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1. บทสรุปผู้บริหาร 

แผนกลย ุทธ ์การบร ิหารและพัฒนาบ ุคลากร สวทช. 2565 - 2570 เก ิดจากการทบทวน 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2564 โดยพิจารณาประเด็นความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ภาพใหญ่ของ

องค์กรและพิจารณาทบทวนแผนงานโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องและริเริ ่มโครงการที่จำเป็น โดยมุ่งเน้น

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

และมีความเชื ่อมโยงสอดคล้องกับการปรับทิศทางกลยุทธ์ ภารกิจสำคัญตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับ 7  

(พ.ศ. 2565 - 2570) ซึ่งมีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สวทช. เพ่ือรองรับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานหลักของ สวทช. เน้น

การส่งมอบผลงานเพ่ือตอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) และแผนปฏิบัติการ

ด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (National AI Strategy Plan) โดยการสร้างผลงาน

ตอบโจทย์ประเทศด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อสร้างผลงานให้ เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้ง

บริหารจัดการโครงสร้างพื ้นฐานของ สวทช. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความสามารถในการ

ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ยกระดับ

อุตสาหกรรม กระตุ้นความต้องการพัฒนาด้านนวัตกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานกับหน่วยงาน

ภายนอกและมหาวิทยาลัย ตอบโจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และปรับ สวทช. ให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA ได้แก่ บูรณาการการทำงานเป็น Agenda 

เชื่อมโยงทุกภารกิจให้มุ่งทิศทางเดียวกัน (Alignment) เพิ่มความคล่องตัว (Agility) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. มีการ

ทำงานร่วมกับกลุ่มบุคลากรที่มาจากหน่วยงานภายใต้ภารกิจต่างๆ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

รวมทั้งมีการวิเคราะห์โอกาส ความท้าทาย จุดแข็ง และจุดอ่อนด้านบุคลากรของ สวทช. ด้วยกรอบ SWOT และ 

TOWS Analysis เพื่อกำหนดกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ที่ควรมุ่งเน้นในอีก 6 ปีข้างหน้า 

(พ.ศ.2565-2570) รวมถึงแผนปฏิบัติการของปี 2565 ด้วย ในแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ 

จึงมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นและทันต่อ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) 
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รวมถึงการสร้างความร่วมมือ และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

เพื่อสร้าง ดึงดูด และพัฒนาบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงเพื่อปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การ

ขับเคลื่อนประเทศ นอกจากนั้นยังยกระดับกลไกการทำงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้บุคลากรใช้ความรู้ 

ความสามารถได้เต็มศักยภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมเพื ่อส่งเสริมการทำงานให้พร้อมรับมือต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA ตามกลยุทธ์ภาพใหญ่ขององค์กร ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานตาม

ค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถสนับสนุนทิศทางการส่งมอบงานของ สวทช. ต่อประเทศให้

บรรลุผลสำเร็จได้ โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

HR SO1   บุคลากร สวทช. มีองค์ความรู้ที่เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และ

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพ่ือส่งมอบงานตามกลยุทธ์องค์กร/สถานการณ์

ส าคัญ และสร้างผลกระทบให้กับประเทศ 

HR SO2   บุคลากร สวทช. มีศักยภาพในการท างานร่วมกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน ทั้งภาค

การศึกษา ภาคการผลิต ภาคบริการและภาคสังคม และได้รับการยอมรับและ

ไว้วางใจจากพันธมิตรร่วมงานทั้งในและต่างประเทศ 

HR SO3   บุคลากร สวทช. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก มีความผูกพันต่อองค์กร และ

มีประสิทธิภาพสูง 

กลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

HRI-1    ยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นและ

ทันต่อสถานการณ์การเปลีย่นแปลงตามวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลีย่นผ่าน

เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) เพ่ือรองรับและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร 

HRI-2    สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงการท างานร่วมกับพันธมิตรภาคมหาวิทยาลัยทั้งใน

และต่างประเทศ เพ่ือสร้าง ดึงดูด และ พัฒนาบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงเพ่ือปฏิบัติ

งานวิจัยร่วมกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ 

HRI-3    ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างานด้าน HR เพ่ือสนับสนุน

ส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ และ รองรับการท างานวิถีใหม่ (New 

Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) 

HRI-4    สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการท างานให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกล

ยุทธ์ AAA และปลูกฝังวัฒนธรรมการท างานตามค่านิยมหลัก ขององค์กร 



HR STRATEGY 2565 

  

NSTDA HR STRATEGY 6 

 

2. ความเป็นมา  
จากอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยใช้ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสร้างการเติบโตทาง

เศรษฐกิจเรื่อยมา ซึ่งผลของการพัฒนาดังกล่าวต้องแลกด้วยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและการลดลงของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพ จนต้องใช้งบประมาณจำนวนมากใน

การแก้ปัญหา ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรได้เต็ม

ศักยภาพ เกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัว ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างภาคส่วนต่างๆ เศรษฐกิจได้รับ

ผลกระทบสูงจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก นอกจากนี้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเพียง ร้อยละ 3 ต่อปี ด้วยอัตราการเติบโตดังกล่าวไม่เพียงพอในการนำพาประเทศ

ไทยให้ก้าวข้าม “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม โดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูงที่ยกระดับ

มูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ช่วยทลายข้อจำกัด ให้เกิดการ

ก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งยืน กระจายรายได้ กระจายโอกาส 

และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive) รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้

สมดุลด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ 

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green 

Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายให้เป็น

เจ้าภาพดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2564 - 2570 ตาม

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 325/2563 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-

เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green : BCG Model) และ คณะกรรมการขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สวทช. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จึงดำเนินการจัดทำ

แผนยุทธศาสตร์ฯ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG 

Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และให้

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 

พิจารณากำหนดและดำเนินแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการ
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พัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2570 เพื ่อใช้เป็นกรอบการทำงานสำหรับ

หน่วยงานต่างๆ ในการร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาตินี้  

นอกจากนั้น สวทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) จัดทำ (รา่ง) แผนแม่บทปญัญาประดิษฐ์แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย เตรียม

เสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีเป้าประสงค์ หลัก 3 ด้าน คือ การสร้างคนและเทคโนโลยี การสร้างการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และการสร้างผลกระทบที ่ดีทางสังคม และสิ ่งแวดล้อม มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 5 ด้าน คือ 1) การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านสังคม 

จริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบ สำหรับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบสนับสนุนด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการ

พัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ 4) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

และ 5) การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและภาคเอกชน โดยใน

ระยะเร่งด่วน เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกลุ่มเป้าหมาย นำร่อง 3 กลุ่ม คือ 

การแพทยแ์ละสุขภาพ การเกษตรและอาหาร และการใช้งานและบริการภาครัฐ 

จากการทบทวนนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(วทน.) แสดงให้เห็นการมุ่งเน้นการส่งมอบผลงานเพื่อตอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (National AI Strategy Plan) เป็นหลัก โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยิ ่งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสอดรับกับหลักการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศไทย โดยโมเดล BCG ทำหน้าที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ใช้องค์

ความรู้ทางด้าน วทน. สร้างคุณค่าเพ่ิม (Value creation) จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและ

วัฒนธรรม ด้วยกลไกจตุภาคี (Quadruple Helix) ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย/

สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน สำหรับแผนปฏิบัติการ AI มุ่งเน้นเรื่องการการสร้างคนและเทคโนโลยี 

การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างผลกระทบที่ดีทางสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทั้งสองแผนงาน

ได้กำหนดประเด็นมุ่งเน้นที่สอดคล้องกับหมุดหมายสำคัญตามที่ปรากฎในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติฉบับที่ 13 เน้นเรื่องของการใช้ วทน. เข้าไปเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างขีดความสามารถให้กับภาค

ส่วนสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน AI ยังสามารถพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์ม ใน

การต่อยอดการดำเนินงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้ในทุกมิต ิ

จากโอกาสข้างต้น สวทช. จึงใช้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้าน วทน. กลไกการนำผลงานไปใช้

ประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : 

EECi) ไปเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรม ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่  EECi ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งภาครัฐ

และเอกชน ห้องทดลองภาคสนาม ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบชั้นนำ โรงงานต้นแบบและโรงงานสาธิตที่จะก่อให้เกิด

ระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ส่วเสริมให้เกิดการลงทุนและทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่าง 

ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพเหล่านี้จะรองรับการต่อ

ยอดขยายผลงานวิจัยที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมมุ่งเป้าภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และแผนปฏิบัติการด้าน 

AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดย EECi มีกำหนดเปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2565 

ด้วยวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของ สวทช. ที่สะทอนการมงุเนนการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม (วทน.) ไปประยุกตใชพัฒนาหรือบรรเทาปญหาในประเด็นหลักที่เปนโจทยสําคัญหรือความตอง

การของประเทศที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อมของประเทศในระดับสูงเพ่ือ

ประชาชนเกิดความรับรูและสัมผัสไดถึงบทบาทของ วทน.ที่ชัดเจน และสะทอนไปสูการลงทุนในกิจกรรมดาน 

วทน. ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นเป้าหมายและทิศทางขององค์กรที่

จะดำเนินการไปจนถึงปี พ.ศ. 2570 สวทช. ใช้ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดกล

ยุทธ์ขององค์กรสู่การปฏิบัติและสื่อสารกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่พนักงานทุกระดับ และทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทุก

ส่วนในองค์กรมีความเข้าใจในทิศทางการทำงานที่ชัดเจนและพนักงานทุกคนสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติหน้าที่

สอดคล้องไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน โดย สวทช. นำผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย 

(SWOT) มากำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแผนที่กลยุทธ์ของ สวทช. ตามมุมมองทั้ง 4 ของ BSC ซึ่งแสดง

ปัจจัยหลักหรือวัตถุประสงค์หลัก (Strategic Objective; SO) ที่จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ โดย 

SO แต่ละด้านจะส่งผลกระทบที่ส่งเสริมและสนับสนุนกัน เพ่ือนำไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร แผนที่

กลยุทธ์ของ สวทช. ได้จำแนก SO ออกเป็น 4 มุมมองที่สอดคล้องกับ BSC จากมุมมองบนสุดไปล่างสุด ได้แก่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน กระบวนการภายใน และความสามารถขององค์กร ตามลำดับ 
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ภาพที่ 1 แผนที่กลยุทธ์ สวทช. ปี พ.ศ. 2565 - 2570 
 

โดยเป้าหมายหลักของ สวทช. คือ การนำ วทน. ตอบยุทธศาสตร์ของประเทศ (SO1) รวมถึงให้การ

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรวิจัยและสร้างอาชีพใหม่ทาง วทน. (SO2) โดยการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์

ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ตามความต้องการของประเทศ (SO5) ซึ่ง สวทช. จะต้องได้รับการยอมรับและสร้าง

ความร่วมมือกับพันธมิตร (SO4) เพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญ บทบาทหน้าที่เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน

ตลอดจนทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อสร้างความพร้อมในการส่งมอบผลงานสู่การใช้

ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ในการดำเนินการขององค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องมีความมั่นคงทางการเงิน

ควบคู่ด้วย (SO3) และต้องมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสม (SO8) 

และการบูรณาการการทำงานของทุกพันธกิจภายใน สวทช. เพื่อตอบกลยุทธ์วิจัยในลักษณะ Agenda-based 

