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ค�ำน�ำ
  ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  
มีกระบวนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจ�ำทุกปี (rolling strategic 
plan) เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจำกบริบทต่ำงๆ และสภำพแวดล้อมจะส่ง 
ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของ สวทช. ดังนั้น กระบวนกำรทบทวน 
แผนกลยทุธ์ จึงมส่ีวนส�ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรท�ำให้องค์กรปรับเปล่ียนกลยทุธ์  
และแผนกำรด�ำเนินงำน เพื่อให้องค์กรสำมำรถบรรลุทิศทำง เป้ำหมำย 
ตำมทีก่�ำหนดไว้ในแผนกลยทุธ์ สวทช. ฉบบัที ่ ๕ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และ
เพื่อให้มั่นใจว่ำ สวทช. มีเอกสำรแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับ 
สถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป มคีวำมสมบรูณ์ชดัเจน สำมำรถขบัเคลือ่น 
สู่กำรปฏิบัติ และถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงำนทุกระดับได้อย่ำง
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

  สวทช. จึงจัดท�ำเอกสำร “การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.  
(๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) วาง position เตรยีมพร้อมสูแ่ผนกลยทุธ์ฉบบัที ่๖”  
เพื่อเชื่อมโยงกับแผนกำรด�ำเนินงำนและงบประมำณประจ�ำปี เอกสำรนี ้
เป็นเอกสำรสรุปสำระส�ำคัญที่ได้จำกกระบวนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ 
โดยจะน�ำเสนอเฉพำะในส่วนที่มีกำรแก้ไขหรือปรับปรุงเพิ่มเติมจำกแผน
กลยทุธ์ สวทช. ฉบบัที ่ ๕ (ปีงบประมำณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึง่นอกเหนอื
จำกกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน และสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปแล้ว ในกระบวนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีนี้ของ สวทช. ยังม ี
กำรทบทวน position ขององค์กรภำยใต้บริบทที่เปลี่ยนไป เพื่อใช้ใน
กำรก�ำหนดทิศทำง และเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนของ สวทช. ในช่วง 
แผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๖ ได้อย่ำงแม่นย�ำมำกขึ้น อันจะส่งผลให้ สวทช. 
สำมำรถส่งมอบผลงำนสู่เศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภำพ

๑



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

  ๑. กระบวนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ�ำปี ๒๕๕๗ 

  กระบวนกำรทบทวนแผนกลยทุธ์ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ของ สวทช. เริม่ตัง้แต่กำรทบทวนผลกำรด�ำเนนิงำน 
ที่ผ่ำนมำ บริบทต่ำงๆ และสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ 
สมัภำษณ์ และส�ำรวจควำมเหน็ผูบ้รหิำรระดบัสงู และผูท้ีเ่กีย่วข้อง จำกนัน้ได้มกีำรประชมุทบทวนแผนกลยุทธ์ 
เพื่อระดมสมองผู้บริหำรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันทบทวน position ของ สวทช. ภำยใต้บริบทที ่
เปลี่ยนแปลงไป และก�ำหนดทิศทำงและบทบำทของ สวทช. ที่ควรมุ่งเน้นในช่วงแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๖ 
(๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประเดน็กำรด�ำเนนิงำนเชงิกลยทุธ์ต่ำงๆ ทีค่วรปรบัปรงุในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ แผนภำพ 
ที่ ๑ แสดงภำพรวมกระบวนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ประจ�ำปี ๒๕๕๗

แผนภาพที่ ๑ กระบวนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์

ขั้นตอนที่ ๑ - ๒ : กำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน วิเครำะห์

สภำพแวดล้อม และปรับ SWOT สวทช.

ขั้นตอนที่ ๓ - ๔ : กำรทบทวน position ของ สวทช. 

ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยใช้ผลข้อ ๑ - ๒ ร่วมกับผลกำร

สัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูง และผลกำรส�ำรวจควำมเห็น

จำกผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๓ - ๕ : กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผน

กลยุทธ์ สวทช.

 • พิจำรณำผลกำรทบทวนสภำพแวดล้อม

 • พิจำรณำผลกำรทบทวน position

 • ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนที่กลยุทธ์

 • ก�ำหนดทิศทำงไปข้ำงหน้ำ

ขั้นตอนที่ ๖ : กำรทบทวนกิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม 

และจัดท�ำกลยุทธ์ส�ำหรับปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

ขัน้ตอนที ่๗ : กำรจดัท�ำเอกสำรทบทวนแผนกลยทุธ์ สวทช. 

และน�ำเสนอเพื่อผู้บริหำร และ กวทช. เพื่ออนุมัติ

๒
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 ๒.  กำรทบทวนบริบทสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

  สวทช. มกีำรทบทวนบรบิทต่ำงๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำน ได้แก่ สภำวะแวดล้อมระดับโลก 
ควำมต้องกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ระบบวิจัยของประเทศไทย และสภำวะแวดล้อม
ภำยในของ สวทช. ที่เปลี่ยนไป เพื่อสังเครำะห์ประเด็นที่ สวทช. สำมำรถเข้ำไปมีบทบำทตอบสนองควำม
ต้องกำรให้แก่ประเทศ  

  ผลกำรทบทวนพบว่ำ สภำวะแวดล้อมระดับโลกที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ได้แก่ ภำวะ 
เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน กำรรวมกลุ่มในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลกที่เพิ่มมำกขึ้น ได้แก่ กำรรวมกลุ่มประชำคม 
เศรษฐกิจอำเซียนในปี ๒๕๕๘ (AEC2015) กำรเปล่ียนแปลงด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน ภำวะอุปทำน 
ล้นตลำด (oversupply) จำกกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดของเศรษฐกิจจีนท�ำให้ผู้ประกอบกำรไทยต้องปรับตัว 
เพื่อแข่งขันมำกข้ึน กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สภำวะโลกร้อน และวิกฤต 
พลงังำน สถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในระดบัโลกต่ำงๆ เหล่ำนี ้ ส่งผลให้เกดิควำมต้องกำรด้ำนวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศเพิ่มมำกขึ้น จึงสะท้อนโอกำสที่ สวทช. จะน�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็น 
เครือ่งมอืไปช่วยแก้ปัญหำโจทย์ในระดบัประเทศ นอกจำกนี ้ บริบทของระบบวจัิยของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลง 
ไปอย่ำงมำก  มีหน่วยงำนที่ด�ำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพิ่มมำกขึ้น  

  ในด้ำนสภำพแวดล้อมภำยใน พบว่ำ สวทช. ยงัคงมจีดุแขง็เรือ่งงำนวจิยัเนือ่งจำกมบีคุลำกรวจิยัทีท่�ำงำน 
แบบเตม็เวลำ และมจี�ำนวนเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนี ้ กำรขยำยตัวของอทุยำนวทิยำศำสตร์ประเทศไทย 
จำกอำคำรกลุม่นวตักรรม ๑ (INC1) ไปสูอ่ำคำรกลุม่นวตักรรม ๒ (INC2) ท�ำให้รองรบัจ�ำนวนบรษิทัภำคเอกชน 
มำร่วมท�ำงำน และร่วมมือด้ำนวิจัยและพัฒนำกับ สวทช. เพิ่มขึ้นได้ถึง ๒๐๐ บริษัท อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ 
งบประมำณแผ่นดินซึ่งเป็นแหล่งรำยได้หลักของ สวทช. มีแนวโน้มไม่เติบโต ดังนั้น สวทช. จึงต้องปรับปรุง 
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ อำคำรสถำนที่ เครื่องมืออุปกรณ์ 
ทำงวิทยำศำสตร์ บริกำรต่ำงๆ และบุคลำกร ให้มำกขึ้น นอกจำกนี้ จุดอ่อนของ สวทช. ที่ต้องปรับปรุง 
ได้แก่ ควำมสำมำรถด้ำนงำนออกแบบและวิศวกรรม ที่จะเป็นสะพำนเชื่อมโยงงำนวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ รวมถงึกำรด�ำเนนิงำนพนัธกจิต่ำงๆ ให้สอดคล้องเชือ่มโยงกนัมำกข้ึน และกำรปรับปรุงควำมผูกพนั 
ของพนักงำนต่อองค์กร 

  ผลจำกกำรทบทวนสภำพแวดล้อมข้ำงต้น สำมำรถน�ำมำสรุปเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมจำก 
SWOT เดิมของ สวทช. ดังตำรำงที่ ๑

๓



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

ตารางที่ ๑  ผลกำรทบทวน SWOT

* SWOT ที่เพิ่มเติมและปรับปรุง จำกกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

๔

S1. มีบุคลำกรวิจัยปริญญำเอกที่มีควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยีเฉพำะทำงจ�ำนวนมำก 

S2. เป็นองค์กรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ที่มีพันธมิตร และเครือข่ำยในกำรท�ำวิจัย 

และพัฒนำทั้งในและต่ำงประเทศ *

S3. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ได้แก่ อาคารสถานที่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และบริการต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมพันธ

กิจหลักของ สวทช. อีกทั้งสามารถสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ วทน. ของทุกหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายได้ *

S4. เป็นฐำนกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ชั้นสูงระดับนำนำชำติ เช่น DNA, พลำสติกชีวภำพ, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์/

ส่ือสำร/ยำนยนต์ และมีฐำนข้อมลู + ควำมรู้ส�ำคญัของประเทศ เช่น LCA, คลงัจลุนิทรีย์, คลังค�ำศัพท์และประโยคหลำกภำษำ *

W1. มีแนวโน้มสูญเสียบุคลากรเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ *

W2. งำนวิจัยและพัฒนำที่ท�ำยังมีควำมหลำกหลำย และตอบสนองควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตไม่เร็วเท่ำที่ควร *

