ยวมีช่องทางในการนำา วทน. เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณค่า

และคุณภาพได้มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดำารงอยู่อย่าง

ย่ังยืน การพัฒนาผลิตภณัฑ์พืน้บา้นเปน็ของฝากทีม่มีลูคา่เพิม่สงู การพฒันาระบบอำานวยความสะดวกใน 

การเดินทางและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับนี้  
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สวทช. จะมุ่งเน้นสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่นำาร่องคือกลุ่มจังหวัดอันดามันให้เป็น Andaman 

Bio-resort Towns เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวใน 6 จังหวัดอันดามันด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมบนฐานภูมิปัญญาไทย ลดการปลดปล่อยมลพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้

ประโยชนอ์ย่างย่ังยืน โดยการนำา วทน. เขา้ไปสง่เสรมิกจิกรรมท่ีหลากหลาย เชน่ ระบบเตอืนภัย/เฝา้ระวงั 

ภยัธรรมชาติ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรพัยากรชายฝัง่ทะเล การผลติอาหารอนิทรย์ีเพือ่สขุภาพ

และโภชนบำาบัด บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติก การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แนวทางการดำาเนินงานด้านงานวิจัยของ สวทช. ยังคงมีการทำางานแบบคลัสเตอร์

และโปรแกรมวิจัย และโปรแกรมการพัฒนาเทคโนโลยีฐานในศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ ทั้งนี้การดำาเนินงานเพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น 5+3) จะเป็นการทำางานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ

บูรณาการ (integration) และ สร้างระบบการทำางานแบบสอดประสาน (alignment) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ส่งผล 

กระทบสูงสุดกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 ภาพที่ 8 กรอบการดำาเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6

Cluster-based
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Platform
Technology

Cross-cutting นวัตกรรมขอมูลและการบริการ เซ็นเซอรและระบบสมองกลอัจฉริยะ

เกษตรและอาหาร

พ
ลังงานและสิ่งแวด

ลอ
ม สุขภาพและการแ

พทย
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ที่เหมาะสมที่สุด
ในการตอบโจทย

ของประเทศ

สามารถผลักดันผลงาน
สูการสรางผลกระทบสูง

ภายในป 64

สรางองคความรู
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ประเด็นวิจัยมุงเนน
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คลัสเตอร์และโปรแกรมเทคโนโลยีฐ�น
ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 มีการวางแผนการดำาเนินงานภายใต้ 5 คลัสเตอร์ และ โปรแกรมเทคโนโลยีฐานภายใต้

ศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คลัสเตอร์เกษตรและอ�ห�ร
มีเป้าหมายในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการผลิตโดยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การผลิต (productivity) การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (quality) ลดความสูญเสียในขั้นตอนการผลิต (reduce loss) 

และการผลิตอย่างย่ังยืน (sustainability) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิจัย

1) มันสำ�ปะหลัง

 มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังตลอดห่วงโซ่

การผลิต ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2) เมล็ดพันธุ์

 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกและเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

อย่างต่อเนื่อง

3) ก�รปรับตัวเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

 มีเป้าหมายในการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรแม่นยำา เพ่ือใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมี

ประสทิธภิาพ และเทคโนโลยกีารพยากรณแ์ละระบบเตอืนภัย เพือ่การผลติผลติผลการเกษตร 

รวมทัง้การพฒันากำาลงัคนและโครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

4) ก�รผลิตสัตว์และสุขภ�พสัตว์

 มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นพึ่งพา

ทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสัตว์ของประเทศ

5) นวัตกรรมอ�ห�ร

 มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มีความปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในผลิตภัณฑ์
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คลัสเตอร์พลังง�นและสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มความสามารถ 

การแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศ (ในประเด็น ความยั่งยืน และการค้ากับสิ่งแวดล้อม) 

ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิจัย

1) สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิต/บริการ (ในประเด็นความยั่งยืน และการค้ากับ 

สิ่งแวดล้อม)

2) ประสิทธิภ�พทรัพย�กรและพลังง�น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตพลังงาน มีงานวิจัยที่สามารถนำาไปใช้ 

ประโยชน์ไดจ้ริง และนวตักรรมทีเ่กดิขึน้จะชว่ยบรรลเุปา้หมายการลดใชพ้ลงังาน และนำาไปสู ่

การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำา

3) พลังง�นหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังง�นใหม่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคง 

ด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4) รว่มสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒน� กฟผ. - สวทช. มีเป้าหมายในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน  

ลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

5) เทคโนโลยรีะบบกักเกบ็พลงัง�น มเีป้าหมายเพือ่สนบัสนนุงานวิจยัและพฒันาเกีย่วกบัระบบ

กักเก็บพลังงานเพื่อใช้งานจริงในด้านต่างๆ

คลัสเตอร์สุขภ�พและก�รแพทย์ 
มเีปา้หมายในการสร้างเทคโนโลยีหรือผลิตภณัฑก์ารแพทยเ์พือ่ดแูลสขุภาพประชาชน การเพิม่ประสทิธิภาพการใช้

งบประมาณดา้นสขุภาพของภาครฐั และเตรยีมความพรอ้มของประเทศในการรบัมือโรคอุบตัใิหม/่อุบตัซิ้ำา ประกอบ

ด้วย 3 โปรแกรมวิจัย

1) เทคโนโลยเีพือ่เตรยีมพรอ้มปอ้งกนัโรคอบุตัใิหม ่อบุตัซิ้ำ� มเีปา้หมายเพือ่พฒันาองคค์วามรู ้

และผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาและตอบสนองต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำาได้อย่าง

