


2

แผนกลยุทธ์ ฉบับทบทวน 6.1   (พ.ศ. 2561-2565)

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

มกีระบวนก�รทบทวนแผนกลยทุธเ์ปน็ประจำ�ทุกปี	(rolling	strategic	plan)	เพื่อปรับ

เปลีย่นกลยทุธข์ององคก์รให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป	กระบวนก�ร

ทบทวนแผนกลยุทธ์	จึงมีส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รทำ�ให้องค์กรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์	

และแผนก�รดำ�เนินง�น	 เพื่อให้องค์กรส�ม�รถบรรลุทิศท�ง	 เป้�หม�ย	 ส�ม�รถ 

ส่งมอบผลง�นสูเ่ศรษฐกิจและสงัคมไดอ้ย�่งตอ่เนื่อง	มปีระสิทธภิ�พ	โดยแผนกลยทุธ	์ 

ฉบับทบทวน	6.1	ฉบับย่อ	 เป็นเอกส�รสื่อส�รส�ระสำ�คัญในส่วนท่ีมีก�รแก้ไขหรือ

ปรับปรุงเพ่ิมเติมจ�กแผนกลยุทธ์	 สวทช.	 ฉบับที่	 6	 เพื่อให้มีคว�มชัดเจนม�กข้ึน

ในเรื่องกิจกรรมต่�งๆ	ที่	สวทช.	จะดำ�เนินก�ร	เป้�หม�ยสิ่งส่งมอบ	และประโยชน ์

ทีป่ระเทศจะไดรั้บในเรื่องของผลกระทบทีเ่กิดจ�กธรุกิจเทคโนโลย	ีและอตุส�หกรรม

ใหม่	 นำ�ไปสู่ก�รบรรลุวัตถุประสงค์ของ	 สวทช.	 ต�มที่ได้กำ�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

	 ก�รทบทวนแผนกลยุทธ์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้	 สวทช.	 มีคว�มชัดเจนม�กข้ึน 

ในเรื่องกิจกรรมต่�งๆ	ที่	สวทช.	จะดำ�เนินก�รในช่วง	5	ปีข้�งหน้�	เป้�หม�ยสิ่งส่งมอบ	

และประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ	ดำ�เนินก�รภ�ยใต้หลักก�ร	4	เรื่อง	ได้แก่

 Impact – ส่งผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจ�กก�รดำ�เนินง�นของ	 สวทช.	 ในเชิง

เศรษฐกิจ	คุณภ�พชีวิต	และคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

 Visibility –	เกิดก�รรับรู้ถึงคว�มส�ม�รถของ	สวทช.	ในระดบัประเทศ	ภมูภิ�ค	

และระดับโลก

 Relevance – เชื่อมโยงกับยุทธศ�สตร์ประเทศ	

 Excellence –	สร้�งสรรค์จ�กคว�มเชี่ยวช�ญและคว�มส�ม�รถของ	สวทช.	

และนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มเก่ง	ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถที่จะนำ�ไปต่อยอดได้ ในอน�คต
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2. บริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่สำ คัญในปี 2560 

	 ประเทศไทยให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�กในก�รส่งเสริมง�นวิจัยและนวัตกรรม

ประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ

ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี	 รัฐบ�ลได้กำ�หนดเป้�หม�ยยุทธศ�สตร์

ช�ติระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560-2579)	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	และได้ ให้คว�มสำ�คัญว�ง

ยทุธศ�สตร์ทีชั่ดเจนในก�รใช้ประโยชนจ์�กวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรม	(วทน.)	

เป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

กลไกส่งเสริมให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการส่งเสริมนวัตกรรมของภาค

เอกชน	พ.ร.บ.	ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศสำ�หรับอุตส�หกรรม

เป้�หม�ย	กลไกบัญชีนวัตกรรมไทย	และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

แนวคิดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)	 สร้�งระบบ

นิเวศนวัตกรรม	 ผ่�นก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นของประเทศที่สนับสนุนง�นวิจัยแบบ	 

translational	เพื่อขย�ยประโยชน์ไปสู่เชิงพ�ณิชย์

เทคโนโลยีพลกิโฉมฉบัพลนั (disruptive technologies)	ก�รเปลีย่นแปลงอย�่งรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีส่งผลปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิต	 ก�รบริก�ร	 เกษตรกรรม	 และก�รค้�แบบ

เดิมไปสู่รูปแบบใหม่

ที่มา: สวทน. และ McKinsey Global Institute
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จุดมุ่งเน้นการดำ เนินงานของ สวทช.

