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แผนกลยุทธ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับยอ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

แผนกลยุทธ ฉบับที่ 6

สวทช. และแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2560-2564)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มีภารกิจในการเสริมสราง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผานการดำเนินงานรวมกับพันธมิตรทั้งในและ
ตางประเทศ เพ�อเช�อมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาไปสูนวัตกรรมที่มีประโยชนทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สวทช. มีการจัดทำแผนกลยุทธ เพ�อเปนกรอบการ
ดำเนินงานของ สวทช. และเพ�อส�อสารเปาหมาย ทิศทาง และกลยุทธการดำเนินงาน
ของ สวทช. ใหผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ไดแก หน�วยงานดานนโยบายที่กำกับดูแล
สวทช. พันธมิตร ลูกคา ประชาชน ตลอดจนพนักงานของ สวทช. เขาใจถึงทิศทาง
การดำเนินงานของ สวทช. ในชวง พ.ศ. 2560-2564
แผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที่ 6 มีความเช�อมโยงกับบริบทของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีการวิเคราะหทบทวน
สถานภาพของ สวทช. ทั้งภายในและภายนอกองคกร กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธฯ
มีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียจากทั้งในและนอกองคกร และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กวทช.) เม�อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

กลไก RDDE
และกลไกอื่นๆ
เปาหมาย ทิศทาง
การดำเนินงาน
วิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยม 5 ป
ขางหนา

ผลการทบทวน
position ของ
สวทช.

ถอดบทเรียน
ผลสำรวจการรับรู การดำเนินงาน
ของ stakeholders SPA I, SPA II
ตอ สวทช.
ระดมสมอง
พนักงานใหมีสวน
การวิเคราะห
รวมในการ
สภาพแวดลอม
วางแผน
ใน-นอก

การศึกษาทิศทาง
การพัฒนา
อุตสาหกรรมและ
แนวโนม
เทคโนโลยีโลก

กวทช. วาระพิเศษ
11 พ.ค. 59
วิเคราะหประเด็น
ความเสี่ยง

ประชุมผูบริหาร- ประชาพิจารณกับ
ประธานคลัสเตอร กลุมพนักงาน สวทช.
29 ก.ค. 59
เพ�อกำหนด
เปาหมาย RDDE
กลุมงานสำคัญ
วางเปาหมาย
และแผน 60-64
กำหนดกลยุทธ
สวทช.

โจทยยุทธศาสตรประเทศ ทิศทางแผน นโยบายดาน วทน.
ประชารัฐ และแนวโนมเทคโนโลยี

ผูบริหารเห็นชอบ
กวทช. พิจารณา
เห็นชอบแผนฯ
22 ส.ค. 59

คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธของ สวทช.
(ผูบริหาร สวทช./ ผูบริหารศูนย/ ผูเกี่ยวของตางๆ และฝายกลยุทธ)
ม.ค.-ธ.ค. 57 (12 เดือน)
ม.ค.-ก.ย. 58 (9 เดือน)
ต.ค.-ส.ค. 59 (11 เดือน)
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สาระสำคัญของแผนกลยุทธฉบับที่ 6
วิสัยทัศนของ สวทช.

“พันธมิตรรวมทางที่ดีสูสังคมฐานความรูดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
พันธกิจ

“การวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) และถายทอดเทคโนโลยี (TT)
ควบคูกับการพัฒนากำลังคน (HRD) และโครงสรางพื้นฐาน (Infra)
ดวยระบบบริหารจัดการภายใน (Int. Mgt.) ที่มีประสิทธิภาพ”
คานิยมหลัก

N

Nation First

S

Science and Technology Excellence

T

Team Work

D

Deliverability

A

Accountability and Integrity

วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของ สวทช. สะทอนการมุงเนนการนำวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปประยุกต ใชพฒ
ั นาหรือบรรเทาปญหาในประเด็นหลัก
ที่เปนโจทยสำคัญหรือความตองการของประเทศ เพ�อสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับสูง ประชาชนเกิดความรับรูและสัมผัสไดถึงบทบาทของ วทน. ที่ชัดเจน
และสะทอนไปสูการลงทุนในกิจกรรมดาน วทน. ของภาคสวนตางๆ ที่เพิ่มขึ้น นำไปสู
การกำหนดเปาหมายของ สวทช. ณ สิน้ แผนกลยุทธฉบับที่ 6 ในป พ.ศ. 2564
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เปาหมายของ สวทช.

ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากผลงาน
ดาน วทน. ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง 5 เทา
ของคาใชจายเฉลี่ยตอปของ สวทช. ป 2560-2564

การลงทุนในกิจกรรมดาน วทน. ของภาคการผลิต
ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม 2 เทา
ของการลงทุนป 2559

บริบทการเปลี่ยนแปลง ภารกิจที่สำคัญของ สวทช.

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธฯ มีการทบทวนบริบทตางๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป แนวโนมเมือง
ทีข่ ยายตัวในอัตราทีร่ วดเร็ว วิกฤติอาหาร น้ำ และพลังงาน ประชากรสูงอายุมสี ดั สวนเพิม่ ขึน้
สภาพแวดลอมภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางกาวกระโดด
และภัยกอการราย แนวโนมเมกะเทรนด (mega trend) เหลานี้สงผลความทาทายตอ
ประเทศไทยในดานเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม และความมั่นคงปลอดภัย
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การอพยพ
วิกฤติอาหาร ประชากรสูงอายุ ความกาวหนา
เขามาอยูในเมือง น้ำ พลังงาน
เพิ่มมากขึน้
ทางเทคโนโลยี

สภาวะภูมิอากาศ ภัยกอการราย
เปลี่ยนแปลง ภัยคุกคามไซเบอร

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

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

เปาหมายยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 เนนทำใหเกิดความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน โดยนำ วทน. ไปเปนเคร�องมือสำคัญ
ในการขับเคล�อนเปาหมายดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศผานการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ ลดความเหล�อมล้ำ
นำประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง นอกจากนี้ รัฐบาลกำหนดเปาหมาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในการสรางมูลคาเพิม่ เพ�อดึงดูดการลงทุน โดยกลไก
ขับเคล�อนเศรษฐกิจเพ�ออนาคต (new engine of growth) ไดแก 5 อุตสาหกรรมอนาคต
(new S-curve) ที่มีศักยภาพและมีรากฐานสืบเน�องจากการตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม
(first S-curve)

ประเด็นเหลานี้สะทอนโอกาส และภารกิจที่สำคัญขางหนา
ของ สวทช.
ที่ตองมุงเนนดำเนินการในป 2560-2564
• การสรางภูมิปญญาทางวิทยาศาสตร ผานงานวิจัย การเสริมความเขมแข็งเทคโนโลยี
4 สาขาหลัก เพ�อสรางนวัตกรรมใหมๆ ไปสูการใชประโยชน
• การทำงานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพระดับสากล
• การจัดการองคกรใหสามารถรับโจทยจากผูป ระกอบการ และทำงานรวมกับเอกชนอยาง
มีประสิทธิภาพ เชน การสรางความรวมมือในรูปแบบคอนซอรเทียม
• การรวมขับเคล�อนโครงการสำคัญของประชารัฐ (เชน การยกระดับนวัตกรรมและผลิต
ภาพการสงเสริมผูป ระกอบการ SMEs และ Startup การพัฒนาคลัสเตอรอตุ สาหกรรม
อนาคต การพัฒนาเกษตรสมัยใหม เปนตน)
• ความรวมมือที่ดีกับสถาบันวิจัยอ�น และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและตางประเทศ
• การมีสวนรวมในการสรางระบบนวัตกรรมของประเทศ เพ�อกาวสูเศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจที่เช�อมโยงกับนานาชาติระดับกาวหนา
• การมีสวนรวมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน วทน. และโครงสรางพื้นฐานดาน
คุณภาพของประเทศ เชน การพัฒนาฐานขอมูลมาตราฐานและหองปฏิบัติการทดสอบ
เพ�อสนับสนุนระบบการใหบริการเทคนิคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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5 new S-curve ไดแก (1) อุตสาหกรรมหุนยนตเพ�ออุตสาหกรรม (2) อุตสาหกรรมการขนสงและการบิน (3)
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (4) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (5) อุตสาหกรรมดิจิทัล
5 first S-curve ไดแก (1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
(3) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (4) อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
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สวทช. กำหนดประเด็นวิจย
ั และพัฒนา ทีจ่ ะนำองคความรูแ ละนวัตกรรม
ไปตอบสนองการแกไขปญหาหรือการพัฒนาในดานตางๆ ตามเปาหมายของประเทศ
และเน�องจากงานวิจยั และพัฒนามีระยะเวลาในการสงมอบผลงานตางกัน สวทช. จัดประเภท
งานวิจัยและพัฒนาเปน 3 กลุมหลัก ไดแก
1. ประเด็นวิจัยมุงเนน และประเด็นมุงเนนยอย มุงดำเนินการเพ�อสรางผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคมใหเปนที่ประจักษภายในป พ.ศ. 2564
2. งานวิจัยและพัฒนาในคลัสเตอร (cluster) เปนการเลือกใชและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพ�อตอบโจทยของประเทศ และ cross-cuttingเปนการบริหารจัดการ
โปรแกรมวิจัยที่เปนการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใชประโยชนและขยายผลได
ในหลายคลัสเตอร
3. เทคโนโลยีฐาน (platform technology) เปนการพัฒนาเพ�อสั่งสมขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยี บุคลากรและโครงสรางพื้นฐาน เพ�อพัฒนาเทคโนโลยีที่คาดวาจะมี
ความจำเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