ทันท่วงที

2) เทคโนโลยีชีวภ�พท�งก�รแพทย์เพื่อก�รดูแลสุขภ�พประช�ชน มีเป้าหมายในการใช้

ความรู้ ใหม่และข้อมูลระดับพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลทางคลินิก ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การทำานายและวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำาคัญทางสาธารณสุข
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3) เทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

และอปุกรณ์ทางการแพทย ์การจดัการและวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญเ่พือ่การกำาหนดนโยบาย 

งบประมาณ บริการสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของประชน

คลัสเตอร์อุตส�หกรรมก�รผลิต 
มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิจัย

1) อุตส�หกรรมย�นยนต์สมัยใหม่ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิต 

ชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่เพื่อสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ในอาเซียน

2) ก�รคมน�คมขนสง่ระบบร�ง มีเปา้หมายเพ่ือผลติผลงานวจิยัที่ใชเ้ปน็แนวทางในการกำาหนด

และตัดสินใจเชิงนโยบายการพัฒนาระบบรางที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบราง การพัฒนามาตรฐานและการทดสอบและการยกระดับคุณภาพ 

การให้บริการการเดินรถ

3) มอเตอร์และระบบควบคุม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมอเตอร์และระบบควบคุม

ในอุปกรณ์กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ เครื่องปรับอากาศและเคร่ืองทำาความเย็น 

อุตสาหกรรมผลิตอื่นๆ

4) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

(เกษตรและอาหาร ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วนยานยนต์) สู่รูปแบบ Smart Factory Automation

5) แม่พิมพ์และเทคโนโลยีก�รข้ึนรูปวัสดุ มีเป้าหมายเพ่ือร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตด้วย 

องค์ความรู้ และหลักการทางวิศวกรรม ในการแก้ปัญหาให้กับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิผล และ

สร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และการข้ึนรูปช้ินส่วน

คลัสเตอร์ทรัพย�กรชีวภ�พ
มเีปา้หมายในการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่การอนรัุกษ ์

ใช้ประโยชน์และการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพใหม่อย่างยั่งยืนประกอบด้วย 2 โปรแกรมวิจัย

1) ก�รบริห�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงการฟื้นฟูสภาวะแวดล้อม

เพือ่การให้บริหารจดัการพ้ืนทีท่ัง้ในและนอกพ้ืนทีอ่นรุกัษก์ารใหบ้รกิารทางระบบนิเวศ และการ

จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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2) ก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรชีวภ�พในอุตส�หกรรม มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา

เทคโนโลยกีารผลติและสารชวีภาพใหมจ่ากฐานทรพัยากรชวีภาพ เพ่ือการเพ่ิมมูลคา่ใหว้ตัถุดบิ 

ทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลังงาน เกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรม 

ชีวภาพอย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี สวทช. ยังมกีารบริหารจัดการโปรแกรมวจิยัทีเ่ปน็การพฒันาเทคโนโลยทีีส่ามารถนำาไปใชป้ระโยชนแ์ละ

ขยายผลได้ในหลายคลัสเตอร์ (cross-cutting) อีก 2 โปรแกรม ได้แก่

1. โปรแกรมนวัตกรรมขอ้มลูและก�รบรกิ�ร เนน้การพฒันานวตักรรมขอ้มลูเพือ่การบรกิาร ชว่ย

เพิม่ศักยภาพในการแข่งขันของภาคอตุสาหกรรม ใชป้ระโยชนท์างการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

และการจัดการเมือง (การเดินทางและความปลอดภัย)

2. โปรแกรมเซ็นเซอร์และระบบสมองกลอัจฉริยะ มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติ  

เพื่อการตรวจวัด ติดตามและ ทำานายผล หรือการควบคุมแบบอัตโนมัติ ในกลุ่มเกษตรและ

อาหาร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและการแพทย์

โปรแกรมเทคโนโลยีฐ�น (platform technology) 
เปน็การพฒันาเพือ่สัง่สมขดีความสามารถดา้นเทคโนโลยี บคุลากรและโครงสรา้งพ้ืนฐาน ในกรอบการดำาเนนิงาน

เทคโนโลยี 4 สาขาหลักภายใต้ศูนย์แห่งชาติและเครือข่าย ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีฐานแบ่งแนวทางการพัฒนา  

2 ส่วน คือ สว่นแรกเปน็การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการดำาเนินงานของคลัสเตอร์และโปรแกรม

วิจัย โดยในแผนกลยุทธ์ฉบับน้ีจะมุ่งไปท่ีประเด็นวิจัยมุ่งเน้น 5+3 อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีฐานส่วนใหญ่ที่นำามา

ประยุกต์ใช้ในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้เป็นผลการดำาเนินงานที่มาจากแผนฉบับที่ 5 เป็นหลัก ในการดำาเนินงานส่วน 

ที ่2 โปรแกรมเทคโนโลยฐีานมีแนวทางการดำาเนนิงานทีแ่ตกตา่งจากคลสัเตอรแ์ละโปรแกรมวจิยัคอื การคาดการณ์

เทคโนโลยใีนอนาคต และเตรียมการพัฒนา/สรา้งเทคโนโลยทีีค่าดวา่จะมคีวามจำาเปน็ตอ่การพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมของประเทศในอนาคต

1. เทคโนโลยีฐ�นด้�นพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พ

โปรแกรมเทคโนโลยีชีววิทย�สังเคร�ะห์ (Synthetic Biology Technology) มีเป้าหมายเพื่อสร้างความ

สามารถในการควบคุมการทำางานของสิ่งมีชีวิตได้อย่างจำาเพาะและมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถในการ

ขยายขนาดการผลิตสารที่ต้องการ โปรแกรมนี้ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาความสามารถ

ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์ขนาดใหญ่แบบบูรณาการ (Integrated Omics) เพื่อศึกษาระบบ/กลไก