	 ทิศท�งของรัฐบ�ลผลักดันในเรื่องก�รใช้	 วทน.	 เป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�ร 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม	สวทช.	จงึไดก้ำ�หนดเป�้หม�ยสำ�คญัในก�รสร้�งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจและสังคม	 มุ่งเน้นคว�มร่วมมือกับพันธมิตรตอบโจทย์ที่สำ�คัญของประเทศ	

สร�้งองคค์ว�มรูเ้พื่อเตรยีมคว�มพรอ้มในอน�คต	และสง่เสรมิระบบนเิวศนวตักรรมด้วย

ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและกลไกต่�งๆ	ในก�รสนับสนุนผู้ประกอบก�ร	ต�มทิศท�ง

ประเทศไทย	4.0	ทีมุ่ง่ส่งเสริมอตุส�หกรรมใหมเ่ป�้หม�ยของประเทศ	และจดัทำ�แผนง�น 

ก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นใหส้อดรับกับก�รพัฒน�ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก	

หรือ	EEC	และสร้�งคว�มร่วมมือกับผู้ประกอบก�รผ่�นกลุ่มประช�รัฐ

	 เป้�หม�ยของ	 สวทช.	 ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่	 6	 มีสองเรื่อง	 คือ	 ก�รสร้�งผล 

กระทบท�งเศรษฐกิจและสังคม	และก�รเพ่ิมสัดส่วนก�รลงทุนของภ�คส่วนต่�งๆ	ในกิจกรรม

ด้�น	วทน.	

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจ�กผลง�นด้�น	วทน.	

ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง	5 เท่า ของค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ยต่อปี

ของ	สวทช.	ปี	2560-2564

ก�รลงทุนในกิจกรรมด้�น	วทน.	ของภ�คก�รผลิต	ภ�คบริก�รและ

ภ�คเกษตรกรรม	2 เท่า	ของก�รลงทุนปี	2559

www.nstda.or.th 
© NSTDA 2018 
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 ประเด็นวิจัยและพัฒนา ที่	สวทช.	จะนำ�องค์คว�มรู้และนวัตกรรมไปตอบ
สนองก�รแก้ไขปัญห�หรือก�รพัฒน�ในด้�นต่�งๆ	ต�มเป้�หม�ยของประเทศ	และ

เนื่องจ�กง�นวิจัยและพัฒน�มีระยะเวล�ในก�รส่งมอบผลง�นต่�งกัน	สวทช.	จึงจัด

ประเภทง�นวิจัยและพัฒน�เป็น	3	กลุ่มหลัก	ได้แก่	

 ประเด็นมุ่งเน้น 5+3	 ได้แก่	 ประเด็นมุ่งเน้น	 5	 เรื่อง	 เพื่อร้อยเรียงประเด็น

ง�นวิจัยและพัฒน�ที่พร้อมนำ�ไปสร้�งผลกระทบให้แก่ประเทศ	 และเทคโนโลยีฐ�นแบบ

บูรณ�ก�ร	3	เรื่อง

 งานวิจัยและพัฒนาในคลัสเตอร์ (cluster)	 เป็นก�รเลือกใช้และพัฒน�

เทคโนโลยีที่เหม�ะสมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ	 และ	 cross-cutting	 เป็นก�รบริห�ร

จดัก�รโปรแกรมวิจยัทีเ่ปน็ก�รพัฒน�เทคโนโลยทีีส่�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชนแ์ละขย�ยผล

ได้ ในหล�ยคลัสเตอร์

 เทคโนโลยีฐาน (technology platform)	 เป็นก�รพัฒน�เพื่อสร้�งขีดคว�ม

ส�ม�รถและองค์คว�มรู้	 บุคล�กรและโครงสร้�งพ้ืนฐ�น	 เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลง

อย่�งรวดเร็วของเทคโนโลยี	และเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน	พัฒน�เทคโนโลยีที่ค�ดว่�

จะมีคว�มจำ�เป็นต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอน�คต	

Technology
platform

3 NSTDA integrated technology platform
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ประเด็นมุ่งเน้น 5+3 ของ สวทช. เป็นจุดเน้นในก�รดำ�เนินง�นของทุกพันธกิจของ	
สวทช.	

 1. อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation: FI) เพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รใช้

นวัตกรรมในอุตส�หกรรมอ�ห�ร	 เพ่ิมมูลค่�	 สนับสนุนก�รเป็นครัวของโลก	 สนับสนุน

ให้เกิดอุตส�หกรรมใหม่ในก�รผลิต	 Functional	 Ingredient	 จ�กทรัพย�กรชีวภ�พของ

ประเทศ	สร้�งก�รเติบโต	GDP	ของประเทศจ�กอุตส�หกรรมใหม่

 2. ระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation: MT)	มีเป้�หม�ยในก�ร

ตอ่ยอดท�งด�้นเทคโนโลยีใหกั้บผูป้ระกอบก�รช้ินสว่นย�นยนตเ์ดมิ	ไปสู่อตุส�หกรรมย�น

ยนต์สมัยใหม่	 อุตส�หกรรมชิ้นส่วนระบบร�ง	 และอุตส�หกรรมอ�ก�ศย�นไร้คนขับและ 

ช้ินส่วนอ�ก�ศย�น	 เพื่อเพ่ิมมูลค่�อุตส�หกรรมก�รผลิตช้ินส่วนภ�ยในประเทศ	 และ 

เกิดก�รสร้�งห่วงโซ่อุปท�นที่เข้มแข็งรองรับระบบขนส่งสมัยใหม่

 3. การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Health and Quality of 

life: HQ)	มีเป้�หม�ยเพื่อพัฒน�นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์	นวัตกรรมเพื่อสุขภ�วะของ 