W3. กำรน�ำพันธกิจอื่นๆ มำสนับสนุนพันธกิจวิจัยและพัฒนำ ยังไม่เกิดประสิทธิผลในทำงปฏิบัติ 

W4. กลไกในกำรขับเคลื่อนนโยบำย/กลยุทธ์องค์กร ไปสู่ระดับปฏิบัติ ยังไม่ชัดเจนและมีประสิทธิผลเท่ำที่ควร 

W5. ขาดปัจจัยเสริมในการแปลงต้นแบบห้องปฏิบัติการหรือต้นแบบภาคสนามไปสู่เชิงพาณิชย์จนได้ผล *

W6. ขำดกระบวนกำรน�ำแผนที่น�ำทำงเทคโนโลยี (technology roadmap) มำใช้ในกำรวำงแผนบรหิำรจดักำร และลงทนุใน 

ด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง *

T1. ความมั่นคงทางการเงินลดลง จากการถูกปรับลดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล *

T2. งำนวิจัยพร้อมใช้เป็นที่ต้องกำรมำกขึ้น เนื่องจำกเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วและวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ (life cycle) สั้นลง *

T3. ผู้ใช้งำนท้ังภำครฐัและเอกชนไม่เชือ่มัน่เทคโนโลยทีีพั่ฒนำจำกงำนวจิยัของไทย เอกชนไทยนยิมน�ำเข้ำเทคโนโลยจีำกต่ำงประเทศ 

ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีที่พัฒนำจำก สวทช. ลดลงไปด้วย 

T4. หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับด้าน วทน. อื่นมีศักยภาพมากขึ้น จนสามารถท�างานในลักษณะเดียวกันกับ สวทช. ได้ *

O1. ยุทธศาสตร์ประเทศ (country strategy) ให้ความส�าคัญในการน�า วทน. ไปใช้งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น  

การจัดการใช้ที่ดินประเทศ (zoning) การแปรรูปสินค้าเกษตร การยืดอายุอาหาร การท่องเที่ยว เป็นต้น *

O2. กำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจอำเซียน มุ่งให้ควำมส�ำคัญต่อมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ และให้กำรยอมรับผลกำรตรวจสอบและรับรอง

คุณภำพผลิตภัณฑ์จำกห้องปฏิบัติกำรทดสอบที่ได้รับมำตรฐำนสำกล (ISO/IEC 17025) *

O3.  ASEAN, ASEAN + 6 และ EU มคีวำมร่วมมอืในกำรวจิยันำนำชำตเิพิม่ขึ้น มีกำรแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชำญและนักวิจัยจำกประเทศ

ในกลุ่ม AEC มำท�ำวิจัยร่วมกับ สวทช. มำกขึ้น *

O4. กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของไทย ท�ำให้ต้องกำรงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีส�ำหรับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกรวมไปถึงกำรฟื้นฟู 

สมรรถภำพส�ำหรับผู้สูงอำยุและคนพิกำรมำกขึ้น *

O5. กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ และสภำวะโลกร้อนท�ำให้ห้องปฏบิตักิำรกำรประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : 

LCA) เพื่อด�ำเนนิกำรวจัิยและพฒันำองค์ควำมรู้ด้ำน LCA มคีวำมส�ำคญัมำกขึน้*

O6. อุปทำนล้นตลำดจำกสินค้ำจีน ส่งผลกระทบต่อกำรส่งออก ท�ำให้เกิดควำมต้องกำร วทน. เพื่อยกระดับกำรผลิต ลดต้นทุน สร้ำง

มูลคำ่เพิ่ม พัฒนำคุณภำพมำตรฐำน และเอกลักษณ์สินค้ำและบริกำรเพื่อขยำยตลำดในประเทศ *
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  ๓. กำรทบทวน position สวทช. 

   กำรทบทวนสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นไป แสดงให้เหน็ถึงควำมส�ำคญัต่อกำรวำง position ของ สวทช. เพือ่
ปรับตัวให้สอดรับกับบริบทสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินกำรตอบสนองเป้ำหมำยแผนกลยุทธ์
ฉบับที่ ๕ ได้แก่ กำรสร้ำงผลงำนวิจัยที่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นมูลค่ำ
เพิ่มต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเป็นมูลค่ำไม่ต�่ำกว่ำ ๓ เท่ำของค่ำใช้จ่ำยของ สวทช. และผลักดัน
ให้เกดิกำรลงทุนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของภำคกำรผลิต ภำคบริกำร และภำคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
เป็น ๒ เท่ำของมูลค่ำกำรลงทุนในปีงบประมำณ ๒๕๕๔ และวำงแผนไปข้ำงหน้ำส�ำหรับแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๖  
(๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

  ผลกำรทบทวน SWOT ของ สวทช. แสดงถึงควำมท้ำทำย คือ ควำมมั่นคงทำงกำรเงินที่ลดลง  
(T1) และกำรที่มีหน่วยงำนอื่นท�ำกิจกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) คล้ำยกับ  
สวทช. มำกขึ้น (T4) ในขณะที่ยุทธศำสตร์ประเทศให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำ วทน. ไปใช้ประโยชน์ 
ในด้ำนต่ำงๆ จึงถือเป็นโอกำสที่ส�ำคัญ (O1) ที่ต้องใช้ควำมเข้มแข็งด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ อำทิ สถำนที่  
เครื่องมืออุปกรณ์ และบริกำร ตลอดจนกลไกต่ำงๆ ของ สวทช. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้ำน วทน. ให้บรรลุเป้ำหมำย (S3) อย่ำงไรก็ตำมจุดอ่อนที่ สวทช. ต้องปรับปรุงเป็น 
เรื่องกลไกในกำรแปลงต้นแบบจำกงำนวิจัยไปสู่เชิงพำณิชย์ (W5) และควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กร  
เพื่อป้องกันกำรสูญเสียบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ (W1) 

  นอกจำกนี้ ผลกำรทบทวน position ของ สวทช. ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรผลักดันผลงำนวิจัย 
และพฒันำไปใช้ประโยชน์ทัง้ในเชงิพำณชิย์และเชงิสำธำรณประโยชน์ กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัผู้ประกอบกำร  
ผลักดันให้เอกชนและหน่วยงำนภำครัฐท�ำวิจัยและพัฒนำให้มำกขึ้น และกำรเชื่อมโยงท�ำงำนร่วมกับพันธมิตร 
เพื่อตอบโจทย์ใหญ่ๆ ของประเทศทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพิ่มกำรส่งมอบผลงำนด้ำนสังคม ในกำร 
ปรับปรงุคุณภำพชวีติของชมุชนชนบท อนัจะสร้ำงควำมตระหนกัต่อภำคประชำสงัคมถงึควำมส�ำคญัของกำรใช้ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนมำกขึ้น ในกำรนี้ สวทช. จึงควรใช ้
จุดแข็งที่มีอยู่ในด้ำนบุคลำกร ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งที่เป็น องค์ควำมรู้ เครือข่ำย กลไกที่มีอยู่รอบด้ำน และ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน อำคำร เครือ่งมอืวทิยำศำสตร์ต่ำงๆ น�ำไปสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกหน่วยงำนอืน่ ท�ำงำนวจิยั 
และพฒันำร่วมกบัหน่วยงำนทัง้ภำครฐั เอกชน และมหำวทิยำลัยอย่ำงเป็นเครือข่ำย และใช้ควำมสำมำรถของ 
สวทช. ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย เพื่อสร้ำงกลุ่มวิจัยขนำดใหญ่ร่วมกับพันธมิตร โดยก�ำหนดเป้ำหมำย 
ในกำรส่งมอบผลงำนวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน รวมถึงสร้ำงควำมสำมำรถด้ำนที่ยังเป็น 
จุดอ่อน ได้แก่ ด้ำนวิศวกรรมและกำรออกแบบ และลงทุนงำนวิจัยพื้นฐำนมุ่งเป้ำ (goal-oriented basic 
research) เพื่อให้ฐำนควำมรู้ล�้ำหน้ำอยู่เสมอ 

๕



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

  ผลกำรทบทวน position แสดงให้เห็นว่ำ สวทช. จึงต้องมุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำนเพิ่มเติมในประเด็นหลัก  
๓ เรื่อง ได้แก่

๑. การสนับสนุนและด�าเนินงานวิจัยให้ได้คุณภาพดีและตรงตามต้องการของประเทศ  ดังนั้น 
กลยุทธ์ควรเน้นไปที่กำรเลือกหัวข้อวิจัยที่ดีและสำมำรถใช้ประโยชน์ ที่ สวทช. เป็นผู้ก�ำหนด
หัวข้องำนวิจัยที่ส�ำคัญ และงำนวิจัยพื้นฐำนมุ่งเป้ำ (goal-oriented basic research) เพื่อ 
สร้ำงฐำนองค์ควำมรู้ ที่จะท�ำให้เกิดงำนวิจัยน�ำไปตอบโจทย์ประเทศในอนำคต ในกำรสนับสนุน
งำนวิจัยควรใช้ทรัพยำกรเพื่อชักชวนพันธมิตรมำท�ำงำนด้วยกันเพื่อให้ สวทช. สำมำรถ 
สร้ำงสรรค์และส่งมอบผลงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ได้ท�ำงำนได้เพิ่มขึ้น  

๒. สร้างประโยชน์ในงานวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน ์
โดยให้ควำมส�ำคัญกับงำนวิจัยประยุกต์เชื่อมโยงไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในลักษณะ translational 
research เช่น สร้ำงควำมเข้มแขง็ของงำนออกแบบและวศิวกรรม และทมีธรุกจิ เพือ่เร่งให้ลกูค้ำ 
เข้ำสู่อุตสำหกรรมได้เร็วขึ้น ปรับปรุงกิจกรรมด้ำนกำรทดสอบและให้ค�ำปรึกษำ 

