
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

และ 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ปี ๒๕๖๓ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ เกิดจากการทบทวนการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ โดยพิจารณาประเด็นความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ภาพใหญ่ของ
องค์กรและพิจารณาทบทวนแผนงานโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องและริเริ่มโครงการที่จ าเป็น โดยมุ่งเน้น
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กร และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับการปรับทิศทางกลยุทธ์ ภารกิจส าคัญตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับ 
๖.๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ซึ่งมีการทบทวนให้รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบ รวมถึงการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสและความท้าทายที่ส าคัญ พร้อมกับความต้องการที่จะน า 
วทน. ไปใช้ประโยชน์ ในแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ในหลายมิติ เพ่ือเตรียมความพร้อมองค์กรทั้งในเชิงระบบและกลไกการดูแล
บุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิรูปดังกล่าว เช่น การพัฒนากลไกรองรับการท างานร่วมกับ สวทช. เพ่ือดึงดูด
บุคลากรวิจัยจากหน่วยงานภายนอก การประเมินหน่วยงานและบุคลากรวิจัยให้เชื่อมโยงกับลักษณะการสร้าง
งาน การเตรียมก าลังคนและการสร้างเส้นทางอาชีพ รวมถึง สิทธิประโยชน์ต่างๆ รองรับภารกิจส าคัญ เป็นต้น 
เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถสนับสนุนทิศทางการส่งมอบงานของ สวทช. ต่อประเทศให้บรรลุผลส าเร็จได้ โดยมี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
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เป้าหมายด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

• บุคลากร สวทช. ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากพันธมิตร ในฐานะ ผู้สร้าง พัฒนา และบริหาร
จัดการผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ส าคัญ และ สร้าง
ผลกระทบให้กับประเทศ  

• บุคลากร สวทช. ยึดมั่นค่านิยมหลัก (Core Values) เป็นหลักการท างานและมีความผูกพันต่อ
องค์กร 

  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ดา้นการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

HR SO1:   บุคลากร สวทช. ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากพันธมิตร 
HR SO2:   บุคลากร สวทช. มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และท างานร่วมกัน เพ่ือตอบ

โจทย์ส าคัญสร้างผลกระทบให้กับประเทศ 
HR SO3:   บุคลากร สวทช. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักมีความผูกพันต่อองค์กรและมี  

ประสิทธิภาพสูง 

กลยุทธก์ารท างาน 

HRI-1   ดึงดูดบุคลากรวิจัยชั้นน า (Top-notch researchers, Visiting professor, postdoctoral, 
S&T Science and Technology Scholarship Student) ทั้งจากในและต่างประเทศ
เข้ามาร่วมสร้างผลงานวิจัย 

HRI-2   พัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมแนวคิดให้บุคลากรวิจัยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมไปสู่
การใช้ประโยชน์และผลักดันให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีจากศักยภาพผลงานและบุคลากร 
สวทช.  

HRI-3   สร้างและเพ่ิมสมรรถนะผู้น ารุ่นใหม่ และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้บุคลากรเติบโตใน
ต าแหน่งผู้บริหารงานวิจัย ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 

HRI-4   เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และส่งเสริมวัฒนธรรมของการท างานแบบมีส่วนร่วม 
HRI-5   ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

รองรับการท างานแบบ multi-system  
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ความเป็นมา  
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ภายใต้แนวคิดการปรับ

ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพ่ือเตรียมความพร้อมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แนวทาง “ประเทศไทย ๔.๐” ที่ปรับระบบ
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งทั่วโลกได้ตระหนักถึงแนวการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
รัฐบาล เอกชน และประชาชน  สวทช. ได้ทบทวนภารกิจ โครงสร้าง เพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
นวัตกรรม (innovation ecosystem) ที่เปลี่ยนไป และในขณะเดียวกันต้องสร้างระบบนิเวศที่ท าให้เกิดการ
วิจัย และสร้างนวัตกรรมในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีในสาขาที่ตอบสนอง
ต่อโจทย์ของประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ผ่านกลไกต่างๆ มุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกลไกการท างานตอบความต้องการเฉพาะกลุ่ม อาทิ 
การปรับปรุงกลไกสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ การบริหารโปรแกรมวิจัย
ขนาดใหญ่รองรับการบริหารงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ การสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่เพ่ือยกระดับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงปรับปรุงกลไกสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรม อาทิ กลไก 
startup/spin-off กลไกบัญชีนวัตกรรม กลไกเชื่อมโยงกับบริษัทในเขตนวัตกรรมต่างๆ ของ สวทช.และ 
BOI เป็นต้น เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปขยายผลร่วมกับ
พันธมิตร ภาคี สถาบันการศึกษาในภูมิภาค  การสร้าง showcase ของประเทศในพ้ืนที่ Eastern Economic 
Corridor of Innovation (EECi) ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และการเชื่อมโยงกับองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงเป็นกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัย    

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ จ าเป็นต้องเพ่ิมสมรรถนะในการปรับตัวขององค์กร
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น การจัดกลไกการท างานตอบความต้องการเฉพาะกลุ่ม การจัดหน่วยวิจัยและ
ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัยเพ่ือให้เกิดการท างานแบบ integrated technology และยกระดับการท างาน
ตอบโจทย์นโยบายรัฐ การปรับระบบบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคลให้เชื่อมโยงกับการด าเนินงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในภูมิภาค ทั้งในส่วนกลไกการสร้างงาน การเตรียมก าลังคนที่มุ่งเน้นดึงดูด
บุคลากรที่มีความสามารถและพัฒนาก าลังคนสู่เส้นทางการท างานวิจัยและพัฒนา การสร้างเส้นทางอาชีพ 
รวมถึงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และการมีส่วนร่วม  

ด้วยวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของ สวทช. ที่สะทอนการมงุเนนการน าวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ไปประยุกตใชพัฒนาหรือบรรเทาปญหาในประเด็นหลักท่ีเปนโจทยส าคัญหรือความตอง
การของประเทศที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงเพ่ือประชาชนเกิดความรับรูและ
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สัมผัสไดถึงบทบาทของ วทน.ที่ชัดเจน และสะทอนไปสูการลงทุนในกิจกรรมดาน วทน. ของภาคสวนตางๆ ที่
เพ่ิมข้ึน ถือเป็นเป้าหมายและทิศทางขององค์กรที่จะด าเนินการไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗   สวทช. ใช้ Balanced 
Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติและสื่อสารกลยุทธ์ของ
องค์กรไปสู่พนักงานทุกระดับ และทุกหน่วยงาน เพ่ือให้ทุกส่วนในองค์กรมีความเข้าใจในทิศทางการท างานที่
ชัดเจนและพนักงานทุกคนสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน โดย สวทช. 
น าผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT) มาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแผนที่
กลยุทธ์ของ สวทช. ตามมุมมองทั้ง ๔ ของฺ BSC ซึ่งแสดงปัจจัยหลักหรือวัตถุประสงค์หลัก (Strategic 
Objective; SO) ที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) สวทช. มีความจ าเป็นต้องทบทวนแผนที่กลยุทธ์เพ่ือปรับวัตถุประสงค์หลัก (SO) ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายในการด าเนินงานของ สวทช. ในปัจจุบัน โดยแผนที่กลยุทธ์ของ สวทช. ได้จัดจ าแนก 
SO ออกเป็น ๔ มุมมองที่สอดคล้องกับ BSC จากมุมมองบนสุดไปล่างสุด ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร/
ลูกค้า/การเงิน กระบวนการภายใน และความสามารถขององค์กร ตามล าดับ 

 

 

ภาพที่ ๑ แผนที่กลยุทธ์ สวทช. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 
 

อย่างไรก็ตามรากฐานที่ส าคัญในการส่งมอบงานตาม SO ต่างๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น สะท้อนผ่าน
มุมมองความสามารถขององค์กร ใน SO9 ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้การจัดตั้งกระทรวง อว. ส่งผลให้ สวทช. ต้องเตรียมระบบและสร้างความตระหนักให้บุคลากร พร้อม
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนการท างานได้อย่างราบรื่น 
คล่องตัว (agility) และมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ SO10 บุคลากรเก่ง ดี มีสุข ผูกพัน โดย การท างานให้บรรลุ
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เป้าหมายของ สวทช. จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการสร้างสรรค์
ผลงาน รวมไปถึง การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เป้าหมายของบุคลากรและเป้าหมายขององค์กรมี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร 
จาก SO9 และ SO10 ซึ่งเป็นทิศทางของและภาระงานที่ส าคัญตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับ ๖.๓ นี้จะเป็น
ประเด็นหลักของการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยจะท าการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามด้านบุคลากร ที่จะส่งผลให้การผลักดันงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรก าหนดเป็น
ประเด็นทบทวนและก าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ และถ่ายทอดไปสู่
การก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งแผนการด าเนินงานต่อเนื่องและการริเริ่ม
โครงการที่จ าเป็นใหม่ รวมทั้งหมด ๑๖ โครงการ โดยมุ่งเน้นการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้แน่ใจว่า
สามารถสนับสนุนทิศทางการส่งมอบงานของ สวทช. ต่อประเทศ ให้บรรลุผลส าเร็จได้  

