แผนกลยุทธ์ ฉบับทบทวน 6.1

(พ.ศ. 2561-2565)

สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.)
มีกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำ�ทุกปี (rolling strategic plan) เพื่อปรับ
เปลีย่ นกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป กระบวนการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ จึงมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งในการทำ�ให้องค์กรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
และแผนการดำ�เนินงาน เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุทิศทาง เป้าหมาย สามารถ
ส่งมอบผลงานสูเ่ ศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ โดยแผนกลยุทธ์
ฉบับทบทวน 6.1 ฉบับย่อ เป็นเอกสารสื่อสารสาระสำ�คัญในส่วนที่มีการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น
ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช. จะดำ�เนินการ เป้าหมายสิ่งส่งมอบ และประโยชน์
ทีป่ ระเทศจะได้รบั ในเรื่องของผลกระทบทีเ่ กิดจากธุรกิจเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
ใหม่ นำ�ไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ สวทช. ตามที่ ได้กำ�หนดในแผนกลยุทธ์
ฉบับที่ 6
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วิสัยทัศน์
ของ สวทช.

“พันธมิตรร่วมทาง
ที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี”

พันธกิจ

“การวิจัย พัฒนา ออกแบบ
และวิศวกรรม (RDDE)
และถ่ายทอดเทคโนโลยี (TT)
ควบคู่กับการพัฒนากำ�ลังคน (HRD)
และโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ด้วยระบบ
บริหารจัดการภายใน (Int. Mgt.)
ที่มีประสิทธิภาพ”

ค่านิยมหลัก
Nation First
Science and Technology Excellence
Teamwork
Deliverability
Accountability and Integrity
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1. หลักการแนวคิดของแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน 6.1
การทบทวนแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สวทช. มีความชัดเจนมากขึ้น
ในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช. จะดำ�เนินการในช่วง 5 ปีข้างหน้า  เป้าหมายสิ่งส่งมอบ
และประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ ดำ�เนินการภายใต้หลักการ 4 เรื่อง ได้แก่
Impact – ส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานของ สวทช. ในเชิง
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความสามารถในการแข่งขัน
Visibility – เกิดการรับรูถ้ งึ ความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ภูมภิ าค
และระดับโลก
Relevance – เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ
Excellence – สร้างสรรค์จากความเชี่ยวชาญและความสามารถของ สวทช.
และนำ�ไปสู่การสร้างความเก่ง การสร้างความสามารถที่จะนำ�ไปต่อยอดได้ ในอนาคต
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2. บริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่สำ�คัญในปี 2560
ประเทศไทยให้ความสำ�คัญอย่างมากในการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
ประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ
ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี รัฐบาลได้กำ�หนดเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และได้ ให้ความสำ�คัญวาง
ยุทธศาสตร์ทชี่ ดั เจนในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
กลไกส่งเสริมให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการส่งเสริมนวัตกรรมของภาค
เอกชน พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำ�หรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย กลไกบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
แนวคิดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) สร้างระบบ
นิเวศนวัตกรรม ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่สนับสนุนงานวิจัยแบบ
translational เพื่อขยายประโยชน์ไปสู่เชิงพาณิชย์
เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (disruptive technologies) การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีส่งผลปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การบริการ เกษตรกรรม และการค้าแบบ
เดิมไปสู่รูปแบบใหม่

ที่มา: สวทน. และ McKinsey Global Institute
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จุดมุ่งเน้นการดำ�เนินงานของ สวทช.
ทิศทางของรัฐบาลผลักดันในเรื่องการใช้ วทน. เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สวทช. จึงได้ก�ำ หนดเป้าหมายสำ�คัญในการสร้างผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรตอบโจทย์ที่สำ�คัญของประเทศ
สร้างองค์ความรูเ้ พื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต และส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกต่างๆ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ตามทิศทาง
ประเทศไทย 4.0 ทีม่ งุ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เป้าหมายของประเทศ และจัดทำ�แผนงาน
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้สอดรับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หรือ EEC และสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการผ่านกลุ่มประชารัฐ