นวัตกรรมขอมูลและการบริการ
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และอาห

พ ลัง

Cross-cutting
Platform
technology

ษตร

เก

Cluster-based
research

ล อ ม

ประเด็นวิจัยมุงเนน 5+3

เซ็นเซอรและระบบสมองกลอัจฉริยะ

ประเด็นวิจย
ั มุง
 เนน 5 เรือ
่ งหลัก
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1. เกษตรสมัยใหม

มุงเนนการปรับปรุงพันธุ โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพ�อเพิ่มผลผลิต ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ และรองรับสภาวะโลกรอน การพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการแปลง
เพ�อใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เกษตรแมนยำ (precision farming) เทคโนโลยี
ระบบพยากรณและเตือนภัยและส�อสารขอมูล การประยุกต ใชสารชีวภัณฑปอ งกัน/กำจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช การใชเทคโนโลยี LCA/carbon footprint/water footprint เพ�อ
ประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ และการปรับปรุงกระบวนการนำผลิตผลทางการเกษตร
ไปใชประโยชนเพ�อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

2. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

มุง เนนประเด็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการเผาไหมและการจัดการชีวมวลเพ�อผลิตไฟฟาและ
ความรอน และการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพรุน ที่ 1 จากชีวมวล
และประเด็นวิจัยดานเคมีชีวภาพ ที่สนับสนุนกระบวนการผลิตสารตัวกลางเพ�อไปผลิต
พลังงานชีวภาพ/เคมีชีวภาพ และการนำสารตัวกลางไปผลิตเปนสารมูลคาสูงตางๆ เพ�อ
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ
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3. อาหารเพ�ออนาคต

มุง เนนประเด็นการพัฒนาตนเชือ้ อาหารหมัก และโพรไบโอติกเพ�อใหไดผลิตภัณฑอาหาร
ทีม่ คี วามปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพสูง การพัฒนาสารเสริมอาหารจากธรรมชาติ การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตอาหารทางการแพทยสำหรับผูป ว ย/อาหารสำหรับผูส งู อายุ การพัฒนา
เทคโนโลยีเพ�อการผลิตอาหารและรองรับมาตรฐานดานความยั่งยืน และการพัฒนา
เทคโนโลยีตรวจวินจิ ฉัย เชือ้ กอโรค/สารเคมี สารปนเปอ น และระบบตรวจสอบยอนกลับ

ประเด็นมุง
 เนน 3 เรือ
่ งยอย
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4. การสรางเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดชวงชีวิต

มุง เนนการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย เทคโนโลยีแนะนำการจัดการสุขภาพและพัฒนา
การของเด็ก ระบบขอมูลดานสุขภาพสวนบุคคล ขอมูล online และ mobile app ดาน
สุขภาพ ฐานขอมูลบูรณาการดานสุขภาพ เทคโนโลยีเพ�อชวยผูสูงอายุ เทคโนโลยีเพ�อ
ใหดำรงชีวติ โดยลดการพึง่ พา (assistive/independent living technology) เทคโนโลยี
ICT และส�อเพ�อการเรียนรูต ลอดชวงชีวติ การเฝาระวังโรคระบาดและการปองกันรักษาโรค
ระบบเฝาระวังและติดตามโรคสำคัญ การพัฒนายา วัคซีนและสมุนไพร และการพัฒนา
อุปกรณการแพทย การพัฒนาเคร�องมือ อุปกรณการแพทยอัจฉริยะ ระบบการแพทย
ฉุกเฉินและระบบสงตอ
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5. อุตสาหกรรมยานยนตและขนสงสมัยใหม

มุงเนนการพัฒนา 2 สวน คือ อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle, EV) ใน
สวนระบบกักเก็บพลังงาน มอเตอรและไดรฟ โครงสรางน้ำหนักเบาและการประกอบ
โครงสรางพื้นฐาน และ การพัฒนาระบบขนสงทางราง (test track rail) เนน track
work, rolling stock ระบบจายไฟฟา ระบบอาณัติสัญญาณ การบูรณาการและทดสอบ
ระบบรถไฟฟาตนแบบ การทดสอบการเดินรถ และการวิจัยนโยบายและการผลักดัน
เชิงนโยบาย
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1. ดิจิทัล

นำเทคโนโลยีและตนแบบตางๆ ไปประยุกต ใช ในการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (smart city) เพ�อสรางนวัตกรรมบริการ เพิม่ คุณภาพชีวติ
ประชาชน ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย โดยบูรณาการ
เช�อมโยง CCTV การประมวลผล ระบบรายงานสภาพจราจรแบบ
real-time และระบบบอกเวลารถเขาปาย การพัฒนาเทคโนโลยี
ตรวจนับและตรวจจับ และการพัฒนาศูนยสง่ั การอัจฉริยะบน cloud
เพ�อรวบรวมขอมูลนำรอง IoT จาก sensors/CCTV/GPS

2. อิเล็กทรอนิกส หุนยนตและระบบอัตโนมัติ

นำผลงานดานระบบอัตโนมัติ (automation) มาตอยอดยกระดับ
ระบบการผลิตใหมผี ลิตภาพและมาตรฐานสูงขึน้ รองรับการเปนฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมขัน้ สูง (advanced OEM) ในอนาคตอันใกล
เชน อิเล็กทรอนิกสอจั ฉริยะ (smart electronics) ยานยนตสมัยใหม
(next-generation automotive) และตนแบบหุนยนตสำหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตตางๆ

3. อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวระดับบน

มุงเนนสนับสนุนการทองเที่ยวในพื้นที่นำรองคือกลุม 6 จังหวัด
อันดามันใหเปน Andaman Bio-resort Towns เพ�อเพิ่มรายได
จากการทองเที่ยวดวยผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐาน
ภูมิปญญาไทย ลดการปลดปลอยมลพิษและอนุรักษสิ่งแวดลอม
เชน พัฒนาระบบเตือนภัย/เฝาระวังภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการ
การใชประโยชนทรัพยากรชายฝง ทะเล การผลิตอาหารอินทรียเ พ�อ
สุขภาพและโภชนบำบัด บรรจุภัณฑ ไบโอพลาสติก การพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพร
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งานวิจย
ั และพัฒนาในคลัสเตอร โปรแกรม cross-cutting และเทคโนโลยีฐาน

มีเปาหมายในการสรางเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑการแพทยเพ�อดูแลสุขภาพประชาชน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชงบประมาณดานสุขภาพของภาครัฐ เตรียมความพรอมของ
ประเทศในการรับมือโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ ประกอบดวยโปรแกรมวิจัยเทคโนโลยีเพ�อ
เตรียมพรอมปองกันโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทยเพ�อการดูแล
สุขภาพประชาชน และเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณทางการแพทย
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crosscutting
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คลัสเตอรสุขภาพและการแพทย