การทำางานของเซลล์ สร้างองค์ความรู้/ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของชีววิทยาระบบ (Systems Biology) รวมทั้ง
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เพื่อการพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์หลาย

ระดับร่วมกัน และ 2) การพัฒนาความสามารถเทคโนโลยี และ/หรือเครื่องมือ เพื่อการดัดแปลง/ปรับเปลี่ยนรหัส

พันธุกรรม และ/หรือปรับเปลี่ยนวิถีเมตาบอลิก (Metabolic pathway) ในเซลล์เป้าหมายได้อย่างจำาเพาะ เพื่อให้

เซลล์มีคุณสมบัติตามต้องการ และ/หรือผลิตสารที่ต้องการในระดับห้องปฏิบัติการ รวมถึงการต่อยอดสร้างความ

สามารถ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงเซลล์ในระดับขยายขนาด  

โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภ�พเพ่ืออุตส�หกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Biotechnology for Advanced  

Agroindustry) มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

ของไทย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีจีโนม (Genome technology) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 

(Sensing technology) เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Imaging technology) โปรแกรมนี้ประกอบด้วย 2  

เปา้หมายหลัก ได้แก่ 1) สร้างองค์ความรู ้และเทคโนโลยสีนบัสนนุอุตสาหกรรมเกษตรดา้นพชื เชน่ การใชเ้ทคโนโลยี

ปรบัเปลีย่นยีนอย่างจำาเพาะเพ่ือการปรบัปรงุพนัธุ ์และ 2) สรา้งองคค์วามรู้ และเทคโนโลยสีนบัสนนุอตุสาหกรรม 

การเลี้ยงสัตว์และอาหารสัตว์ เช่น การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ (Omics technology) เพื่อสร้างความรู้/ความเข้าใจ

ในกลไกการทำางานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตเจ้าบ้าน (Microbiome) เพื่อต่อยอดให้เป็นทางเลือก

ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ รวมท้ังพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ทำาให้พืชและสัตว์ปลอดโรค มีสุขภาพแข็งแรง ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณและคุณภาพให้กับ 

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

2. เทคโนโลยีฐ�นด้�นเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

โปรแกรมพัฒน�เทคโนโลยีฐ�นก�รวิจัยและพัฒน�วัสดุ (Materials Synthesis and Fabrication)  
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การสังเคราะห์วัสดุ การขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุ กระบวนการ

ผลิต ตลอดจนการนำาไปใช้งาน เพือ่เปน็แหลง่ความรูท้างดา้นวสัดศุาสตรข์องประเทศ และการวจิยัพฒันาวสัดแุละ

กระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ท่ีมีสมบัติตามความต้องการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ประหยัดเวลาในการผลิต  

และสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาวัสดุ

เชิงประกอบและวัสดุเฉพาะทาง (เซรามิก โพลิเมอร์ โลหะ) วัสดุชีวการแพทย์ วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม
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โปรแกรมพฒัน�เทคโนโลยฐี�นด�้นวศิวกรรมและวเิคร�ะหท์ดสอบของวสัดแุละผลติภณัฑ ์(Engineering  

Technology, Analysis & Testing Techniques for Materials and Products) มุ่งเน้นการสร้างขีดความ

สามารถในการออกแบบ วศิวกรรม การผลติ และวิเคราะหท์ดสอบสมบตัขิองวสัดแุละผลติภัณฑ ์โดยมีการพฒันา

เทคนิควิธีการสมัยใหม่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต และสนับสนุนการนำาไป

ประยกุต์ใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม อาท ิระบบควบคมุอัตโนมัตแิละ 

หุน่ยนต ์การผลติตน้แบบรวดเรว็ 3D printing  การใชค้อมพวิเตอรช่์วยในการออกแบบ การวเิคราะหท์างวศิวกรรม

3. เทคโนโลยีฐ�นด้�นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

โปรแกรมอปุกรณแ์ละระบบอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic Devices & Systems, EDS) มุ่งเน้นเทคโนโลยทีีจ่ะ

ชว่ยเสริมสมรรถนะของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส ์อาทเิชน่ เทคโนโลยีเซน็เซอร์ (Sensor) ทีผ่สมวสัดกุราฟีน (Graphene) 

ที่นำาไปผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดสารเคมี แก๊ส ความชื้นในสิ่งแวดล้อมเพ่ือภาคการเกษตร เซ็นเซอร์และเทคโนโลยี

การอ่านที่มีราคาถูกและแม่นยำาสูงที่จะใช้ตรวจความปลอดภัยของอาหาร และตรวจสุขภาพในด้านการแพทย์  

เทคโนโลยกีารขึน้รปูชิน้งาน 3D printing และเซน็เซอรท์างชวีภาพ เทคโนโลยี IoT เพ่ือการเกษตร เทคโนโลยีเซลล์

แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์กำาลัง ระบบจ่ายพลังงานและควบคุม อุปกรณ์สื่อสาร

ไร้สายที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์สื่อสารมีประสิทธิภาพสูง โดยมีแผนการดำาเนินงาน 

ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) Embedded Systems and Power Electronics 2) Photonics และ 3) Emerging  

Devices and Sub-systems

โปรแกรมวทิย�ก�รส�รสนเทศอจัฉรยิะ (Smart Informatics, SI) มเีปา้หมายเพือ่พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่มีความเป็นอัจฉริยะ มุ่งเน้นเทคโนโลยีการประมวลผลคำาพูดสำาหรับด้านภาษา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  

การประมวลผลภาพ ความสมัพนัธ์ในรูปแบบการสือ่สารระหวา่งสมองกับคอมพิวเตอร ์(Brain-Computer Interface) 

เทคโนโลยกีารวเิคราะหแ์ละบริหารจัดการฐานขอ้มลูขนาดใหญแ่ละมคีวามหลากหลายเพือ่ประยกุต์ในดา้นอาหาร