(SO7) นอกจากนี้ กระบวนการภายในครอบคลุมไปถึงการนำสินทรัพย์ของ สวทช. ที่ได้มีการลงทุนไว้แล้วมาใช้

ประโยชน์ (SO6) ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTI) โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคุณภาพ (NQI) และ EECi รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property : IP) รากฐานที่สำคัญใน

การส่งมอบงานในทุก SO คือ บุคลากร สวทช. จึงต้องมุ่งเน้นที่การสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 

พร้อมตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างเป้าหมายในการทำงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 
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(SO10) บนระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที (SO9) 

นำไปสู่ประเด็นหลักของการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยจะทำการวิเคราะห์จุดแข็ง

จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามด้านบุคลากร ที่จะส่งผลให้การผลักดันงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรกำหนดเป็น

ประเด็นทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2565 – 2570 และถ่ายทอดไปสู่

การกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งแผนงานโครงการต่อเนื่องและริเริ่มโครงการที่

จำเป็น รวมทั้งหมด 15 โครงการ โดยมุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และการเตรียมพร้อมระบบบริหาร

จัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพ่ือให้สามารถสนับสนุนทิศทางการส่งมอบงานของ สวทช. ต่อ

ประเทศได้ตามเป้าหมาย  

3. วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 
 

 

 
 

4. พันธกิจ 
 

 

 

 

 

สวทช. เป็นพันธมิตรรว่มทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู ้

ดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

“พันธมิตรร่วมทางที่ดี” คือ ความรับผิดชอบกับค าม่ันสัญญาท่ีมีร่วมกันกับพันธมิตร ในการ

ด าเนินการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ โปร่งใส และเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ จนก่อให้เกิดความ

ไว้วางใจท่ีจะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ วทน. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน ลดความเหลื่อมล ้า เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

“สังคมฐานความรู้” คือ การอยู่ร่วมกันโดยใช้ความรู้ สติปัญญา และเหตุผล บนหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน 

รวมท้ังมีการจัดเก็บความรู้ และเรียนรู้ต่อยอดร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่จ ากัด 
 

“สวทช.  มุ่ งสร้างเสริมการวิจัย  พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research, 

Development, Design and Engineering - RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใชป้ระโยชน์ 

(Technology Transfer - TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนาก าลังคน (Human Resource 

Development - HRD) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure - Infra) ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีทีจ่ าเปน็ เพ่ือสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัและพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยนื 

โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายใน (Internal Management - Int. Mgt.) ทีม่ีประสิทธิภาพ

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน” 
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สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีพันธกิจหลักในการสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา 

ออกแบบ และวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ การพัฒนากำลังคน การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการบริหารจัดการอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย บนฐานองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีหลัก (Pillars) 5 เทคโนโลยี ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 2) เทคโนโลยีวัสดุ

ศาสตร์และวิศวกรรม 3) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ 4) นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และ  

5) เทคโนโลยีพลังงาน โดย สวทช. มีการวางตำแหน่งขององค์กร (Positioning) เป็นองค์กรวิจัยชั้นนำที่สร้าง

องค์ความรู้ และนำความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สร้างขึ้นในหลากสาขาเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้ในภาคเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศและประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน เปรียบเสมือนเป็นผู้หาคำตอบ (Solution provider) และตัวเร่ง (Catalyst) ให้แก่การ

พัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

5. ค่านิยมหลัก 

สวทช. กำหนดค่านิยมหลักเพื่อเป็นหลักคิดและแนวปฏิบัติ ส่งเสริมให้บุคลากร สวทช. เกิดความ

มุ่งมั่นและมีค่านิยมในการทำงานและพฤติกรรมในทิศทางเดียวกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรที่เป็นที่

ยอมรับ ค่านิยมหลักจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการกำกับวิธีคิดและแนวทางการปฏิบัติงานของ

บุคลากรใน สวทช. ให้ไปสู่การทำงานตามทิศทางเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้ โดยค่านิยมหลักของ สวทช. ที่ยึดถือร่วมกันมี 5 ประการ ดังนี้ 

N : Nation First 

ค านึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มี

ความเสียสละคิดถึงทิศทางของส่วนรวม 

S : Science and Technology Excellence 

การยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกส่ิงที่ท า อันเกิดจากการใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์ 

ด้วยมาตรฐานสูงสุด 
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T : Teamwork 

การท างานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยความเข้าใจห่วงใยซึ่งกันและกันและการส่ือสาร

สองทางเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน กล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน ้าใจ ห่วงใย 

พร้อมแบ่งปัน  

D : Deliverability 

ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามค ามั่นสัญญาเพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า

ภายในและลูกค้าภายนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือค ามั่นสัญญา มี

ความคล่องตัว  

A : Accountability and Integrity   

เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม ท างานด้วยความ

โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกา กล้ายืนหยัด ท าในส่ิงที่ถูกต้อง และมีความซื่อสัตย์ต่อ

องค์กรและสายงานอาชีพ     

 
ภาพที่ 2 ค่านิยมหลัก ของ สวทช.  

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
สวทช. มีความมุ ่งมั ่นที ่จะปฏิบัติหน้าที ่โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี (Good 

Governance) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สวทช. จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

รวมทั้งเชื่อมโยงกับค่านิยมหลัก นอกจากนี้ยังได้กำหนดจรรยาบรรณการดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน เพ่ือ

สร้างความก้าวหน้าและมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย 

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

สวทช. มีนโยบายในการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุก
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รูปแบบเพ่ือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความโปร่งใสและสุจริต จึงประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชัน เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องยึดถือและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ในทุกขั้นตอน 

1.2 จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอตามระบบการควบคุมกำกับดูแลทั้ง

ภายในและภายนอก 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ สวทช. ยึดมั ่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน 

1.4 กำหนดให้มีผู ้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื ่องร้องเรียนที่เกี ่ยวข้องกับการทุจริตและ  

คอร์รัปชัน 

1.5 กำหนดให้ สวทช. และบุคลากรของ สวทช. ยึดถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์การต่อต้าน การ

ทุจริตและคอร์รัปชันตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมุ่งม่ันสร้างเสริมและรักษาไว้ซึ่ง

วัฒนธรรมขององค์กรที่มีความโปร่งใสและสุจริต โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 

สุจริต และมีวินัย ต่อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง โดยกล้ายืน

หยัดในการดำรงตนและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับและผลประโยชน์

ของประเทศชาติอันเป็นการสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการทุจริตและ          

คอร์รัปชันอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. นโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สวทช. ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่มทั้งหน่วยงานด้าน

นโยบาย/จัดสรรทรัพยากร/และกำกับดูแล พันธมิตรและลูกค้า บุคลากรของ สวทช. รวมถึงกลุ่มประชาชน

ทั่วไปที่มีความคาดหวังต่อ สวทช. ที่แตกต่างกัน 

3. นโยบายการบริหารจัดการองค์กร 

สวทช. มีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญ ได้แก่ การ

บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สร้างความมั่นใจในความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจน

ติดตามผลการดำเนินงานของ สวทช. เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  และสอดคล้องตามข้ันตอนการทำงาน 
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และระเบียบข้อบังคับท่ีกำหนด 

4. นโยบายรักษาความลับ 

สวทช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานตามพันธกิจวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน และมีระบบบริหารจัดการภายในที่สนับสนุนการ

ดำเนินงานทุกส่วน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการใช้งานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเภท จึงตระหนักถึง

ความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับข้อมูลที่ สวทช. จัดทำขึ้น และ/หรือ

ข้อมูลที่ สวทช. ได้รับมาที่ประสงค์ให้เก็บเป็นความลับหรือมีภาระผูกพันให้เก็บเป็นความลับ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ

มีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน ประกอบกับข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

2558 ที่กำหนดให้พนักงานและพนักงานโครงการมีหน้าที่รักษาความลับ 

5. นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กวทช. ให้ความสำคัญเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง โดยจะไม่ให้

กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานให้ สวทช. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยในจรรยาบรรณการดำเนินงานของ สวทช. ได้กำหนดแนวทางในการ

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ สวทช. เพื่อให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับและผู้ปฏิบัติงานให้ สวทช. ถือปฏิบัติ 

6. นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สวทช. ให้การสนับสนุนเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมยืนยันเจตนารมณ์

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก

รูปแบบ และให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานให้ สวทช. ไม่กระทำหรือ

สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ว่ากรณีใดๆ โดย สวทช. ได้ประกาศค่านิยมหลัก เรื ่องความมี

จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ไม่ทุจริต (Accountability & Integrity) เป็นแนวทางให้บุคลากร

ของ สวทช. ต้องยึดถือและปฏิบัติ และเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อการติดตามประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคลเป็น

ประจำทุกป ี
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7. หลักการทำงาน (Principles) ของ สวทช. 
สวทช. ได้ยึดหลักการ (principles) ในการดำเนินงานของ สวทช. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ

ดำเนินงานในทุกกิจกรรมของ สวทช. โดยมุ่งเน้นใน 4 หลัก คือ 

Impact สร้างผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ สวทช. ในเชิงเศรษฐกิจ 

ความสามารถในการแข่งขันสังคม คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดล้อม  

Visibility     เกิดการรับรู้ถึงความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ

ระดับโลก 

Relevance เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

และเตรียมคนไทยในศตวรรษที่ 21 

Excellence สร้างสรรค์จากความเชี่ยวชาญและความสามารถของ สวทช. และน าไปสู่การ

สร้างความเก่ง การสร้างความสามารถในการต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้

ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
ภาพที่ 3 หลักการ (Principles) ในการดำเนินงานของ สวทช. 

8. เป้าหมาย สวทช. ในปี พ.ศ. 2564 

สวทช. วางเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานตามหลักการ (Principles) ทั้ง 4 เพื่อสร้างความ

สมดุลในการดำเนินงานในทุกมิติ และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดการพัฒนา Power to Lead มุ่งเน้นการส่งมอบ

ผลงานเพื ่อตอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) และแผนปฏิบัติ

การด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (National AI Strategy Plan) เป็นหลัก ผลักดัน

ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ให้ประเทศ

ไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก สร้างความสามารถในการต่อยอดจากอุตสาหกรรม

พื้นฐานไปสู่อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมมูลค่าสูง อันจะเป็นหนทางในการยกระดับรายได้ของคนไทยให้หลุดพ้น

จากกับดักรายได้ปานกลาง 

สวทช. จึงยังคงเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 7 เพื่อสร้างผลกระทบเชิง

เศรษฐกิจและสังคม และการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจาก วทน. โดยเป้าหมายของ สวทช. ณ สิ้นปี พ.ศ.2565 

มี 2 เป้าหมายสำคัญ ได้แก่  

 

 

 

 

 

 

9. กลยุทธ์ของ สวทช. 2564 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน สวทช. จากการเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ ทำให้
สามารถจัดทำการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ที่จะมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของ สวทช. โดย สวทช. ได้นำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ดังกล่าว
มาจับคู่กันเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานของ สวทช. ในช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2570 ได้ 5 กลยุทธ์ 
ดังต่อไปนี้ 

1) สร้างผลงานตอบโจทย์ประเทศ ด้วยการบูรณาการการท างานร่วมกับพันธมิตร เพ่ือสร้าง

ผลงานให้เปน็ที่ประจักษ์ 

2) บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของ สวทช. เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ และการลงทุนด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน่ือง ทั้งอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTI) และโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

คุณภาพ (NQI) 

1. สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของ

ประเทศ คิดเป็นมูลค่าสะสมไม่ต ่ากว่า 10 เท่าของค่าใช้จ่ายด าเนินงานของ 

สวทช. ปี 2565-2570 

2. เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ

ภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าสะสมไม่ต ่ากว่า 

2.2 เท่าของค่าใช้จ่ายด าเนินงานของ สวทช. ปี 2565-2570 
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3) เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ ยกระดับอุตสาหกรรม กระตุ้นความต้องการด้านนวัตกรรม ด้วย

กลไกทางธุรกิจ และบริหารธุรกิจเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 

4) สร้างเครือข่ายการด าเนินงานกับหน่วยงานภายนอก และมหาวิทยาลัย ใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการตอบโจทย์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชน 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5)    ปรับ สวทช. ให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA ได้แก่ บูรณาการการ

ท างานเป็น Agenda เชื่อมโยงทุกภารกิจให้มุ่งทิศทางเดียวกัน (Alignment) เพ่ิมความ

คล่องตัว (Agility) โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์กร 

10. ความเสี่ยงหลักของแผนกลยุทธ์  
สวทช. ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน

และสภาพแวดล้อมภายนอกทุกปี อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
โดยระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่ต้องบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 4 ความเสี่ยงระดับองค์กร 7 รายการ ที่สอดคล้องกับ 5 กลยุทธ์ของ สวทช. 
 

1. ไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือพันธมิตรได้สัมฤทธิ์ผลตามแผนของโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลให้ สวทช. ไม่สามารถบริหารจัดการการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานแบบจตุภาคี
กับพันธมิตรและเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติการได้ตามแผนที่
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กำหนดไว้ จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือพันธมิตรได้สัมฤทธิ์ผลตามแผนของโมเดล
เศรษฐกิจ BCG 

2. ขาดความม่ันคงทางการเงิน จากการบริหารรายได้และรายจ่ายไม่สมดุลกัน จากการจัดตั้ง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่ งผลให้เกิดการปรับกลไกการจัดสรร

งบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเงินงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงานใน

ระบบวิจัยยังมีความไม่ชัดเจน และดำเนินการยังไม่เป็นระบบ ตลอดจนภารกิจและเป้าหมายของ สวทช. ที่

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ สวทช. มีความเสี่ยงการใช้เงินงบประมาณประจำปีและรายได้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่สมดุล ไม่

สามารถบริหารจัดการรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ อาจส่งผลให้ขาดความ

มั่นคงทางการเงินในระยะยาว 

3. ไม่สามารถบริหารจัดการ EECi ให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้ง

การดำเนินงานในภารกิจสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ (Translational 

research) หาก สวทช. ไม่สามารถบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญทำให้เห็นประโยชน์และ

สนับสนุนการพัฒนา EECi ได้ จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบริหารจัดการ EECi ให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้าน 

วทน. ให้บรรลุเป้าหมาย  

4.  ไม่สามารถใช้กลไกทางธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกิดการใช้ประโยชน์ 

วทน. ได้ตามเป้าหมาย กลไกและเครื่องมือด้านการเงินเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการนำ วทน. ไปประยุกต์ใช้ 

หาก สวทช. ไม่สามารถผลักดันให้เกิดการนำกลไกและเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ได้ จะมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถใช้

กลไกทางธุรกิจเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้เกิดการใช้ประโยชน์ วทน. ได้ตามเป้าหมาย 

5. การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อน วทน. ประเทศ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก

วิกฤตการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อระบบการพัฒนาบุคลากรวิจัยดังกล่าว หากไม่สามารถปรับตัว

โดยนำระบบดิจิทัล พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมาปรับใช้เพ่ือเชื่อมโยงการทำงานกับมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์ 

บุคลากรวิจัย และนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านกลไก Re-skill, Up-skill และ New skill เพ่ือ

ยกระดับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่งานใหม่หรือยกระดับงานเดิมได้ จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ

พัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็นไปตามการพัฒนาอุตสาหกรรม BCG และอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New growth engines) ของประเทศได้ตามเป้าหมาย 

6. เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา จากวิกฤตการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มาถึงจุดที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และ
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เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง หาก สวทช. ไม่สามารถสร้างผลผลิตวิจัยและพัฒนาที่มี

คุณภาพ ผ่านจริยธรรมการวิจัย หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ไปแก้ปัญหาได้ทันสภาวการณ์ที่

เปลี่ยนไปได้ รวมทั้งยังไม่สามารถสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างดีพอ จะ

มีความเสี่ยงที่จะเสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา ถูกลดความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ การ

ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยลดลง เพราะไม่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อตอบ

โจทย์ หรือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศได้ 

7. การจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลไม่ทันกับการเปลี ่ยนแปลงขององค์กร ข้อมูลจัดเป็น

ทรัพย์สินที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างมาก เมื่อรูปแบบการบริหารจัดการและการ

ดำเนินงานภายในปรับเปลี่ยนจึงอาจพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย

ของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้จึงทำให้ สวทช. มีความ

เสี่ยงการจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

จากความเสี่ยงหลักของกลยุทธ์องค์กรข้างต้น ประกอบด้วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้าน

บุคลากรจำนวน 2 ข้อ คือ การพัฒนากำลังคนเพ่ือขับเคลื่อน วทน. ประเทศ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ การ

จัดการธรรมาภิบาลข้อมูลไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ซึ่งจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนำเข้า

สำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ปี 2565 - 2570 และ แผนปฏิบัติการ

ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ปี 2565 ต่อไป 

11. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) สนับสนุนให้ สวทช. ใช้หลัก 

Competency Based Management และPerformance Based Management ในการบริหารทรัพยากร

บุคคล ดังนี้ 

• Competency Based Management ใช้เปน็หลักในการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา

บุคลากร และวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ 

• Performance Based Management ใช้เปน็หลักในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
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หลักการทั้งสองถูกเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้ Individual Action and 

Development Plan (IADP) เป็นเครื่องมือในการกำหนดแผนงานรายบุคคลและระดับคุณภาพผลงานเพ่ือ

นำไปสู่การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการกำหนดแผนงานรายบุคคล ( Individual 

Action Plan : IAP) และการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) เพื่อให้

บุคลากรวางแผนและส่งเสริมการพัฒนาตนเองไปสู่การเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ สวทช. 

ยังให้ความสำคัญกับค่านิยมหลัก 5 ประการที่บุคลากรของ สวทช. ต้องยึดถือและปฏิบัติ โดยกำหนดให้

ผู้บังคับบัญชาต้องประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยมหลักดังกล่าวของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกปี และมีน้ำหนัก

ความสำคัญร้อยละ 30 ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม IAP 

สวทช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ

ตลอดช่วงการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีขีดความสามารถตามลักษณะงานที่ถือครองอยู่ รวมถึงมี

ศักยภาพรองรับการเติบโตในสายอาชีพในอนาคต โดยเริ่มจากการสร้างความรู ้พื ้นฐาน และความเข้าใจ

เกี ่ยวกับองค์กรให้กับบุคลากรเริ ่มงานใหม่ผ่านโครงการปฐมนิเทศ การเชื ่อมโยงข้อมู ลผลประเมินขีด

ความสามารถ (Functional competency gap) เข้ากับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร และการ

กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ สวทช. เพื่อให้มี competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่งตามที่องค์กร

กำหนด ด้วยวิธีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้ อมก่อนเข้าสู่ระดับ

บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากร

วิจัยผ่านกระบวนการฝึกอบรมสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงาน การศึกษาดูงาน การ

ปฏิบัติงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ สวทช. ให้ความสำคัญกับ

การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement) โดยมีการสำรวจข้อมูลความผูกพัน

ของพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อหาสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ความสอดคล้องกันระหว่างความมุ่งมั่นที่

จะทำงานให้องค์กรประสบความสำเร็จ และความพึงพอใจกับงานที่ท้าท้าย เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง

กลไกการบริหารและดูแลบุคลากรของ สวทช. อย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
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12. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรของ สวทช.  
(SWOT Analysis) 

จากการรวบรวมนโยบายและมุมมองด้านบุคลากรจากผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการ

ผลักดันการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในปี 2564 และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรจาก

หน่วยงานภายใต้ภารกิจต่างๆ ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ประกอบกับการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ สวทช. รวมถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเอง (self-disruption) 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันและสอดคล้องกับสถานการณ์ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ

ทบทวนแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 7 ที่ได้ระบปุระเด็นมุ่งเน้นปี 2565 ที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/

ภายนอก ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยใช้ SWOT Analysis ในการระบ ุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของบุคลากรและ

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวทช. ดังนี้  

จุดแข็งของบุคลากรและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวทช. (Strengths) 

S1  บุคลากรวิจัยมีความรู้ ความสามารถเชิงลึกด้าน วทน. ที่หลากหลาย  มีความเชี่ยวชาญ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง วทน ของประเทศ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

S2  ระบบให้บริการด้านงาน เงิน คน มีความพร้อม และเข้มแข็ง รองรับการเปลี่ยนแปลงยุค New 
normal  

S3   ระบบบริหารงานบุคคลเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภายนอกได้ (ได้คะแนนเต็ม ในหมวด
ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจำปี 2564 ของกรมบัญชีกลาง) 

S4   พันธกิจการพัฒนากำลังคนทาง วทน. เอื้อต่อการดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงทั้งในและ
ต่างประเทศเข้ามาร่วมงานกับ สวทช. 