คลัสเตอรอุตสาหกรรมการผลิต
ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ
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มีเปาหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพ�อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ประกอบดวยโปรแกรมวิจยั อุตสาหกรรมชิน้ สวน
ยานยนตสมัยใหม การคมนาคมขนสงระบบราง มอเตอรและระบบควบคุม ระบบอัตโนมัติ
และหุนยนต และแมพิมพและเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ

คลัสเตอรทรัพยากรชีวภาพ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
ªÕÇÀÒ¾

คลัสเตอรเกษตรและอาหาร

มีเปาหมายในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การผลิตสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ลดความสูญเสีย
ในขั้นตอนการผลิต และการผลิตอยางยั่งยืน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวยโปรแกรมวิจัย มันสำปะหลัง เมล็ดพันธุ
การปรับตัวภาคการเกษตรเพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลิตสัตว
และสุขภาพสัตว และนวัตกรรมอาหาร

คลัสเตอรพลังงานและสิ่งแวดลอม

มีเปาหมายเพ�อเสริมสรางความมัน่ คงดานพลังงาน ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
เพิ่มความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศในประเด็น
ความยั่งยืน และการคากับสิ่งแวดลอม ประกอบดวยโปรแกรมวิจัย สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี
พลังงานใหม การรวมสนับสนุนทุนวิจยั กฟผ.-สวทช. และเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
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มีเปาหมายในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ�อการอนุรักษ ใชประโยชนและการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพใหมอยาง
ยั่งยืน ประกอบดวยโปรแกรมวิจัยการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในอุตสาหกรรมใหม
โปรแกรม cross-cutting

โปรแกรมนวัตกรรมการบริการ เนนการพัฒนานวัตกรรมขอมูลเพ�อการบริการ

ชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม ใชประโยชนทางการแพทยและ
สาธารณสุข และการจัดการเมืองในเร�องการเดินทางและความปลอดภัย
โปรแกรมเซ็นเซอรและระบบอัจฉริยะ มุงพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอรและ
ระบบอัตโนมัติ เพ�อการตรวจวัด ติดตาม และทำนายผล หรือการควบคุมแบบอัตโนมัติ
ในกลุมเกษตรและอาหาร สิ่งแวดลอม และสุขภาพและการแพทย
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เทคโนโลยีฐาน (platform technology)

เทคโนโลยีฐานดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร
Digital
Technology

เทคโนโลยีฐานดานพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
Biotechnology

มุง เนนการพัฒนาเทคโนโลยีชวี วิทยาสังเคราะห (Synthetic Biology
Technology) โดยใชการจัดการและวิเคราะหขอ มูลโอมิกสขนาดใหญ
(Integrated Omics) ประยุกต ใชเทคโนโลยีชวี สารสนเทศในเพ�อชวย
วิเคราะหขอมูลโอมิกสหลายระดับรวมกัน พัฒนาเคร�องมือในการ
ปรับเปลีย่ นเซลลในระดับพันธุกรรม/วิถเี มตาบอลิก เพ�อใหไดคณ
ุ สมบัติ
ตามตองการ นอกจากนี้ยังมุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เชน
เทคโนโลยีจโี นม เซ็นเซอรและการประมวลภาพ เพ�อพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารและเกษตรสมัยใหมของประเทศ

เทคโนโลยีฐานดานเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
Materials
Technology
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มีเปาหมายเพ�อพัฒนาวัสดุ ขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุ กระบวนการผลิต
เพ�อใหไดวัสดุที่มีสมบัติตามความตองการ ลดตนทุน เพิ่มคุณภาพ
ประหยัดเวลาในการผลิต และสรางความยั่งยืนในการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม และสรางขีดความ
สามารถในการออกแบบ วิศวกรรม การผลิต และวิเคราะหทดสอบ
สมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ โดยพัฒนาเทคนิควิธีการสมัยใหม
อาทิ ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุนยนต การผลิตตนแบบรวดเร็ว
3D printing การใชคอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบ การวิเคราะห
ทางวิศวกรรม