และการเกษตร สุขภาพและการแพทย์ เมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การจราจร การเงิน เทคโนโลยี 

การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ซอฟต์แวร์สำาหรับการจัดการฐานข้อมูลความรู้ แพลตฟอร์มบริการสำาหรับ 

การสื่อสารและเชื่อมต่อของ Internet of Things (IoT) สำาหรับการระบุตำาแหน่งภายในอาคาร และสำาหรับการให้

บรกิารดา้นการแพทย์ทางไกล เป็นต้น โดยมีแผนการดำาเนนิงานใน 3 กลุม่หลกั ไดแ้ก ่1) Human Computer Interface  

2) Big Data Analytics และ 3) Software Service Platform

4. เทคโนโลยีฐ�นด้�นน�โนเทคโนโลยี

โปรแกรมเทคโนโลยีก�รออกแบบและสังเคร�ะห์วัสดุน�โน (Nanomaterials Design and Synthesis) มุ่งเน้น 

การออกแบบและสังเคราะหส์ารหรือวัสดุใหม่ระดบันาโน การใชค้อมพวิเตอร์ออกแบบโครงสรา้งโมเลกลุ (in silico)  

เพ่ือลดระยะเวลาในการทดลองเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนจากการข้ึนรูปหรือจัดเรียงอะตอม 
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หรือโมเลกุลให้มีสมบัติตามที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นวัสดุนาโนประเภท 0 มิติ เช่น ควอนตัมดอท อนุภาคนาโน  

และผลึกนาโน  วัสดุนาโน 1 มิติ เช่น แท่งนาโน (nanorods) คาร์บอนนาโน (carbon nanotube) และเส้นใยนาโน 

(nanofiber)  เป็นต้น วัสดุนาโน 2 มิติ เช่น กราฟีน หรือฟิล์มบางนาโน เป็นต้น วัสดุนาโน 3 มิติ เช่น วัสดุนาโน

คอมโพสิต หรือวัสดุรูพรุนนาโน เป็นต้น

โปรแกรมเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมน�โน และก�รผลิตข้ันสูง (Nanosystems, Engineering and 

Advanced Manufacturing) มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การประกอบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นาโนให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย อาทิ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) เทคโนโลยีการพิมพ์

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Electronic) เทคโนโลยี Lithography เทคโนโลยีจักรกลไฟฟ้าขนาดจิ๋ว (Micro  

Electromechanical Systems-MEMS) การพัฒนา Lab-on-a-chip  การพัฒนานาโนเซ็นเซอร์ (nanosensor)  

ซึ่งสามารถตรวจวัดอนุภาคนาโนที่เป็นไอระเหยหรือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในระดับนาโน

โปรแกรมเทคโนโลยีก�รตรวจวิเคร�ะห์ ม�ตรวิทย� ม�ตรฐ�นและคว�มปลอดภัยด้�นน�โนเทคโนโลยี  

(Nanoscale Characterization on Metrology, Standards and Safety) มุง่เน้นพัฒนาเทคโนโลยกีารตรวจวดั 

วเิคราะหร์ะดบันาโน ครอบคลมุการวดัมิตขิองวตัถุหรอือนภุาคในระดบันาโนทัง้การวดัเชงิกายภาพ เชน่ ขนาดอนภุาค  

ความยาว ความหนา ความแขง็ มมุสมัผสั  การวดัเชงิเคมี เชน่ วเิคราะหค์วามเขม้ขน้ของสาร วิเคราะหธ์าต ุการศกึษา 

โครงสร้างโมเลกุล และการนำาไฟฟ้า และการวัดเชิงชีวภาพ เช่น การตรวจวัดระดับความเป็นพิษของอนุภาคนาโน

และการยับย้ังเช้ือ และวิธีการทดสอบมาตรฐาน (standard protocol) เพื่อให้ผลทดสอบที่สม่ำาเสมอ เพื่อสร้าง

มาตรฐานในการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีในทุกแขนง

ก�รนำ�ผลง�นไปใช้ประโยชน์และกลไก
สนับสนุนอื่นๆ
การดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในแผนกลยุทธ์นี้ ต้องอาศัยการทำางานร่วมกันของทุกส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้กลไกสนับสนุนต่างๆ ที่ สวทช. มี หนึ่งในแผนการดำาเนินงานที่สำาคัญที่ต้องมีการผลักดัน

เพื่อให้ สวทช. บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแผน 5 ปีนี้คือ กลไกการนำาผลงานไปใช้ประโยชน์และการส่งมอบผลงาน

ไปสู่ผู้ ใช้ เพื่อให้ผลงานวิจัยของ สวทช. สร้างผลกระทบสูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แนวทางการ

ปรับปรุงกระบวนการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในแผนฯ ฉบับนี้เน้นกระบวนการทำางาน 4 เรื่อง ได้แก่

 การปรบัปรงุกระบวนการนำาผลงานไปใช้ประโยชน์ (process improvements) เป็นการพฒันา

กระบวนการภายในขององคก์รใหม้คีวามสามารถในการนำาเอาผลงานไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้

ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์ ซึ่งในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5 เน้นการดำาเนินการ
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ผา่นหนว่ยงานหลกัคอื หนว่ยบรหิารจัดการสทิธเิทคโนโลย ี(TLO) และหน่วยพฒันาธรุกจิ (BD) 

ในแตล่ะศูนย์แหง่ชาติ โดยใช้กลไก NSTDA Commercialization Group (NCG) ซึง่แผนกลยุทธ์

ฉบับที่ 6 ยังคงอาศัยการทำางานของ TLO และ BD เป็นผู้ดำาเนินงานหลัก แต่จะผลักดันให้มี 