S8   สวทช. เป็นที่รู ้จักของนักศึกษาที่ศึกษาทางด้าน วทน. และเป็นที่ยอมรับของประชาชน  
 

จุดอ่อนของบุคลากร สวทช. และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวทช. (Weaknesses) 

W1   การสื่อสารเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน การแนะนำเส้นทางการเติบโต/ก้าวหน้าทาง
สายอาชีพจากผู้บริหารระดับกลาง ไปสู่บุคลากรที่กำกับดูแลยังไม่เกิดประสิทธิภาพ 
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W2   การส่งต่อประสบการณ์ในการบริหารงานในทุกมิติจากผู ้บริหารระดับสูง สู ่ ผู ้บริหาร
ระดับกลาง ยังมีไม่เพียงพอ 

W3   บุคลากรขาดความรู ้ ทักษะเชิงกว้าง ในการบริหารงานเชิงธุรกิจ/การเป็นผู ้ประกอบการ 
(entrepreneurship) รวมถึงความสามารถในการผลักดันงานร่วมกับผู้ประกอบการภายนอก 

W4   ระบบสารสนเทศพื้นฐานในปัจจุบัน มีข้อจำกัดในการพัฒนาเพื ่อเกิดความเชื่อมโยงการ
บริหารงานบุคคลในทุกมิติ 

W5   บุคลากรส่วนหนึ่งยังไม่สามารถปรับรูปแบบและแนวทางการทำงานได้ ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ทั้งเรื่องความรู้เท่าทันระบบบริหารงานวิจัยของประเทศบทบาท
องค์กรในการร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ความรู้ทางด้านดิจิทัลที่จำเป็น
ในการทำงานปัจจุบัน) 

W6   บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจถ่องแท้ในการประพฤติตนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 

โอกาสของบุคลากร สวทช. และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวทช. (Opportunities) 

O1  นโยบายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ก่อให้เกิดกระแสการนำ 
วทน. มาสร้าง Value Creation เช่น ด้านอาหารสุขภาพ ยา/วัคซีน/ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ 
เครื่องสำอาง พลังงานชีวมวล/ วัสดุ เคมีชีวภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของประเทศ 

O2  สวทช. ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดัน EECi เพื่อนำผลงานวิจัยต่อ
ยอดไปสู่การใช้งานจริง มุ่งเน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมสร้างความเข้มแข็ง
ให้อุตสาหกรรรมในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

O3  สวทช. ได้รับโอกาสให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลักดัน/
ขับเคลื่อน หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ และโครงสร้างพื้นฐานทาง วทน ของ
ประเทศ  

O4  โอกาสในการนำความรู้/ความชำนาญ ด้าน วทน. เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ (ภาครัฐบาล 
ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาคการศึกษา) เพ่ือตอบโจทย์ Big Crisis ของประเทศ เช่น Covid-
19, Digital Disruption  

ภัยคุกคามของบุคลากร สวทช. และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวทช. (Threats) 

T1  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สวทช. เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่องค์กรยังมีข้อจำกัดของ
งบประมาณด้านบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ ศักยภาพในการหารายได้
ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน 

T2   ความผันผวนของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
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T3   สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทั ่วโลกส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

T4   มีการเปลี่ยนแปลง generation ของกลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่สวทช. จะรับเข้ามาทำงาน
ส่งผลให้เกิดความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างไปจากเดิม 

T5  การเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ที่
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ยืดหยุ่น/สอดรับกับการทำงานในปัจจุบัน (พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล) 

T6   อัตราการเพิ่มของประชากรวัยทำงานลดลงและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ขาดแคลน
แรงงานทักษะเฉพาะทาง ตามความต้องการขององค์กร 

 

13. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านบุคลากรทั ้งภายในและภายนอกองค์กร นำมาสู ่การกำหนด

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่บริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน 

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธด์า้นการบริหารและพัฒนาบคุลากร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 (HR SO1)  บุคลากร สวทช. มีองค์ความรู้ที่ เป็นเลิศทาง

วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพ่ือส่งมอบงานตามกล

ยุทธ์องค์กร/สถานการณ์ส าคัญ และสร้างผลกระทบให้กับประเทศ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2  (HR SO2)  บุคลากร สวทช. มีศักยภาพในการท างานร่วมกับ

พันธมิตรในทุกภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา ภาคการผลิต ภาคบริการและภาคสังคม  และ

ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากพันธมิตรร่วมงานทั้งในและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3  (HR SO3)  บุคลากร สวทช. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ

ค่านิยมหลัก มีความผูกพันต่อองค์กร และมีประสิทธิภาพสูง 

14. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากผลงาน สวทช. (ล้านบาท)  

2. มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)  

3. จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ / พันธมิตรที่ร่วมงาน  

4. ผลประเมินความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจในมิติต่างๆ 
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15. แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2565 
เพ่ือการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กำหนด

ได้ สวทช. ได้กำหนดกลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม ปี 2565 ดังนี้ 

 

ภาพที่ 5 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรปี 2565 
 

16. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ปี 
2565 
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ 1:  ยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้

ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่ (New Normal) 

และการเปลีย่นผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) เพ่ือรองรับและขับเคลือ่นภารกิจขององค์กร  

วัตถุประสงค์:  

1. เพ่ือพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) และกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามกลุ่มตำแหน่ง 
3. เพื ่อพัฒนา Functional Competency ของ สวทช. และ  Development roadmap ทุก

กลุ่มตำแหน่งให้สอดรับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

• ความสำเร็จของการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) และกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง 
(Successor) 

• ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรกลุ่มต่างๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรปี 2565  
• ทบทวน Functional Competency ของ สวทช. และ  Development roadmap ทุกกลุ่ม

ตำแหน่งให้สอดรับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง แล้วเสร็จ  
 

 

โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) 
การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง 
(Successor) เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับสูงในการทำงานและการ
ส่งเสริม Executive Visibility  สำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และต้นแบบผู้นำ
ทางเทคโนโลยี (CTO)** 

        

1.2  ทบทวน Functional Competency เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้
สอดคล้องกับบบริบทที่เปลี่ยนแปลง และจัดทำ
เส้นทางการพัฒนาบุคลากรแต่ละระดับ 
Development roadmap (การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ) * 

        

1.3  การพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่งระยะยาว
(Development roadmap) การพัฒนา
บุคลากรประจำปี *** 
• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (เน้นการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าสายอาชีพ และทักษะการ
สื่อสาร) 

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Up skill & Re 
skill) ในหลักสูตรที่จำเป็นต่อสถานการณ์ที่
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โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร เช่น ความรู้เชิง
ธุรกิจ/การเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้าน
ดิจิทัลที่จำเป็นต่อการทำงาน ทักษะการเขียน
ข้อเสนอโครงการ ระบบการบริหารงานวิจัย
ของประเทศ บทบาทองค์การในการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

* หมายถึง โครงการท่ีต่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564 
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี (TRIS) 
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

โครงการ/แผนงาน 1.1 การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอด
ตำแหน่ง (Successor) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในการทำงาน และการส่งเสริม 
Executive Visibility  สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และต้นแบบผู้นำทางเทคโนโลยี (CTO)** 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและ HROD ศูนย ์ 

งบประมาณ:    2,400,000     บาท 

เป้าหมาย : 
1. เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงให้กับ สวทช. 
2. สร้าง Executive Visibility  สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง และต้นแบบผู้นำทาง

เทคโนโลยี (CTO) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 100 
• การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง 

(Successor) สำเร็จตามแผนปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 100 
• การส่งเสริม Executive Visibility  ผู ้นำกลุ ่มวิจัย (RG), NSTI, NQI, FC มี Visibility เป็นที่

ประจักษ์แก่ภาคประชาชนและสังคม (ตามกลุ่ม stakeholder ที่เกี่ยวข้อง)  (เกิดการสื่อสาร
ภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ (Visibility Area) ของหน่วยงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน NQI, NSTI 
และ Focus Center  ครบร้อยละ 100 (จำนวนหน่วยงาน)  และ สื ่อสารภาพลักษณ์เชิง
ประจักษ์ (Visibility Area) ของกลุ่มวิจัย  (Research Group)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
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แผนปฏิบัติการ :  

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. การพัฒนา  Successor/Talent  

1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย Successor/ 
Talent และวางแผนการพัฒนา นำเสนอ
ผู้บริหารระดับสูง 

    

1.2 ดำเนินการออกแบบการพัฒนากลุ่ม 
Successor/ Talent เพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและ
พัฒนาจุดอ่อน 

    

1.3 ดำเนินการพัฒนาตามหัวข้อที่ออกแบบไว้     

1.4 สรุปผลการดำเนินการพัฒนาตามแผน      

2. Executive Visibility   
2.1 เชื่อมโยงกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ได้ในปี 
64 เข้ากับแผนกลยุทธ์การสื่อสารงานวิจัยที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์วิจัยของ สวทช. 

    

2.2 ประเมินความพร้อม KOL มีความ
เหมาะสมจริงในการเป็นตัวแทนขององค์กร 

    

2.3 ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การสร้าง 
Visibility กับกลุ่ม stakeholder ต่างๆ เช่น 
ภาครัฐ (กรรมการ คทง. ผชช. อาจารย์ที่
ปรึกษา) ภาคธุรกิจเอกชน ภาคชุมชน ภาค
สังคม ที่หน่วยงานกำหนดไว้ 

    

2.4 วัดผลการสร้างภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ 
(Visibility Area) ของผู้นำกลุ่มวิจัย (RG), 
NSTI, NQI, FC ต่อภาคประชาชนและสังคม 

    

 

 

 



HR STRATEGY 2565 

  

NSTDA HR STRATEGY 28 

 

โครงการ/แผนงาน 1.2  ทบทวน Functional Competency เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล   

งบประมาณ:     -    บาท 

เป้าหมาย: 
เพื่อให้ สวทช.มี Functional Competency เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร และ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• Functional Competency แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้จริงภายในปี 2565 
• ผลการประเมิน Functional Competency ของบุคลากร สวทช. ปี 2565 แล้วเสร็จ 

แผนปฏิบัติการ : 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. Functional Competency  

1.1 ดำเนินการร่าง Functional 
Competency ชุดใหม่ และ FC 
Dictionary 

    

1.2 จัดทำ Functional Competency Set 
ชุดใหม่ สำหรับแต่ละกลุ ่มตำแหน่งงาน 
รวมถึง ชุดคำถามสำหรับการประเมิน 

    

1.3 กำหนดรูปแบบ และวิธีการประเมิน 
Functional Competency  

    

1.4 ดำเนินการประเมินขีดความสามารถ
และศักยภาพ (Functional 
Competency) บุคลากร สวทช. เพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนาและการบริหารงาน
บุคคลในด้านต่างๆ 
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โครงการ/แผนงาน 1.3  การพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนา
บุคลากรประจำปี *** 

• การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง (เน้นการบริหารผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าสาย
อาชีพ และทักษะการสื่อสาร)  

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Upskill & Reskill) ในหลักสูตรที ่จำเป็นต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร เช่น ความรู้เชิงธุรกิจ/การเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านดิจิทัลที่
จำเป็นต่อการทำงาน ทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการ ระบบการบริหารงานวิจัยของประเทศ 
บทบาทองค์การในการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และ HROD ศูนย์แห่งชาติ  

งบประมาณ:   1,000,000  บาท   

เป้าหมาย:  
พัฒนาบุคลากรตามกลุ่มตำแหน่งในหลักสูตรที่จำเป็นต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565 ในหลักสูตรที่จำเป็นที่ครอบคลุม

บุคลากรทุกตำแหน่ง 
• จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย 

แผนปฏิบัติการ:  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 
1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    

1.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 เสนอ
ขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

    

1.3 วางแผนออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบ
การพัฒนาให้เหมาะสมกับหลักสูตรและ
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง 

    

1.4 ดำเนินการจัดจ้าง ประสานงานต่อ
วิทยากรและดำเนินการจัดหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรตามแผน 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.5 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร
รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง 

    

1. Up skill & Re skill บุคลากรให้มีทักษะที่
จำเป็นและทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ตามวิถีใหม่และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล 
2.1 แผนการพัฒนาบุคลากร Up skill & Re 
skill ตามกลุ่มตำแหน่ง ได้รับการอนุมัติ 

    

2.2 ดำเนินการพัฒนาบุคลากร Up skill & Re 
skill ตามกลุ่มตำแหน่ง ตามแผนที่กำหนด 

    

2.4 จัดทำ (ร่าง) กระบวนการบันทึกประวัติ
การพัฒนาทุกรูปแบบ/กลุ่มบุคลากร (ปรับปรุง
ใหม่) นำเสนอผู้บริหาร 

    

2.5 ปรับปรุงกระบวนการบันทึกประวัติการ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะและสื่อสารผู้เกี่ยวข้อง 

    

2.6 ติดตามผลการบันทึกประวัติการพัฒนาใน
ระบบให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท 