๓. สร้างฐานและความร่วมมือ ประสาน สนับสนุน ให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดการน�า 
ไปใช้ประโยชน์ ด้วยกำรใช้ฐำนบคุลำกรของ สวทช. ทีม่คีวำมสำมำรถ ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ 
กบัหน่วยงำนพนัธมติร เพือ่ผลติงำนวจัิยคณุภำพสูงได้อย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนี ้ สวทช. ควรสร้ำง 
เส้นทำงอำชพี เพิม่พนูควำมผกูพนัของพนกังำนต่อองค์กร ปรบัปรงุควำมเชือ่มโยงประสำนระหว่ำง 
หน่วยงำนภำยใน รวมถึงกำรปรับวัฒนธรรมและสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ กำรสื่อสำร กำรก�ำหนด 
ตวัชีว้ดัต่ำงๆ ให้มุง่เน้นกำรใช้ประโยชน์ และเอือ้ต่อกำรท�ำงำนร่วมกนั ซึง่จะส่งผลให้เกดิโครงกำร
วิจัยขนำดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงขึ้น

  ๔. กำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมหลัก 

  จำกกำรทบทวน position และบทบำทกำรด�ำเนินงำนของ สวทช. พบว่ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ค่ำนยิมหลกั ยงัคงสะท้อนสิง่ที ่ สวทช. ต้องกำรมุง่เน้น ดงันัน้ สวทช. จงึคงวสิยัทศัน์ “สวทช. เป็นพนัธมิตร 
ร่วมทำงทีด่สีูส่งัคมฐำนควำมรูด้้วยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย”ี พนัธกจิ “สวทช. มุง่สร้ำงเสรมิกำรวจิยั พฒันำ 
ออกแบบ และวิศวกรรม (Research, Development, Design and Engineering - RDDE) จนสำมำรถ 
ถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ (Technology Transfer - TT) พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังคน (Human 
Resource Development - HRD) และโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure - Infra) ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี ทีจ่�ำเป็น เพือ่สร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำงยัง่ยนื โดยจัดให้มรีะบบ
บรหิำรจดักำรภำยใน (Internal Management - Int. Mgt.) ที่มีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน” 
ค่ำนยิมหลกั ได้แก่ (๑) Nation First (๒) Science and Technology Excellence (๓) Team Work  
(๔) Deliverability และ (๕) Accountability and Integrity  

๖
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 ๕.  กำรทบทวนแผนที่กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ สวทช. 

  กำรทบทวน position ของ สวทช. ภำยใต้บริบทสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ชี้ให้เห็นว่ำ สวทช. 
ต้องปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมท่ีจะมุ่งเน้นต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
กลยุทธ์ฉบับที่ ๕ และ position ที่ก�ำหนดไว้ ณ ปี ๒๕๖๐ ได้ดียิ่งขึ้น ผลกำรทบทวนฯ พบว่ำแผนที่กลยุทธ์
ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ยังคงมีควำมสอดคล้องกับผลกำรทบทวนบทบำทและเป้ำหมำยของ สวทช. โดยใน
มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย SO1 SO2 และ SO3 ยังคงเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญในเรื่องกำรน�ำไปแก้ไขปัญหำ 
ให้ประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม และสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อน�ำวิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหำได้มำกขึ้น ในมุมมองกระบวนกำรภำยใน ประเด็นกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำง 
พื้นฐำน และทรัพย์สินที่มีอยู่ SO5 และกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรจัดกำร SO6 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรปรบัปรงุกลไกกำรส่งมอบผลงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะด้ำนวศิวกรรมและกำรออกแบบ เพือ่สนบัสนนุกำรส่งมอบ 
ผลงำน และกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน SO4 ในมุมมองควำมสำมำรถขององค์กร ประเด็นที่ได้จำกกำร
ทบทวน position ในเรือ่งกำรปรบัปรงุเส้นทำงอำชพี กำรเพิม่พนูควำมผกูพนัของพนกังำนต่อองค์กร กำรปรบั
วัฒนธรรมมุ่งเน้นลูกค้ำ เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดงำนวิจัยที่มีประโยชน์และมีคุณภำพ พบว่ำยังคงสะท้อนใน 
SO8 และ SO9 ดังนั้น สวทช. จึงยังคงใช้แผนที่กลยุทธ์ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  

แผนภาพที่ ๒ แผนที่กลยุทธ์ สวทช. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

  อย่ำงไรกต็ำม ผลกำรทบทวนฯ ดงัทีก่ล่ำวไว้ในส่วนที ่ ๓ แสดงให้เหน็สิง่ที ่ สวทช. ต้องด�ำเนนิกำรเพิม่เตมิ 
ใน ๓ ประเด็น เพื่อน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง จุดมุ่งเน้นใน  
๓ ประเด็น มคีวำมสมัพนัธ์เชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ อนัได้แก่ SO1, SO3, SO5, SO6, SO8 และ 
SO9 ดงัแผนภำพที ่ ๒ ดังนั้น กิจกรรมที่ สวทช. ต้องปรับปรุงและด�ำเนินกำรเพิ่มเติมจึงต้องให้ควำมส�ำคัญ 
กับกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง ๖ เรื่องนี้เป็นอย่ำงมำก โดยผลกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนของ  
สวทช. ในปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ตำมเป้ำหมำยในวตัถุประสงค์เชงิกลยทุธ์ท้ัง ๑๐ เร่ือง และข้อเสนอแนะกจิกรรม 
ทีต้่องด�ำเนนิกำรเพิม่เตมิในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นผลจำกกำรทบทวน position เป็นดังนี ้

๗



SO1 ส่งเสริมให้เกิดมูลค่ำเพิ่มจำกกำรลงทุนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในภำคกำรผลิต ภำคบริกำร และภำคเกษตรกรรม

ตัวชี้วัด :  กำรลงทุนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในภำคกำรผลิต ภำคบริกำร และภำคเกษตรกรรม ซึ่ง สวทช. มีส่วนร่วม เพิ่มขึ้น ๒ เท่ำของปี ๒๕๕๔

ผลการด�าเนินงาน ๒๕๕๕ -  ๒๕๕๗

-  สวทช. จัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยบริษัทเอกชนให้มีโอกำสพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในเชิงธุรกิจและวิชำกำร อำทิ NSTDA 

Investors’ Day และ งำน First Glance @INC2 เพื่อเปิดให้ผู้สนใจเยี่ยมชมพื้นที่และท�ำควำมรู้จักกับอำคำรกลุ่มนวัตกรรม ๒  งำน  Meet 

& Match : Executive Club TSP ๒๐๑๔ เพื่อเชื่อมโยงกับผู้เช่ำอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย และกิจกรรม Cluster Visit @TSP ให้

แก่ กลุ่มผู้ประกอบกำรจำกหลำยอุตสำหกรรม อำทิ ยำนยนต์ ยำ กำรแพทย์ อำหำรเสริม และเวชส�ำอำง นอกจำกนี้ สวทช. ไดร้ิเริ่มจัด

ท�ำโครงกำร Flagship* เพื่อผลักดันผลงำนของ สวทช. ไปสู่กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ สวทช. ยังได้พัฒนำโครงกำรวิจัย

สหวิทยำกำรขนำดใหญ่ที่มุ่งหวังให้มีผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคมในระดับพันล้ำนบำท (Giga Impact Initiative: GII) โดยเป็นชุด

โครงกำรขนำดใหญ่ที่ท�ำงำนแบบสหวิทยำกำร มีควำมร่วมมือกับพันธมิตร มีกำรก�ำหนดโจทย์ร่วมกับผู้ใช้ โดยในปี ๒๕๕๗ มีโครงกำร GII 

ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ (GII Board) ๖ โครงกำร**  ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี้ได้สร้ำงควำมร่วมมือในกำรวิจัยอัน

น�ำมำซึ่งกำรลงทุนเพิ่มในกิจกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกภำคเอกชน

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด KS1 

มูลค่ำกำรลงทุนในกิจกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในภำคกำรผลิต ภำคบริกำร และภำคเกษตรกรรม ซึ่ง สวทช. มีส่วนร่วม ในปี ๒๕๕๕ 

และ ๒๕๕๖ เท่ำกับ ๑.๔ และ ๑.๗ เท่ำของปี ๒๕๕๔ โดยมีมูลค่ำ ๖,๔๐๐ และ ๗,๘๐๐ ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

* โครงกำร Flagship (๑) เทคโนโลยีกำรผลิตผักกำดดองเปรี้ยวที่มีคุณภำพโดยใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในระดับอุตสำหกรรม (๒) ข้อเข่ำเทียมหรือเครื่องช่วยฟังที่มีเอกชนรับไปผลิตเชิง

อุตสำหกรรมและร่วมผลักดันจนบริษัทได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน (๓) รถบรรทุกอเนกประสงค์ (๔) เครื่องกรองน�้ำ SOS water (๕) เครื่องหมำยรับรองผลิตภัณฑ์ของ สวทช. และ 

กำรทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อกำรส่งออกสู่ตลำดอำเซียน (๖) CPMO Resistant Starch (RS)

** โครงกำร GII (๑) โครงกำรนวัตกรรมน�้ำยำงธรรมชำติวัลคำไนซ์ด้วยล�ำอิเล็กตรอนเพื่อกำรสร้ำงรำยได้ของประเทศไทยจำกกำรผลิตงำนธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน (๒) โครงกำร

กำรปรับปรุงพันธุ์อ้อยแบบก้ำวกระโดดเพื่อให้มีผลผลิตน�้ำตำลสูงขึ้น (๓) โครงกำรนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสำหกรรมผลิตผลสดของไทย (๔) โครงกำรกำรบูรณำ