การทำางานและสร้างแนวคิด/ทัศนคติเกี่ยวกับการนำาผลงานใช้ประโยชน์ตั้งแต่กระบวนการ 

ตั้งโจทย์วิจัย โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆกระบวนการทำางาน ตั้งแต่ นักวิจัย นักวิเคราะห์  

ผูดู้แลโครงการวิจัย/งบประมาณ ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าท่ีบริหารจัดการสิทธิ และผู้บริหาร 

ทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันาแนวทางการใชป้ระโยชนจ์ากงานวิจัย รวมทัง้การสร้าง 

แนวปฏิบัติสำาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบต่างๆ เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน  

การสร้างแรงจูงใจและระบบการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมสำาหรับผู้ที่สามารถผลักดัน 

งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้

 การสรา้งนวตักรรม (innovation enhancements) มุง่เนน้การพฒันาความสามารถในการสรา้ง

นวตักรรมของ สวทช. และพนัธมติร โดยมองรวมไปถงึการสรา้งผลงานทีมี่คณุภาพ เปน็ไปตาม

ความตอ้งการของผู้ใช ้และสง่มอบผลงานไดท้นัตามกำาหนดเวลา การพฒันาระบบการควบคมุ

คุณภาพงานวิจัยก่อนส่งมอบสู่ผู้ ใช้ ทั้งนี้ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 จะมีการนำากระบวนการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Design and Development, DD) มาประยุกต์ใช้

อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพพร้อมส่งมอบสู่ผู้ ใช้

 การพัฒนาศักยภาพองค์กร (enhance NSTDA intelligence) และ การพฒันาและปรบัปรงุระบบ

นิเวศสำาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (enhance & improve TT ecosystem) การดำาเนินงาน 

ส่วนน้ีเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการดำาเนินงานด้านการนำา 

ผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน ์เชน่ การฝกึอบรมนักวจิยั/พนกังานใหมใ่หม้คีวามรูเ้ร่ืองการถา่ยทอด

เทคโนโลยี เรียนรู้วิธีการทำางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน 

ภาคเอกชน การพฒันา intelligence units ในองคก์รเพือ่สรา้งศกัยภาพดา้นการนำาผลงานวจิยั

ไปใช้ประโยชน์ เช่น การคาดการณ์เทคโนโลยใีนอนาคต การทำาวจิยัดา้นการตลาด การทำาแผนที่

เทคโนโลยี (Technology Roadmap) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำา IP strategy มาประยุกต์

ใช้ในงานวิจัยมุ่งเน้นของ สวทช. เพื่อพัฒนาโอกาสในการนำาผลงานไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  

รวมทั้งการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเติมเต็มช่องว่าง (gap)  

ของงานวิจัย และเพิ่มศักยภาพในการส่งมอบผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้กับผู้ ใช้อย่างแท้จริง

 การสร้างผลกระทบเชงิเศรษฐกิจและสงัคม (positive economic & social impacts) งานสว่น

นีเ้ปน็ส่วนหลักท่ีสำาคัญในแผนงานทัง้ 4 เร่ือง การสรา้งผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกจิเปน็

เปา้หมายปลายทางของการนำาผลงานวจิยัออกไปใชป้ระโยชน ์ซึง่งานสว่นนีจ้ะอาศยังานทัง้ 3 
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สว่นหลกัทีก่ลา่วมาก่อนหน้าน้ี และกลไกสนบัสนนุภาครฐัที ่สวทช. และหนว่ยงานภาครัฐอืน่ๆ 

มี เช่น การสนับสนุนด้านธุรกิจและเงินทุน การบริการด้านเทคนิค การพัฒนาบุคลากรให้แก่ 

ผู้ประกอบการ การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงาน

และโครงการพิเศษเพ่ิมเตมิเพือ่เพิม่ชอ่งทางในการผลกัดนัผลงานวจิยัออกไปใชป้ระโยชน ์เชน่  

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร การจัดตั้งสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร  

บัญชีนวัตกรรม เป็นต้น

กลไกสนับสนุนอื่นๆ
ในการพัฒนางานวิจัยและผลักดันใหเ้กดิการนำาผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชนข์อง สวทช. ตอ้งอาศยักลไกตา่งๆ เขา้มา 

สนับสนุน ซึ่งนอกจากพันธกิจการวิจัยและพัฒนา และพันธกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว การดำาเนินงานของ 

พนัธกจิอืน่ๆ ยงัมสีว่นสำาคญัในการสง่เสรมิการดำาเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายหลกัของ สวทช. ตวัอย่างแนวทาง

การดำาเนินงาน เช่น

 กลไกการพัฒนากำาลังคนที่มุ่งเน้นพัฒนากำาลังคนเพื่อเสริมงานวิจัยของ สวทช. การให้ทุน

ที่สอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนากำาลัง

คน และนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนใช้  

“บ้านวทิยาศาสตรสิ์รนิธร” เปน็ศูนยก์ลางการพฒันาศกัยภาพดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สำาหรับเด็กและเยาวชน

 กลไกการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน มีเปา้หมายในการบรูณาการกลไกทัง้ 4 พนัธกิจ ของ สวทช. 