    

2.7 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือ
รายงานผู้บริหาร และนำไปปรับปรุงพัฒนา 

    

 

กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ 2:  สร้างความร่วมมอื และเชือ่มโยงการท างานร่วมกบั

พันธมติรภาคมหาวทิยาลยัทั้งในและตา่งประเทศ  เพ่ือ สร้าง ดึงดดู และ พัฒนาบคุลากรวจิยัคณุภาพสูง

เพ่ือปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลือ่นประเทศ 

วัตถุประสงค์:  
1. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  
2. เพ่ือสร้าง ดึงดูด และ พัฒนาบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงเพื่อปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน ตอบโจทย์

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

• ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงเป็นไปตามแผน 
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• จำนวนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher) ทำวิจัยด้วยโจทย์วิจัยของ 
สวทช. และ โจทย์วิจัยจากภาคเอกชน (ในโครงการรับจ้างวิจัยหรือร่วมวิจัย) 

 

โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1  ความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ 
มหาวิทยาลัยในประเทศ *   

        

2.2  สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลัง
ปริญญาเอก (Postdoc) เพ่ือทำวิจัยด้วยโจทย์
วิจัยของ สวทช. (NSTDA Postdoc) และโจทย์
วิจัยจากภาคเอกชน (Industrial Postdoc) 
ที่สวทช. มีความร่วมมือในรูปแบบ ร่วมวิจัย 
และรับจ้างวิจัย (Industrial Postdoc) * 

        

* หมายถึง โครงการทีต่่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564 
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจำปบีัญชี (TRIS) 
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมทีส่อดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 
โครงการ/แผนงาน 2.1  ความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 
สวทช. กับ มหาวิทยาลัยในประเทศ *   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สายงานพัฒนากำลังคนทาง ว. และ ท.  

งบประมาณ:   50.6   ล้านบาท   

เป้าหมาย: 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยเพื่อเพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรเพ่ือ
สนับสนุนตามนโยบายที่รัฐบาลที่กำหนดไว้ คือ เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศไทย โดยให้มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 60 คนต่อประชากร 10,000 คน 
ในปี พ.ศ. 2579 

ตวัชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ใน 8 มหาวิทยาลัยวิจัย อย่าง

ต่อเนื่องระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
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• มีนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ทำวิจัยวิทยานิพนธ์กับนักวิจัยสวทช. ในโจทย์วิจัยของ 
สวทช. โดยมีนักวิจัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนทุนระดับปริญญา
โท ปริญญาเอก   

แผนปฏิบัติการ:  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. สนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (โท เอก) เพ่ือให้นักศึกษามา
ทำงานวิจัยที่เป็น วิทยานิพนธ์ ร่วมกับ
นักวิจัยสวทช. โดยเน้นงานวิจยัในสาขาท่ี
เกี่ยวกับประเด็นวิจัย ตาม Agenda Base 
ของสวทช. รวมทั้งประเด็นวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 
BCG, EECi และ National AI Strategy   

    

2. พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิจัย ใน
ลักษณะหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ เพ่ือร่วมพัฒนา
งานวิจัย 

    

 

โครงการ/แผนงาน 2.2  สรรหาและดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) เพื่อทำวิจัยด้วย
โจทย์วิจัยของ สวทช. (NSTDA Postdoc) และโจทย์วิจัยจากภาคเอกชน (Industrial Postdoc) ที่สวทช. มี
ความร่วมมือในรูปแบบ ร่วมวิจัย และรับจ้างวิจัย*  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สายงานพัฒนากำลังคนทาง ว. และ ท.  

งบประมาณ:   60.6   ล้านบาท      

เป้าหมาย: 
พัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งไทยและต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีความรู้ความสามารถ
ที่สอดคล้องกับงานวิจัย สวทช. (Researcher, Research Scientist) เพ่ือเข้าสู่อาชีพนักวิจัย วิศวกร
วิจัย 

ตวัชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• มีจำนวนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher) และที่ทำวิจัย กับนักวิจัย สวทช. 

ไม่ต่ำกว่า 20 คน และ Industrial Postdoc ไม่ต่ำกว่า 40 คน  กรณีได้รับงบประมาณจาก 
บพค. 

 



HR STRATEGY 2565 

  

NSTDA HR STRATEGY 33 

 

แผนปฏิบัติการ:  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. พัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาชีพระดับหลัง
ปริญญาเอกโดยร่วมมือกับศูนย์แห่งชาติและ
หน่วยงานเฉพาะทางโดยทำงานวิจัยร่วมกับ 
สวทช.และภาคเอกชน 

    

 

กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที ่3:  ยกระดับกลไกการท างาน และระบบสนับสนุนการท างาน

ด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการท างานได้เต็มศักยภาพ และ รองรับการท างานวิถีใหม่ 

(New Normal) และการเปลีย่นแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization)  

วัตถุประสงค์:  

เพื ่อยกระดับกลไกการทำงาน และระบบสนับสนุนการทำงานด้าน HR เพื ่อสนับสนุนส่งเสริม
บุคลากรในการทำงานได้เต็มศักยภาพ และ รองรับการทำงานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

• ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) แล้วเสร็จตามแผน 

• ปรับปรุงรายงานข้อมูลบุคลากรสำหรับผู้บริหารแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

• ระบบความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยแล้วเสร็จ 

• ความสำเร็จของการพัฒนา New Learning Platform 
 

โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.1  พัฒนากระบวนการทำงานและระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้
ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุก
ประเภท** 

        

3.2  พัฒนา Platform ในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ
บุคลากรวิจัยรายบุคคล และ สร้าง New 
Learning Platform ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่ม
ตำแหน่ง * 
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โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3.3  พัฒนา Small Services Units เพ่ือสนับสนุน
หน่วยงานเกิดใหม่ 

      

3.4  การวิเคราะห ์วางแผนอัตรากำลัง สรรหา
คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้สอดคล้อง
กับภารกิจขององค์กร *** และ มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือบริหาร ดูแลบุคลากรอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม *** 

      

3.5  การรายงาน ข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
นำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ** 

      

* หมายถึง โครงการทีต่่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564 
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจำปบีัญชี (TRIS) 
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมทีส่อดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

โครงการ/แผนงาน 3.1  พัฒนากระบวนการทำงานและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 
(HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท** 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ  

งบประมาณ:   -     บาท   

เป้าหมาย: 
สวทช. มีกระบวนการทำงานและระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ใช้
ประโยชน์ได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกประเภท 

ตวัชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ระบบการรับบุคลากรจากภายนอกและภายใน ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท 
• ระบบจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับบุคลากร NCR ทุกประเภท 
• ระบบจัดเก็บข้อมูล บุคลากร ทุกประเภท 
• ระบบที่เก่ียวกับกระบวนการลาออกและการสิ้นสุดสัญญาของบุคลากร สวทช.  
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แผนปฏิบัติการ:   
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ระบบการรับบุคลากรจากภายนอกและ
ภายใน ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท  
1.1 จัดทำแผนการดำเนินการร่วมกับทีม IT 
และพิจารณาเครื่องมือทาง IT ที่เหมาะสม
สำหรับระบบการรับบุคลากร 

    

1.2 จัดทำ (ร่าง) กระบวนการพัฒนาระบบ
การรับบุคลากรจากภายนอกและภายใน 
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การขอรับ
บุคลากรจนถึงการอนุมัติจ้าง หรืออนุมัติ
โอนย้ายสำหรับบุคลากรทุกประเภท 

    

1.3 ดำเนินการพัฒนาระบบการรับบุคลากร
จากภายนอกและภายใน ครอบคลุม
กระบวนการตั้งแต่การขอรับบุคลากรจนถึง
การอนุมัติจ้าง หรืออนุมัติโอนย้ายสำหรับ
บุคลากรทุกประเภท พร้อมใช้งาน 

    

1.4 ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้
ทดลองใช้ระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมา
ปรับปรุงกระบวนการ 

    

1.5 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ      
1.6 ดำเนินการสื่อสาร (ศูนย์/สายงาน) พร้อม
สื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ใน สวทช. 

    

1.7 สรุปผลการประเมินที่แสดงประสิทธิผล
ในการปรับปรุงกระบวนการรับบุคลากร 

    

2. ระบบจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
สำหรับบุคลากร NCR ทุกประเภท  
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
การวิ่ง flow ในระบบ และทดลองใช้ระบบ 

    

2.2 ปรับปรุงระบบเพ่ือความพร้อมในการใช้
งานจริงใน Q2 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2.3 เปิดใช้งานจริงระบบ โดยปรับเปลี่ยน
วิธีการจ่ายเงินให้กับบุคลากร NCR ผ่าน
ระบบทั้งหมด 

    

2.4 รวบรวมประเด็นต่างๆท่ีเป็น feedback 
จากการใช้งานระบบ นำมาวิเคราะห์และ
จัดทำแผนการปรับปรุงระบบ 

    

2.5 ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและค่า
สวัสดิการ NCR เปิดใช้งานจริงโดยสมบูรณ์ 

    

3. ระบบกระบวนการลาออกและการสิ้นสุด
สัญญาของบุคลากร สวทช.  
3.1 พนักงาน/พนักงานโครงการ 

− สรุป Requirement / Tool ที่
เหมาะสม รวมถึงออกแบบและ
พัฒนาระบบการอนุมัติการลาออก
และสิ้นสุดสัญญาของบุคลากร 
สวทช. 

− ทดลองใช้ระบบพิจารณาอนุมัติการ
ลาออกของพนักงาน/พนักงาน
โครงการ (Version ทดสอบระบบ) 

    

3.2 พนักงานกลุ่ม NCR 
− ออกแบบและพัฒนาระบบ การ

สิ้นสุดสัญญาของ NCR รวมทั้ง
ทดลองใช้และนำ feedback จาก
การทดลองใช้งานระบบมาปรับปรุง 
ให้พร้อมใช้งานจริง 

    

3.3 จัดกิจกรรมสื่อสารระบบการอนุมัติการ
ลาออกของพนักงาน/พนักงานโครงการ และ 
NCR ให้ผู้บริหารทราบ 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3.4 รวบรวม Feedback จากการประเมินผล
การใช้งานระบบเพ่ือนำมาปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

    

 

โครงการ/แผนงาน 3.2  พัฒนา Platform ในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญบุคลากรวิจัยรายบุคคล และ สร้าง 
New Learning Platform ให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่มตำแหน่ง * 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

งบประมาณ:   -     บาท 

เป้าหมาย: 
1. เพื่อให้ สวทช.มีระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ใน

การสืบค้น ค้นหา ผู้เชี่ยวชาญมาตอบโจทย์งานวิจัยที่ทำหรือมาทำงานวิจัยร่วมกัน  
2. เพ่ือให้ สวทช.มี New Learning Platform สอดคล้องในแต่ละกลุ่มตำแหน่ง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ระบบแบ่งปัน ข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรทั้งทางวิชาการและการบริหารจัดการแล้วเสร็จตาม

แผนและใช้งานได้จริงภายในปี 2565 
• New Learning Platform ที่สอดคล้องแต่ละกลุ่มตำแหน่งแล้วเสร็จตามแผนปี 2565 

แผนปฏิบัติการ:  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ระบบความเชี่ยวชาญ  
1.1 หารือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น BD 
เพื่อสำรวจความต้องการ กรณีคนภายนอก
เข้ามาค้นหาความเชี ่ยวชาญ เพื ่อเตรียม 
feature ให้ตรงความต้องการ 