 

วิสัยทัศน์ 
 
 

 

 
 

พันธกิจ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ 

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research, Development, 
Design and Engineering - RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology 
Transfer - TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนาก าลังคน (Human Resource Development - 
HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure - Infra) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จ าเป็น 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหาร
จัดการภายใน (Internal Management - Int. Mgt.) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานทุกส่วน” 
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สวทช. เน้นด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
ผ่านกลไกความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ วิสัยทัศน์ของ สวทช. จึงยังคงความต่อเนื่อง คือการน าเอาความรู้
ความสามารถด้าน “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ไปใช้พัฒนาและประยุกต์ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้จริงตามความต้องการของประเทศผ่านพันธกิจต่างๆ เพ่ือน าพาสังคมไทยไปสู่  “สังคม
ฐานความรู้” ที่ใช้ความรู้ สติปัญญา โดยในการท างานต้องร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รอบด้าน “พันธมิตรร่วม
ทางท่ีดี” จึงเป็นแนวทางท่ี สวทช. ต้องพัฒนากลยุทธ์การท างานอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงยึดหลักการด าเนินการ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และรับผิดชอบกับค ามั่นสัญญาที่มีร่วมกันกับ
พันธมิตร ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ และพึงพอใจ ที่จะท างานร่วมกัน  จนเกิดเป็นแนวร่วมและ
เครือข่ายระหว่างองค์กร น าไปสู่การก าหนดค่านิยม (core values) ที่พนักงาน สวทช. ทุกคนยึดมั่นปฏิบัติจน
เป็นวัฒนธรรมในการท างาน และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ 

ค่านิยมหลัก 

สวทช. ก าหนดค่านิยมหลักที่กระตุ้นให้บุคลากร สวทช. เกิดความมุ่งม่ันและมีค่านิยมในการท างาน
และพฤติกรรมในทิศทางเดียวกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ค่านิยมหลักจึงถือเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะช่วยในการปรับวิธีการด าเนินงานของบุคลากรในองค์กรให้ไปสู่ทิศทางเป้าหมายขององค์กร
ให้บรรลุความส าเร็จ โดยค่านิยมหลักของ สวทช. ที่ยึดถือร่วมกันมี ๕ ประการ ดังนี้ 

N : Nation First 
ค านึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเสียสละ
คิดถึงทิศทางของส่วนรวม 

S : Science and Technology Excellence 
การยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ท า อันเกิดจากการใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์ ด้วยมาตรฐานสูงสุด 

T : Teamwork 
การท างานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยความเข้าใจห่วงใยซึ่งกันและกันและการสื่อสารสองทางเพ่ือ
เป้าหมายเดียวกัน กล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ าใจ ห่วงใย พร้อมแบ่งปัน  

D : Deliverability 
ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามค ามั่นสัญญาเพ่ือความพึงพอใจของลูกค้าภายในและลูกค้า
ภายนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือค าม่ันสัญญา มีความคล่องตัว  

A : Accountability and Integrity   
เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมีจริยธรรม โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกา กล้ายืน
หยัด ท าในสิ่งที่ถูกต้อง และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและสายงานอาชีพ     
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เป้าหมาย สวทช. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จากแนวคิดการปรับภารกิจของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สวทช. 

ได้ยึดหลัก (principles) ในการด าเนินงานของ สวทช.กรอบแนวทางการด าเนินงานในทุกกิจกรรมของ สวทช. 
ซึ่งมุ่งเน้นใน ๔ เรื่อง คือ  

Excellence  สร้างสรรค์จากความเชี่ยวชาญและความสามารถของ สวทช. และน าไปสู่การสร้าง
ความเก่ง การสร้างความสามารถในการต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Relevance  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และ 
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

Visibility     เกิดการรับรู้ถึงความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
Impact  สร้างผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ สวทช. ในเชิง เศรษฐกิจ 

ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  
 

 

ภาพที่ ๒ หลัก (principles) ในการด าเนินงานของ สวทช. 

สวทช. วางเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานให้มีการร้อยเรียงหลักทั้ง ๔ เรื่อง เพ่ือสร้างความ
สมดุลในการด าเนินงานในทุกมิ ติ และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดการพัฒนา Power to Lead คือ การใช้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นฐานในการสร้างคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็น
เครื่องมือในการผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือมี
ความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายประเทศ
ไทย ๔.๐ ที่ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  สร้างความสามารถในการต่อ
ยอดจากอุตสาหกรรมพ้ืนฐานไปสู่อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมมูลค่าสูง อันจะเป็นหนทางในการยกระดับรายได้
ของคนไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
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สวทช. จึงยังคงเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจาก 
วทน. ได้มากยิ่งข้ึน โดยเป้าหมายในภาพรวมการด าเนินงานของ สวทช. ยังมี ๒ เป้าหมายส าคัญ ได้แก่  

 
 

 

 

 

 

กลยุทธ์ของ สวทช. ๒๕๖๓ 

จากแนวคิดการปรับภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
เตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แนวทาง “ประเทศไทย 
๔.๐” ที่ปรับระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งทั่วโลกได้ตระหนักถึงแนวการพัฒนาที่ร่วมกันระหว่างรัฐบาล 
เอกชน และประชาชน การด าเนินการของ สวทช. ตามแผนกลยุทธ์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้มีการทบทวน
กลยุทธ์ที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ 

๑) วิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีของ สวทช. ในสาขาที่ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ และรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต ผ่านกลไกการบริหารงานวิจัย กลไกการสร้างความร่วมมือกับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และกลไกสื่อสารด้าน วทน. ที่มีประสิทธิภาพ 

๒) ผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรม
เพ่ิมขึ้น ด้วยการปรับปรุงกลไกสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรม อาทิ กลไก startup/spin-off, holding 
company, ITAP, TTRS, กลไกบัญชีนวัตกรรมไทย, กลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ , 
กลไกเชื่อมโยงกับบริษัทในเขตนวัตกรรมต่างๆ ของ สวทช. และ BOI 

๓) เชื่อมโยงกับพันธมิตรในภูมิภาค ภาคี สถาบันการศึกษา ในการน า วทน. ไปขยายผลใน
ภูมิภาค สร้าง showcase ของประเทศในพ้ืนที่ EECi, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ ผ่านกลไกต่างๆ อาทิเช่น 
การจัดตั้ง national research laboratory ในภูมิภาค เขตนวัตกรรมต่างๆ (EECi, TSP, SWP, RSPs, FI)  
การเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ กลไกพัฒนาบุคลากรวิจัย 

๑) สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง     
จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๕ เท่า ของ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีของ สวทช. ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๒) เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต  
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๒ เท่า ของการลงทุนฯ ปี ๒๕๕๙ 
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๔) เพ่ิมสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น การบริหาร
งบประมาณ ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย ระบบการประเมินผลให้เชื่อมโยงกับลักษณะการสร้างงาน การ
เตรียมก าลังคน การสร้างเส้นทางอาชีพ รวมถึงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และการมีส่วนร่วม  

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมด้านบุคลากรของ สวทช.  
(SWOT Analysis) 

จากการรวบรวมนโยบายและมุมมองด้านบุคลากรจากผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการ
ผลักดันการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในปี ๒๕๖๒ ทั้งผู้บริหารระดับกลางที่ดูแลภาระงานบริหารและ
บริหารจัดการวิจัยในสายงานและศูนย์แห่งชาติต่างๆ ประกอบกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ สวทช. 
รวมถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเอง (self-disruption) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๖.๓ ที่ได้
ระบุประเด็นมุ่งเน้นปี ๒๕๖๓ ที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้ 
SWOT Analysis ในการระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของบุคลากรและระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สวทช. ดังนี้  

จุดแข็งของบุคลากรและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวทช. (Strengths) 

๑. สวทช. มีบุคลากรวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเทคโนโลยีจ านวนมาก เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ และสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ระดับแนวหน้าของประเทศ 

๒. สวทช. มีบุคลากร ที่มีความสามารถในการบริหารงานวิจัย และ โครงการวิจัยขนาดใหญ่ รวมถึง
การบริหารจัดการหน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

๓. สวทช. มีบุคลากรด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีและการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เก่งและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น TLO (ส านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี) 

๔. บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะและความรู้เฉพาะทาง (อาทิ พัสดุ บุคคล กฏหมาย) และมีระบบ
สนับสนุนในการบริหารจัดการองค์กรรัฐ ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ที่ประชุม
ผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) 