ในการสง่เสรมิและสนับสนนุการวจัิยและพฒันาของเอกชนในอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย

และอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 กลไกการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการทำางานร่วมกันของทุกฝ่ายงานและศูนย์ต่างๆ  

ท่ีสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันต้ังแต่นโยบาย เป้าหมาย และกระบวนการทำางาน รวมท้ังกลไก 

สนับสนุนอื่นๆ เช่น สารสนเทศและการสื่อสาร การสร้าง brand ปรับภาพลักษณ์องค์กรและ

การประชาสัมพันธ์

 กลไกบรหิารจดัการบคุคล เนน้พฒันาระบบบรหิารจดัการบคุลากร การประเมนิผล และสภาพ

แวดล้อมที่ส่งเสริมการทำางานเป็นทีมที่มีผู้แทนจากหลากหลายฝ่ายและหลายศูนย์ ทำางาน

อย่างมีความสุขและผูกพันกับองค์กร
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 กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศและระหว่างองค์กร มุ่งเน้นพัฒนาความร่วมมือกับ 

เครือข่าย วทน. ทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง โดยมีแนวทางการทำางานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและระหว่างองค์กรแบบเชิงรุก เน้นความร่วมมือเพื่อให้เกิดความสำาเร็จที่

สอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช.

ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ชุมชนด้วยวิทย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ผ่านมาสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเป็น

ทุนทางปัญญาในการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยการทำางานในพื้นที่ปฎิบัติการของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ มีการ

สาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตร การดำาเนินงานที่ผ่านมานับว่าเกิดผลสำาเร็จที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่ม

รายได้ ลดความเสยีหายลดต้นทนุการผลิต และเพิม่มูลคา่ผลผลติทางการเกษตรเปน็ทีน่า่พอใจระดบัหนึง่ แตก่ย็งั

มีกลุ่มเป้าหมายในภาคสังคมชุมชนท่ียังต้องการเข้าถึงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือใน

การยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพอีกมาก  สวทช. จึงได้จัดตั้ง “สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเกษตร” เพื่อทำาหน้าที่เป็น one stop service ในการปรับแต่งผลงานวิจัยให้พร้อมสู่การใช้งานในพื้นที่ 

ขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้แพร่กระจายออกไปในวงกว้างและทั่วถึง เป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึง 

ได้ง่าย ภายใต้การทำางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร

การขบัเคลือ่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูช่มุชนใหแ้พรก่ระจายในวงกวา้งและทัว่ถงึ จะมุง่เนน้ใหค้วามสำาคญักบัปัจจยั 

สนับสนุนที่สำาคัญคือ ความพร้อมใช้ของเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องมีการปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับโจทย์ 

ความต้องการในพ้ืนท่ีและการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย  กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนผ่านช่องทางศูนย์การเรียนรู้  

ศูนย์สาธติ โดยมเีจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิการถา่ยทอดเทคโนโลยีทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ และเข้าถึงชมุชนคอยใหค้ำาแนะนำา   

การสร้างความพร้อมของคนในชุมชนด้านการเรียนรู้ และปรับใช้ความรู้ ตลอดจนการสร้างสรรค์ความรู้ 

และนวตักรรมใหเ้กิดขึน้ภายในชุมชน  ความร่วมมอืของประชารฐั (ภาครฐั  เอกชน และประชาสงัคม) และความรว่มมือ 

สามฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ สถาบันวิจัย และภาคเอกชน เพื่อเป็น “ตัวคูณ” สำาหรับการขยายผล มีพันธมิตรเกี่ยวข้อง 

อาทิ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัย  ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และบริษัทเอกชน และระบบสนับสนุนการนำาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ เช่น เงินทุนจากสถาบันการเงิน และสหกรณ์ การสร้างช่องทางการตลาด  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นตลอดจนกลไกสนับสนุนการสร้างธุรกิจระดับชุมชนในรูปแบบ

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
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 สถาบันฯ มีแนวทางการดำาเนินงานหลักที่สำาคัญ ดังนี้

1. การจดัการองคค์วามรูว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตรเพือ่ชมุชน ดว้ยการเชือ่มโยง 

หน่วยสร้างและพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี นำาความรู้/เทคโนโลยีมาจัดทำาเป็นสื่อ/ 

ระบบฐานข้อมูลที่เข้าใจง่าย ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน ทันสมัย  

และเขา้ถงึไดส้ะดวก (call center, help desk) รวมถึงการจัดทำาสือ่ สิง่พิมพ์ ทีเ่หมาะสมสำาหรบั

เกษตรกร/กลุ่มเป้าหมาย

2. ปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน (translational research) ด้วย

ความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาเพือ่ปรบัแตง่เทคโนโลยใีหม้คีวามพรอ้มใชง้าน และสามารถ

ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโจทย์ความต้องการในพ้ืนที่ และการใช้งานของ 

กลุ่มเป้าหมาย

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในวงกว้าง (inclusive) ด้วยการสนับสนุนและประสาน 

ความร่วมมือกับพันธมิตร เช่น กระทรวงมหาดไทย (ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง/

อปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว) สถาบันการศึกษา 

(เครือข่ายอุดมศึกษา) ธกส. บริษัทเอกชน และเกษตรกร มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด 

ในรูปแบบสามฝ่ายระหว่างภาครัฐ  สถาบันวิจัย และ ภาคเอกชน  และกระบวนการประชารัฐ 

(ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมรวมถึงการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมเกษตรด้วยการสนับสนุนและ

ประสานให้เกิดความร่วมมือกับพันธมิตรในการเข้าถึงตลาด เงินทุน และเทคโนโลยีใหม่

4. พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรูข้องบคุลากรตลอดหว่งโซ ่ดว้ยการจดัฝกึอบรมการปฎบัิติ

จริง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และการทำางานร่วมระหว่างนักวิชาการ และ

เกษตรกรเพื่อสร้าง “ตัวคูณ” ในชุมชนรวมถึงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็น SMEs และ

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)



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



69แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

ก�รว�งแผน ก�รปฏิบัติ 

ก�รประเมินผล และก�รปรับปรุง
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ก�รว�งแผน ก�รปฏิบัติ 
ก�รประเมินผล และก�รปรับปรุง

สวทช. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดย

ประยุกตห์ลกัคดิของวงจรคณุภาพ (Plan-Do-Check-Act – PDCA) 4 ขัน้ตอน คอื การวางแผน การปฏบิตัติามแผน  

การตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงาน ในการทำางานทุกระดับตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับ

บุคคล ตลอดจนการติดตามผลและนำามาปรับปรุง

ก�รว�งแผน (Plan)
สวทช. มีการจัดทำาแผนกลยุทธ์ 5 ปี และ แผนดำาเนินการประจำาปี โดยในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ให้ความ

สำาคญักับความสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 และการวเิคราะห ์

บริบทสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป เพื่อระบุโอกาส ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำามา 

กำาหนดเปา้หมายขององคก์ร วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์และกลยทุธ์ในการดำาเนนิการ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิของ สวทช.  

เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ท่ีกำาหนดไว้ สวทช. จัดทำาแผนการดำาเนินงานประจำาปี โดยกำาหนดวัตถุประสงค์และ 

ตัวชี้วัดความสำาเร็จในการดำาเนินงาน ในการวางแผนทรัพยากรที่จำาเป็น ได้แก่ งบประมาณ และบุคลากร สวทช.  
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มีการกำาหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างความสมดุลของทรัพยากรที่ใช้ ในการสร้างงานในแต่ละ

พันธกิจ มีการสื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้อง และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. ยังให้ความสำาคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับผลกระทบ 

ทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ สวทช. จึงไดร้เิริม่จดัทำาระบบบรหิารความเสีย่ง (Enterprise Risk Management)  

ตามมาตรฐาน ISO 31000 โดยมกีารวเิคราะหป์ระเดน็ทีเ่ก่ียวขอ้งกับความเสีย่ง เพ่ือกำาหนดมาตรการในการบรหิาร 

จัดการเพื่อลดความเส่ียงลง มีการกำากับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมี 

การทบทวนประเมินความเสี่ยงทุกปี

ก�รปฏิบัติต�มแผน (Do)
การนำาแผนการดำาเนนิงานไปสูก่ารปฏบิตั ิเปน็ขัน้ตอนสำาคญัทีจ่ะทำาให ้สวทช. บรรลุวสิยัทศัน ์และเปา้หมายตามที ่

กำาหนดไว ้ในสว่นของการถา่ยทอดจากนโยบายและแผนงานไปสูก่ารปฏิบตั ิสวทช. ใชห้ลกัการ Balanced Scorecard  

เพ่ือให้เกิดสมดุลในทุกมิติของการเช่ือมโยงถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดจนถึงผู้ปฏิบัติงาน  

สวทช. จะมีการกำาหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic KPIs) และถ่ายทอดตัวชี้วัดผ่านกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้

วดัประจำาปขีองผูบ้งัคบับญัชาไปสูผู่้ ใตบ้งัคบับญัชาลำาดบัถัดไป จนถึงพนกังานรายบคุคลผา่นกลไกของการกำาหนด 

Individual Action and Development Plan (IADP) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ สวทช. ใช้ในการกำาหนดเป้าหมายต้นปี 

และกลางปี และประเมินผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในด้านการตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร และงานที่ปรับปรุง

ในหน้าท่ีของตนเอง สวทช. ยงัมรีะบบบรหิารและพฒันาบคุลากรทีม่กีารกำาหนดทกัษะตามขดีความสามารถประจำา

ตำาแหน่ง (functional competency) และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถดำาเนินงาน 

ตามขดีความสามารถทีอ่งคก์รคาดหวัง รวมทัง้มเีสน้ทางอาชพี เพิม่พนูความผกูพนัของพนกังานตอ่องคก์ร ปรบัปรุง

วฒันธรรมองค์กร และแรงจงูใจ อยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือใหส้ามารถสง่มอบผลงานบรรลผุลตามแผนกลยทุธข์ององคก์ร 

และแสดงออกถึงค่านิยมหลักของ สวทช.
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ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนา วทน. และขับเคลื่อนผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม กลไกที่

สำาคัญ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ตั้งแต่การกำาหนดโจทย์วิจัยจนถึงการส่งมอบผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

นำาไปใชป้ระโยชน ์สวทช. มกีลไกรบัโจทย์ผา่นหลากหลายชอ่งทาง และบรหิารงานวจิยัไปจนถึงการสง่มอบผลงาน

ร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายในคลัสเตอร์ต่างๆ โดยสำานักบริหารจัดการคลัสเตอร์ (CPMO) ซึ่งพิจารณาทิศทาง

การดำาเนินงานของคลัสเตอร์ให้สอดคล้องกับทิศทางโจทย์ของประเทศ และหาวิธีการตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยีที่

เหมาะสม นอกจากนี้ CPMO และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีของ สวทช. ยังทำาหน้าที่เชื่อมโยง และถ่ายทอด

องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยศูนย์แห่งชาติ ไปสู่การส่งมอบผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริงผ่านกลไก

และเคร่ืองมือต่างๆ ของ สวทช. ซึ่งนอกเหนือจากการดำาเนินงานในเชิงวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ยังต้องมีกลไกอื่นที่จำาเป็น ได้แก่ กลไกการวางแผนและจัดสรรทรัพยากร การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การตลาด การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์ทดสอบและมาตรฐาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ

พัฒนากำาลังคน การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ การ

พัฒนาบุคลากร และกลไกสนับสนุน ที่จะต้องสอดรับประสานกันเพื่อให้เกิดการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็น

ไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี ้ในการสง่มอบผลงานทีเ่ปน็ประเดน็มุง่เนน้ของ สวทช. จะมกีารจดัตัง้กลไกคณะทำางาน

เพือ่ขบัเคลือ่นและเชือ่มโยง เพือ่เสรมิการทำางานของหนว่ยงานตา่งๆ ใหม้กีารสอดประสานเชือ่มโยงกันมากย่ิงขึน้