    

1.2 เป ิดร ับข ้อเสนอแนะจากบ ุคลากร
ภายใน สวทช. เพื่อปรับปรุงระบบ 

    

1.3 นำเสนอข้อเสนอแนะต่อผู ้บร ิหารที่
เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.4 หารือกับ IT เพื ่อดำเนินการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล 

    

1.5 ระบบแล้วเสร็จ พร้อมใช้งานสำหรับ
บุคคลภายนอก 

    

2. New Learning Platform  
2.1 หารือร่วมกับผู ้บริหาร วางแนวทาง
หลักสูตรการพัฒนาตามกลุ่มตำแหน่ง 

    

2.2 ศึกษาค ้นคว ้าหา ออกแบบพัฒนา
หลักสูตร 

    

2.3 พิจารณาคัดเลือกกลุ ่มเป้าหมายตาม
กลุ่มตำแหน่ง 

    

2.4 ดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานที่
กำหนด 

    

2.5 สรุปประเมินผล     
 

โครงการ/แผนงาน 3.3  พัฒนา Small Services Units เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานเกิดใหม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล   

งบประมาณ:    -    บาท 

เป้าหมาย: 
สวทช. มี Small Services Units ที่พร้อมให้บริการงานด้านสนับสนุนให้กับหน่วยงานทีเ่กิดใหม่ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• จัดตั้ง Small Services Units เพื่อให้บริการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติสำเร็จพร้อม

ให้บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  
• รูปแบบการให้บริการ Small Services Units ที่พร้อมรองรับการจัดตั้งหน่วยงานประเภทต่างๆ 

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
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แผนปฏิบัติการ:  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. รับฟังความต้องการของหน่วยงานผู้รับบริการ 
ทบทวนงานบริการด้านสนับสนุน ออกแบบ
รูปแบบการให้บริการ Small Services Units 
และทรัพยากรที่จำเป็นต้องมีเพ่ือรองรับ
หน่วยงานที่เกิดข้ึนใหม่ในรูปแบบต่างๆ 

    

2. จัดเตรียมทรัพยากร ให้มีความพร้อมในด้าน
ต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการ Small 
Services Units 

    

3. สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้รับบริการถึง
กระบวนการและช่องทางการใช้บริการ 

    

4. ให้บริการ Small Services Units กับศูนย์
เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และมีรูปแบบการ
ให้บริการ Small Services Units ที่พร้อม
รองรับการจัดตั้งหน่วยงานทุกประเภท 

    

5. ติดตามผลการให้บริการ รับฟังความคิดเห็น
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการเพ่ือนำมาปรับปรุง
แนวทางการให้บริการ Small Services Units 

    

 
โครงการ/แผนงาน 3.4  การวิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลัง สรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือบริหาร ดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม *** 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณ:    -    บาท 
เป้าหมาย: 

1. สวทช. มีการทบทวนและบริหารกรอบอัตรากำลังบุคลากรทุกประเภทให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ที่กำหนดอย่างเหมาะสม 

2. สวทช. มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ สวทช. 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สวทช. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  

• ความสำเร็จของการวางแผนกรอบอัตรากำลังบุคลากรทุกประเภทให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
ทิศทางองค์กร ภายในไตรมาส 1/2565 

• ผลสำเร็จการกำหนดเป้าหมายของสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุน : วิจัย : สนับสนุนวิจัยให้
สอดคล้องกับภารกิจสำคัญและประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอัตรากำลังอย่างเหมาะสม  

• กระบวนการสรรหาคัดเลือกมีขั ้นตอนการประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร และมีการ
ตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็น ร้อยละ 100 (ตอบโจทย์คนดี) 

• ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกจากการสรรหาภายนอกได้ตามระยะเวลาที่
กำหนด ร้อยละ 100  

• บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกจากภายนอก ผ่านการทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดีตาม
เกณฑ์ที่กำหนด (ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพงานและพฤติกรรมการทำงาน) คิดเป็นร้อยละ 
80 (ตอบโจทย์คนดี และ คนเก่ง) 

• ดำเนินการหารือระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคลากร เพ่ือทำความเข้าใจในเนื้องานและพฤติกรรม
การทำงานที่พึงประสงค์ และตั้งเป้าหมายแผนการปฏิบัติงานประจำปีแล้วเสร็จร้อยละ 100 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

• ประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการทำงานประจำปีแล้วเสร็จร้อยละ 100 ภายในเดือน
ตุลาคม 2565 (ในระบบ IADP online) 

แผนปฏิบัติการ:  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. อัตรากำลัง 
1.1 ทบทวน และวางแผนกรอบอัตรากำลัง
บุคลากรทุกประเภท ร่วมกับแศูนย์แห่งชาติ
ให้เป็นไปตามสัดส่วนบุคลากรตามทิศทางท่ี
องค์กรกำหนด 

    

1.2 บริหารกรอบอัตรากำลังบุคลากรทุก
ประเภท และนำเสนอรายงานสถานะ 
กรอบอัตราระหว่างปีต่อผู้บริหารระดับสูง / 
ผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือควบคุมและรักษา
สัดส่วนบุคลากรให้เป็นไปตามกำหนด 

    

1.3 สรุปผลสัดส่วนบุคลากรตามกลุ่ม
ตำแหน่งงานและใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการ
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ทบทวนแผนอัตรากำลังคน เพ่ือกำหนด
ทรัพยากรในการบริหารจัดการในปีถัดไป 
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

2. การสรรหาคัดเลือก 
2.1 กำหนดแผนดำเนินการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรประจำปี 2565 ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางและนโยบายองค์กร 

    

2.2 ดำเนินการสรรหาคัดเลือกคนดีและคน
เก่งตามคุณสมบัติที่กำหนด 

    

2.3 ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรผ่าน
การคัดเลือกจากการสรรหาภายนอกตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

    

2.4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานสรรหา
คัดเลือกต่อผู้บริหารระดับสูง ทุกไตรมาส 

    

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.1 กำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปี 
(Individual action plan: IAP) และ
แผนการพัฒนาประจำปี (IDP) ร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด 

    

3.2 ติดตามผลการปฎิบัติงานกลางปรี่วมกับ
พนักงานและผู้บังคับบัญชา รวมถึงผลการ
พัฒนาตนเอง และการปรับตัวชี้วัดให้
เหมาะสมกับภารกิจของ สวทช. 

    

3.3 ติดตามการรายงานผลการปฎิบัติงาน
ปลายปีของบุคลากรและการประเมินผล
ของผู้บังคับบัญชา รวมถึงการประเมิน
พฤติกรรมการทำงานตามค่านิยมหลัก 
สวทช. ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
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โครงการ/แผนงาน 3.5 การรายงาน ข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิง 
กลยุทธ์ ** 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ 

งบประมาณ:    -    บาท 

เป้าหมาย : 
เพ่ือให้ สวทช.มีระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรทุกประเภท และรายงานข้อมูลบุคลากรสำหรับผู้บริหาร 
(HR Dashboard for executives) สำหรับใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนา
บุคลากร (HR Dashboard for executives)อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  

• ระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรทุกประเภทแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้จริง  
• ระบบการรายงานข้อมูลบุคลากรสำหรับผู้บริหาร (HR Dashboard for executives) แล้วเสร็จ

และสามารถใช้งานได้จริง  
แผนปฏิบัติการ :  

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. ระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรทุกประเภท  

1.1 หารือหน่วยงานด้าน HRD เกี่ยวกับ NCR 
ประเภทต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลสรุปขอบเขตของ
ข้อมูลที่จะรวบรวมไว้ใน HR Big databased 

    

1.2 ออกแบบ Data Flow และการดึงข้อมูล 
NCR จากด้าน HRD มารวมเป็น databased 
เดียวกัน 

    

1.3 ออกแบบระบบจัดเก็บฐานข้อมูล HR Big 
databased และการดึงข้อมูลมาใช้ 

    

1.4 สร้าง HR Report List ในการใช้งาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและการดำเนินงานต่างๆ 

    

1.5 ทดสอบการใช้งานระบบ และ Template 
สำหรับดึงข้อมูลตาม HR Report List   
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.6 รวบรวม feedback จากการใช้งานระบบ
เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป 

    

2. ระบบการรายงานข้อมูลบุคลากรสำหรับ
ผู้บริหาร (มาร์ค พี่โอ๋) 
2.1 ทบทวนรายงานตาม function และ
วางแผนการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดความถี่
ในการปรับปรุงข้อมูล ผู้รับผิดชอบรายงาน 
แหล่งข้อมูล และรูปแบบรายงาน 

    

2.2 หารือ IT เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ 
Power BI 

    

2.3 ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด     

2.4 สื่อสารการปรับปรุงรายงานให้ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือการใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

    

 

กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ 4:  สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการท างานให้

พร้อมรบัมอืตอ่การเปลีย่นแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA และปลกูฝังวัฒนธรรมการท างานตาม

ค่านิยมหลัก ขององค์กร 
วัตถุประสงค์:  

1. เพ่ือสร้างบรรยากาศส่งเสริมการทำงานให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA 
2. เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานตามค่านิยมหลัก ขององค์กร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

• บุคลากร สวทช. มีวินัย และทัศนคติที่ดี ต่อการส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

• ความสำเร็จของผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• ผลประเมินความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจในมิติต่างๆ 

• ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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โครงการ/แผนงาน ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1  การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ** 

        

4.2  สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักขององค์กร ให้แก่บุคลากร สวทช.  
(รู้ เข้าใจ นำไปปฏิบัติ และเป็นตัวอย่าง) 

      

4.3  จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร นโยบาย ข้อมูล
ข่าวสาร ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ ผ่านสื่อ
และกิจกรรมต่างๆ เช่น R & D Sharing (ให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม) , NSTDA DAY, 
NSTDA Update * 

        

4.4  การสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจต่อ
องค์กร ** 

        

4.5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย การเงินและ
สร้างสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการทำงาน ** 

        

* หมายถึง โครงการทีต่่อเนื่อง โดยขยาย Scope จากแผนงานปี 2564 
* หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวยีน ประจำปบีัญชี (TRIS) 
* หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 
โครงการ/แผนงาน 4.1 การส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ** 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

งบประมาณ:   -  บาท   

เป้าหมาย:  
บุคลากร สวทช. มีจิตสำนึก ทัศนคติ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ดีสามารถ
นำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีวินัย ความโปร่งใสในการทำงาน และป้องกัน
การทุจริต 

ตวัชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  

• บุคลากร สวทช. มีความรู้ความเข้าใจ มีวินัยและทัศนคติที่ดี ต่อการส่งเสริมจริยธรรมและป้องกัน
การทจุริตร้อยละ 100 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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• บุคลากรใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในส่วนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 

แผนปฏิบัติการ: 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม และการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
และออกแบบกิจกรรม กระบวนการและวิธีการ
ในการส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงานให้
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการ
ดำเนินการ 

    

2. จัดทำข้อมูล เนื้อหา กระบวนการที่เหมาะสมที่
นำไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และ
ส่งเสริมบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้มีความ
ตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการ
รักษาวินัย 

    

3. ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
กระบวนการส่งเสริมการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ตาม
แผนงานที่กำหนด และติดตามให้มีการ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเป็นระยะพร้อมทั้ง
รายงานให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ 