 

 

 



 

  

NSTDA HR STRATEGY 2563  ๑๒ 

 

 

จุดอ่อนของบุคลากร สวทช. และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวทช. (Weaknesses) 
๑. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในระบบและเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึง

การเชื่อมโยงผลงานบุคคลกับผลงานองค์กร 
๒. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารของบุคลากรของผู้บริหารระดับกลางยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
๓. การท างานข้ามหน่วยงานทั้งในระดับหน่วยงานย่อยจนถึงการท างานข้าม สายงาน/ศูนย์

แห่งชาติ ยังไม่เกิดขึ้นมากเพียงพอที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือหรือเครือข่ายในการส่ง
มอบงานที่สร้างผลกระทบ 

๔. บุคลากรวิจัยยังขาดความรู้ ทักษะ ในเชิงธุรกิจ/การเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) 
๕. ระบบการประเมินผลหน่วยงาน และ บุคลากรยังไม่สะท้อนภาระงานที่แตกต่างกันตาม

โครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

โอกาสของบุคลากร สวทช. และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวทช. (Opportunities) 

๑. สวทช. ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันงานเพ่ือส่ง เสริมการใช้ขีด
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ ท าให้สวทช. มีทรัพยากร
สนับสนุนการส่งมอบงานมากขึ้น 

๒. สวทช. ได้รับความเห็นชอบในประเด็นหลักที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับ 
S-Curve 

๓. การจัดตั้งกระทรวงใหม่ท าให้ สวทช. มีโอกาสในการเชื่อมโยงกับการอุดมศึกษาในการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อเตรียมสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ (แปลงมาจาก O3 ตามสถานการณ์ท่ีมีความชัดเจนขึ้น) 
 

ภัยคุกคามของบุคลากร สวทช. และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวทช. (Threats) 
๑. การจัดตั้งกระทรวงใหม่ ท าให้กลไกการท างานด้านต่างๆ ไม่ชัดเจน ส่งผลให้บุคลากรปรับตัวไม่

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒. การควบรวมปรับกระบวนทัพหน่วยงานด้าน วทน. รวมถึงการให้ความส าคัญขององค์กรเอกชน

ขนาดใหญ่ในการวิจัย พัฒนามากข้ึน ส่งผลให้บุคลากรที่มีคุณภาพของ สวทช. ถูกดึงตัวมากขึ้น 
และโอกาสในการรับบุคลากรที่มีคุณภาพมีข้อจ ากัดมากขึ้น เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีโอกาสเลือก
หน่วยงานมากขึ้น 
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เป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านบุคลากรทั้งภายใจและภายนอกองค์กร น ามาสู่การก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรที่ท า
หน้าที่บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

เป้าหมายด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 บุคลากร สวทช. ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากพันธมิตร ในฐานะ ผู้สร้าง พัฒนา และ
บริหารจัดการผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ส าคัญ และ 
สร้างผลกระทบให้กับประเทศ  

 บุคลากร สวทช. ยึดมั่นค่านิยมหลัก (Core Values) เป็นหลักการท างานและมีความผูกพัน
ต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๑ (HR SO1)  บุคลากร สวทช. ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจาก
พันธมิตร 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๒  (HR SO2)  บุคลากร สวทช. มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
และท างานร่วมกัน เพ่ือตอบโจทย์ส าคัญ สร้างผลกระทบให้กับประเทศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๓  (HR SO3)  บุคลากร สวทช. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม
หลักมีความผูกพันต่อองค์กรและมีประสิทธิภาพสูง 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย (ล้านบาท) 
๒. จ านวนผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่น าไปประยุกต์ ใช้ ในภาคการผลิต การบริการ  

ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน (รายการ) 
๓. ผลการประเมินภาพลักษณ์องค์กร  
๔. ผลส ารวจความผูกพันและความภาคภูมิใจของบุคลากรต่อองค์กร 
๕. % ของผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูง (% High Performer) 
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แผนที่กลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก าหนด
ได้ สวทช. ได้ก าหนดกลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

 

ภาพที่ ๓ แผนที่กลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

 

 
 
 
 
 
 



 

  

NSTDA HR STRATEGY 2563  ๑๕ 

 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช.  
ปี ๒๕๖๓ 
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ ๑:  ดึงดูดบุคลากรวิจัยชั้นน า (Top-notch researchers, 
Visiting professor, postdoctoral, S&T Science and Technology Scholarship Student)  
ทัง้จากในและต่างประเทศเข้ามาร่วมสร้างผลงานวิจัย 

วัตถุประสงค:์  
เพ่ือดึงดูดบุคลากรวิจัยชั้นน า (Top-notch researchers, Visiting professor, postdoctoral, 

S&T Science and Technology Scholarship Student) ทั้ งจากในและต่างประเทศเข้ามาร่วมสร้ าง
ผลงานวิจัย  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
• โครงการวิจัยที่มีความร่วมมือระหว่างบุคลากรวิจัย สวทช. และ บุคลากรวิจัยภายนอก 
• จ านวน นศ. ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัย สวทช.  
• โครงการความร่วมมือในงานวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ 
• มีจ านวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม (Candidate Pool) ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรส าหรับ

ต าแหน่งงานส าคัญเพ่ือรองรับการขยายงานตามภารกิจ 
 

 

โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑.๑  การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัย
คุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ 

       

๑.๒ สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ 
(Visiting Professor/Researcher) ดึงดูด
นักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่
ระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoc) ทั้งไทยและ
ต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัยในประเทศไทยใน
โครงการวิจัยของ สวทช. 

       

๑.๓ สนับสนุนการฝึกปฏิบัติการแก่ นศ. ในระดับ
อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) และปริญญาตรี  
(ม.เทคโนโลยีราชมงคล) เพื่อผลิตแรงงาน 
STEM ระดับสูง 
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โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑.๔ สร้างและสื่อสาร employer brand ของ 
สวทช. ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก สวทช. 

       

๑.๕ จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิต
ด้าน ว. และท. เพ่ือแนะน าองค์กร แนะน า
งานวิจัย สวทช. และ รับสมัครงาน ณ 
สถาบันการศึกษาเพ่ือรวบรวม candidate 
pools ของบุคลากรด้าน ว และ ท 

       

๑.๖ พัฒนากลไกรองรับการท างานร่วมกับ สวทช. 
เพ่ือดึงดูดบุคลากรวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
(มหาวิทยาลัย)  

       

 
 

โครงการ/แผนงาน ๑.๑ การพัฒนาความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สายงานพัฒนาก าลังคน  ว. และ ท.  

งบประมาณ:  ๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

เป้าหมาย : 
พัฒนาและส่งเสริมพัฒนาอาชีพนักวิจัยเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ

ประชากรเพ่ือสนับสนุนตามนโยบายที่รัฐบาลที่ก าหนดไว้ คือ เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศไทย โดยให้มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และอย่างน้อย ๖๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  

• มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาบัญฑิตวิจัย ๓ ความร่วมมือ  
• มีนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ท าวิจัยวิทยานิพนธ์กับนักวิจัยสวทช. ในโจทย์วิจัยของ 

สวทช. โดยมีนักวิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ ของจ านวนทุนระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก  

 
 



 

  

NSTDA HR STRATEGY 2563  ๑๗ 

 

แผนปฏิบัติการ : 
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. สนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี โท เอก) เพื่อให้
นักศึกษามาท างานวิจัยที่เป็นปริญญานิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ ร่วมกับนักวิจัยสวทช. โดยเน้น
งานวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่เป็น 
Target Output Profile (TOPs) ของ
Pillars/Sub-Pillars, Focus Centers 
Integrated Platform และคลัสเตอร์ รวมถึง
งานวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 

    

๒. พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ในลักษณะหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ 
เพ่ือร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้น
งานวิจัยเป็นหลัก 

    

 

โครงการ/แผนงาน ๑.๒  สนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher) 
ดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) ทั้งไทยและต่างชาติ เข้า
มาท างานวิจัยในประเทศไทยในโครงการวิจัยของ สวทช. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สายงานพัฒนาก าลังคน  ว. และ ท. 