www.nstda.or.th
© NSTDA 2018

เป้าหมายของ สวทช. ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 มีสองเรื่อง คือ การสร้างผล
กระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการเพิม่ สัดส่วนการลงทุนของภาคส่วนต่างๆ ในกิจกรรม
ด้าน วทน.
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากผลงานด้าน วทน.
ที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 5 เท่า ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี
ของ สวทช. ปี 2560-2564
การลงทุนในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคการผลิต ภาคบริการและ
ภาคเกษตรกรรม 2 เท่า ของการลงทุนปี 2559
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ประเด็นวิจัยและพัฒนา ที่ สวทช. จะนำ�องค์ความรู้และนวัตกรรมไปตอบ
สนองการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามเป้าหมายของประเทศ และ
เนื่องจากงานวิจัยและพัฒนามีระยะเวลาในการส่งมอบผลงานต่างกัน สวทช. จึงจัด
ประเภทงานวิจัยและพัฒนาเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
ประเด็นมุ่งเน้น 5+3 ได้แก่ ประเด็นมุ่งเน้น 5 เรื่อง เพื่อร้อยเรียงประเด็น
งานวิจัยและพัฒนาที่พร้อมนำ�ไปสร้างผลกระทบให้แก่ประเทศ และเทคโนโลยีฐานแบบ
บูรณาการ 3 เรื่อง
งานวิจัยและพัฒนาในคลัสเตอร์ (cluster) เป็นการเลือกใช้และพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ และ cross-cutting เป็นการบริหาร
จัดการโปรแกรมวิจยั ทีเ่ ป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทสี่ ามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์และขยายผล
ได้ ในหลายคลัสเตอร์
เทคโนโลยีฐาน (technology platform) เป็นการพัฒนาเพื่อสร้างขีดความ
สามารถและองค์ความรู้ บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน พัฒนาเทคโนโลยีที่คาดว่า
จะมีความจำ�เป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

Technology
platform

3 NSTDA integrated technology platform
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ประเด็นมุ่งเน้น 5+3 ของ สวทช. เป็นจุดเน้นในการดำ�เนินงานของทุกพันธกิจของ
สวทช.
1. อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation: FI) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มมูลค่า  สนับสนุนการเป็นครัวของโลก สนับสนุน
ให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในการผลิต Functional Ingredient จากทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศ สร้างการเติบโต GDP ของประเทศจากอุตสาหกรรมใหม่
2. ระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation: MT) มีเป้าหมายในการ
ต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีให้กบั ผูป้ ระกอบการชิน้ ส่วนยานยนต์เดิม ไปสูอ่ ตุ สาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับและ
ชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ และ
เกิดการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งรองรับระบบขนส่งสมัยใหม่
3. การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Health and Quality of
life: HQ) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของ
ผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ าร เทคโนโลยีจากการใช้ขอ้ มูลพันธุกรรม เทคโนโลยีเซลล์และยีนบำ�บัด
เทคโนโลยีดิจิทัลและไอที ในการป้องกัน รักษา  และฟื้นฟูโรคอย่างมีประสิทธิภาพและ
แม่นยำ� เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม
การผลิตและบริการด้านสุขภาพ และสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ
4. เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biochemicals and Biofuels: 2B)
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพโดยการมุ่งสร้างอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิง
ชีวภาพจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5. นวั ต กรรมเพื่ อ การเกษตรยั่ ง ยื น (Innovation for Sustainable
Agriculture: ISA) เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีมูลค่าเพิ่ม
โดยการพัฒนาการเกษตรภายในประเทศให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นด้วยการใช้
ทรัพยากรน้อยลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และการเลือกใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการผลิต
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3 เทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ (integrated technology platform)
เกิดจากแนวคิดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต และการต่อยอดเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ เกิดจากการควบรวมเทคโนโลยีหลากหลายสาขา  สวทช. จึงสร้างกลไกการ
ทำ�งานเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีระหว่าง 4 ศูนย์แห่งชาติให้เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่จะนำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์ ในอนาคต
Sensors การพั ฒ นาเซ็ น เซอร์ ตั้ ง แต่ สารวั ส ดุ ต้ั ง
ต้น กระบวนการแยกสาร สาร/วัสดุขยายสัญญาณ
ระบบวัด/ตรวจจับจัดการข้อมูล เพื่อการประยุกต์ ใช้
กับ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่มีบทบาทสำ�คัญ
ต่อประเทศไทยในปัจจุบนั ได้แก่ ด้านการเกษตรและอาหาร
ด้ า นการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ ด้ า นอุ ต สาหกรรมยาน
ยนต์และระบบโลจิสติกส์ และด้านสิ่งแวดล้อมและ
ที่อยู่อาศัย
High-Performance Computing & Data Analytics
เทคโนโลยีทนี่ �ำ ข้อมูลทีม่ กี ารเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลทาง
ชีวภาพ ข้อมูลเสียงและภาพ ข้อมูลสภาพแวดล้อม ฯลฯ
ซึ่งอาจเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ มาวิเคราะห์ประมวลผล
โดยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการตัดสินใจ
แปลความหมาย ทำ � นาย เตื อ นภั ย แทนการใช้
มนุษย์วิเคราะห์ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
ในการประมวลผลและการพั ฒ นาอั ล กอริ ทึ ม
หาความสัมพันธ์ การรู้จำ� การสร้างแบบจำ�ลอง และ
optimization เป็นต้น
Bio-based materials การนำ�องค์ความรู้ในเทคโนโลยีฐาน   
Synthetic Biology ในการควบคุมการทำ�งานของ
สิ่งมีชีวิตได้อย่างจำ�เพาะและมีประสิทธิภาพ ไปขยาย
ขนาดการผลิตสารที่ต้องการ และองค์ความรู้ ในการ
นำ�วัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรมาผลิต Biomaterials เช่น
Cellulose Xylose Lignin ร่วมกับเทคโนโลยีการ
สั ง เคราะห์ วั ส ดุ การขึ้ น รู ป ชิ้ น งานวั ส ดุ การผลิ ต
ให้ มี ส มบั ติ ต ามความต้ อ งการ เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมต่างๆ