ผูสู้งอ�ยแุละผูพิ้ก�ร	เทคโนโลยจี�กก�รใช้ข้อมลูพันธกุรรม	เทคโนโลยเีซลลแ์ละยนีบำ�บดั	

เทคโนโลยีดิจิทัลและไอที	 ในก�รป้องกัน	 รักษ�	 และฟ้ืนฟูโรคอย่�งมีประสิทธิภ�พและ

แม่นยำ�	 เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�กรไทย	 สร้�งคว�มเข้มแข็งให้อุตส�หกรรม 

ก�รผลิตและบริก�รด้�นสุขภ�พ	และสร้�งคว�มมั่นคงด้�นส�ธ�รณสุขของประเทศ

 4. เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biochemicals and Biofuels: 2B) 

เพื่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจชีวภ�พโดยก�รมุ่งสร้�งอุตส�หกรรมเคมีชีวภ�พและเช้ือเพลิง

ชีวภ�พจ�กฐ�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและองคค์ว�มรู้ด�้นวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลย	ี

และนวัตกรรม	เพื่อยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ

 5. นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรย่ังยืน (Innovation for Sustainable  

Agriculture: ISA)	 เพื่อก�รส่งออกสินค้�เกษตรที่มีคุณภ�พ	ปลอดภัยและมีมูลค่�เพิ่ม	

โดยก�รพัฒน�ก�รเกษตรภ�ยในประเทศให้ส�ม�รถเพ่ิมผลผลิตได้ม�กข้ึนด้วยก�รใช้

ทรัพย�กรน้อยลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	 และก�รเลือกใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่เหม�ะสมในก�รผลิต
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Sensors	 ก�รพัฒน�เซ็นเซอร์ตั้งแต่	 ส�รวัสดุตั้ง

ต้น	 กระบวนก�รแยกส�ร	 ส�ร/วัสดุขย�ยสัญญ�ณ	

ระบบวัด/ตรวจจับจัดก�รข้อมูล	 เพื่อก�รประยุกต์ ใช้

กับ	 4	 กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่มีบทบ�ทสำ�คัญ 

ต่อประเทศไทยในปัจจุบัน	ได้แก่	ด้�นก�รเกษตรและอ�ห�ร	 

ด้�นก�รแพทย์และสุขภ�พ	 ด้�นอุตส�หกรรมย�น

ยนต์และระบบโลจิสติกส์	 และด้�นส่ิงแวดล้อมและ 

ที่อยู่อ�ศัย

High-Performance Computing & Data Analytics  

เทคโนโลยทีีน่ำ�ข้อมลูทีม่กี�รเก็บรวบรวม	เช่น	ข้อมลูท�ง

ชีวภ�พ	ข้อมลูเสียงและภ�พ	ข้อมลูสภ�พแวดลอ้ม	ฯลฯ	

ซ่ึงอ�จเป็นข้อมูลขน�ดใหญ่	 ม�วิเคร�ะห์ประมวลผล 

โดยคอมพิวเตอร์	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ในก�รตัดสินใจ	 

แปลคว�มหม�ย	 ทำ�น�ย	 เตือนภัย	 แทนก�รใช้ 

มนุษย์วิเคร�ะห์	 โดยอ�ศัยคอมพิวเตอร์คว�มเร็วสูง 

ในก�รประมวลผลและก�ร พัฒน�อั ลกอ ริทึ ม 

ห�คว�มสัมพันธ์	 ก�รรู้จำ�	 ก�รสร้�งแบบจำ�ลอง	 และ	

optimization	เป็นต้น

Bio-based materials	ก�รนำ�องค์คว�มรู้ในเทคโนโลยีฐ�น			

Synthetic	 Biology	 ในก�รควบคุมก�รทำ�ง�นของ 

ส่ิงมีชีวิตได้อย่�งจำ�เพ�ะและมีประสิทธิภ�พ	 ไปขย�ย

ขน�ดก�รผลิตส�รที่ต้องก�ร	 และองค์คว�มรู้ ในก�ร 

นำ�วัสดเุหลอืทิง้ท�งก�รเกษตรม�ผลติ	Biomaterials	เช่น	 

Cellulose	 Xylose	 Lignin	 ร่วมกับเทคโนโลยีก�ร

สังเคร�ะห์วัสดุ	 ก�รข้ึนรูปช้ินง�นวัสดุ	 ก�รผลิต

ให้มีสมบัติต�มคว�มต้องก�ร	 เพ่ือประยุกต์ใช้ ใน

อุตส�หกรรมต่�งๆ

3 เทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ (integrated technology platform) 
เกิดจ�กแนวคิดทิศท�งก�รพัฒน�เทคโนโลยีอน�คต	 และก�รต่อยอดเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์	 เกิดจ�กก�รควบรวมเทคโนโลยีหล�กหล�ยส�ข�	 สวทช.	 จึงสร้�งกลไกก�ร