กำรเทคโนโลยีแปรรูปปำล์มน�้ำมันแบบครบวงจรเพื่ออำหำรและพลังงำน (๕) โครงกำรกำรพัฒนำเทคโนโลยีฐำนกำรปรับแต่งกระบวนกำรผลิตต้นแบบเพื่อผลักดันเอนไซม์ภำยใน

ประเทศสู่ภำคอุตสำหกรรม และ (๖) โครงกำรระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับสัตว์น�้ำ ผลกำรด�ำเนินงำน ณ ไตรมำส ๓ มีควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรที่

คิดเป็นร้อยละ ๗๐, ๖๐, ๕๐, ๓๐, ๔๕ และ ๗๐ ของแผนงำนในปี ๒๕๕๗ ตำมล�ำดับ

กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการเพิ่มเติม

๑. เช่ือมโยงโจทย์วิจัยจากภายนอก เช่น 

สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และ

โครงการระดับชาต ิ

๒. พัฒนากลไกชักจูงพันธมิตรมาร ่วม

ด�าเนนิงานในลกัษณะนวัตกรรมแบบเปิด 

(open innovation) เช่น การสร้าง

เครือข่ายภาคี (consortium) กิจกรรม

ส่งเสรมิการร่วมวจิยัระหว่าง สวทช. กบั 

บรษิทัในอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย

๓. พัฒนำควำมร่วมมือด ้ำนกำรวิจัยกับ

มหำวทิยำลยั และสร้ำงกลไกเพือ่ส่งเสรมิ 

ให้นักวิจัยของ สวทช. สร้ำงเครือข่ำยกับ

พันธมิตรเพิ่มมำกขึ้น

๔. ผลักดันให้กลไกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่เอ้ือต่อกำรจัดซื้อ

สินค้ำและบริกำรที่เป็นผลจำกงำนวิจัย

และพัฒนำในประเทศ

การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)๘



SO2 ปรับปรุงคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด : จ�ำนวนผลงำนที่ สวทช. ท�ำงำนร่วมกับพันธมิตร และส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือกลุ่มคนในกำรเพิ่มคุณภำพชีวิต โดยเน้นเรื่อง เศรษฐกิจ กำรศึกษำ สุขภำพ

อนำมัย สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัย ทั้งนี้ ผลงำนดังกล่ำวต้องได้รับกำรยอมรับและรับรู้ในสังคมวงกว้ำง (talk of the town) ในเชิงบวก ไม่ต�่ำกว่ำ ๑๐ เรื่องภำยใน

ปีงบประมำณ ๒๕๕๙

ผลการด�าเนินงาน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

- ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ สวทช. มกีำรผลกัดนัผลงำนจำกงำนวจิยัและพฒันำไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหำให้ประเทศ เช่น ในช่วง 

วิกฤตน�้ำท่วม มีกำรน�ำผลงำน nCA nZACK งำนวิจัยด้ำนข้ำวสู่ชุมชน และงำนวิจัยด้ำนส่ิงทอและปุ๋ยลงพื้นที่  ในปี 

๒๕๕๗ มีกำรคัดเลือกผลงำนเด่นจำกศูนย์แห่งชำติ น�ำไปร้อยเรียงเป็นเรื่องรำวสำรคดีเพื่อเผยแพร่ออกสื่อ ๒ เรื่อง ได้แก่ 

(๑) ข้าวไทยพ้นวิกฤต น�ำเสนอผลงำนวิจัยจำกศูนย์แห่งชำติที่เกี่ยวข้องกับข้ำวไทยจำกวิกฤติต่ำงๆและภัยคุกคำมทำง

ธรรมชำติที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อกำรผลิตข้ำว และ (๒) Biodiversity เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ถึงควำมส�ำคัญและคุณค่ำของ

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศไทย นอกจำกนี้ สวทช. ได้ร่วมกับกรมกำรพัฒนำชุมชน จัดอบรมผู้ประกอบ

กำรวิสำหกิจชุมชน และถอดบทเรียนปัญหำของผู้ประกอบกำร เพื่อน�ำเสนอเทคโนโลยีที่พร้อมใช้เพื่อชุมชน เชื่อมโยงกับ

กลไก iTAP และงำนวิจัยของ สวทช. ต่อไป

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด KS2 

สวทช. มี talk of the town ๒ เรื่อง คือ ข้ำวไทยพ้นวิกฤต และ Biodiversity

กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการเพิ่มเติม

๑. วางกลยุทธ์งานด้านชุมชน เพื่อให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท�างานอย่างสอด 

ประสาน รวมถึงจัดสรรทรัพยากร ทั้ง 

งบประมาณและบคุลากร ให้สอดคล้อง 

กับเป ้าหมายเชิงกลยุทธ ์และแผน

ด�าเนินงานด้านชุมชนของ สวทช.

๒. ทบทวนแนวทำง และโครงสร้ำงกำร

ท�ำงำนด้ำนชุมชน 

 

๙วาง position เตรียมพร้อมสู่แผนกลยุทธ์ฉบับท่ี ๖



SO3 สำมำรถแก้ไขปัญหำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิผล

ตัวชี้วัด : จ�ำนวนลูกค้ำใหม่เพิ่มขึ้น ๒๐% และสำมำรถรักษำจ�ำนวนลูกค้ำเดิมได้ไม่ต�่ำกว่ำ ๘๐%

ผลการด�าเนินงาน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

-  สวทช. ด�ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรตลำดต่ำงๆ ได้แก่ CEO Talk โดยเชิญ CEO บริษัทชั้นน�ำมำเยี่ยมชมและเปิดมุมมองเรื่องของควำม 

คำดหวังของภำคอุตสำหกรรมต่อนวัตกรรมและงำนวิจัยไทยและสร้ำงโอกำสควำมร่วมมือกับภำคเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับปรุง

ช่องทำงกำรเข้ำถงึของลกูค้ำในภมูภิำคโดยกำรจดัตัง้ node ของ สวทช. ในลกัษณะ NSTDA Business Center (NBC) ในภมูภิำคต่ำงๆ   

และยังจัดกิจกรรมเดินสำยพบปะกับผู้บริหำรวิทยำศำสตร์ระดับสูง (PCSO) เพื่อหำประเด็นในกำรน�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มช่องทำงสื่อสำรสู่ภำยนอกในรูปแบบต่ำงๆ เช่น NSTDA channel (สถำนีโทรทัศน์ออนไลน์ของ 

สวทช.) NSTDA App.  เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผลงำนและข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของ สวทช. ให้สำธำรณะชนได้รับทรำบ นอกจำก

นี ้ สวทช. ยงัได้ท�ำกำรตลำดเชงิรกุ โดยมกีำรพฒันำ SMART Call Center ทีม่เีชือ่มโยงกบัข้อมลูด้ำนงำนวิจัยและบรกิำรของ สวทช. ซึ่ง

ท�ำให้สำมำรถให้บริกำรกับลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว และได้พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลลูกค้ำ (MIP) เพื่อใช้ใน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่ลูกค้ำด�ำเนินกำรร่วมกับ สวทช. ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรวิเครำะห์เพื่อน�ำเสนอบริกำรของ 

สวทช. ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ อันจะเป็นกำรน�ำผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหำให้แก่ลูกค้ำใหม่ 

และรักษำฐำนลูกค้ำเดิมของ สวทช. 

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด KS3 และ KS4

ณ ไตรมำส ๓/๒๕๕๗ สวทช. มีลูกค้ำใหม่เท่ำกับ ๓,๔๕๖ รำย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๐๕ 

และลูกค้ำเดิมที่กลับมำใช้บริกำรแล้วจ�ำนวน ๑,๖๐๑ รำย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓  

กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการ

เพิ่มเติม

๑. หน ่ วยงำน ท่ีประสำน

หำโจทย์กับลูกค้ำ เช่น 

CPMO ศจ. วำงกลยุทธ์

ในกำรเสำะหำโจทย์ 

๒. ส่งเสรมิให้ iTAP ส่งโจทย์ 

อุตสำหกรรมให้นักวิจัย

มำกขึ้น

๓. สร ้ำงกลไกแลกเปลี่ยน

บคุลำกร (talent mobility)  

ระหว่ำงหน่วยงำน โดย

เริ่มทดลองกับบริษัทใน

อทุยำนวทิยำศำสตร์ให้เกดิ

ผลอย่ำงเป็นรปูธรรม

การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)๑๐



SO4 สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรเงิน

ตัวชี้วัด : สัดส่วนจ�ำนวนรำยได้ไม่น้อยกว่ำจ�ำนวนค่ำใช้จ่ำย

ผลการด�าเนินงาน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

- สวทช. ได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรหำรำยได้ของ สวทช. น�ำเสนอต่อคณะอนกุรรมกำรบริหำรกองทนุฯ ในวนัที ่ ๑๔ สงิหำคม ๒๕๕๕ โดยมี 

กลยทุธ์กำรหำรำยได้ ๕ ข้อ แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กำรเสริมประโยชน์คุณค่ำผลงำนวิจัยและบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร ซึ่งประกอบด้วย (๑) 

กำรมุ่งเน้นตอบโจทย์ประเทศที่มีกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนวิจัยอื่นและสอดคล้องกับคลัสเตอร์เป้ำหมำย (๒) กำรพัฒนำบริกำรเทคนิควิชำกำร 

โครงสร้ำงพืน้ฐำน และกำรฝึกอบรมทีต่อบสนองต่อประเดน็ทีท้่ำทำย (๓) กำรมุง่ตอบสนองลกูค้ำและพนัธมิตรแบบ partner/solution provider  