    

4. สรุป และรายงานผลการดำเนินงานต่อท่ีประชุม
ที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 
สวทช. 
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โครงการ/แผนงาน 4.2  สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร ให้แก่บุคลากร 
สวทช. (รู้ เข้าใจ นำไปปฏิบัติ และเป็นตัวอย่าง) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

งบประมาณ:   300,000 บาท   

เป้าหมาย:  
บุคลากรวิจัยของ สวทช. มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร 

ตวัชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• จำนวนกลุ่มผู้บริหารระดับกลางเข้าร่วมเรียนรู้ตามค่านิยมหลักขององค์กรคิดเป็นร้อยละ 85 
• ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85 

แผนปฏิบัติการ: 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้อง
กับค่านิยมหลักขององค์กรร่วมกับฝ่ายสื่อสาร
องค์กร และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    

2. ดำเนินการผลิตเนื้อหาตามค่านิยมหลักของ 
สวทช. ให้มีความน่าสนใจ และแปลกใหม่ 
รวมถึง กำหนดแนวทางการสื่อสารตาม
ช่องทางต่างๆ ของสำนักงานฯ 

    

3. ดำเนินงานเผยแพร่ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ขององค์กร ให้แก่บุคลากร สวทช. (รู้ เข้าใจ 
นำไปปฏิบัติ และเป็นตัวอย่าง) 

    

4. ประเมินผลการความพึงพอใจในการเข้าร่วม
เรียนรู้ 

    

 
โครงการ/แผนงาน 4.3 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร นโยบาย ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ 
ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เช่น R & D Sharing (ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม), NSTDA DAY, NSTDA 
Update * 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

งบประมาณ:     50,000    บาท   
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เป้าหมาย:  
เพ่ือให้บุคลากรรับทราบนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยขององค์กรที่ตอบโจทย์ประเทศ  

ตวัชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมการสื่อสาร นโยบาย ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ 
• จำนวนช่องทางการเผยแพร่ ไม่ต่ำกว่า 5  Platform  
• ผลสำรวจความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 

แผนปฏิบัติการ: 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กำหนดหัวข้อ ประเด็น ผลงานวิจัยที่ตอบ
โจทย์ประเทศ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

    

2. ออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 
New Normal 

    

3. ประสานงานกับวิทยากร/นักวิจัย ที่มีผลงานที่
เกี่ยวข้องกับ หัวข้อ ประเด็นผลงานวิจัยที่ตอบ
โจทย์ประเทศในการสร้าง Visibility Area 

    

4. ดำเนินการจัดกิจกรรม R&D Sharing     

5. ประเมินผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรม     

 
โครงการ/แผนงาน 4.4 การสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจต่อองค์กร ** 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

งบประมาณ:   2,800,000  บาท   

เป้าหมาย:  
สวทช. มีผลสำรวจความผูกพัน/ความพึงพอใจของบุคลากรรักษาระดับไม่ต่ำกว่าปี 2564 

ตวัชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  
• ดำเนินการสำรวจความผูกพันบุคลากร ประจำปี 65 แล้วเสร็จ และค่าคะแนนความผูกพัน

โดยรวมสามารถรักษาระดับคุณภาพไม่ต่ำกว่าปี 2564 
• สรุปผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแล้วเสร็จ 
• จัดทำแผนงานประจำปีที่มาจากการวิเคราะห์ผลการสำรวจความผูกพันฯ เพื่อยกระดับความ

ผูกพันและความพึงพอใจบุคลากรแล้วเสร็จ 
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• ดำเนินการตามแผนยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรได้ร้อยละ 100 พร้อม
รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ 

แผนปฏิบัติการ: 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ดำเนินการสำรวจความผูกพันบุคลากร 
ประจำปี 65 

    

2. สรุปผลการสำรวจความผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร 

    

3. จัดทำแผนงานประจำปีที่มาจากการวิเคราะห์
ผลการสำรวจความผูกพันฯ เพ่ือยกระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจบุคลากร 

    

4. ดำเนินการตามแผนยกระดับความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร 

    

5. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อที่
ประชุมผู้บริหารระดับสูง 

    

 

โครงการ/แผนงาน 4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
ทำงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

งบประมาณ:   450,000    บาท 

เป้าหมาย:  
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านจิต กาย และการเงินรวมทั้งการสร้าง/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การทำงานอย่างต่อเนื่อง 

ตวัชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:  

• ความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่
กำหนด (รวมถึง พัฒนากระบวนการดูแลพนักงาน/พนักงานโครงการ เตรียมเกษียณอายุ  
(โครงการ SMART GEN+) 
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แผนปฏิบัติการ: 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. กำหนดหัวข้อและแผนดำเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจิต กาย และการเงินรวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมการทำงาน สื่อสารแผน
ดำเนินการต่อผู้เกี่ยวข้อง 

    

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจิต 
กาย และการเงิน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม
การทำงานตามแผนที่กำหนด 

    

3. สรุปผลการดำเนินการ และความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงแผนต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. 
กับกลยุทธ์ สวทช. ปี 2564 – 2568 

โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ สวทช. 7.0 
1. สร ้างผลงานตอบ
โจทย ์ประ เทศด ้ วย
การบ ู รณาการการ
ท ำ ง า น ร ่ ว ม กั บ
พ ันธม ิตรเพ ื ่อสร ้าง
ผ ล ง า น ใ ห ้ เ ป ็ น ที่
ประจักษ์ 

2. บริหารจัดการโครงสร้าง
พื ้นฐานของ สวทช. เพื ่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ และการ
ลงทุนด้าน วทน. จากภาครัฐ
และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
อ ุทยานว ิทยาศาสตร์ , เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi), 
โ ค ร ง ส ร ้ า งพ ื ้ น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(NSTI) และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพ (NQI) 

3.เสริมขีดความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ใ ห้
ผ ู ้ประกอบการ ให ้นำ 
วทน. ไปประย ุกต ์ ใช้  
ยกระดับอ ุตสาหกรรม 
กระต ุ ้นความต ้องการ
ด้านนวัตกรรม ด้วยกลไก
ท า ง ธุ ร ก ิ จ  แ ล ะ
บริหารธุรกิจเทคโนโลยี
อย่างมืออาชีพ 

4. สร้างเครือข่ายการ
ด ำ เ น ิ น ง า น กั บ
หน่วยงานภายนอก
และมหาวิทยาลัย ใช้ 
ว ท น . ใ น ก า ร ตอ บ
โจทย์ปัญหาเชิงพื ้นที่ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และชุมชน เพื ่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ปรับ สวทช. ให ้พร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยกลยุทธ ์ AAA รองรับ
การบูรณาการการทำงาน
เป็น Agenda เชื ่อมโยงทุก
ภารกิจให้มุ่งทิศทางเดียวกัน 
( Alignment) เ พ ิ ่ ม ค ว าม
คล่องตัว (Agility) โดยนำ
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้องค์กร 

HRI-1 ยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่ 
(New Normal) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) เพ่ือรองรับและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร 

1.1 การพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มศีักยภาพ 
(Talent) การพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้สืบทอด
ตำแหน่ง (Successor) 
เพื่อเตรียมความพร้อม
ผู้บริหารระดับกลางและ
ระดับสูงในการทำงาน ** 
และการส่งเสริม 
Executive Visibility  
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารระดับสูง และ
ต้นแบบผู้นำทางเทคโนโลยี 
(CTO) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.2 ทบทวน Functional 
Competency เพื่อ
ยกระดับขดีความสามารถ
ของบุคลากรให้สอดคล้อง

✓    ✓ 
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โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ สวทช. 7.0 
1. สร ้างผลงานตอบ
โจทย ์ประ เทศด ้ วย
การบ ู รณาการการ
ท ำ ง า น ร ่ ว ม กั บ
พ ันธม ิตรเพ ื ่อสร ้าง
ผ ล ง า น ใ ห ้ เ ป ็ น ที่
ประจักษ์ 

2. บริหารจัดการโครงสร้าง
พื ้นฐานของ สวทช. เพื ่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ และการ
ลงทุนด้าน วทน. จากภาครัฐ
และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
อ ุทยานว ิทยาศาสตร์ , เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi), 
โ ค ร ง ส ร ้ า งพ ื ้ น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(NSTI) และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพ (NQI) 

3.เสริมขีดความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ใ ห้
ผ ู ้ประกอบการ ให ้นำ 
วทน. ไปประย ุกต ์ ใช้  
ยกระดับอ ุตสาหกรรม 
กระต ุ ้นความต ้องการ
ด้านนวัตกรรม ด้วยกลไก
ท า ง ธุ ร ก ิ จ  แ ล ะ
บริหารธุรกิจเทคโนโลยี
อย่างมืออาชีพ 

4. สร้างเครือข่ายการ
ด ำ เ น ิ น ง า น กั บ
หน่วยงานภายนอก
และมหาวิทยาลัย ใช้ 
ว ท น . ใ น ก า ร ตอ บ
โจทย์ปัญหาเชิงพื ้นที่ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และชุมชน เพื ่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ปรับ สวทช. ให ้พร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยกลยุทธ ์ AAA รองรับ
การบูรณาการการทำงาน
เป็น Agenda เชื ่อมโยงทุก
ภารกิจให้มุ่งทิศทางเดียวกัน 
( Alignment) เ พ ิ ่ ม ค ว าม
คล่องตัว (Agility) โดยนำ
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้องค์กร 

กับบบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
และจัดทำเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละ
ระดับ Development 
roadmap (การสรา้งทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ) 
1.3 การพัฒนาบุคลากร
รายตำแหน่งระยะยาว 
(Development 
roadmap) การพัฒนา
บุคลากรประจำปี *** 
▪ การพัฒนาผู้บรหิาร

ระดับกลาง (เน้นการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การ
วางแผนความก้าวหน้า
สายอาชีพ และทักษะ
การสื่อสาร) * 
▪ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร (Up skill & 
Re skill) ในหลักสูตร
ที่จำเป็นต่อ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปของ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



HR STRATEGY 2565 

  

NSTDA HR STRATEGY 53 

 

โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ สวทช. 7.0 
1. สร ้างผลงานตอบ
โจทย ์ประ เทศด ้ วย
การบ ู รณาการการ
ท ำ ง า น ร ่ ว ม กั บ
พ ันธม ิตรเพ ื ่อสร ้าง
ผ ล ง า น ใ ห ้ เ ป ็ น ที่
ประจักษ์ 

2. บริหารจัดการโครงสร้าง
พื ้นฐานของ สวทช. เพื ่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ และการ
ลงทุนด้าน วทน. จากภาครัฐ
และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
อ ุทยานว ิทยาศาสตร์ , เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi), 
โ ค ร ง ส ร ้ า งพ ื ้ น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(NSTI) และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพ (NQI) 

3.เสริมขีดความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ใ ห้
ผ ู ้ประกอบการ ให ้นำ 
วทน. ไปประย ุกต ์ ใช้  
ยกระดับอ ุตสาหกรรม 
กระต ุ ้นความต ้องการ
ด้านนวัตกรรม ด้วยกลไก
ท า ง ธุ ร ก ิ จ  แ ล ะ
บริหารธุรกิจเทคโนโลยี
อย่างมืออาชีพ 