ทำ�ง�นเพื่อบูรณ�ก�รเทคโนโลยีระหว่�ง	 4	 ศูนย์แห่งช�ติให้เกิดองค์คว�มรู้	 เทคโนโลยี

ใหม่ๆ	ที่จะนำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ในอน�คต	
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งานวิจัยและพัฒนาในคลัสเตอร์ cross-cutting และเทคโนโลยีฐาน

1. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร	 มีเป้�หม�ยในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	 ก�รผลิต

สินค้�ที่มีคุณภ�พ	ลดคว�มสูญเสียในขั้นตอนก�รผลิต	และก�รผลิตอย่�งยั่งยืน	เป็นมิตร

ต่อสิง่แวดลอ้ม	และรองรบัก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	ประกอบด้วยโปรแกรมวิจัย	

มันสำ�ปะหลัง	 เมล็ดพันธุ์	 ก�รปรับตัวภ�คก�รเกษตรเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ 

ภูมิอ�ก�ศ	ก�รผลิตสัตว์และสุขภ�พสัตว์	และนวัตกรรมอ�ห�ร

2. คลัสเตอร์พลังงานและส่ิงแวดล้อม	 มีเป้�หม�ยเพื่อเสริมสร้�งคว�มมั่นคงด้�น

พลังง�น	 ลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก	 เพ่ิมคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันของภ�ค

ก�รผลิตและภ�คบริก�รของประเทศในประเด็นคว�มยั่งยืน	 และก�รค้�กับสิ่งแวดล้อม	

ประกอบด้วยโปรแกรมวิจัย	 ส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน	 ประสิทธิภ�พทรัพย�กรและพลังง�น	

เทคโนโลยพีลงัง�นหมนุเวียนและเทคโนโลยพีลงัง�นใหม	่ก�รร่วมสนบัสนนุทนุวิจยั	กฟผ.-

สวทช.	และเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังง�น

3. คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์	 มีเป้�หม�ยในก�รสร้�งเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์

ก�รแพทยเ์พื่อดแูลสุขภ�พประช�ชน	ก�รเพ่ิมประสิทธภิ�พก�รใช้งบประม�ณด�้นสุขภ�พ

ของภ�ครัฐ	 เตรียมคว�มพร้อมของประเทศในก�รรับมือโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ�	 ประกอบ

ด้วยโปรแกรมวิจัย	เทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่	อุบัติซ้ำ�	เทคโนโลยี

ชีวภ�พท�งก�รแพทย์เพื่อก�รดูแลสุขภ�พประช�ชน	 และเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์

ท�งก�รแพทย์
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4 เทคโนโลยีฐาน (technology platform) 

 1. เทคโนโลยีฐานด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพ	 มีเป้�หม�ยเพื่อก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวส�รสนเทศ

ในก�รจัดก�รและวิเคร�ะห์ข้อมูลโอมิกส์ขน�ดใหญ่แบบบูรณ�ก�ร	

(Integrated	Omics)	และ	ก�รพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อก�รดัดแปลง

ปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม	 และวิถีเมต�บอลิกในเซลล์เป้�หม�ย	 

เพ่ือให้เซลล์มีคุณสมบัติและผลิตส�รต�มต้องก�ร	 เพ่ือเตรียม

คว�มพร้อมและสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับอุตส�หกรรมเกษตรและ

อ�ห�รของไทย	 โดยก�รประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีจีโนม	 เซ็นเซอร์	 

ก�รประมวลผลภ�พ

4. คลสัเตอรอุ์ตสาหกรรมการผลติ	มเีป�้หม�ยในก�รพัฒน�เทคโนโลยเีพ่ิมประสทิธิภ�พ

ในกระบวนก�รผลิตเพื่อเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ	 ประกอบด้วย

โปรแกรมวิจยัอตุส�หกรรมช้ินส่วนย�นยนตส์มยัใหม	่ก�รคมน�คมขนส่งระบบร�ง	มอเตอร์

และระบบควบคุม	ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์	แม่พิมพ์และเทคโนโลยีก�รขึ้นรูปวัสดุ

5. คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ	มีเป้�หม�ยในก�รใช้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีในก�ร

บริห�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	เพื่อก�รอนุรักษ์	ใช้ประโยชน์และก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมชีวภ�พใหม่อย่�งยั่งยืนประกอบด้วย	 โปรแกรมวิจัยก�รบริห�รจัดก�รคว�ม

หล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	และก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรชีวภ�พในอุตส�หกรรมใหม่		

เทคโนโลยี cross-cutting	ได้แก่
1. โปรแกรมนวัตกรรมการบริการ	เนน้ก�รพฒัน�นวัตกรรมข้อมลูเพื่อก�รบริก�ร	ช่วยเพ่ิม