10

งานวิจัยและพัฒนาในคลัสเตอร์ cross-cutting และเทคโนโลยีฐาน

1. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ ลดความสูญเสียในขั้นตอนการผลิต และการผลิตอย่างยั่งยืน เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยโปรแกรมวิจัย
มันสำ�ปะหลัง เมล็ดพันธุ์ การปรับตัวภาคการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์ และนวัตกรรมอาหาร
2. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มความสามารถการแข่งขันของภาค
การผลิตและภาคบริการของประเทศในประเด็นความยั่งยืน และการค้ากับสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยโปรแกรมวิจัย สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ การร่วมสนับสนุนทุนวิจยั กฟผ.สวทช. และเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
3. คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ มีเป้าหมายในการสร้างเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์
การแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณด้านสุขภาพ
ของภาครัฐ เตรียมความพร้อมของประเทศในการรับมือโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ� ประกอบ
ด้วยโปรแกรมวิจัย เทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ� เทคโนโลยี
ชีวภาพทางการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน และเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์
ทางการแพทย์
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4. คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมการผลิต มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย
โปรแกรมวิจยั อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์สมัยใหม่ การคมนาคมขนส่งระบบราง มอเตอร์
และระบบควบคุม ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ แม่พิมพ์และเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
5. คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ มีเป้าหมายในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพใหม่อย่างยั่งยืนประกอบด้วย โปรแกรมวิจัยการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในอุตสาหกรรมใหม่  
เทคโนโลยี cross-cutting ได้แก่
1. โปรแกรมนวัตกรรมการบริการ เน้นการพัฒนานวัตกรรมข้อมูลเพื่อการบริการ ช่วยเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
และการจัดการเมืองในเรื่องการเดินทางและความปลอดภัย
2. โปรแกรมเซ็นเซอร์และระบบอัจฉริยะ มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบ
อัตโนมัติ เพื่อการตรวจวัด ติดตามและ ทำ�นายผล หรือการควบคุมแบบอัตโนมัติ ในกลุ่ม
เกษตรและอาหาร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและการแพทย์