งบประมาณ: ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เป้าหมาย: 
พัฒนาบุคลากรวิจัยทั้ งไทยและต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีความรู้

ความสามารถที่สอดคล้องกับงานวิจัย สวทช.  (Researcher, Research Scientist) เพ่ือเข้าสู่อาชีพนักวิจัย 
วิศวกรวิจัย  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  

• มีจ านวนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher) และนักวิจัยแลกเปลี่ยนจาก
ต่างประเทศ (Visiting Professor/Researcher) มาท าวิจัย กับนักวิจัย สวทช. ไม่ต่ ากว่า ๒๕ คน 
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แผนปฏิบัติการ : 
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. วิเคราะห์ความต้องการความเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ผลั กดั น ง านตามประ เด็ น วิ จั ย มุ่ ง เน้ น 
integrated platform และคลัสเตอร์วิจัย 

    

๒. จัดท า package สนับสนุนวิจัยต่างประเทศ/
นักวิชาชีพไทยในต่างประเทศที่มีความ
เชี่ยวชาญ 

    

๓. ดึงดูดชาวต่างชาติที่จบการศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า เ อก ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในสาขาที่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สวทช. ให้มาปฏิบัติงานวิจัยใน
ระดับpostdoctoral researcher ประมาณ 
๑-๓ ปี 

    

 

 

โครงการ/แผนงาน ๑.๓   สนับสนุนการฝึกปฏิบัติการแก่ นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) และ
ปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) เพ่ือผลิตแรงงาน STEM ระดับสูง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สายงานพัฒนาก าลังคน  ว. และ ท. 

งบประมาณ:  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เป้าหมาย:  
พัฒนาบุคลากรวิจัยระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีและมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ

งานวิจัย สวทช.  (Technician/Lab assistant) เพ่ือเพ่ิมจ านวน feeders ของผู้มีความสามารถพิเศษด้าน 
วทน. ป้อนเข้าสู่วิชาชีพวิจัยและวิศวกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• มีจ านวนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ที่ท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัย  สวทช.ไม่ต่ า

กว่า ๕๐ คน  

 
 
 
 



 

  

NSTDA HR STRATEGY 2563  ๑๙ 

 

แผนปฏิบัติการ :  
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. สรุปเวทีและสาขาที่เปิดรับนักศึกษาที่สามารถ
ท างานร่วมวิจัยกับ นักวิจัย สวทช.      

๒. จัดเวทีฝึกงาน รวมถึงจัดพ่ีเลี้ยงนักวิจัยรองรับ    
การฝึกทักษะวิจัยแก่นักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือผู้ที่เพ่ิงจบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมอาชีพวิจัย 

    

 

โครงการ/แผนงาน ๑.๔   สร้างและสื่อสาร employer brand ของ สวทช. ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก สวทช. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (งานสรรหาคัดเลือกบุคลากร และงานพัฒนาความ
ผูกพันบุคลากร) 

งบประมาณ: ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เป้าหมาย: 
กลุ่มเป้าหมายหลักที่ สวทช. ต้องการดึงดูดให้เข้ามาท างาน มีการรับรู้ NSTDA Employer Brand 

และสนใจที่จะสมัครและเข้าร่วมงานกับ สวทช.  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:   
• การรับรู้ NSTDA Employer Brand ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของกลุ่มเป้าหมายหลัก 
• มีจ านวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  (Candidate Pool) ของกลุ่มเป้าหมายหลัก ของ สวทช. ทั้ง

จากภายในและภายนอกองค์กร มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ จากปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

แผนปฏิบัติการ : 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๑. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและก าหนด employer 

value proposition จาก 
• สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงถึงทิศทางและ

ความต้องการ เชิ งความเชี่ ยวชาญและ
ก าลังคน 
• ผลการส ารวจความผูกพันบุคลากร 
• ผลจากแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายทั้ง

ภายใน และะภายนอกองค์กร 
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กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๒. พัฒนาแผนกลยุทธ์การสื่อสารตามประเภท

กลุ่มเป้าหมายและจัดท าแผนด าเนินการปี 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

    

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ทั้งเชิงการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางและ campaign 
ต่างๆ 

    

๔. ประเมินประสิทธิผลการรับรู้และประสิทธิภาพ
ของช่องทาง รวมถึงจ านวนใบสมัครที่ตรงกับ
ความต้องการเข้าสู่การสัมภาษณ์ 

    

 

โครงการ/แผนงาน ๑.๕ จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตด้าน ว. และ ท. เพ่ือแนะน าองค์กร แนะน า
งานวิจัย สวทช. และรับสมัครงาน ณ สถาบันการศึกษาเพ่ือรวบรวม candidate pools ของบุคลากรด้าน ว.และ ท. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (งานสรรหาคัดเลือกบุคลากร และงานพัฒนาความ
ผูกพันบุคลากร) 

งบประมาณ: ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เป้าหมาย: 
สวทช. มีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตด้าน ว. และท. เพ่ือแนะน าองค์กร แนะน างานวิจัย 

สวทช. และรับสมัครงาน ณ สถาบันการศึกษาเพ่ือรวบรวม candidate pools ของบุคลากรด้าน ว. และ ท. 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ผลส าเร็จการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตด้าน ว. และ ท.ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
• มีจ านวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  (Candidate Pool) ของกลุ่มเป้าหมายหลัก ของ สวทช. ทั้ง

จากภายในและภายนอกองค์กร มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ จากปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

แผนปฏิบัติการ : 
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. วางแผนกิจกรรมตามมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมายและจัดเตรียมแผนการสื่อสารที่
สอดคล้องกับ employer value proposition 

    

๒. จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิต
ด้าน ว. และท. เพ่ือแนะน าองค์กร แนะน า
งานวิจัย สวทช. และรับสมัครงาน ณ 
สถาบันการศึกษา 
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โครงการ/แผนงาน ๑.๖   พัฒนากลไกรองรับการท างานร่วมกับ สวทช. เพ่ือดึงดูดบุคลากรวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก (มหาวิทยาลัย) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (งานสรรหาคัดเลือกบุคลากร) 

งบประมาณ: - บาท 

เป้าหมาย: 
สวทช. มีกลไกรองรับบุคลากรวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมงานกับ สวทช.  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ความพร้อมของแนวทางรองรับการดึงดูดบุคลากรวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาท างานกับ 

สวทช. แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส ๑/๒๕๖๓ 
• ความส าเร็จในการรับอาจารย์/บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานกับ สวทช. รวมถึงการจัดสรร

สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้บุคลากรพร้อมใช้งาน 

แผนปฏิบัติการ : 
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเพ่ือปรับปรุงกลไก
การดึงดูดบุคลากรวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
เข้ามาท างานกับ สวทช. ในรูปแบบต่างๆ 
• ประเภท/รูปแบบการจ้าง  
• สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ได้รับ 
• เกณฑ์การเทียบระดับต าแหน่งเพ่ือรับเข้า

ท างาน 

    

๒. สื่อสารกลไกดังกล่าวผ่านรูปแบบและช่องทาง
ต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง 

    

๓. สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของกลไกในการดึงดูดบุคลากร
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน 
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กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ ๒:  พัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมแนวคิดให้บุคลากร
วิจัยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ และผลักดันให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีจากศักยภาพ
ผลงานและบุคลากร สวทช. 

วัตถุประสงค์:  

๑. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมแนวคิดให้บุคลากรวิจัยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมไปสู่
การใช้ประโยชน์ 

๒. เพ่ือผลักดันให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีจากศักยภาพผลงานและบุคลากร สวทช. 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

• มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีระดับคุณภาพสูงขึ้น (เช่น มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Q1 เพ่ิมข้ึน)  
• การเพ่ิมข้ึนของจ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ (ท้ังเชิงพาณิชย์ และ เชิงสังคม) 
• ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกิดจากความสามารถและศักยภาพบุคลากร สวทช. (การมีส่วนร่วม หรือเป็น 

Founder) 
 

โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๒.๑  พัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากร
วิจัย  (ทบทวนปรับปรุงโปรแกรมให้สะท้อน
การสร้างคุณภาพในงานและมีกลไกแนวคิดเชิง
ธุรกิจ) อาทิ 

• R&D Sharing Forum   

• กิจกรรมพ่ีเลี้ยงนักวิจัยใหม่ (NSTDA 
Budding Network)  และการสร้าง/พัฒนา
พ่ีเลี้ยงนักวิจัย (Science Leadership 
Program) 

• หลักสูตรองค์ความรู้ที่จ าเป็น ในการสร้าง
และพัฒนางานวิจัย 

• Science Communication & Business 
Approach 
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โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๒.๒ NSTDA Sprint Pre-Startups Program - 
โครงการส่งเสริมบุคลากรมีความเข้าใจ 
สามารถประยุกต์องค์ความรู้และเสริมสร้างการ
เปิดโลกทรรศน์เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและ
ธุรกิจเทคโนโลยี 

     

๒.๓ ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย 
และบุคลากรวิจัย (ศึกษาการปรับระบบการ
พิจารณาผลงานประเภทสิ่งตีพิมพ์จากการคิด
ตาม Impact Factor เป็นระดับคุณภาพตาม 
Quartile) 

     

 
 

โครงการ/แผนงาน ๒.๑  พัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากรวิจัย (โดยการจัดโปรแกรมการพัฒนาที่
ยกระดับการสร้างคุณภาพในงานวิจัย และสร้างแนวคิดและความเข้าใจการต่อยอดผลงานเชิงธุรกิจ) อาทิ 

• R&D Sharing Forum   
• กิจกรรมพ่ีเลี้ยงนักวิจัยใหม่ (NSTDA Budding Network)  และการสร้าง/พัฒนาพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 

(Science Leadership Program) 
• องค์ความรู้ที่จ าเป็น ในการสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
• Science Communication & Business Approach 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่าย/งานด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กร ศูนย์แห่งชาติ และ สก. 