ศกัยภ�พในก�รแข่งขันของภ�คอตุส�หกรรม	ใช้ประโยชนท์�งก�รแพทยแ์ละส�ธ�รณสุข	

และก�รจัดก�รเมืองในเรื่องก�รเดินท�งและคว�มปลอดภัย

2. โปรแกรมเซ็นเซอร์และระบบอัจฉริยะ	 มุ่งพัฒน�เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบ

อัตโนมัติ	เพื่อก�รตรวจวัด	ติดต�มและ	ทำ�น�ยผล	หรือก�รควบคุมแบบอัตโนมัติ	ในกลุ่ม

เกษตรและอ�ห�ร	สิ่งแวดล้อม	และสุขภ�พและก�รแพทย์
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 2. เทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ	 มี 

เป�้หม�ยเพื่อพฒัน�วัสด	ุข้ึนรูปช้ินง�นวัสด	ุกระบวนก�รผลติ	เพื่อให้

ไดวั้สดทุีม่สีมบตัติ�มคว�มตอ้งก�ร	ลดตน้ทนุ	เพิม่คณุภ�พ	ประหยดั

เวล�ในก�รผลิต	 และสร้�งคว�มยั่งยืนในก�รใช้พลังง�นอย่�งมี

ประสิทธภิ�พและเปน็มติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม	และสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รออกแบบ	วิศวกรรม	ก�รผลติ	และวิเคร�ะหท์ดสอบสมบตัขิอง

วัสดุและผลิตภัณฑ	์ โดยพัฒน�เทคนิควิธีก�รสมัยใหม่	 อ�ทิ	 ระบบ

ควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์	ก�รผลิตต้นแบบรวดเร็ว	3D	Printing		

ก�รใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในก�รออกแบบ	ก�รวิเคร�ะห์ท�งวิศวกรรม

 3. เทคโนโลยีฐานด้านดิจิทัล	 มีเป้�หม�ยเพ่ือพัฒน�

เทคโนโลย	ีเช่น	เซ็นเซอร์	ในก�รตรวจวัดด�้นต�่งๆ	เทคโนโลยเีซลล์

แสงอ�ทติย	์เทคโนโลยกี�รผลติอปุกรณก์ำ�ลงั	ระบบจ�่ยพลงัง�นและ

ควบคุม	อุปกรณ์สื่อส�รไร้ส�ยที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์	เทคโนโลยีที่

ช่วยให้อุปกรณ์สื่อส�รมีประสิทธิภ�พสูง	 และเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

ที่มีคว�มเป็นอัจฉริยะ	 ส�ม�รถประมวลผลคำ�พูด	 ภ�ษ�ธรรมช�ติ	 

ภ�พคว�มสมัพันธ์ในรูปแบบก�รสื่อส�รระหว่�งสมองกับคอมพิวเตอร์	

เทคโนโลยีก�รวิเคร�ะห์และบริห�รจัดก�รฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่และ 

มคีว�มหล�กหล�ยเพื่อประยกุต์ในด�้นต�่งๆ	และแพลตฟอร์มบริก�ร

สำ�หรับก�รสื่อส�รและเชื่อมต่อของ	Internet	of	Things	(IoTs)

 4. เทคโนโลยีฐานด้านนาโนเทคโนโลยี	 มีเป้�หม�ย

เพื่อก�รออกแบบและสังเคร�ะห์ส�รหรือวัสดุใหม่ระดับน�โน	 เช่น	 

ควอนตัมดอท	อนุภ�คน�โน	และผลึกน�โน	แท่งน�โน	(nanorods)	

ค�ร์บอนน�โน	(carbon	nanotube)	เส้นใยน�โน	(nanofiber)	ไปจนถึง 

กร�ฟีน	 หรือฟิล์มบ�งน�โน	 และวัสดุน�โนคอมโพสิต	 หรือวัสดุ 

รพูรนุน�โน	และพัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิต	ก�รประกอบ	ก�รพฒัน�

ผลติภณัฑน์�โนใหม้ปีระสิทธภิ�พและมคีว�มปลอดภยัดว้ยเทคโนโลย	ี

อ�ทิ	 3D	 Printing	 ก�รพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์	 Lithography	 

จักรกลไฟฟ้�ขน�ดจิ๋ว	 Lab-on-a-chip	 และพัฒน�เทคโนโลยีก�ร

ตรวจวัดวิเคร�ะห์ระดับน�โน	 ทั้งเชิงก�ยภ�พ	 เชิงเคมี	 เชิงชีวภ�พ	

และวิธกี�รทดสอบม�ตรฐ�นเพื่อใหผ้ลทดสอบทีส่ม่ำ�เสมอ	เพื่อสร้�ง

ม�ตรฐ�นในก�รวิจัยและพัฒน�น�โนเทคโนโลยีในทุกแขนง
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4. กลไกสนับสนุนการดำ เนินงานตามพันธกิจ