และกำรขยำยฐำนลูกค้ำและพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วย (๔) กำรมุ่งเน้นให้เกิดกำรลงทุนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกพันธมิตรรำยใหญ่ทั้ง

เอกชน รฐั และรฐัวสิำหกจิ (๕) กำรขยำยฐำนลูกค้ำไปยังภูมิภำคจำกควำมร่วมมือของพันธมิตรและเครือข่ำย 

- นอกจำกนี้ สวทช. ได้ปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนเพื่อน�ำไปสู่กำรบริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรปรับปรุงระบบบริหำรสัญญำ  

และมำตรกำรประหยดัค่ำใช้จ่ำยและกำรยตุโิครงกำรทีไ่ม่มผีลผลติ โดยในส่วนของกำรปรบัปรงุระบบบรหิำรสญัญำให้มปีระสทิธภิำพ จนสำมำรถเรยีก 

เกบ็เงนิได้ตำมก�ำหนดและลดกำรผดิสญัญำทีอ่ำจน�ำไปสูก่ำรฟ้องร้อง โดยได้ตรวจสอบแหล่งทีม่ำหลกัของสญัญำต่ำงๆ จดักลุม่/ประเภทสญัญำ ออกแนว 

ปฏิบัติในกำรควบคุมกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมสัญญำ จนสำมำรถประยุกต์ใช้กระบวนกำรติดตำมสัญญำเต็มรูปแบบได้ ตลอดจนมีกำรพัฒนำ

สัญญำมำตรฐำนส�ำหรับบำงกิจกรรม เพื่อควำมคล่องตัวและลดข้อผิดพลำดในกำรด�ำเนินงำน ในส่วนของมำตรกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยและกำรยุติ

โครงกำรที่ไม่มีผลผลิต ประกอบด้วย กำรลดกำรใช้จ่ำยงบลงทุนทุกประเภทที่อยู่นอกเหนือกำรแผนประจ�ำปี กำรลดค่ำใช้จ่ำยเดินทำงทั้งในและ

ต่ำงประเทศ กำรหลีกเลี่ยงกำรจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนำนอกสถำนที่ และกำรลดค่ำใช้จ่ำยวัสดุส�ำนักงำน ส่วนกำรยุติโครงกำรที่ไม่มีผลผลิต

มุ่งเน้นกำรตรวจสอบโครงกำรที่ด�ำเนินงำนเกิน ๕ ปี และโครงกำรที่เลยก�ำหนดระยะเวลำโครงกำรและยังด�ำเนินกำรอยู่ เพื่อยุติโครงกำรหำกไม่มี

ผลผลิต 

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด KS5

สัดส่วนรำยได้ต่อค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของ สวทช. ในปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ (๙ เดือน) เท่ำกับ ๑.๐๖, ๑.๑๔ และ ๑.๑๓ ตำมล�ำดับ ซึ่งสูงกว่ำ

เป้ำหมำยตลอดทั้ง ๓ ปี 

กิ จ ก ร รมที่ ต ้ อ ง

ด�าเนนิการเพิม่เตมิ

สร ้ ำ งมำตรฐำน

นโยบำยกำรรั บ 

โจทย์ระยะสั้น เช่น 

โจทย์รับจ้ำงวิจัย

๑๑วาง position เตรียมพร้อมสู่แผนกลยุทธ์ฉบับท่ี ๖



SO5 พัฒนำทรัพย์สินใหม่และใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินที่มีอยู่อย่ำงมีประสิทธิผล

ตัวชี้วัด : สัดส่วนรำยได้รวมต่อทรัพย์สินรวม (สินทรัพย์ถำวร) ณ สิ้นปี แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ ๕ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ ๓๐% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปีงบประมำณ ๒๕๕๔

ผลการด�าเนินงาน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

- สวทช. มีกำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ ของ สวทช. โดยมีกำรเผยแพร่คู่มือจัดหมวดหมู่ครุภัณฑ ์

วิทยำศำสตร์ให้แก่หน่วยงำนภำยใน สวทช. และด�ำเนินกำรทบทวน ตรวจสอบอนุกรมวิธำน (taxonomy) กับมำตรฐำน 

สำกล และได้พฒันำระบบบ�ำรงุรกัษำกลำงมกีำรเชือ่มโยงไปยงัระบบท่ีเกีย่วข้อง และปรับปรุงฐำนข้อมลูรำยชือ่ครภุณัฑ์ส�ำหรบั 

ระบบบริหำรครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ ในด้ำนกำรจัดท�ำ master list วัสดุและวัตถุดิบ ปรับปรุงกำรบันทึกชื่อวัสดุและวัตถุดิบ 

ให้เป็นไปตำมรำยกำรท่ีได้ก�ำหนดไว้ และได้พฒันำกระบวนกำรจดักำรสนิค้ำหลกัและทดลองใช้ กำรจดัตัง้ห้องปฏบิตักิำรกลำง  

สวทช. ได้มีกำรสรรหำพนักงำนประจ�ำห้องปฏิบัติกำรกลำงและได้ด�ำเนินกระบวนกำรจัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว และ ในปี ๒๕๕๗  

สวทช. เปิดให้บริกำรพื้นที่ของอำคำร INC2 ท�ำสัญญำกับภำคเอกชนจ�ำนวน ๑๑ รำย (คิดเป็นพื้นที่ ๓,๐๖๐.๕ ตำรำงเมตร)  

อยู่ระหว่ำงจัดท�ำสัญญำจ�ำนวน ๒ รำย (คิดเป็นพื้นที่ ๒,๓๘๔.๕๓ ตำรำงเมตร) และอยู่ระหว่ำงน�ำเรื่องเข้ำพิจำรณำในคณะ

กรรมกำรคัดเลือกฯ จ�ำนวน ๒ รำย (คิดเป็นพื้นที่ ๑,๐๐๔.๔๕ ตำรำงเมตร) รวมพื้นที่ที่มีภำคเอกชนตัดสินใจเช่ำทั้งสิ้น ๖,๔๔๙.๔๘ 

ตำรำงเมตร ในส่วนห้องปฏิบัติกำร สวทช. เตรียมเอกสำรเพื่อรองรับ ISO17025 และเตรียมเปิดให้บริกำรน�ำร่องกับโครงกำรของ 

สวทช.

- นอกจำกนี้ สวทช. ยังได้ส่งเสริมกำรสร้ำงทรัพย์สินใหม่ ด้วยกำรผลักดันให้เกิดกำรยื่นจดทรัพย์สินทำงปัญญำที่ส�ำคัญ 

๕ ประเภทประกอบด้วย สทิธบิตัร อนสุทิธบิตัร ผังภมูวิงจรรวม คุม้ครองพันธุพื์ช และควำมลับทำงกำรค้ำ ซึง่ผลกำรผลติทรพัย์สนิ 

ทำงปัญญำตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ บรรลุเป้ำหมำยโดยค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๔.๙ และ ๒๗.๓ ฉบับต่อบุคลำกรวิจัย สวทช. ๑๐๐ คน

ตำมล�ำดับ และในปี ๒๕๕๗ สวทช. ได้ศึกษำรำยงำนผลลักษณะ IP ของ สวทช. แนวทำงพัฒนำต่อยอดวิจัยกำรสร้ำงรำยได้ที่เกิด

จำกกำรใช้ประโยชน์จำก IP และแนวทำงบริหำร IP สวทช.

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด KS6

ณ สิ้นปีงบประมำณ ๒๕๕๖ สวทช. มีสัดส่วนรำยได้รวมต่อทรัพย์สินรวม (สินทรัพย์ถำวร) เท่ำกับ ๐.๗๙

กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการเพิ่มเติม

๑. ผลักดันคลัสเตอร์นวัตกรรมของ

อุทยำนวิทยำศำสตร์ (Focused 

Innovation Clusters) อย่ำง

ต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เช่ำ 

และดึงดูดกลุ่มผู้เช่ำเป้ำหมำย

๒. บริหำรโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น 

อำคำร เครื่องมืออุปกรณ์ และ

บุคลำกร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งในแง่ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

๓. จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้ำนเทคนิค

ช้ันสูง ภำยใต้โปรแกรมวิจัยที่

เป็นจุดเน้นของ สวทช. และส่ง

เสรมิให้สถำบันวทิยำกำร สวทช. 

จัดหลักสูตรเฉพำะทำงที่นักวิจัย 

สวทช. เป็นวิทยำกร

การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)๑๒



SO6 : ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำร และกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมจนถึงผู้ใช้

ตัวชี้วัด : กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรบริหำรงำนวิจัยที่สร้ำงนวัตกรรมผลงำนไปสู่ผู้ใช้  กลไกกำรส่งมอบผลงำน ระบบกำรวำงแผนงบประมำณ ระบบกำรสื่อสำรภำยใน

และภำยนอก มีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดได้ ๑๐๐%  และด�ำเนินงำนได้สอดประสำนกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลการด�าเนินงาน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

๖.๑ มีโครงสร้างต้นทุนของงานบริการ (cost structure) และให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 

- สวทช. มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลต้นทุนของหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงแล้วเสร็จ มีกำรน�ำหลักกำรกำรคิดต้นทุนและจัดท�ำเป็นรำยงำนกำรคิดต้นทุน
ทำงบญัช ี เพือ่ใช้ในกำรบรหิำรจดักำร กำรพฒันำระบบบรหิำรวสัดแุละวตัถดุบิ เกดิควำมร่วมมอืระหว่ำงศนูย์ต่ำงๆ เพือ่ต่อรองกบัผูข้ำยร่วมกนั 
พัฒนำเป็นรำยกำรข้อมูลที่ใช้อ้ำงอิงร่วมกันได้ ได้โครงสร้ำงต้นทุนพร้อมใช้งำนส�ำหรับกลุ่มงำนวิเครำะห์ทดสอบและกลุ่มงำนฝึกอบรม โดยห้อง
ปฏิบัติกำรกลำง สวทช. และ หน่วยบริกำร PTEC ได้น�ำไปใช้ค�ำนวณต้นทุน และก�ำหนดรำคำค่ำบริกำร เพื่อบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเหมำะสม

กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการเพิ่มเติม

๑. ก�าหนดโครงสร้างของ SPA III และ

เป้าหมายของงานวิจัยของ สวทช. 