งบประมาณ: ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เป้าหมาย: 
บุคลากรวิจัยของ สวทช. มีความพร้อมในการสร้างผลงานวิจัยที่มีระดับคุณภาพสูงขึ้น และน าไปใช้

ประโยชน์ได้มากข้ึน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ผลส าเร็จการพัฒนาบุคลากรวิจัยตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  

 
 



 

  

NSTDA HR STRATEGY 2563  ๒๔ 

 

แผนปฏิบัติการ: 
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. วิเคราะห์หาทักษะที่จ าเป็นต้องพัฒนาของ 
บุคลากรวิจัยตามระดับต าแหน่ง เพื่อจัดท าแผน 
รูปแบบการพัฒนาและก าหนดกิจกรรม/
หลักสูตร เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง 

    

๒. ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยตาม
ระดับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 

    

๓. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 

    

๔. สรุปและรายงานผลการท างานตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดต่อผู้บริหาร 

    

 

โครงการ/แผนงาน ๒.๒ NSTDA Sprint Pre - Startups Program - โครงการส่งเสริมบุคลากรมีความเข้าใจ 
สามารถประยุกต์องค์ความรู้และเสริมสร้างการเปิดโลกทรรศน์เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่าย/งานด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กร ศูนย์แห่งชาติ และ สก. 

งบประมาณ:  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

เป้าหมาย: 
บุคลากรวิจัยของ สวทช. มีความเข้าใจสามารถประยุกต์องค์ความรู้และเสริมสร้างการเปิด

โลกทรรศน์เกี่ยวกบัการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• จ านวนบุคลากรผ่านหลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างนักธุรกิจเทคโนโลยี และมีทักษะทางธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น 
• จ านวนนักวิจัยที่เข้าหลักสูตรบ่มเพาะบุคลากรเพ่ือธุรกิจ start up  
• บุคลากรที่ เข้าร่วม Site Visit  และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านธุรกิจกับ

ผู้เชี่ยวชาญชั้นน า ทั้งในและต่างประเทศ 
• จ านวนนักวิจัยที่มีศักยภาพท่ีจะจัดตั้ง Startup  ไม่ต่ ากว่า ๓ ราย 

แผนปฏิบัติการ:  
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ออกแบบหลักสูตรเพ่ือก าหนดขอบเขตการ
พัฒนา  

    

๒. คัดเลือกที่ปรึกษาและด าเนินกระบวนการ
ทางพัสดุ 
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กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๓. ด าเนินการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้

พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนานวัตกรรม/ไอ
เดีย เรียนรู้ทุกมิติของการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
Startup อย่างเข้มข้น ให้กลุ่มเป้าหมายตาม
แผนที่วางไว้ 

    

๔. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน และ
รายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร 

    

 

โครงการ/แผนงาน ๒.๓ ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย และบุคลากรวิจัย (ศึกษาการปรับระบบ
การพิจารณาผลงานประเภทสิ่งตีพิมพ์จากการคิดตาม Impact Factor เป็นระดับคุณภาพตาม Quartile) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (งานกลยุทธ์บุคคล) 

งบประมาณ: - บาท 

เป้าหมาย: 
สวทช. มีเกณฑ์ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยส าหรับการเลื่อนต าแหน่งบุคลากรวิจัยที่สอดคล้องกับ

เกณฑ์การส่งมอบผลงานของหน่วยวิจัย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  

• ก าหนดค่าคะแนนทีแ่สดงถึงระดับคุณภาพตาม Quartile ของผลงานประเภทสิ่งตีพิมพ์ แล้วเสร็จ 
• คู่มือหลักเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งบุคลากรกลุ่มวิจัย ทุกประเภทหน่วยวิจัยแล้วเสร็จ 

แผนปฏิบัติการ:   
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑.  ศึกษาเพ่ือก าหนดค่าคะแนนที่เหมาะสมตาม 
Quartile เพ่ือก าหนดเป็นเกณฑ์การให้
คะแนนส าหรับผลงานประเภทสิ่งตีพิมพ์  

    

๒.  น าเสนอค่าคะแนนที่เหมาะสมตาม Quartile 
ที่ได้จากการศึกษา ต่อคณะท างานวิชาการท่ี
มีผู้แทนศูนย์แห่งชาติ รวมถึงผู้อ านวยการ
กลุ่มวิจัยให้ความเห็น ปรับปรุง และน าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
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กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๓. จัดท าคู่มือหลักเกณฑ์ส าหรับการพิจารณา

เลื่อนต าแหน่งบุคลากรกลุ่มวิจัย ครบทุก
ประเภทหน่วยวิจัย ให้พร้อมใช้งาน  

    

๔. สื่อสาร และประกาศใช้เกณฑ์คะแนนฯ ที่
ก าหนดขึ้นต่อผู้เกี่ยวข้อง 

    

 
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ ๓:  การสร้างและเพิ่มสมรรถนะผู้น ารุ่นใหม่ และเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้บุคลากรเติบโตในต าแหน่งส าคัญ 

วัตถุประสงค:์  
๑. เพ่ือสร้างและเพ่ิมสมรรถนะผู้น ารุ่นใหม่  
๒. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเติบโตในต าแหน่งส าคัญ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
• จ านวน Potential Successor ส าหรับต าแหน่งบริหารและบริหารจัดการวิจัย  
• ความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งระดับบริหาร 

 
 

โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๓.๑  Middle Management in the Edge of 
Disruption - Intensive Management 
Development Program (iMDP)  
(โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพผู้น ารุ่นใหม่
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
ทีมวิจัย และ ผู้บริหารหน่วยงาน) 

       

๓.๒ คัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร ตาม 
Proactive Promotion & Rotation 
System 

     

 
 



 

  

NSTDA HR STRATEGY 2563  ๒๗ 

 

โครงการ/แผนงาน ๓.๑  Middle Management in the Edge of Disruption - Intensive Management 
Development Program (iMDP)  (โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพผู้น ารุ่นใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บริหารทีมวิจัย และ ผู้บริหารหน่วยงาน) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่าย/งานด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กร ศูนย์แห่งชาติ และ สก. 

งบประมาณ:  ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท   

เป้าหมาย: 
พัฒนาศักยภาพผู้น ารุ่นใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารทีมวิจัย และผู้บริหาร

หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ผลส าเร็จการพัฒนาหลกัสูตรการสร้างและพัฒนาผูบ้ริหารระดับกลางแล้วเสร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐  
• พัฒนาศักยภาพ รักษาการผู้บริหารระดับกลางให้มีความพร้อมขึ้นสู่ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาของ สวทช.  
• มี Candidate Pools  เสนอที่ประชุม Proactive Promotion & Rotation ให้ได้ร้อยละ 50% 

ของผู้ผ่านหลักสูตร 

แผนปฏิบัติการ: 
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ก าหนดขอบเขตการพัฒนา ด าเนินการจัดจ้าง 
G2G และท าความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ
หน่วยงานพันธมิตรอย่างเป็นรูปธรรม 

    

๒. พิจารณารายชื่อบุคลากรที่มีความพร้อม ผ่าน
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เสนอท่ี
ประชุม Proactive Promotion & Rotation 

    

๓. Kick off กิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายและ
ความคาดหวังของหลักสูตร 

    

๔. จัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนา การเป็นผู้น ายุค
ใหม่ ตามกลไกและหลักสูตรที่ก าหนดทั้ง 4 
Module   

    

๕. สรุปผลการพัฒนาและทบทวน พร้อมเสนอ
รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตร เพ่ือเชื่อมโยงสู่
กระบวนการ Proactive Promotion & 
Rotation น าเสนอผู้บริหาร 
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โครงการ/แผนงาน ๓.๒  คัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร ตาม Proactive Promotion & Rotation 
System  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: คณะกรรมการ Proactive Promotion and Rotation (PPR)  

งบประมาณ: - บาท 

เป้าหมาย: 
ด าเนินการสรรหาผู้บริหารระดับกลางให้เข้าสู่ต าแหน่งในกล่องฝ่าย/งาน ได้โดยผ่านกระบวนการ  

Proactive Promotion & Rotation (PPR)  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  

• ต าแหน่งกล่องฝ่าย/งานว่าง ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการ Proactive Promotion & 
Rotation ครบถ้วน และก าหนดกล่องฝ่าย/งานที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาในปี ๒๕๖๓  