4 เทคโนโลยีฐาน (technology platform)
1. เทคโนโลยีฐานด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพ มีเป้าหมายเพื่อการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ
ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์ขนาดใหญ่แบบบูรณาการ
(Integrated Omics) และ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการดัดแปลง
ปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม และวิถีเมตาบอลิกในเซลล์เป้าหมาย
เพื่ อ ให้ เ ซลล์ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละผลิ ต สารตามต้ อ งการ เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารของไทย โดยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีจีโนม เซ็นเซอร์
การประมวลผลภาพ
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2. เทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยี โลหะและวัสดุ มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาวัสดุ ขึน้ รูปชิน้ งานวัสดุ กระบวนการผลิต เพื่อให้
ได้วสั ดุทมี่ สี มบัตติ ามความต้องการ ลดต้นทุน เพิม่ คุณภาพ ประหยัด
เวลาในการผลิต และสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และสร้างขีดความสามารถ
ในการออกแบบ วิศวกรรม การผลิต และวิเคราะห์ทดสอบสมบัตขิ อง
วัสดุและผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาเทคนิควิธีการสมัยใหม่ อาทิ ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การผลิตต้นแบบรวดเร็ว 3D Printing  
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
3. เทคโนโลยีฐานด้านดิจิทัล มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยี เช่น เซ็นเซอร์ ในการตรวจวัดด้านต่างๆ เทคโนโลยีเซลล์
แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์ก�ำ ลัง ระบบจ่ายพลังงานและ
ควบคุม อุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่
ช่วยให้อุปกรณ์สื่อสารมีประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีความเป็นอัจฉริยะ สามารถประมวลผลคำ�พูด ภาษาธรรมชาติ
ภาพความสัมพันธ์ ในรูปแบบการสื่อสารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการวิเคราะห์และบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และ
มีความหลากหลายเพื่อประยุกต์ ในด้านต่างๆ และแพลตฟอร์มบริการ
สำ�หรับการสื่อสารและเชื่อมต่อของ Internet of Things (IoTs)
4. เทคโนโลยีฐานด้านนาโนเทคโนโลยี มีเป้าหมาย
เพื่อการออกแบบและสังเคราะห์สารหรือวัสดุใหม่ระดับนาโน เช่น
ควอนตัมดอท อนุภาคนาโน และผลึกนาโน แท่งนาโน (nanorods)
คาร์บอนนาโน (carbon nanotube) เส้นใยนาโน (nanofiber) ไปจนถึง
กราฟีน หรือฟิล์มบางนาโน และวัสดุนาโนคอมโพสิต หรือวัสดุ
รูพรุนนาโน และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การประกอบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นาโนให้มปี ระสิทธิภาพและมีความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี
อาทิ 3D Printing การพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ Lithography
จักรกลไฟฟ้าขนาดจิ๋ว Lab-on-a-chip และพัฒนาเทคโนโลยีการ
ตรวจวัดวิเคราะห์ระดับนาโน ทั้งเชิงกายภาพ เชิงเคมี เชิงชีวภาพ
และวิธกี ารทดสอบมาตรฐานเพื่อให้ผลทดสอบทีส่ ม่�ำ เสมอ เพื่อสร้าง
มาตรฐานในการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีในทุกแขนง
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งานด้ า นออกแบบและวิ ศ วกรรม มี ค วามสำ � คั ญ ในการผลั ก ดั น ผลงานไปสู่ ก าร
ใช้ประโยชน์ได้จริง  มีเป้าหมายเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั และพัฒนาต้นแบบคุณภาพที่
มีการออกแบบและราคาทีเ่ หมาะสม ดำ�เนินการตัง้ แต่ขนั้ การกำ�หนดโจทย์วจิ ยั ร่วมกับกลุม่
เป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ ใช้งาน การวิเคราะห์การตลาดและโอกาสการนำ�ไป
ใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดเป็นเงื่อนไข
ในการทำ�วิจัย พัฒนา  ออกแบบและวิศวกรรม และคัดเลือกต้นแบบจากงานวิจัยที่จะ
นำ�กระบวนการออกแบบ วิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าไปสนับสนุน
4. กลไกสนับสนุนการดำ�เนินงานตามพันธกิจ

การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ไปสู่เป้าหมายตามแนวทางที่ระบุไว้ เกิดจากการ
บูรณาการและดำ�เนินการอย่างสอดประสานกันของทุกพันธกิจของ สวทช. ทีจ่ ะส่งเสริมให้
งานวิจยั ออกไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ได้ สวทช. มีแนวทางในการดำ�เนินงานของแต่ละพันธกิจ
ที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนี้
การวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (RDDE & TT) เพื่อพัฒนาผลงานที่มี
คุณภาพ มีการออกแบบ ในราคาที่เหมาะสม ทำ�ให้การถ่ายทอดไปสู่การผลิตได้ดียิ่งขึ้น
ผ่านกลไกระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย (RDDE Quality Management System)
ที่มีการกำ�หนดโจทย์วิจัย วางแผนร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและทีมการตลาด การวิเคราะห์
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรจนถึงการส่งมอบผลงานให้แก่กลุม่
เป้าหมาย ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดได้จริง สวทช. จะสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ในลักษณะเครือข่าย/คอนซอร์เทียม และความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อนำ�ความสามารถ
มาเสริมในด้านวิจัยและพัฒนากำ�ลังคน สร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้ประเทศ
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การวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน (Testing & Standards) ดำ�เนินการควบคู่          
ไปกับการวิจัยและพัฒนา  ตั้งแต่แรกเริ่มวางแผนงานวิจัยจะต้องมีการจัดทำ�ข้อกำ�หนด
(specification) วิเคราะห์กฎระเบียบและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกับหน่วยงานออกแบบ
และวิศวกรรม (DAER) และหน่วยวิเคราะห์ทดสอบต่างๆ ทัง้ ในห้องปฏิบตั กิ ารของ สวทช.
และพันธมิตร และความร่วมมือกับพันธมิตร เช่น อย. สมอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และพัฒนามาตรฐานอื่นๆ ที่จะเป็นเป้าหมายสิ่งส่งมอบของ
สวทช. ให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ
.

.

การให้คำ�ปรึกษาด้านเทคนิค (Consultancy) ผ่านกลไกโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนตั้งแต่รับโจทย์
และเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งใน สวทช. และมหาวิทยาลัย โดยเน้นหัวข้อที่
เป็นความต้องการของอุตสาหกรรม/ชุมชน และประเด็นมุง่ เน้นซึง่ จะทำ�ให้เกิดอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการใหม่ๆ
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่จะเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ
โดยจะมุ่งเน้นพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญ
เช่ น พื้ น ที่ วิ จั ย ปลายน้ำ � พื้ น ที่ อ อกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื้ น ที่ อ อกแบบกระบวนการผลิ ต
ในลักษณะโรงงานต้นแบบ (pilot plant) โรงงานสาธิต โรงเรือนสาธิต พื้นที่รองรับ
การวิเคราะห์ทดสอบ พื้นที่สาธิตนวัตกรรม (demonstration)

.

.

บริการ (Services) เป็นกลไกส่งเสริมผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีให้สามารถนำ�งานวิจยั ออก
สู่ตลาด ได้แก่ การส่งเสริมผู้ประกอบการ start-up (กิจกรรมเพื่อการสร้างแนวคิดใหม่
สำ�หรับการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี บริการบ่มเพาะ และสนับสนุนในช่วง accelerator)
กลไกของศูนย์ลงทุน การรับรองธุรกิจเทคโนโลยี การขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ บัญชีนวัตกรรมไทย
บัญชีสงิ่ ประดิษฐ์ไทย บริการด้านการตลาด (marketing) การอนุญาตให้ ใช้สทิ ธิ์ (licensing)
บริการด้านการเงิน การจัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  
(professional training)
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การพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. และสื่อสารสร้างความตระหนัก (STI Human Resource
Development and Public Communications) เน้นการจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการผลิตกำ�ลังคนรุน่ ใหม่ทตี่ อบสนองต่ออุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไปสูบ่ คุ ลากรวิจยั รุน่ ใหม่เพื่อต่อยอดงานวิจยั ที่ สวทช. มีอยูเ่ ดิมและเทคโนโลยีใหม่
ตลอดจนใช้ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และกลไกสื่อสารเพื่อ
ให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของนวัตกรรมในการเป็นเครื่องมือในการ
แก้ปัญหาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่
กลไกสนับสนุนการดำ�เนินงานตามพันธกิจของ สวทช.
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5 กลยุทธ์การดำ�เนินงานของ สวทช. ปี 2561