ร่วมกันทั้งองค์กร ด้วยการพัฒนา

วิธีการ กลไกใหม่ๆ ในการสกัด

ความต้องการของประเทศ และจัด

ล�าดับความส�าคัญ โดยเลือกหัวข้อ

วิจัยที่มุ่งเป้า ตรงความต้องการของ

ประเทศ และสอดคล้องกับความ

สามารถของ สวทช.

๒. ปรับปรุงกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้

ประโยชน์ เช่น วิศวกรรม ฝึกอบรม 

ทดสอบ ให้ค�าปรึกษา รับจ้างวิจัย

๓. ด�ำเนินกำรวิจัยเพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยที่

มีคุณภำพ ด้วยกำรปรับปรุงกลไกกำร

บริหำรงำนวิจัยอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่

กำรตั้งโจทย์ท่ีตรงกับควำมต้องกำร

ของผู้ใช้ กำรท�ำผลงำนวิจัย และกำร

ส่งมอบ รวมถึงกำรสรรหำ และพัฒนำ

บุคลำกรในบทบำท PSDM (Product 

and Service Development 

Manager) เพื่อเข้ำร่วมในโครงกำร

ส�ำคัญของ สวทช. ท�ำหน้ำประสำน

เชื่อมโยงระหว่ำงโครงกำรกับควำม

ต้องกำรของตลำด

๔. จัดสรรงบประมำณส�ำหรับกำรขยำย

ระดับกำรผลิต (scaling up) และ

งำนวิเครำะห์ทดสอบและตรวจสอบ 

(testing and validation) โดยต้องมี

ส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์

๕. สนับสนุนกำรผลิตนักศึกษำระดับ

บัณฑิตศึกษำ ภำยใต้โปรแกรมวิจัย 

(focused/research theme) ที่เป็น

จุดเน้นของ สวทช. จัดกิจกรรมเปิด

บ้ำนเพื่อให้นักศึกษำเข้ำมำเรียนรู้ เปิด

มุมมองด้ำนงำนวิจัยกับนักวิจัยที่มี

ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง และน�ำไป

วำงแผนพัฒนำหัวข้อวิจัยร่วมกันต่อ

ไปในอนำคต 

๖. ทบทวนกลไกกำรท�ำงำน เพื่อให้เกิด

ควำมร่วมมือสอดประสำนระหว่ำง

หน่วยงำนภำยใน

๖.๒ ประยุกต์ใช้กระบวนการ stage gate และการประเมิน Technology Readiness Level (TRL) มาช่วยในการวางแผนและบริหารงบ
ประมาณ เพื่อการขยายผล การลงทุนเพิ่ม การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (commercialization) รวมทั้งการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 

- สวทช. ได้แต่งตั้งคณะท�ำงำน TRL เพื่อศึกษำแนวทำงกำรประเมินที่เหมำะสมกับสำขำงำนวิจัยของ สวทช. และพัฒนำคู่มือกำรประยุกต์ใช้  
TRL โดยก�ำหนดค�ำจ�ำกัดควำมและรำยละเอียด TRL ทั้ง ๙ ระดับ เพื่อให้กำรประเมิน TRL มีมำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กร และได้ก�ำหนดให ้
ต้องมีกำรระบุ TRL ทุกข้อเสนอโครงกำรในระบบ myProject อีกด้วย นอกจำกนี้คณะท�ำงำนฯ ยังได้พัฒนำคู่มือ Stage-Gate ขึ้นส�ำหรับ
ประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร GII และได้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดกระบวนกำรกลั่นกรองโครงกำร GII ให้สอดคล้องกับกระบวนกำร 
Stage-Gate อีกด้วย

๖.๓ จัดระบบบริหารงานวิจัยตั้งแต่ห้องปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการวิจัย เพื่อสามารถมุ่งเน้นผลงานที่มีความหมายและตอบสนองโครงการ
ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะสหวิทยาการ (multidisciplinary) และสามารถน�าไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างระบบพี่เลี้ยงบุคลากรวิจัย 
(mentor) ไม่ปิดกั้นการสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ และมีบุคลากรร่วมงานวิจัย (NSTDA co-researchers) เพิ่มขึ้น

- ในกระบวนกำรจดัท�ำข้อเสนอโครงกำร GII สวทช. ได้มกีำรแต่งตัง้กลุม่พนกังำนทีเ่รยีกว่ำ PSDM (Product and Service Development 
Managers) เพือ่ท�ำหน้ำทีร่บัผดิชอบด้ำนธรุกจิของโครงกำร จดัท�ำแบบจ�ำลองทำงธรุกจิและแผนธรุกจิในกำรน�ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ของแต่ละ
โครงกำร และมีกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยและ PSDM ให้กับทุกโครงกำร และ สวทช. ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำควำมสำมำรถใน
กำรออกแบบและวศิวกรรม ซึง่เป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรถ่ำยทอดผลงำนวจิยัไปสูก่ำรใช้ประโยชน์ จงึได้ด�ำเนนิกำรพฒันำเส้นทำงอำชพีสำยวศิวกรรม 
ปรบัปรงุ role profile พฒันำคูม่อืกำรเขยีน technical report และปรบัปรงุเกณฑ์กำรประเมนิผลงำนวชิำกำรทำงวศิวกรรม นอกจำกนี ้สวทช. 
ได้ผลกัดนักำรเพิม่บคุลำกรร่วมงำนวจิยั โดยจดัท�ำระบบสนบัสนนุเพือ่รองรบักำรบรหิำรและให้บรกิำร มกีำรก�ำหนดนยิำมบคุลำกรร่วมงำนวจิยั 
เกณฑ์กำรนบั และวธิกีำรรำยงำนข้อมลูร่วมกนัให้ชดัเจน รวมถงึได้ก�ำหนดบรกิำรและสทิธด้ิำน IT ทีบ่คุลำกรร่วมงำนวจิยัแต่ละประเภทจะได้รบั 
ให้เป็นมำตรฐำน นอกจำกนี ้ สวทช. ยงัรเิริม่กำรเชือ่มโยงโครงกำรพฒันำนกัวจิยัและงำนวจิยัเพือ่ภำคอตุสำหกรรม (ทนุ พวอ.-สกว.) กบักจิกรรม 
สวทช. และผลกัดนัให้นกัศกึษำ ป.โท-เอก เข้ำร่วมโครงกำรวจิยัของ สวทช. โดยสำมำรถปฏบิตังิำนวจิยัทีห้่องปฏบิตักิำรของ สวทช. ได้เพิม่มำกขึน้

๖.๔ การสร้างวัฒนธรรมในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดยค�านึงถึงการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ

- สวทช. ได้สร้ำงวฒันธรรมให้พนกังำน สวทช. มส่ีวนร่วมในกำรวำงแผนกลยทุธ์ แผนปฏบิตักิำรของหน่วยงำน โดยมกีำรทบทวนกลยทุธ์ สวทช. 
เป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้ตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมและทรัพยำกรที่เปล่ียนไป และมีกำรจัดท�ำแผนงำน แผนงบประมำณ และเป้ำหมำย
ประจ�ำปีของหน่วยงำน โครงกำร และโปรแกรมที่สอดคล้องแผนกำรด�ำเนินงำน งบประมำณ และตัวชี้วัดประจ�ำปี ของ สวทช. นอกจำกนี้  
ในกระบวนกำรจัดท�ำข้อเสนอประจ�ำปีด้ำนงำนวิจัยของ สวทช. ปี ๒๕๕๗ ได้จัดให้ทุกโปรแกรมงำนของ สวทช. ได้มีกำรประเมินทบทวน 
ตนเอง (self-assessment) ใน ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้ำนควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน 
พร้อมกับพิจำรณำทบทวนกำรด�ำเนินงำนของโปรแกรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ในระยะต่อไปด้วย

๖.๕  พัฒนาและใช้ประโยชน์คลังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- สวทช. มกีำรพฒันำคลงัช้อมลูอตุสำหกรรมจ�ำนวน ๓ อตุสำหกรรม ได้แก่ อตุสำหกรรมมนัส�ำปะหลงั อตุสำหกรรม ICT อตุสำหกรรมแม่พมิพ์ 

และก�ำลังอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรพัฒนำคลังอุตสำหกรรมเพิ่มเติมอีก ๓ อุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์  อุตสำหกรรมเวชส�ำอำง  

และคลังข้อมูลอุตสำหกรรมยำนยนต์ พร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงข้อมูลคลังอุตสำหกรรมทั้ง ๓ คลังเดิมให้มีควำมทันสมัย

๖.๖ ปรับ สวทช. ให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อที่สอดคล้องกับทิศทางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
สื่อสารและเนื้อความเดียว เพื่อใช้ในการสื่อสารในทิศทางเดียวกันได้

- สวทช. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์องค์กรของ สวทช. (NSTDA Communication Group: NCG) ซึ่งมีหน้ำที่
ก�ำหนดนโยบำย แนวทำงสื่อสำรประชำสัมพันธ์สู่ภำยนอกให้เป็นไปอย่ำงเป็นเอกภำพและคุ้มค่ำ และได้ปรับปรุงกลไกด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยมีหน่วยกลำงที่จัดท�ำกลยุทธ์ประชำสัมพันธ์ของ สวทช. และรวบรวมผลงำนเพื่อน�ำไปเผยแพร่ในภำพรวมของ สวทช.