• สามารถด าเนินการสรรหาบุคคลากรที่มีความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของต าแหน่งที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด  

แผนปฏิบัติการ:  
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ทบทวนโครงสร้างต าแหน่งระดับฝ่าย/งานว่าง
และรักษาการประจ าปี 

    

๒. คัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งตามเกณฑ์การ
คัดกรองเสนอคณะกรรมการ Proactive 
Promotion and Rotation (PPR)   

    

๓. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้า
สู่ต าแหน่งและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
ของส านักงาน ด้านการบริหารงานบุคคล  

    

๔. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการ 
Familiarization program (ส่งมอบงานเดิม 
รับมอบงานใหม่) 

    

๕.  ติดตามและประเมินผลเข้าสู่ต าแหน่งพิจารณา
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
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กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ ๔:  เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และส่งเสริมวัฒนธรรม
ของการท างานแบบมีส่วนร่วม 

วัตถุประสงค:์  

เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และส่งเสริมวัฒนธรรมของการท างานแบบมีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
• ผลส ารวจความผูกพัน/ความภาคภูมิใจของบุคลากรเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจครั้ง

ก่อน 
• โครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง pillars เพ่ิมข้ึน 

โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๔.๑  การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานร่วมกันของ
บุคลากรวิจัย 
•  R&D Sharing & TED Style Talk Coaching 
•  กิจกรรมเปิดประสบการณ์ท างานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม/ภาคเกษตรกรรม (Site 
Visit)  
•  โจทย์วิจัยเพ่ือส่วนรวมที่ต้องการความมีส่วนร่วม 

       

๔.๒ โครงการส ารวจและส่งเสริมพัฒนาความผูกพัน
บุคลากร สวทช. 

     

 

โครงการ/แผนงาน ๔.๑ การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานร่วมกันของบุคลากรวิจัย 

• R&D Sharing & TED Style Talk Coaching 
• กิจกรรมเปิดประสบการณ์ท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม/ภาคเกษตรกรรม (Site Visit)  
• โจทย์วิจัยเพื่อส่วนรวมที่ต้องการความมีส่วนร่วม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร 

งบประมาณ: ๕๐๐,๐๐๐ บาท   

เป้าหมาย:  
สวทช. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกันของบุคลากรวิจัย 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  

• ผลส าเร็จการจัดกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มวิจัยเข้าร่วมท างานในโจทย์ส าคัญอาทิ R&D 
sharing และ forum ต่างๆ  

• มีบุคลากรกลุ่มวิจัย ของ สวทช. เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้มีความประสงค์เข้าร่วม
กิจกรรม 

• ผลส ารวจความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

แผนปฏิบัติการ: 
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ก าหนดรูปแบบ (Theme) การจัดกิจกรรม 
R&D Sharing & TED Style Talk Coaching 

    

๒.  หารือแนวทางเปิดประสบการณ์การท างาน
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
พร้อมจัดท าแผนการด าเนินงาน 

    

๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม  R&D Sharing & TED 
Style Talk Coaching 

    

๔. สรุปและรายงานผล รวมถึงรวบรวมความเห็น
เพ่ือการปรับปรุงแนวทางและรูปแบบกิจกรรม
ที่เหมาะสม 

    

  
โครงการ/แผนงาน ๔.๒ โครงการส ารวจและส่งเสริมพัฒนาความผูกพันบุคลากร สวทช. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร 

งบประมาณ: ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท   

เป้าหมาย:  
สวทช. มีผลส ารวจความผูกพัน/ความภาคภูมิใจของบุคลากรเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจ

ครั้งก่อน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ผลส าเร็จของการด าเนินการส ารวจความผูกพันบุคลากรประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวนผู้ร่วมท า

แบบสอบถามไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมาย 
• ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนส่งเสริมพัฒนาความผูกพันบุคลากรร้อยละ ๘๕ ของ

แผนที่ก าหนดไว้ 
• ผลคะแนนส ารวจความผูกพันบุคลากร มีระดับคะแนนที่ดีขึ้นในแต่ละ Focus Area 
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แผนปฏิบัติการ: 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๑. คัดเลือกผู้ด าเนินการ ก าหนดขอบเขตของงาน

และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษา 
    

 ๒.  kick off โครงการ บริษัทที่ปรึกษาด าเนินการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร เพ่ือเก็บประเด็นที่ผู้บริหาร
สนใจ น าไปก าหนดแนวค าถามส าหรับการ
ส ารวจความผูกพัน 

    

 ๓.  สื่อสารความรู้ความเข้าใจในการจัดท าการ
ส ารวจความผูกพันบุคลากร ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูง ทุกศูนย์และสายงาน 

    

๔.  ด าเนินการส ารวจความผูกพันบุคลากร สวทช. 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

    

๕.  สื่อสารผลส ารวจความผูกพันบุคลากรต่อ
ผู้บริหารระดับสูง  และการสื่อสารกับบุคลากร 
สวทช. ผ่านเวที NSTDA Day 

    

๖.  จัดท า result to action แผนส่งเสริมพัฒนา
ความผูกพันบุคลากร สวทช. ประจ าปี พร้อม
น าเสนอผู้บริหารระดับสูง 

    

๗.  ด าเนินการตามแผนส่งเสริมพัฒนาความผูกพัน
บุคลากร 

    

๘.  จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมผู้บริหารระดับสูง 
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กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ ๕:  ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-system 

วัตถุประสงค์:  

เพ่ือให้ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
รองรับการท างานแบบ multi-system 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
• ความส าเร็จในการปรับปรุงและประยุกต์ใช้เกณฑ์ประเมินผลหน่วยงานและบุคลากรวิจัย 
• การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริการบุคลากร การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลงาน

ส าคัญบน digital platform 

โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๕.๑ ทบทวนและบริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง 

       

๕.๒ บูรณาการข้อมูลบุคลากร เพ่ือน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนา
บุคลากรและปรับปรุงระบบการให้บริการ
พนักงานระบบการขออนุมัติเดินทางและการ
ด าเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้อง Anywhere & 
Anytime learning system , HR 
Dashboard for executives 

     

๕.๓ ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ
รองรับการท างานแบบ multi-system 
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โครงการ/แผนงาน ๕.๑  ทบทวนและบริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ: - บาท 

เป้าหมาย:  
สวทช. มีการทบทวนและบริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ความส าเร็จของแผนอัตราก าลัง สวทช. ภายในไตรมาส ๑/๒๕๖๓ 
• ผลส าเร็จการก าหนดเป้าหมายของสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุน : วิจัย : สนับสนุนวิจัยให้

สอดคล้องกับภารกิจส าคัญและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอัตราอย่างเหมาะสม  

 แผนปฏิบัติการ :   
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ส ารวจความต้องการจากหน่วยงานประเภท
ต่างๆ ของสวทช. ในกลุ่มวิจัย วทน.  แบ่ง
แผนการด าเนินงานออกเป็น ๑) หน่วยวิจัย 
หรอื research pillars  ๒) National S&T 
Infrastructure ๓) National Quality 
Infrastructure (NQI) และ กลุ่มภาระงาน
รองรับการบริหารจัดการวิจัยและภาระงาน
สนับสนุนบริหารจัดการภายในต่างๆ 

    

๒. ทบทวนแนวทางการวางแผนและบริหาร
อัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจส าคัญ 
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง 

    

๓. บริหารกรอบอัตราและน าเสนอรายงานสถานะ
กรอบอัตราระหว่างปี ต่อผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือควบคุมและรักษา
สัดส่วนบุคลากรตามทิศทางที่องค์กร ก าหนด 

    

๔. สรุปผลสัดส่วนบุคลากร ในกลุ่มต าแหน่งต่างๆ
และใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการทบทวนแผนและ
ก าหนดทรัพยากรในการบริหารจัดการในปี
ถัดไปอย่างเหมาะสม 
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โครงการ/แผนงาน ๕.๒  บูรณาการข้อมูลบุคลากร เพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนา
บุคลากรและ ปรับปรุงระบบการให้บริการพนักงาน ระบบการขออนุมัติเดินทาง และการด าเนินการเอกสารที่
เกี่ยวขอ้ง Anywhere & Anytime learning system , HR Dashboard for executives 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ: - บาท 

เป้าหมาย:  
• สวทช. มีข้อมูลบุคลากรเพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร 
• สวทช. ปรับปรุงระบบการให้บริการพนักงานระบบการขออนุมัติเดินทางและการด าเนินการ

เ อกส า รที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  Anywhere & Anytime learning system , HR Dashboard for 
executives 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• รายงานเชิงวิเคราะห์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
• ระบบการให้บริการที่ส าคัญได้รับการปรับปรุงเพ่ือใช้งาน 