$

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการดำ�เนินงานตาม roadmap (เทคโนโลยี และพันธกิจสนับสนุนผู้
ประกอบการ) และปรับปรุงกลไกสนับสนุนประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือในรูปแบบคอนซอร์เทียม/เครือข่ายทีจ่ ะส่งเสริมให้งานวิจยั
นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในมิติที่จะต่อยอดงานวิจัยและนำ�ไปสู่การผลิตและใช้ประโยชน์
และส่งเสริมความร่วมมือในระดับนานาชาติ (international collaboration) เพื่อส่งเสริม
งานในทุกพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกลไกด้านออกแบบและวิศวกรรม เพื่อพัฒนาต้นแบบที่มีคุณภาพ
พร้อมถ่ายทอดได้
กลยุทธ์ที่ 4 ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมี
การลงทุนและใช้นวัตกรรมมากขึ้น เช่น ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน และ
เขตสาธิตนวัตกรรมพิเศษในพื้นที่ EECi มาตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมไทยผ่านกลไก
บัญชีนวัตกรรม รวมถึงมาตรการภาครัฐอื่นๆ
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกสนับสนุนการดำ�เนินงานในภารกิจสำ�คัญ  
ประกอบด้วย กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ กลไกการบริหารศักยภาพ
และความสามารถบุคลากรวิจัย ระบบการบริหารคุณภาพงานวิจัยและส่งเสริมจริยธรรม
การวิจยั การบูรณาการระบบสารสนเทศให้สนับสนุนการบริหารจัดการ และกลไกสนับสนุน
ที่มีความคล่องตัว ลดความซ้ำ�ซ้อน
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6. การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากร และการวัดผลสำ�เร็จ
สวทช. ประยุกต์หลักคิดของวงจรคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act – PDCA)
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนและการปฏิบัติตามแผน (Plan & Do) การจัดทำ�แผนงาน (การพัฒนา
เทคโนโลยี และแผนงานสนับสนุนการดำ�เนินงานตามพันธกิจ) และแผนการนำ�งานวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลการตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ด้าน
ต่างๆ การประเมินผลกระทบเบือ้ งต้น (pre-impact assessment) การประเมินความเสีย่ ง
การทำ� business model การสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกลไกถ่ายทอด
ไปสู่การใช้ประโยชน์   จากนั้นจะมีการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนงาน โดย
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) และ CPM จะเข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงกับทุน
ทรัพยากร และกลไกของหน่วยงานภายนอก ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งในการนำ�ไปสู่
การปฏิบตั ิ สวทช. มีการกำ�หนดแผนงานของหน่วยงานและบุคคลตามหลักการ Balanced
Scorecard มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผ่านกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดประจำ�ปีของผู้บังคับ
บัญชาไปสู่ผู้ ใต้บังคับบัญชาลำ�ดับถัดไป จนถึงพนักงานรายบุคคล
การติดตามประเมินผลเพื่อนำ�มาปรับปรุงพัฒนา (Check & Act) สวทช. มีการติดตาม
และประเมินผลอย่างสม่�ำ เสมอ พร้อมทัง้ มีการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำ�ทุกปี (rolling
strategic plan) มีตวั ชีว้ ดั ทีร่ ว่ มกันทุกฝ่ายหรือหน่วยวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในการผลักดันผลงาน
ให้มกี ารใช้จริงและสร้างผลกระทบ การวัดผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานจะใช้กรอบแนวคิด
impact, visibility, relevance และ excellence
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Impact - การสร้างผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
Visibility – การเป็นทีย่ อมรับในเชิงองค์ความรูท้ นี่ �ำ ไปใช้ประโยชน์ ความร่วมมือ
จากภาครัฐและเอกชน การได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และระดับโลก
Relevance - การนำ�ผลงานวิจยั และองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้ ในภาคการผลิต
ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน รายได้จากความสามารถ
Excellence - ความเก่งของบุคลากรทั้งในเชิงวิชาการ คุณภาพงานวิจัยที่เพิ่ม
ขึน้ การนำ�ผลงานวิจยั ไปประยุกต์ ใช้ และประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ของกระบวนการภายในที่
จะสนับสนุนการดำ�เนินงานในภารกิจสำ�คัญ
การวัดผลสำ�เร็จของ สวทช.
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