4. สร้างเครือข่ายการ
ด ำ เ น ิ น ง า น กั บ
หน่วยงานภายนอก
และมหาวิทยาลัย ใช้ 
ว ท น . ใ น ก า ร ตอ บ
โจทย์ปัญหาเชิงพื ้นที่ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และชุมชน เพื ่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ปรับ สวทช. ให ้พร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยกลยุทธ ์ AAA รองรับ
การบูรณาการการทำงาน
เป็น Agenda เชื ่อมโยงทุก
ภารกิจให้มุ่งทิศทางเดียวกัน 
( Alignment) เ พ ิ ่ ม ค ว าม
คล่องตัว (Agility) โดยนำ
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้องค์กร 

องค์กร เช่น ความรู้เชิง
ธุรกิจ/การเป็น
ผู้ประกอบการ ความรู้
ด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อ
การทำงาน ทักษะการ
เขียนข้อเสนอโครงการ 
ระบบการบริหาร
งานวิจัยของประเทศ 
บทบาทองค์การในการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG 

HRI-2 สร้างความร่วมมือ และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ สร้าง ดึงดูด และ พัฒนา
บุคลากรวิจัยคุณภาพสูงเพ่ือปฏบิัติงานวิจัยร่วมกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ 
2.1  ความร่วมมือผลิต
บัณฑิตวิจยัคุณภาพสูงดา้น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. 
กับ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศ  

✓ ✓ ✓ ✓  

2.2 สรรหาและดึงดูด
นักวิจัยรุ่นใหม่ระดับหลัง
ปริญญาเอก (Postdoc) 
เพื่อทำวิจัยด้วยโจทย์วจิัย
ของ สวทช. (NSTDA 

✓ ✓ ✓ ✓  
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โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ สวทช. 7.0 
1. สร ้างผลงานตอบ
โจทย ์ประ เทศด ้ วย
การบ ู รณาการการ
ท ำ ง า น ร ่ ว ม กั บ
พ ันธม ิตรเพ ื ่อสร ้าง
ผ ล ง า น ใ ห ้ เ ป ็ น ที่
ประจักษ์ 

2. บริหารจัดการโครงสร้าง
พื ้นฐานของ สวทช. เพื ่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ และการ
ลงทุนด้าน วทน. จากภาครัฐ
และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
อ ุทยานว ิทยาศาสตร์ , เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi), 
โ ค ร ง ส ร ้ า งพ ื ้ น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(NSTI) และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพ (NQI) 

3.เสริมขีดความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ใ ห้
ผ ู ้ประกอบการ ให ้นำ 
วทน. ไปประย ุกต ์ ใช้  
ยกระดับอ ุตสาหกรรม 
กระต ุ ้นความต ้องการ
ด้านนวัตกรรม ด้วยกลไก
ท า ง ธุ ร ก ิ จ  แ ล ะ
บริหารธุรกิจเทคโนโลยี
อย่างมืออาชีพ 

4. สร้างเครือข่ายการ
ด ำ เ น ิ น ง า น กั บ
หน่วยงานภายนอก
และมหาวิทยาลัย ใช้ 
ว ท น . ใ น ก า ร ตอ บ
โจทย์ปัญหาเชิงพื ้นที่ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และชุมชน เพื ่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ปรับ สวทช. ให ้พร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยกลยุทธ ์ AAA รองรับ
การบูรณาการการทำงาน
เป็น Agenda เชื ่อมโยงทุก
ภารกิจให้มุ่งทิศทางเดียวกัน 
( Alignment) เ พ ิ ่ ม ค ว าม
คล่องตัว (Agility) โดยนำ
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้องค์กร 

Postdoc) และโจทย์วิจัย
จากภาคเอกชน 
(Industrial Postdoc) 

HRI-3 ยกระดับกลไกการทำงาน และระบบสนับสนุนการทำงานด้าน HR เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในการทำงานได้เต็มศักยภาพ และ 
รองรับการทำงานวิถีใหม่ (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) 
3.1 พัฒนากระบวนการ
ทำงานและระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนงาน
ด้านทรัพยากรบคุคล 
(HRIS) ให้ใช้ประโยชน์ได้
ครอบคลมุกับบุคลากรทุก
ประเภท 

✓   ✓ ✓ 

3.2 พัฒนา Platform ใน
การเข้าถึงความเชี่ยวชาญ
บุคลากรวิจยัรายบุคคล 
และ สร้าง New Learning 
Platform ให้สอดคล้องใน
แต่ละกลุ่มตำแหน่ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.3 พัฒนา Small 
Services Units เพื่อ
สนับสนุนหน่วยงานเกิดใหม ่

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.4 การวิเคราะห์ วางแผน
อัตรากำลัง สรรหาคัดเลือก 
และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

   ✓ ✓ 
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โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ สวทช. 7.0 
1. สร ้างผลงานตอบ
โจทย ์ประ เทศด ้ วย
การบ ู รณาการการ
ท ำ ง า น ร ่ ว ม กั บ
พ ันธม ิตรเพ ื ่อสร ้าง
ผ ล ง า น ใ ห ้ เ ป ็ น ที่
ประจักษ์ 

2. บริหารจัดการโครงสร้าง
พื ้นฐานของ สวทช. เพื ่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ และการ
ลงทุนด้าน วทน. จากภาครัฐ
และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
อ ุทยานว ิทยาศาสตร์ , เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi), 
โ ค ร ง ส ร ้ า งพ ื ้ น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(NSTI) และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพ (NQI) 

3.เสริมขีดความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ใ ห้
ผ ู ้ประกอบการ ให ้นำ 
วทน. ไปประย ุกต ์ ใช้  
ยกระดับอ ุตสาหกรรม 
กระต ุ ้นความต ้องการ
ด้านนวัตกรรม ด้วยกลไก
ท า ง ธุ ร ก ิ จ  แ ล ะ
บริหารธุรกิจเทคโนโลยี
อย่างมืออาชีพ 

4. สร้างเครือข่ายการ
ด ำ เ น ิ น ง า น กั บ
หน่วยงานภายนอก
และมหาวิทยาลัย ใช้ 
ว ท น . ใ น ก า ร ตอ บ
โจทย์ปัญหาเชิงพื ้นที่ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และชุมชน เพื ่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ปรับ สวทช. ให ้พร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยกลยุทธ ์ AAA รองรับ
การบูรณาการการทำงาน
เป็น Agenda เชื ่อมโยงทุก
ภารกิจให้มุ่งทิศทางเดียวกัน 
( Alignment) เ พ ิ ่ ม ค ว าม
คล่องตัว (Agility) โดยนำ
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้องค์กร 

ให้สอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กร และ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อบริหาร ดูแลบุคลากร
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
3.5 การรายงาน ข้อมูลดา้น 
ทรัพยากรบุคคล เพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

    ✓ 

HRI-4 สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการทำงานให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA และปลกูฝังวัฒนธรรมการทำงานตาม
ค่านิยมหลัก ขององค์กร 
4.1 การส่งเสรมิเรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.2 สร้างการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมใหส้อดคล้องกับ
ค่านิยมหลักขององค์กร 
ให้แก่บุคลากร สวทช. (รู้ 
เข้าใจ นำไปปฏิบตัิ และ
เป็นตัวอย่าง) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.3 จัดให้มีช่องทางการ
สื่อสาร นโยบาย ข้อมลู
ข่าวสาร ผลงานวิจัยท่ีตอบ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ สวทช. 7.0 
1. สร ้างผลงานตอบ
โจทย ์ประ เทศด ้ วย
การบ ู รณาการการ
ท ำ ง า น ร ่ ว ม กั บ
พ ันธม ิตรเพ ื ่อสร ้าง
ผ ล ง า น ใ ห ้ เ ป ็ น ที่
ประจักษ์ 

2. บริหารจัดการโครงสร้าง
พื ้นฐานของ สวทช. เพื ่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์ และการ
ลงทุนด้าน วทน. จากภาครัฐ
และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
อ ุทยานว ิทยาศาสตร์ , เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi), 
โ ค ร ง ส ร ้ า งพ ื ้ น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(NSTI) และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคุณภาพ (NQI) 

3.เสริมขีดความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ใ ห้
ผ ู ้ประกอบการ ให ้นำ 
วทน. ไปประย ุกต ์ ใช้  
ยกระดับอ ุตสาหกรรม 
กระต ุ ้นความต ้องการ
ด้านนวัตกรรม ด้วยกลไก
ท า ง ธุ ร ก ิ จ  แ ล ะ
บริหารธุรกิจเทคโนโลยี
อย่างมืออาชีพ 

4. สร้างเครือข่ายการ
ด ำ เ น ิ น ง า น กั บ
หน่วยงานภายนอก
และมหาวิทยาลัย ใช้ 
ว ท น . ใ น ก า ร ตอ บ
โจทย์ปัญหาเชิงพื ้นที่ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และชุมชน เพื ่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ปรับ สวทช. ให ้พร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยกลยุทธ ์ AAA รองรับ
การบูรณาการการทำงาน
เป็น Agenda เชื ่อมโยงทุก
ภารกิจให้มุ่งทิศทางเดียวกัน 
( Alignment) เ พ ิ ่ ม ค ว าม
คล่องตัว (Agility) โดยนำ
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้องค์กร 

โจทย์ประเทศ ผ่านสื่อและ
กิจกรรมต่างๆ เช่น R & D 
Sharing (ให้ภาคเอกชน
เข้ามามสี่วนร่วม) , 
NSTDA DAY, NSTDA 
Update (เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหม้ีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ และมีส่วนร่วม
ตามบริบทของตนเอง) 
4.4 การสำรวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจ
ต่อองค์กร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.5 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จิต กาย และการเงิน
และสร้างสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการทำงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
สวทช. ปี 2565 – 2570 

พฤษภาคม 2564  1. หารือแนวทางการดำเนินงาน และนำเสนอแนวทางฯ ในที่ประชุมผู้บริหารด้าน
การบริหาร (OM) 

2. ศึกษา Input ที่จำเป็นต่อการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
สวทช.  
− ปัจจัยสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคจากผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ

บริหารและพัฒนาบุคลากร สวทช. ปี 2564 – 2568 ไตรมาส 1 – 3 
− แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที ่ 7 (2565 - 2570) วิเคราะห์ความสอดคล้อง 

เชื่อมโยงประเด็นที่เก่ียวข้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
− นโยบายผู้บริหาร/องค์กร 
− แนวโน้มด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรในยุคปัจจุบัน 
− เกณฑ์ประเมินองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์กรมบัญชีกลาง เกณฑ์ ITA  

มิถุนายน 2564 1. วิเคราะห์ โอกาส ความท้าทาย จุดแข็ง และจุดอ่อนของ สวทช. ด้วยกรอบ 
SWOT และ TOWS Analysis เพื ่อกำหนดกลยุทธ ์การบร ิหารและพัฒนา
บุคลากร 

2. รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนบุคลากรผ่านทางระบบออนไลน์ 
เพ่ือนำมาปรับปรุงร่างแผนกลยุทธ์ฯ 

3. ร่างแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2565 - 2570 และแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรปี 2565 

กรกฎาคม 2564 นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2565 – 2570 และ

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรปี 2565 ต่อที่ประชุมผู้บริหาร 

ด้านการบริหารงานบุคคล (HR Top) นำความเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่าง

แผนกลยุทธ์ฯ 

สิงหาคม 2564 นำเสนอแผนกลยุทธ์ฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อขอ

อนุมัติ 

 