งานด้านออกแบบและวิศวกรรม	 มีคว�มสำ�คัญในก�รผลักดันผลง�นไปสู่ก�ร 
ใช้ประโยชน์ไดจ้ริง		มเีป�้หม�ยเพื่อเพ่ิมประสิทธภิ�พก�รวิจยัและพัฒน�ตน้แบบคณุภ�พที่

มกี�รออกแบบและร�ค�ทีเ่หม�ะสม	ดำ�เนนิก�รตัง้แตข้ั่นก�รกำ�หนดโจทยวิ์จยัร่วมกับกลุม่

เป้�หม�ยที่ค�ดว่�จะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ ใช้ง�น	ก�รวิเคร�ะห์ก�รตล�ดและโอก�สก�รนำ�ไป

ใช้ประโยชน์	 ก�รวิเคร�ะห์กฎระเบียบและม�ตรฐ�นที่เก่ียวข้องเพื่อกำ�หนดเป็นเงื่อนไข

ในก�รทำ�วิจัย	 พัฒน�	 ออกแบบและวิศวกรรม	 และคัดเลือกต้นแบบจ�กง�นวิจัยที่จะ 

นำ�กระบวนก�รออกแบบ	วิศวกรรมและพัฒน�ผลิตภัณฑ์เข้�ไปสนับสนุน

	 ก�รขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้�หม�ยต�มแนวท�งท่ีระบุไว้	 เกิดจ�กก�ร 

บูรณ�ก�รและดำ�เนนิก�รอย�่งสอดประส�นกันของทกุพันธกิจของ	สวทช.	ทีจ่ะสง่เสริมให้

ง�นวิจยัออกไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ได	้สวทช.	มแีนวท�งในก�รดำ�เนนิง�นของแตล่ะพันธกิจ

ที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน	ดังนี้

การวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (RDDE & TT)	 เพื่อพัฒน�ผลง�นที่มี

คุณภ�พ	 มีก�รออกแบบ	 ในร�ค�ที่เหม�ะสม	 ทำ�ให้ก�รถ่�ยทอดไปสู่ก�รผลิตได้ดียิ่งข้ึน	

ผ่�นกลไกระบบบริห�รจัดก�รคุณภ�พง�นวิจัย	(RDDE	Quality	Management	System)	

ที่มีก�รกำ�หนดโจทย์วิจัย	ว�งแผนร่วมกันระหว่�งทีมวิจัยและทีมก�รตล�ด	ก�รวิเคร�ะห์

ทรัพยสิ์นท�งปญัญ�	และสร้�งคว�มร่วมมอืกับพันธมติรจนถึงก�รส่งมอบผลง�นใหแ้ก่กลุม่

เป้�หม�ย	 ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตล�ดได้จริง	 สวทช.	 จะสร้�งคว�มร่วมมือกับพันธมิตร 

ในลกัษณะเครือข่�ย/คอนซอร์เทยีม	และคว�มร่วมมอืกับต�่งประเทศเพื่อนำ�คว�มส�ม�รถ

ม�เสริมในด้�นวิจัยและพัฒน�กำ�ลังคน	สร้�งอุตส�หกรรมใหม่ให้ประเทศ
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การวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน (Testing & Standards)	ดำ�เนินก�รควบคู่										

.ไปกับก�รวิจัยและพัฒน�	 ตั้งแต่แรกเร่ิมว�งแผนง�นวิจัยจะต้องมีก�รจัดทำ�ข้อกำ�หนด	

(specification)	วิเคร�ะหก์ฎระเบยีบและม�ตรฐ�นทีเ่ก่ียวข้อง	ร่วมกับหนว่ยง�นออกแบบ

และวิศวกรรม	(DAER)	และหนว่ยวิเคร�ะหท์ดสอบต�่งๆ	ทัง้ในหอ้งปฏบิตักิ�รของ	สวทช.	

และพันธมิตร	และคว�มร่วมมือกับพันธมิตร	 เช่น	 อย.	 สมอ.	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง					

.ในก�รขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์	และพัฒน�ม�ตรฐ�นอื่นๆ	ที่จะเป็นเป้�หม�ยสิ่งส่งมอบของ	

สวทช.	ให้เป็นส�กลและเป็นที่ยอมรับ

การให้คำาปรึกษาด้านเทคนิค (Consultancy)	ผ่�นกลไกโปรแกรมสนับสนุนก�รพัฒน�

เทคโนโลยีของอุตส�หกรรมไทย	 (ITAP)	สร้�งคว�มร่วมมือกับภ�คเอกชนตั้งแต่รับโจทย์	

และเชื่อมโยงไปยังเครือข่�ยผู้เชี่ยวช�ญทั้งใน	สวทช.	และมห�วิทย�ลัย	โดยเน้นหัวข้อที่

เปน็คว�มตอ้งก�รของอตุส�หกรรม/ชุมชน	และประเดน็มุง่เนน้ซ่ึงจะทำ�ใหเ้กิดอตุส�หกรรม

ก�รผลิตและบริก�รใหม่ๆ	

.โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)	 ที่จะเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ	