มีเปาหมายเพ�อพัฒนาเทคโนโลยี เชน เซ็นเซอร ในการตรวจวัด
ดานตางๆ เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ
กำลัง ระบบจายพลังงานและควบคุม อุปกรณสอ� สารไรสายทีค่ วบคุม
ดวยซอฟตแวร เทคโนโลยีทช่ี ว ยใหอปุ กรณสอ� สารมีประสิทธิภาพสูง
และเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามเปนอัจฉริยะ สามารถประมวลผล
คำพูด ภาษาธรรมชาติ ภาพ ความสัมพันธ ในรูปแบบการส�อสาร
ระหวางสมองกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการวิเคราะหและบริหาร
จัดการฐานขอมูลขนาดใหญและมีความหลากหลายเพ�อประยุกต
ในดานตางๆ และแพลตฟอรมบริการสำหรับการส�อสารและเช�อมตอ
ของ Internet of Things (IoT)

เทคโนโลยีฐานดานนาโนเทคโนโลยี
Nano
Technology

มีเปาหมายเพ�อการออกแบบและสังเคราะหสารหรือวัสดุใหมระดับ
นาโน เชน ควอนตัมดอท อนุภาคนาโน และผลึกนาโน แทงนาโน
(nanorods) คารบอนนาโน (carbon nanotube) เสนใยนาโน
(nanofiber) ไปจนถึงกราฟน หรือฟลมบางนาโน และวัสดุนาโน
คอมโพสิต หรือวัสดุรูพรุนนาโน และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
การประกอบ การพัฒนาผลิตภัณฑนาโนใหมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยดวยเทคโนโลยี อาทิ 3D printing การพิมพวงจร
อิเล็กทรอนิกส Lithography จักรกลไฟฟาขนาดจิว๋ Lab-on-a-chip
และพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดวิเคราะหระดับนาโน ทัง้ เชิงกายภาพ
เชิงเคมี เชิงชีวภาพ และวิธกี ารทดสอบมาตรฐานเพ�อใหผลทดสอบ
ทีส่ ม่ำเสมอ เพ�อสรางมาตรฐานในการวิจยั และพัฒนานาโนเทคโนโลยี
ในทุกแขนง
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สวทช. วางแนวทางดำเนินงาน 5 กลยุทธ

กลยุทธของ สวทช. ป 2560-2564
การขับเคล�อนงานวิจยั พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ของ สวทช. จะตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกพันธกิจของ สวทช. นอกจากนี้ ยังมีกลไกสนับสนุนอ�นๆ ที่จะตองบริหาร
จัดการใหเกิดความสอดประสานกัน (alignment) เพ�อไปสูเ ปาหมายทีเ่ ปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
ดังนี้

$

RDDE&TT (ปกธงกำหนดเปาหมาย)
กำหนดประเด็นมุงเนน และกลไกรองรับการขยายผล
สำหรับขีดความสามารถดานการออกแบบและวิศวกรรม
quality assurance system
ขับเคล�อนการพัฒนาชุมชนดวย วทน.
ความรวมมือ
ระหวางองคกร
สรางความ
รวมมือเชิงรุก
ดวย speed,
quality&friends
เจาะเปาหมาย
ที่มีความตองการ
แตกตางกัน

ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
กำหนดสาขา
ความรวมมือ
ระหวาง สวทช.
กับหน�วยงาน
ตางประเทศ ที่จะ
เสริมความ
เชี่ยวชาญ สวทช.

การพัฒนา
กำลังคน
สรางกำลังคน
ดาน วท ที่มี
คุณภาพใหกับ
ประเทศ ดวย
ทิศทางสนับสนุน
และเช�อมโยงกับ
สวทช.