แผนปฏิบัติการ :   
กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. ทบทวนกระบวนการการให้บริการของ HR      

๒. วางแผนปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ
ของ HR แก่พนักงาน อาทิเช่น ระบบการขอ
หนังสืออ านวยความสะดวกในการท าวีซ่า/ 
หนังสือเดินทางราชการ เป็นต้น 

    

๓. ด าเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการฯ 
ตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งรายงานผลการ
ปรับปรุงระบบ 

    

๔. ทบทวนและจัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์ที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจด้านกลยุทธ์
ของผู้บริหาร 
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โครงการ/แผนงาน ๕.๓ ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการรองรับการท างานแบบ multi-system 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ:  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เป้าหมาย:  
• เพ่ือทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการรองรับการท างานแบบ multi-system 
• เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรชั้นน าอ่ืนๆ  ในการดึงดูดบุคลากรที่มี

ความสามารถเข้ามาร่วมงานในองค์กร 
• เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สวทช. และสร้างความเป็นธรรมทั้งภายใน

และภายนอกในการจ่ายค่าตอบแทน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย:  

• มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม และสามารถแข่งขันกับองค์กรชั้นน าอื่นๆ ได้ 

แผนปฏิบัติการ: 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑. วางแผนการด าเนินการทบทวนโครงสร้าง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สวทช. 

    

๒. ศึกษารวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนจาก
ตลาดแรงงานและองค์กรอ่ืนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน และจัดท าโครงสร้างค่าตอบแทน
และสวัสดิการของ สวทช.น าเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูง ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

    

๓.   สื่อสารผู้เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการปรับใช้จริง     
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ภาคผนวก 
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ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. 
กับกลยุทธ ์สวทช. ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ สวทช. ๖.๓ 
๑. วิจัยและสร้างนวัตกรรมใน
ส าข าที่  ส ว ท ช .  มี ค ว า ม
เชี่ ยวชาญ และพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ข อ ง  ส ว ท ช .  ใ น ส า ข า ที่
ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ 
และรอ งรั บแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในอนาคต ผ่ านกลไกการ
บริหารงานวิจัย กลไกการ
ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศ และกลไกสื่อสาร
ด้าน วทน. ที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ผลักดันให้ภาครัฐและ
เอกชนมีการลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น ด้วยการ
ปรับปรุงกลไกสนับสนุน
การลงทุนในด้านนวัตกรรม 
อาทิ กลไก startup/spin-
off, holding co., ITAP, 
TTRS กลไกบัญชีนวตักรรม 
ก ล ไ ก   RDI for 
government demand 
กลไกเชื่อมโยงกับบริษัทใน
เขตนวัตกรรมต่างๆ ของ 
สวทช.และ BOI 

๓. เชื่ อมโยงกับพันธมิตรใน
ภูมิภาค ภาคีสถาบันการศึกษา 
ในการน า วทน. ไปขยายผล ใน
ภูมิภาค สร้าง showcase ของ
ป ร ะ เ ท ศ ใ น พื้ น ที่  EECi, 
ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้  
ผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การจัดตั้ง 
national research lab ใ น
ภูมิภาค เขตนวัตกรรมต่างๆ 
( EECi, TSP, SWP, RSPs, FI, 
etc.) การเชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น  และ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ กลไกการ
พัฒนาบุคลากรวิจัย 

๔.  เพิ่ มสมรรถภาพในการ
ปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับ
เพิ่มรายได้จากแหล่งอื่นเพื่อลด
การพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน 
ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห้
เชื่อมโยงกับลักษณะการสร้าง
งาน การเตรียมก าลังคน การ
สร้างเส้นทางอาชีพ รวมถึงการ
เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร และการมีส่วนร่วม 

HRI-1 ดึงดูดบุคลากรวิจัยชั้นน า (Top-notch researchers, Visiting professor, postdoctoral, S&T Science and 
Technology Scholarship Student) ทั้งจากในและต่างประเทศเข้ามาร่วมสร้างผลงานวิจัย 

๑.๑ การพัฒนาความร่วมมือ
ผลิตบัณฑติวิจัยคณุภาพสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. 
กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ 

    

๑.๒ สนับสนุนนักวจิยั
แลกเปลีย่นจากต่างประเทศ
(Visiting 
Professor/Researcher) 
ดึงดูดนักวิจัยจาก
ต่างประเทศ และ นักวิจัยรุ่น
ใหม่ระดบัหลังปรญิญาเอก  
(Postdoc) ทั้งไทยและ
ต่างชาติ เข้ามาท างานวิจัย
ในประเทศไทยใน
โครงการวิจัยของ สวทช. 

    

๑.๓ สนับสนุนการฝึก
ปฏิบัติการแก่ นกัศึกษา ใน
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./
ปวส.) และปริญญาตรี  (ม.
เทคโนโลยีราชมงคล) เพื่อ
ผลิตแรงงาน STEM 
ระดับสูง 
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โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ สวทช. ๖.๓ 
๑. วิจัยและสร้างนวัตกรรมใน
ส าข าที่  ส ว ท ช .  มี ค ว า ม
เชี่ ยวชาญ และพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ข อ ง  ส ว ท ช .  ใ น ส า ข า ที่
ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ 
และรอ งรั บแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในอนาคต ผ่ านกลไกการ
บริหารงานวิจัย กลไกการ
ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศ และกลไกสื่อสาร
ด้าน วทน. ที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ผลักดันให้ภาครัฐและ
เอกชนมีการลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น ด้วยการ
ปรับปรุงกลไกสนับสนุน
การลงทุนในด้านนวัตกรรม 
อาทิ กลไก startup/spin-
off, holding co., ITAP, 
TTRS กลไกบัญชีนวตักรรม 
ก ล ไ ก   RDI for 
government demand 
กลไกเชื่อมโยงกับบริษัทใน
เขตนวัตกรรมต่างๆ ของ 
สวทช.และ BOI 

๓. เชื่ อมโยงกับพันธมิตรใน
ภูมิภาค ภาคีสถาบันการศึกษา 
ในการน า วทน. ไปขยายผล ใน
ภูมิภาค สร้าง showcase ของ
ป ร ะ เ ท ศ ใ น พื้ น ที่  EECi, 
ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้  
ผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การจัดตั้ง 
national research lab ใ น
ภูมิภาค เขตนวัตกรรมต่างๆ 
( EECi, TSP, SWP, RSPs, FI, 
etc.) การเชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น  และ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ กลไกการ
พัฒนาบุคลากรวิจัย 

๔.  เพิ่ มสมรรถภาพในการ
ปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับ
เพิ่มรายได้จากแหล่งอื่นเพื่อลด
การพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน 
ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห้
เชื่อมโยงกับลักษณะการสร้าง
งาน การเตรียมก าลังคน การ
สร้างเส้นทางอาชีพ รวมถึงการ
เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร และการมีส่วนร่วม 

๑.๔ สร้างและสื่อสาร 
employer brand ของ 
สวทช. ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก สวทช. 

    

๑.๕ จดักิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลยัที่ผลติบณัฑิต
ดา้น ว. และท. เพื่อแนะน า
องค์กร แนะน างานวิจัย 
สวทช. และ รับสมัครงาน ณ 
สถาบันการศึกษาเพื่อ
รวบรวม candidate pools 
ของบุคลากรด้าน ว และ ท 

    

๑.๖ พัฒนากลไกรองรบัการ
ท างานร่วมกับ สวทช. เพื่อ
ดึงดูดบุคลากรวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 
(มหาวิทยาลัย) 

    

HRI-2 พัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมแนวคิดให้บุคลากรวิจัยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมไปสูก่ารใช้ประโยชน์ และผลักดันให้
เกิดธุรกิจเทคโนโลยีจากศักยภาพผลงานและบุคลากร สวทช. 
๒.๑  พัฒนาขีด
ความสามารถและพัฒนา
บุคลากรวิจยั (ทบทวน
ปรับปรุงโปรแกรมใหส้ะท้อน
การสร้างคุณภาพในงานและ
มีกลไกแนวคดิเชิงธุรกิจ) 
อาทิ 

- R&D Sharing Forum   
- กิจกรรมพี่เลี้ยงนักวิจัย

ใหม่ (NSTDA Budding 
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โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ สวทช. ๖.๓ 
๑. วิจัยและสร้างนวัตกรรมใน
ส าข าที่  ส ว ท ช .  มี ค ว า ม
เชี่ ยวชาญ และพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ข อ ง  ส ว ท ช .  ใ น ส า ข า ที่
ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ 
และรอ งรั บแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในอนาคต ผ่ านกลไกการ
บริหารงานวิจัย กลไกการ
ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศ และกลไกสื่อสาร
ด้าน วทน. ที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ผลักดันให้ภาครัฐและ
เอกชนมีการลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น ด้วยการ
ปรับปรุงกลไกสนับสนุน
การลงทุนในด้านนวัตกรรม 
อาทิ กลไก startup/spin-
off, holding co., ITAP, 
TTRS กลไกบัญชีนวตักรรม 
ก ล ไ ก   RDI for 
government demand 
กลไกเชื่อมโยงกับบริษัทใน
เขตนวัตกรรมต่างๆ ของ 
สวทช.และ BOI 