โดยจะมุ่งเน้นพ้ืนที่อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย	 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ภูมิภ�ค	 และ 

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก	 (EECi)	 โครงสร้�งพ้ืนฐ�นที่สำ�คัญ	

เช่น	 พ้ืนที่วิจัยปล�ยน้ำ�	 พ้ืนที่ออกแบบผลิตภัณฑ์	 พ้ืนที่ออกแบบกระบวนก�รผลิต 

.ในลักษณะโรงง�นต้นแบบ	 (pilot	 plant)	 โรงง�นส�ธิต	 โรงเรือนส�ธิต	 พ้ืนที่รองรับ 

ก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ	พื้นที่ส�ธิตนวัตกรรม	(demonstration)	

บรกิาร (Services)	เปน็กลไกส่งเสริมผูป้ระกอบก�รเทคโนโลยีให้ส�ม�รถนำ�ง�นวิจยัออก

สู่ตล�ด	ได้แก่	ก�รส่งเสริมผู้ประกอบก�ร	start-up	(กิจกรรมเพื่อก�รสร้�งแนวคิดใหม่

สำ�หรับก�รพัฒน�ธุรกิจเทคโนโลยี	บริก�รบ่มเพ�ะ	และสนับสนุนในช่วง	accelerator)

กลไกของศนูยล์งทนุ	ก�รรับรองธรุกิจเทคโนโลย	ีก�รข้ึนทะเบยีนผลติภณัฑ	์บญัชีนวัตกรรมไทย

บญัชีสิง่ประดษิฐ์ไทย	บริก�รด�้นก�รตล�ด	(marketing)	ก�รอนญุ�ตให้ ใช้สทิธ์ิ	(licensing)

บริก�รด้�นก�รเงิน	 ก�รจัดฝึกอบรมสัมมน�ให้คว�มรู้เก่ียวกับอุตส�หกรรมเทคโนโลยี		

(professional	training)
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การพัฒนาบคุลากรด้าน วทน. และสื่อสารสร้างความตระหนัก (STI Human Resource

Development and Public Communications)	เน้นก�รจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้

เกิดก�รผลติกำ�ลงัคนรุ่นใหมท่ีต่อบสนองตอ่อตุส�หกรรม	ในขณะเดยีวกันพัฒน�เดก็และ

เย�วชนไปสู่บคุล�กรวิจยัรุ่นใหมเ่พื่อตอ่ยอดง�นวิจยัที	่สวทช.	มอียูเ่ดมิและเทคโนโลยีใหม	่

ตลอดจนใช้	“บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร”	เป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน�	และกลไกสื่อส�รเพื่อ

ให้คว�มรู้	 สร้�งคว�มตระหนักถึงคุณประโยชน์ของนวัตกรรมในก�รเป็นเครื่องมือในก�ร

แก้ปัญห�และยกระดับชีวิตคว�มเป็นอยู่

กลไกสนับสนุนการดำ เนินงานตามพันธกิจของ สวทช.
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5 กลยุทธ์การดำ เนินงานของ สวทช. ปี 2561

กลยุทธ์ที่ 1	ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นต�ม	roadmap	(เทคโนโลยี	และพันธกิจสนับสนุนผู้

ประกอบก�ร)	และปรับปรุงกลไกสนับสนุนประเด็นมุ่งเน้นของ	สวทช.	ให้มีประสิทธิภ�พ

เพิ่มม�กขึ้น

กลยุทธ์ท่ี 2	สร้�งคว�มร่วมมอืในรูปแบบคอนซอร์เทยีม/เครือข่�ยทีจ่ะสง่เสริมใหง้�นวิจยั

นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้	 ทั้งในมิติที่จะต่อยอดง�นวิจัยและนำ�ไปสู่ก�รผลิตและใช้ประโยชน์	

และส่งเสริมคว�มร่วมมือในระดับน�น�ช�ติ	(international	collaboration)	เพื่อส่งเสริม

ง�นในทุกพันธกิจ

กลยุทธ์ท่ี 3	 ส่งเสริมกลไกด้�นออกแบบและวิศวกรรม	 เพื่อพัฒน�ต้นแบบท่ีมีคุณภ�พ	

พร้อมถ่�ยทอดได้

กลยุทธ์ที่ 4	ผลักดันม�ตรก�ร	กลไกสนับสนุนต่�งๆ	เพื่อให้ทุกภ�คส่วนของสังคมไทยมี

ก�รลงทุนและใช้นวัตกรรมม�กข้ึน	 เช่น	 ส่งเสริมโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นม�ตรฐ�น	 และ 

เขตส�ธิตนวัตกรรมพิเศษในพื้นที่	EECi	ม�ตรก�รส่งเสริมก�รใช้นวัตกรรมไทยผ่�นกลไก

บัญชีนวัตกรรม	รวมถึงม�ตรก�รภ�ครัฐอื่นๆ

กลยุทธ์ท่ี 5	 สร้�งสภ�พแวดล้อมและกลไกสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นในภ�รกิจสำ�คัญ		