นอกจากนี ้ในการดำาเนนิงาน สวทช. ไดพั้ฒนาระบบบรหิารคณุภาพทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ 

ISO 9001 และประยกุต์ใช้ในองคก์รเพ่ือเปน็เครือ่งมอืในการปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลการดำาเนนิงาน

ขององค์กร และเพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการของ สวทช. ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

และได้พัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และ OHSAS 18001  และประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการควบคุมดูแลและรักษาการทำางานและสภาพแวดล้อมในการทำางานของบุคลากรขององค์กรให้ปลอดภัย 

และ สวทช. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำาคัญ ได้แก่ ระบบบริหารโครงการ งบประมาณ การเงินบัญชี พัสดุ  

งานขายและการบรกิาร และระบบสนบัสนนุ (Process Advance towards Better Integration–PABI) ระบบบริหาร

และติดตามโครงการ (myProject) ระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล (e-HR) ระบบรายงานเพือ่การบริหารและวเิคราะห์

ขอ้มลู (NSTDA Cockpit) และ ระบบเมล ์สวทช. (NSTDA Mail) โดยมกีารดแูลใหม้ปีระสทิธภิาพและมีความพร้อมใช ้ 

เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้พนักงานในทุกระดับสามารถดำาเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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ก�รตรวจสอบและประเมินผลก�รดำ�เนินง�น (Check)
สวทช. มกีลไกการตรวจสอบและประเมินผลงานเพือ่ใหส้ามารถสง่มอบผลงานไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ มีการตดิตาม

ผลการดำาเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และผลงานการส่งมอบ ได้แก่ ผลผลิตเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  

โดยกำาหนดใหม้กีารรายงานผลการดำาเนนิงานเปน็รายไตรมาสและรายป ีพรอ้มขอ้มลูทีม่กีารวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ 

แผนและผลงาน ทัง้ในเชงิผลผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบ  ในมิตติา่งๆ เพือ่สามารถใหผู้บ้รหิาร และคณะกรรมการ 

ในดา้นตา่งๆ พจิารณาตัดสินใจได้ นอกจากน้ี สวทช. อาศยักลไกคณะกรรมการตา่งๆ อันประกอบไปดว้ยผูท้รงคณุวุฒ ิ

ภายในและภายนอกที่พิจารณากลั่นกรองระดับนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แหง่ชาต ิ(กวทช.) คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผล คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะอนกุรรมการ 

บรหิารงานบคุคล คณะอนกุรรมการบรหิารกองทนุเพ่ือการพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนคณะทำางาน 

ที่ผู้อำานวยการแต่งตั้งเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้มีผลิตภาพและคุณภาพเพิ่มขึ้น ในการติดตาม  

ตรวจสอบ กล่ันกรองพิจารณาอนุมัติงานวิจัยและพัฒนา สวทช. อาศัยกลไกคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค  

และคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ คณะกรรมการบริหารศูนย์แห่งชาติ ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและ 

ผูเ้ชีย่วชาญจากภายในและภายนอกองคก์ร และคณะกรรมการบรหิารกลุม่โปรแกรมวจิยั cross-cutting technology

ในการตรวจสอบ และควบคุมภายใน สวทช. มีสำานักตรวจสอบภายในซึ่งดำาเนินการภายใต้นโยบายของคณะ

อนกุรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ สวทช. ดำาเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และ เปน็ไป 

ตามระเบยีบ ถกูตอ้ง โปรง่ใส ตามระเบยีบขอ้บงัคบั ในภาพรวมของการประเมนิผล สวทช. มหีนว่ยงานประเมินผล 

ทำาหน้าท่ีเฉพาะในการกำากับดูแลกรอบการประเมินผล มีแผนการดำาเนินการและสรรหาผู้ประเมินทั้งจากภายใน 

และภายนอกที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการดำาเนินงานของหน่วยงานต่อไป  

รวมถึงมีการให้หน่วยงานภายนอกเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำาคู่มือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

และสังคม โดยที่ผ่านมา สวทช. ได้มีการพัฒนาระเบียบวิธีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก

การทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นสากล



75แผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564

ก�รปรับปรุงพัฒน� (Act)
สวทช. มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้การบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ 

มีความสมบูรณ์แบบ โดยสนับสนุนพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน 

นอกจากนี้ ขั้นตอนของการวางแผนในทุกระดับ มีการให้ความสำาคัญกับการทบทวน lesson learned รวมถึงปัจจัย 

ตา่งๆ การเปลีย่นแปลงทัง้ภายในภายนอก ที่ไดจ้ากการดำาเนนิงานกอ่นหนา้ เพือ่ใหบ้คุลากร สวทช. สามารถปรับปรุง

แผนงาน บนพื้นฐานของการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำางานได้อย่างดีที่สุด นอกจากนี้ การที่ 

ผูบ้รหิาร สวทช. และคณะกรรมการทีก่ำากับดแูลงานตา่งๆ มกีารตรวจสอบ และตดิตามความก้าวหนา้การดำาเนนิงาน 

อยา่งสม่ำาเสมอ ทำาให ้สวทช. สามารถปรบัเปลีย่นแผนไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีโดย สวทช. มกีารทบทวนแผนกลยุทธเ์ป็น

ประจำาทุกปี (rolling strategic plan) เพื่อให้มั่นใจว่า สวทช. มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

อนัจะทำาใหอ้งค์กรสามารถดำาเนนิการไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ และบรรลเุป้าหมายที่ไดก้ำาหนดไว ้และส่งผลให ้สวทช. 

สามารถเป็นหน่วยงานที่สร้างผลงานด้าน วทน. ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
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