๓. เชื่ อมโยงกับพันธมิตรใน
ภูมิภาค ภาคีสถาบันการศึกษา 
ในการน า วทน. ไปขยายผล ใน
ภูมิภาค สร้าง showcase ของ
ป ร ะ เ ท ศ ใ น พื้ น ที่  EECi, 
ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้  
ผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การจัดตั้ง 
national research lab ใ น
ภูมิภาค เขตนวัตกรรมต่างๆ 
( EECi, TSP, SWP, RSPs, FI, 
etc.) การเชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น  และ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ กลไกการ
พัฒนาบุคลากรวิจัย 

๔.  เพิ่ มสมรรถภาพในการ
ปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับ
เพิ่มรายได้จากแหล่งอื่นเพื่อลด
การพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน 
ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห้
เชื่อมโยงกับลักษณะการสร้าง
งาน การเตรียมก าลังคน การ
สร้างเส้นทางอาชีพ รวมถึงการ
เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร และการมีส่วนร่วม 

Network)  และการ
สร้าง/พัฒนาพ่ีเลี้ยง
นักวิจัย (Science 
Leadership Program) 

- หลักสูตรองค์ความรู้ที่
จ าเป็น ในการสร้างและ
พัฒนางานวิจัย 

- Science 
Communication & 
Business Approach 

๒.๒ NSTDA Sprint Pre-
Startups Program - 
โครงการส่งเสริมบุคลากรมี
ความเข้าใจ สามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้และ
เสรมิสร้างการเปดิ
โลกทรรศน์เกี่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรมและธรุกิจ
เทคโนโลย ี

    

๒.๓ ปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพผลงานวิจัย และ
บุคลากรวิจยั (ศึกษาการ
ปรับระบบการพิจารณา
ผลงานประเภทสิ่งตีพิมพ์จาก
การคิดตาม Impact Factor 
เป็นระดับคุณภาพตาม 
Quartile)  

    

HRI-3 การสร้างและเพ่ิมสมรรถนะผู้น ารุ่นใหม่ และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้บุคลากรเติบโตในต าแหน่งส าคัญ 
๓.๑ Middle Management 
in the Edge of Disruption 
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โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ สวทช. ๖.๓ 
๑. วิจัยและสร้างนวัตกรรมใน
ส าข าที่  ส ว ท ช .  มี ค ว า ม
เชี่ ยวชาญ และพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ข อ ง  ส ว ท ช .  ใ น ส า ข า ที่
ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ 
และรอ งรั บแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในอนาคต ผ่ านกลไกการ
บริหารงานวิจัย กลไกการ
ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศ และกลไกสื่อสาร
ด้าน วทน. ที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ผลักดันให้ภาครัฐและ
เอกชนมีการลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น ด้วยการ
ปรับปรุงกลไกสนับสนุน
การลงทุนในด้านนวัตกรรม 
อาทิ กลไก startup/spin-
off, holding co., ITAP, 
TTRS กลไกบัญชีนวตักรรม 
ก ล ไ ก   RDI for 
government demand 
กลไกเชื่อมโยงกับบริษัทใน
เขตนวัตกรรมต่างๆ ของ 
สวทช.และ BOI 

๓. เชื่ อมโยงกับพันธมิตรใน
ภูมิภาค ภาคีสถาบันการศึกษา 
ในการน า วทน. ไปขยายผล ใน
ภูมิภาค สร้าง showcase ของ
ป ร ะ เ ท ศ ใ น พื้ น ที่  EECi, 
ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้  
ผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การจัดตั้ง 
national research lab ใ น
ภูมิภาค เขตนวัตกรรมต่างๆ 
( EECi, TSP, SWP, RSPs, FI, 
etc.) การเชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น  และ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ กลไกการ
พัฒนาบุคลากรวิจัย 

๔.  เพิ่ มสมรรถภาพในการ
ปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับ
เพิ่มรายได้จากแหล่งอื่นเพื่อลด
การพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน 
ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห้
เชื่อมโยงกับลักษณะการสร้าง
งาน การเตรียมก าลังคน การ
สร้างเส้นทางอาชีพ รวมถึงการ
เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร และการมีส่วนร่วม 

- Intensive Management 
Development Program 
(iMDP)  (โปรแกรมการ
พัฒนาศักยภาพผู้น ารุ่นใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ต าแหน่งผู้บรหิารทีมวิจยั และ 
ผู้บริหารหน่วยงาน) 
๓.๒ คดัสรรบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งบริหาร ตาม
กระบวนการ Proactive 
Promotion & Rotation 

    

HRI-๔ เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร และส่งเสริมวัฒนธรรมของการท างานแบบมีส่วนร่วม 
๔.๑ การสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างาน
ร่วมกันของบุคลากรวิจยั 

- R&D Sharing & TED 
Style Talk Coaching 

- กิจกรรมเปดิ
ประสบการณ์ท างาน
ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม/ภาค
เกษตรกรรม (Site Visit)  

-  โจทย์วิจัยเพื่อส่วนรวมที่
ต้องการความมสี่วนร่วม 

    

๔.๒  โครงการส ารวจและ
ส่งเสริมพัฒนาความผูกพัน
บุคลากร สวทช. 
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โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ สวทช. ๖.๓ 
๑. วิจัยและสร้างนวัตกรรมใน
ส าข าที่  ส ว ท ช .  มี ค ว า ม
เชี่ ยวชาญ และพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ข อ ง  ส ว ท ช .  ใ น ส า ข า ที่
ตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ 
และรอ งรั บแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในอนาคต ผ่ านกลไกการ
บริหารงานวิจัย กลไกการ
ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศ และกลไกสื่อสาร
ด้าน วทน. ที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ผลักดันให้ภาครัฐและ
เอกชนมีการลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น ด้วยการ
ปรับปรุงกลไกสนับสนุน
การลงทุนในด้านนวัตกรรม 
อาทิ กลไก startup/spin-
off, holding co., ITAP, 
TTRS กลไกบัญชีนวตักรรม 
ก ล ไ ก   RDI for 
government demand 
กลไกเชื่อมโยงกับบริษัทใน
เขตนวัตกรรมต่างๆ ของ 
สวทช.และ BOI 

๓. เชื่ อมโยงกับพันธมิตรใน
ภูมิภาค ภาคีสถาบันการศึกษา 
ในการน า วทน. ไปขยายผล ใน
ภูมิภาค สร้าง showcase ของ
ป ร ะ เ ท ศ ใ น พื้ น ที่  EECi, 
ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้  
ผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การจัดตั้ง 
national research lab ใ น
ภูมิภาค เขตนวัตกรรมต่างๆ 
( EECi, TSP, SWP, RSPs, FI, 
etc.) การเชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น  และ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ กลไกการ
พัฒนาบุคลากรวิจัย 

๔.  เพิ่ มสมรรถภาพในการ
ปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับ
เพิ่มรายได้จากแหล่งอื่นเพื่อลด
การพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน 
ระบบบริหารคุณภาพงานวิจัย 
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห้
เชื่อมโยงกับลักษณะการสร้าง
งาน การเตรียมก าลังคน การ
สร้างเส้นทางอาชีพ รวมถึงการ
เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร และการมีส่วนร่วม 

HRI-๕  ปรับปรุงประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับการท างานแบบ multi-
system 
๕.๑ ทบทวนและบริหาร
อัตราก าลังใหส้อดคล้องกับ
ภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลง 

    

๕.๒ ก าหนดแนวทางติดตาม 
Unit productivity เพื่อ
น ามาใช้ในการวางแผนการ
บริหารผลงาน 

    

๕.๓ บรูณาการข้อมลูบุคลากร 
เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ด้านบริหารและ
พัฒนาบุคลากรและปรับปรุง
ระบบการให้บริการพนักงาน
ระบบการขออนุมตัิเดินทาง
และการด าเนินการเอกสารที่
เกี่ยวข้อง Anywhere & 
Anytime learning system, 
HR Dashboard for 
executives 

    

๕.๔ ทบทวนโครงสร้าง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
รองรับการท างานแบบ 
multi-system 
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กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช.         
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

สวทช. ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ – ๓ 

ศึกษาแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) วิเคราะห์ความ
สอดคล้อง และระบุประเด็นทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

ร่างแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗         
และแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ น าเสนอที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือทบทวน HR SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม และ
แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ น าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือขออนุมัติ 
 