ประกอบด้วย	กลไกก�รบริห�รผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์	กลไกก�รบริห�รศักยภ�พ

และคว�มส�ม�รถบุคล�กรวิจัย	 ระบบก�รบริห�รคุณภ�พง�นวิจัยและส่งเสริมจริยธรรม

ก�รวิจยั	ก�รบรูณ�ก�รระบบส�รสนเทศใหส้นบัสนนุก�รบริห�รจดัก�ร	และกลไกสนบัสนนุ

ที่มีคว�มคล่องตัว	ลดคว�มซ้ำ�ซ้อน	

$
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6. การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากร และการวัดผลสำ เร็จ
	 สวทช.	ประยุกต์หลักคิดของวงจรคุณภ�พ	 (Plan-Do-Check-Act	 –	PDCA)	

ในก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พและคุณภ�พของก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง	

การวางแผนและการปฏิบัติตามแผน (Plan & Do)	 ก�รจัดทำ�แผนง�น	 (ก�รพัฒน�

เทคโนโลยี	และแผนง�นสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มพันธกิจ)	และแผนก�รนำ�ง�นวิจัย

สู่ก�รใช้ประโยชน์	เช่น	ก�รวิเคร�ะห์ศึกษ�ข้อมูลก�รตล�ด	ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ด้�น

ต�่งๆ	ก�รประเมนิผลกระทบเบือ้งตน้	(pre-impact	assessment)	ก�รประเมนิคว�มเสีย่ง	

ก�รทำ�	 business	model	 ก�รสร้�งคว�มร่วมมือในรูปแบบต่�งๆ	 รวมถึงกลไกถ่�ยทอด

ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์	 	 จ�กนั้นจะมีก�รจัดสรรทรัพย�กรให้สอดคล้องกับแผนง�น	 โดย

ศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี	(ศจ.)	และ	CPM	จะเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รเชื่อมโยงกับทุน	

ทรัพย�กร	และกลไกของหน่วยง�นภ�ยนอก	ตั้งแต่ต้นท�งถึงปล�ยท�ง	ซึ่งในก�รนำ�ไปสู่

ก�รปฏบิตั	ิสวทช.	มกี�รกำ�หนดแผนง�นของหนว่ยง�นและบคุคลต�มหลกัก�ร	Balanced	

Scorecard	 มีก�รถ่�ยทอดตัวชี้วัดผ่�นกระบวนก�รถ่�ยทอดตัวชี้วัดประจำ�ปีของผู้บังคับ

บัญช�ไปสู่ผู้ ใต้บังคับบัญช�ลำ�ดับถัดไป	จนถึงพนักง�นร�ยบุคคล

การติดตามประเมนิผลเพื่อนำามาปรบัปรงุพัฒนา (Check & Act)	สวทช.	มกี�รตดิต�ม

และประเมนิผลอย�่งสม่ำ�เสมอ	พร้อมทัง้มกี�รทบทวนแผนกลยทุธเ์ปน็ประจำ�ทกุป	ี(rolling	

strategic	plan)	มตีวัช้ีวัดทีร่่วมกันทกุฝ�่ยหรือหนว่ยวิจยัทีเ่ก่ียวข้องในก�รผลกัดนัผลง�น

ใหม้กี�รใช้จริงและสร้�งผลกระทบ	ก�รวัดผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนนิง�นจะใช้กรอบแนวคดิ	

impact,	visibility,	relevance	และ	excellence	
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 Impact -	ก�รสร้�งผลกระทบในด้�นเศรษฐกิจ	คุณภ�พชีวิต	คว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขันของประเทศ	

 Visibility –	ก�รเปน็ทีย่อมรับในเชิงองคค์ว�มรู้ทีน่ำ�ไปใช้ประโยชน	์คว�มร่วมมอื 

จ�กภ�ครัฐและเอกชน	ก�รได้รับทุนอุดหนุนจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก	ทั้งในระดับประเทศ	

ภูมิภ�ค	และระดับโลก

 Relevance -	ก�รนำ�ผลง�นวิจยัและองคค์ว�มรู้ไปประยกุต์ใช้ ในภ�คก�รผลติ	

ภ�คบริก�ร	ภ�คเกษตรกรรมและภ�คสังคมชุมชน	ร�ยได้จ�กคว�มส�ม�รถ

 Excellence -	คว�มเก่งของบุคล�กรทั้งในเชิงวิช�ก�ร	คุณภ�พง�นวิจัยที่เพิ่ม

ข้ึน	ก�รนำ�ผลง�นวิจยัไปประยกุต์ใช้	และประสิทธภิ�พทีเ่พ่ิมข้ึนของกระบวนก�รภ�ยในที่

จะสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นในภ�รกิจสำ�คัญ

การวัดผลสำาเร็จของ สวทช.