การบริหาร
บุคลากร สวทช.
คน สวทช.
เปนคนเกง
เปนคนดี
มีสุขในการ
ทำงาน
และผูกพันตอ
องคกร

โครงสราง
พื้นฐาน
Comprehensive
science park
และผลักดัน
ไปสูศูนยกลาง
ASEAN ดานการ
วิเคราะหทดสอบ
ออกแบบและวิศวกรรม

Vision
Mission
เปาหมาย
การบริหาร
จัดการภายใน
นโยบาย เปาหมาย
กระบวนการ ที่สอด
ประสานในทิศทาง
เดียวกัน สารสนเทศ
และการส�อสาร (ICT)
การสราง brand และ
ประชาสัมพันธ

สวทช. ใชแผนที่กลยุทธที่แบงตามมุมมองของ Balanced Scorecard (BSC) แสดง
ใหเห็นถึงเปาหมายทีเ่ รียกวา Strategic Objective (SO) ในแตละเร�องทีย่ อ ยลงไปทีจ่ ะตอง
ดำเนินการใหสำเร็จเพ�อสนับสนุนเปาหมายสูงสุด รวมถึงกำหนดวิธีการวัดผลสำเร็จ
ดังรูป
S01

มุมมอง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
พันธมิตร
/ลูกคา/การเงิน

กระบวนการ
ภายใน

S02
S05

S03

โครงสรางพื้นฐานและมาตรการ
สนับสนุนที่ใชประโยชน
อยางแพรหลาย

ความสามารถขององคกร
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ความมั่นคง
ทางการเงิน

S08

การวัดผลสำเร็จ

ผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
ความรวมมือ
กับพันธมิตร
ทั้งในและตางประเทศ

S06

การประสาน
การดำเนินงาน
ในทุกระดับ

การใชความรูรวมกัน
เพื1อการเติบโตขององคกร

S09

• มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม

S04

การประยุกต ใช
ผลงานวิจัย
และองคความรู

S07

การกำหนดและแก โจทย
ที่ตอบสนองความตองการ
อยางแทจริง

บุคลากร
เกง ดี มีสุข ผูกพัน

• มูลคาการลงทุน

• ความพึงพอใจหลังการสงมอบผลงาน

• ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
• การสรางองคความรูและนวัตกรรม
ที่ใชประโยชนไดอยางคุมคา

$

กลยุทธท่ี 1 : บูรณาการความสามารถที่ สวทช. และพันธมิตรมีอยู เพ�อทำงานดาน

วทน. ใหตอบโจทยทส่ี ำคัญของประเทศ (partnership for nation benefits) มุง เนน
การกำหนดโจทยประเด็นหลักเพ�อตอบสนองโจทยหลักที่สำคัญของประเทศ จัดทำแผนที่
นำทางเทคโนโลยี (technology roadmap) ในประเด็นมุง เนน และนำมาใช ในการวางแผน
จัดสรรทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน เคร�องมืออุปกรณ และการวางแผนบุคลากร
กลยุทธที่ 2 : เรงสรางความเขาใจ การรับรู และการยอมรับในบทบาทและความ
สามารถของ สวทช. กับหน�วยงานพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ (Open NSTDA)
มุงเสาะหาและทำงานรวมกับพันธมิตรโดยการมีสวนรวมกับกลุมเปาหมายในเวทีตางๆ
การสรางการรับรูต ราสัญลักษณ (brand) ของ สวทช. เพ�อใหเปนทีร่ จู กั และสรางช�อเสียง
(visibility) ของ สวทช. ใหเปนทีย่ อมรับ การพัฒนาเนือ้ หาและรูปแบบการประชาสัมพันธ
ผลงาน สวทช. และสรางประเด็นหลักในการสงมอบเปนชุดผลงาน (package) เพ�อสราง
ผลกระทบ
กลยุทธที่ 3 : บริหารงานวิจัยครบวงจรตั้งแตรับโจทย ออกแบบ วิศวกรรม และ
ทดสอบให ไดมาตรฐานพรอมใชงาน ไปจนถึงการใชประโยชน (RDDE excellence)
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจยั ตัง้ แตกำหนดโจทยวจิ ยั รวมกับกลุม เปาหมาย
ผู ใช การวิเคราะหการตลาดและโอกาสการนำไปใช การนำ Stage Gate และ Technology
Readiness Level (TRL) มาใช ในการบริหารจัดการงานวิจัย การวิเคราะหกฎระเบียบ
และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของและมีสว นรวมในการกำหนดมาตรฐานของประเทศ และเตรียม
ความพรอมและปรับมุมมองนักวิจัย เพ�อการผลักดันผลงานไปสูการใชประโยชน
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กลยุทธที่ 4 : พัฒนามาตรการสนับสนุนรวมกับกลไกภาครัฐ ใหเปนประโยชน

ในการขับเคล�อน วทน. ของประเทศ (STI solutions provider) ออกแบบและกำหนด
มาตรการและรูปแบบกลไกสนับสนุนภาคสวนตางๆ ในการลงทุนและการใชประโยชน วทน.
รวมทั้งใหบริการโครงสรางพื้นฐาน วทน. ที่สำคัญและไมซ้ำซอนกับหน�วยงานอ�น เชน
Fund of Funds การกำหนด business model การพัฒนากระบวนการและการเจรจา
การอนุญาตให ใชสิทธิ การสงมอบผลงานในเชิงสาธารณะประโยชนผานการบริจาคหรือ
social enterprise การพัฒนาระบบสนับสนุนการแตกหน�อธุรกิจ (spin off)
กลยุทธที่ 5 : ปรับกระบวนการทำงานใหสอดประสานตั้งแตนโยบายสูการปฏิบัติ
รักษาระดับของความยืดหยุนคลองตัว ถูกตองโปรงใส ใหเปนจุดเดนของ สวทช.
(simple and smart) พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในใหมคี วามคลองตัว ลดระยะเวลา
เพิม่ ความแมนยำ เพิม่ ความพึงพอใจของผูร บั บริการขัน้ ถัดไปทัง้ ภายในและภายนอกองคกร
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสารเปนเคร�องมือสำคัญในการอำนวยความ
สะดวกการบริหารจัดการและกระบวนการภายใน และบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
สวทช. เพ�อสงเสริมการสงมอบผลงานที่เปนเลิศ พรอมขับเคล�อนงานที่สงผลกระทบสูง
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
ในการทำงานทุกระดับตั้งแตระดับกลยุทธไปสูการปฏิบัติในระดับบุคคล สวทช. ประยุกต
หลักคิดของการบริหารจัดการคุณภาพ 4 ขั้นตอน (Plan-Do-Check-Act – PDCA)
ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงอยางตอเน�อง
ดวยเคร�องมือ กลไกตางๆ
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PLAN

การวางแผน (Plan)

สวทช. มีการจัดทำแผนกลยุทธ สวทช. ระยะ 5 ป และแผนดำเนินการประจำป การ
บริหารความเสี่ยง เพ�อใหองคกรมีการวางแผนปองกันและรองรับผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

DO
การปฏิบัติตามแผน (Do)

สวทช. ถายทอดจากนโยบายและแผนงานไปสูการปฏิบัติ โดยใช Balanced Scorecard
การกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ และเคร�องมือ Individual Action and Development
Plan (IADP) สวทช. มีระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารคุณภาพ ระบบ
บริหารจัดการงานวิจยั กลไกเช�อมโยงถายทอดองคความรูแ ละเทคโนโลยีไปสูก ารสงมอบ
ผลงานไปใชประโยชน กลไกสนับสนุนที่จำเปน ไดแก การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด การจัดการทรัพยสนิ ทางปญญา การวิเคราะห
ทดสอบและมาตรฐาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนากำลังคน การส�อสาร
การสรางความรวมมือกับพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ การพัฒนาบุคลากร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกลไกตางๆจะตองสอดรับประสานเปนไปในทิศทางเดียวกัน

CHECK

การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน (Check)

สวทช. มีกลไกการตรวจสอบและประเมินผลงาน มีการรายงานผลการดำเนินงานในมิติ
ตางๆ ตอผูบริหาร และคณะกรรมการในดานตางๆ มีการตรวจสอบ และควบคุมภายใน
และมีหน�วยงานประเมินผล เพ�อใหมน่ั ใจวาสามารถสงมอบผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามระเบียบ ถูกตอง โปรงใส

การปรับปรุงพัฒนา (Act)

สวทช. มีการทบทวนบทเรียน (lesson learned) ติดตาม
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งภายในภายนอก และนำมา
วิเคราะหปรับปรุงพัฒนาแผนงานอยางสม่ำเสมอในทุกระดับ
เพ�อใหมั่นใจวา สวทช. มีกลยุทธที่ทันสมัย สอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง ตอบสนองตอโจทยของประเทศ
สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรมและ
ยั่งยืน

ACT
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