๑๓วาง position เตรียมพร้อมสู่แผนกลยุทธ์ฉบับท่ี ๖



๖.๓ จัดระบบบริหารงานวิจัยตั้งแต่ห้องปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการวิจัย เพื่อสามารถมุ่งเน้นผลงานที่มีความหมายและตอบสนองโครงการ
ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะสหวิทยาการ (multidisciplinary) และสามารถน�าไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างระบบพี่เลี้ยงบุคลากรวิจัย 
(mentor) ไม่ปิดกั้นการสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ และมีบุคลากรร่วมงานวิจัย (NSTDA co-researchers) เพิ่มขึ้น

- ในกระบวนกำรจดัท�ำข้อเสนอโครงกำร GII สวทช. ได้มกีำรแต่งตัง้กลุม่พนกังำนทีเ่รยีกว่ำ PSDM (Product and Service Development 
Managers) เพือ่ท�ำหน้ำทีร่บัผดิชอบด้ำนธรุกจิของโครงกำร จดัท�ำแบบจ�ำลองทำงธรุกจิและแผนธรุกจิในกำรน�ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ของแต่ละ
โครงกำร และมีกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยและ PSDM ให้กับทุกโครงกำร และ สวทช. ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำควำมสำมำรถใน
กำรออกแบบและวศิวกรรม ซึง่เป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรถ่ำยทอดผลงำนวจิยัไปสูก่ำรใช้ประโยชน์ จงึได้ด�ำเนนิกำรพฒันำเส้นทำงอำชีพสำยวศิวกรรม 
ปรบัปรงุ role profile พฒันำคูม่อืกำรเขยีน technical report และปรบัปรงุเกณฑ์กำรประเมนิผลงำนวชิำกำรทำงวศิวกรรม นอกจำกนี ้สวทช. 
ได้ผลกัดนักำรเพิม่บคุลำกรร่วมงำนวจิยั โดยจดัท�ำระบบสนบัสนนุเพือ่รองรบักำรบรหิำรและให้บรกิำร มกีำรก�ำหนดนยิำมบุคลำกรร่วมงำนวจัิย 
เกณฑ์กำรนบั และวธิกีำรรำยงำนข้อมลูร่วมกนัให้ชดัเจน รวมถงึได้ก�ำหนดบรกิำรและสทิธด้ิำน IT ทีบ่คุลำกรร่วมงำนวจิยัแต่ละประเภทจะได้รับ 
ให้เป็นมำตรฐำน นอกจำกนี ้ สวทช. ยงัรเิริม่กำรเชือ่มโยงโครงกำรพฒันำนกัวจิยัและงำนวจิยัเพือ่ภำคอตุสำหกรรม (ทนุ พวอ.-สกว.) กบักจิกรรม 
สวทช. และผลกัดนัให้นกัศกึษำ ป.โท-เอก เข้ำร่วมโครงกำรวจิยัของ สวทช. โดยสำมำรถปฏบิตังิำนวจิยัทีห้่องปฏบิตักิำรของ สวทช. ได้เพิม่มำกข้ึน

๓. ด�ำเนินกำรวิจัยเพ่ือให้ได้ผลงำนวิจัยท่ี

มีคุณภำพ ด้วยกำรปรับปรุงกลไกกำร

บริหำรงำนวิจัยอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่

กำรตั้งโจทย์ที่ตรงกับควำมต้องกำร

ของผู้ใช้ กำรท�ำผลงำนวิจัย และกำร

ส่งมอบ รวมถึงกำรสรรหำ และพัฒนำ

บุคลำกรในบทบำท PSDM (Product 

and Service Development Manager) 

เพือ่เข้ำร่วมในโครงกำรส�ำคญัของ สวทช. 

ท�ำหน้ำประสำนเชื่อมโยงระหว่ำง

โครงกำรกับควำมต้องกำรของตลำด

๔. จัดสรรงบประมำณส�ำหรับกำรขยำย

ระดับกำรผลิต (scaling up) และ

งำนวิเครำะห์ทดสอบและตรวจสอบ 

(testing and validation) โดยต้องมี

ส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์

๕. สนับสนุนกำรผลิตนักศึกษำระดับ

บัณฑิตศึกษำ ภำยใต้โปรแกรมวิจัย 

(focused/research theme) ที่เป็น

จุดเน้นของ สวทช. จัดกิจกรรมเปิด

บ้ำนเพื่อให้นักศึกษำเข้ำมำเรียนรู้ เปิด

มุมมองด้ำนงำนวิจัยกับนักวิจัยที่ม ี

 

ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง และน�ำไป

วำงแผนพัฒนำหัวข้อวิจัยร่วมกันต่อ

ไปในอนำคต 

๖. ทบทวนกลไกกำรท�ำงำน เพื่อให้เกิด

ควำมร่วมมือสอดประสำนระหว่ำง

หน่วยงำนภำยใน

๖.๔ การสร้างวัฒนธรรมในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดยค�านึงถึงการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ

- สวทช. ได้สร้ำงวฒันธรรมให้พนกังำน สวทช. มส่ีวนร่วมในกำรวำงแผนกลยทุธ์ แผนปฏบิตักิำรของหน่วยงำน โดยมกีำรทบทวนกลยทุธ์ สวทช. 
เป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้ตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมและทรัพยำกรที่เปลี่ยนไป และมีกำรจัดท�ำแผนงำน แผนงบประมำณ และเป้ำหมำย
ประจ�ำปีของหน่วยงำน โครงกำร และโปรแกรมที่สอดคล้องแผนกำรด�ำเนินงำน งบประมำณ และตัวชี้วัดประจ�ำปี ของ สวทช. นอกจำกนี้  
ในกระบวนกำรจัดท�ำข้อเสนอประจ�ำปีด้ำนงำนวิจัยของ สวทช. ปี ๒๕๕๗ ได้จัดให้ทุกโปรแกรมงำนของ สวทช. ได้มีกำรประเมินทบทวน 
ตนเอง (self-assessment) ใน ๔ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้ำนควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน 
พร้อมกับพิจำรณำทบทวนกำรด�ำเนินงำนของโปรแกรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ในระยะต่อไปด้วย

๖.๕  พัฒนาและใช้ประโยชน์คลังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- สวทช. มกีำรพฒันำคลงัข้อมลูอตุสำหกรรมจ�ำนวน ๓ อตุสำหกรรม ได้แก่ อตุสำหกรรมมนัส�ำปะหลงั อตุสำหกรรม ICT อุตสำหกรรมแม่พมิพ์ 

และก�ำลังอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรพัฒนำคลังอุตสำหกรรมเพิ่มเติมอีก ๓ อุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์  อุตสำหกรรมเวชส�ำอำง  

และคลังข้อมูลอุตสำหกรรมยำนยนต์ พร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงข้อมูลคลังอุตสำหกรรมทั้ง ๓ คลังเดิมให้มีควำมทันสมัย

๖.๖ ปรับ สวทช. ให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อที่สอดคล้องกับทิศทางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
สื่อสารและเนื้อความเดียว เพื่อใช้ในการสื่อสารในทิศทางเดียวกันได้

- สวทช. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์องค์กรของ สวทช. (NSTDA Communication Group: NCG) ซึ่งมีหน้ำที่
ก�ำหนดนโยบำย แนวทำงสื่อสำรประชำสัมพันธ์สู่ภำยนอกให้เป็นไปอย่ำงเป็นเอกภำพและคุ้มค่ำ และได้ปรับปรุงกลไกด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยมีหน่วยกลำงที่จัดท�ำกลยุทธ์ประชำสัมพันธ์ของ สวทช. และรวบรวมผลงำนเพื่อน�ำไปเผยแพร่ในภำพรวมของ สวทช.

การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)๑๔



๖.๖ ปรับ สวทช. ให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อที่สอดคล้องกับทิศทางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
สื่อสารและเนื้อความเดียว เพื่อใช้ในการสื่อสารในทิศทางเดียวกันได้

- สวทช. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์องค์กรของ สวทช. (NSTDA Communication Group: NCG) ซึ่งมีหน้ำที่
ก�ำหนดนโยบำย แนวทำงสื่อสำรประชำสัมพันธ์สู่ภำยนอกให้เป็นไปอย่ำงเป็นเอกภำพและคุ้มค่ำ และได้ปรับปรุงกลไกด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยมีหน่วยกลำงที่จัดท�ำกลยุทธ์ประชำสัมพันธ์ของ สวทช. และรวบรวมผลงำนเพื่อน�ำไปเผยแพร่ในภำพรวมของ สวทช.

ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง และน�ำไป

วำงแผนพัฒนำหัวข้อวิจัยร่วมกันต่อ

ไปในอนำคต 

๖. ทบทวนกลไกกำรท�ำงำน เพื่อให้เกิด

ควำมร่วมมือสอดประสำนระหว่ำง

หน่วยงำนภำยใน

SO7 : บูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกระบวนกำรหลัก

ตัวชี้วัด : สวทช. มีระบบจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่สอดคล้องกับ ISO 31000

- สวทช. มกีำรจดัท�ำควำมเสีย่งใน ๓ ระดบั ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน (SBU) และระดับโปรแกรมหลกั โดยวธิกีำร 

ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในทั้ง ๓ ระดับจะมีขั้นตอนในกำรด�ำเนินงำนที่เหมือนกันกล่ำวคือ เริ่มจำกกำรระบุประเด็น

ควำมเสี่ยง กำรจัดท�ำ Bow Tie diagram เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมผลกระทบ (impact) 

และโอกำส (likelihood) ที่จะเกิดควำมเสี่ยงนั้นๆ กำรวิเครำะห์ Cost-Benefit Analysis ของแต่ละทำงเลือกในกำรลดควำม

เสี่ยง (mitigation task) และคัดเลือกแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยงที่คุ้มค่ำในกำรลงทุนและด�ำเนินกำรตำม mitigation action 

plan ที่ได้วำงไว้ จำกนั้น ในช่วงปลำยปีจะท�ำกำรวิเครำะห์ผลที่เกิดขึ้นจำกำรด�ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อประเมิน

ว่ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวนั้นสำมำรถลดควำมเสี่ยงลงได้ตำมที่ต้องกำรหรือไม่ และน�ำผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวไปใช้

เป็นข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในปีต่อๆ ไป

กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการเพิ่มเติม

ส่งเสริมให้มีการคาดการณ์ผลกระทบ 

/ การใช้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก่อน

เริ่มโครงการ

๑๕วาง position เตรียมพร้อมสู่แผนกลยุทธ์ฉบับท่ี ๖



SO8  ยกระดับกำรพัฒนำเส้นทำงอำชีพ และแผนสืบทอดต�ำแหน่ง

ตัวชี้วัด : สวทช. มีบุคลำกรพร้อมที่จะรับผิดชอบงำนอย่ำงต่อเนื่อง ในทุกต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

ผลการด�าเนินงาน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

-  สวทช. มีกำรพัฒนำระบบกำรสืบทอดต�ำแหน่ง มีกำรประเมิน potential competency แล้วเสร็จ ซึ่งผลกำรประเมิน 

ถกูน�ำมำใช้ในกำรจดัท�ำ potential successor pool กลุ่มบริหำรระดับกลำง พร้อมเชือ่มโยงเข้ำสู่กระบวนกำรเลือ่น  

ต�ำแหน่ง โดยขณะนี้ก�ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบกำรสืบทอดต�ำแหน่งของสำยงำนวิจัยและพัฒนำ ส�ำหรับกำร

พัฒนำเส้นทำงอำชีพสำยวิศวกรรม ได้มีกำรปรับ role profile เพื่อให้ครอบคลุมงำนด้ำนออกแบบและวิศวกรรม และ

ก�ำลังพัฒนำหลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนและต้นแบบในแต่ละสำขำเทคโนโลยีให้เป็นมำตรฐำน นอกจำกนี้ สวทช.  

ยังจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถและควำมช�ำนำญในงำนที่ท�ำ เช่น กำรปฐมนิเทศกลุ่ม 

พนกังำนใหม่ กำรพฒันำทกัษะของผูบ้รหิำรระดับกลำง กำรเตรียมควำมพร้อมของบคุลำกรให้มขีีดควำมสำมำรถส�ำหรบั

ต�ำแหน่งบริหำร กำรพัฒนำผู้ช่วยวิจัย นอกจำกนี้ มีกำรส�ำรวจ employee engagement และจัด focus group  

๒๕ ครั้ง ครอบคลุมบุคลำกรสำยวิจัยและพัฒนำ สนับสนุนวิจัยพัฒนำ และกลุ่มธุรกิจ เพื่อน�ำผลมำวิเครำะห์ จัดท�ำแผน

เพิ่มพูนควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กรต่อไป

กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการเพิ่มเติม

๑. พัฒนาความสามารถด้านงานออกแบบ

และวิศวกรรม และเส้นทางอาชีพกลุ่ม

วิศวกรและนักพัฒนา

๒. เพิ่มพูนความผูกพันของพนักงานต่อ

องค์กร

๓. สร้ำงควำมสำมำรถด้ำนงำนวิจัยและ

พัฒนำ และกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย

๔. พัฒนำควำมสำมำรถของนักวิจัย สวทช. 

ในบทบำทของกำรเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง 

๕. สร้ำงเครือข่ำยวิจัยภำยในกลุ่มนักศึกษำ 

เช่น NSTDA student alumni เพื่อ

รองรับกำรเป็นเครือข่ำยวิจัยร่วมกันหลัง

จบกำรศึกษำ 

การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)๑๖



SO9 สร้ำงวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นลูกค้ำ/ผู้ใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด : ผลกำรส�ำรวจกำรรับรู้ในเชิงบวกของผู้ใช้บริกำรและผลงำน ของ สวทช. ในเรื่องกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ/ผู้ใช้ประโยชน์ มำกกว่ำ ๘๐%

ผลการด�าเนินงาน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

- สวทช. จัดท�ำกลไกกำรรับโจทย์และตอบสนองต่อควำมต้องกำรพันธมิตร/ลูกค้ำ โดยจัดท�ำร่ำง workflow ที่

หน่วยงำนภำยในต่ำงๆที่ติดต่อกับภำยนอก ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ศูนย์บริหำรจัดกำร

เทคโนโลยแีละศนูย์แห่งชำต ิ เพือ่เหน็ชอบในแนวทำงปฏบิตัร่ิวมกนั มกีำรจดัท�ำรำยชือ่ผูต้ดิต่อในแต่ละเรือ่ง 

ท�ำแผนจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรส่งต่อรับโจทย์เชิงรุกอย่ำงมีประสิทธิภำพ น�ำร่องวิเครำะห์ศึกษำ

ควำมต้องกำรบริกำรของอุตสำหกรรมแม่พิมพ์ เพื่อให้เกิดเป็นอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในกำรวิจัยของ สวทช. 

ต่อไป นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ ได้แก่ โครงกำร process 

improvement โครงกำร VOU-Voice of You กจิกรรมกำรจดัหลกัสตูรพฒันำบคุลกิภำพส�ำหรบัหน่วยงำน 

ที่ให้บริกำรลูกค้ำภำยนอก กิจกรรมอบรม customer centricity and value creation ให้กับบุคลำกรทั้ง

ในกลุ่มสำยงำนวิจัยและพัฒนำและกลุ่มธุรกิจ และกิจกรรมสัมภำษณ์ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อหำแนวทำงในกำร

ปรบัปรงุกระบวนกำรของ สวทช. ให้สนองต่อลกูค้ำทัง้ภำยในและภำยนอกให้รวดเรว็และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้

กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการเพิ่มเติม

๑. ปรับสภำพแวดล้อมและตัวชี้วัดให้เอื้อต่อกำรท�ำงำน

ร่วมมือกันภำยใน เช่น นับกำรถ่ำยทอดองค์ควำม

รู้ผ่ำนกลไกกำรเป็นที่ปรึกษำ (iTAP) และกำรฝึก

อบรม (สถำบันวิทยำกำร สวทช.) เป็นผลงำนตำม

ตัวชี้วัด

๒. ปรับวัฒนธรรมภำยใน สวทช. เพื่อให้บุคลำกร  

ให้ควำมส�ำคัญกับบริษัทในอุทยำนวิทยำศำสตร์

๓. ก�ำหนดคุณลักษณะ (attribute) และวำงต�ำแหน่ง 

(positioning) ของ brand สวทช. เพื่อให้สะท้อน

ควำมรู ้สึกของผู ้ใช้ประโยชน์ถึงคุณค่ำและควำม 

แตกต่ำงของผลงำนและบรกิำรของ สวทช. ก�ำหนด/ 

ปรับพฤติกรรมของพนักงำนทุกระดับ และกลยุทธ์

ในกำรสื่อสำรภำยนอกให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ

ของ brand ที่ก�ำหนด

๑๗วาง position เตรียมพร้อมสู่แผนกลยุทธ์ฉบับท่ี ๖



SO10  ยกระดับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตัวชี้วัด : ท�ำงำนทุกที่ ทุกเวลำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยมีควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ท�ำงำนได้ตลอด  ๒๔ ช.ม x ๗ วัน

ผลการด�าเนินงาน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

-  สวทช. พฒันำระบบสำรสนเทศของ สวทช. ให้มคีวำมมัน่คงปลอดภยั พร้อมใช้ และสำมำรถให้บริกำรพนกังำนทีป่ฏบัิตหิน้ำที ่

อยู่ในทุก site ตำม SLA ที่ก�ำหนด ซึ่งกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ได้แก่ กำรเชื่อม VPN site-to-site จำก อวท. ไปยังอำคำร  

สวทช. (โยธี), สวทช. เครือข่ำยภำคเหนือ, Software Park แล้วเสร็จ โดยผลพบว่ำพนักงำน สวทช. ที่ปฏิบัติงำนอยู่ใน

ทุก site สำมำรถเข้ำถึงและใช้ระบบงำนของส�ำนักงำนได้เหมือนกับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนที่ อวท. รวมถึงมีระบบส�ำรองที่

สำมำรถให้บริกำรในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ระบบเก็บข้อมูล myBox, drop box เพื่อใช้เป็นระบบ file sharing  

บนเครื่องแม่ข่ำยกลำง สวทช. (NSTDA Cloud) กำรจัดพื้นที่รองรับระบบส�ำรองที่โยธี ศูนย์ข้อมูล สวทช. ณ อำคำรกลุ่ม

นวัตกรรม ๒ และ อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรจัดเตรียมศูนย์ส�ำรอง ณ อำคำรบำงกอกไทย โดยจัดให้มีกำรทบทวนปรับปรุง 

แผน BCP ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และมีกำรจัดท�ำแนวนโยบำยกำรใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพำส�ำหรับบุคลำกร สวทช. 

นอกจำกนี้ สวทช. มีกำรพัฒนำระบบสนับสนุนต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนของ สวทช. ท�ำงำนผ่ำนระบบได้ตลอด ๒๔ ช.ม x ๗ วัน  

อำทิเช่น ระบบบริหำรจัดกำรโครงกำรใหม่ (myProject) ระบบรำยงำนผลตัวชี้วัด (NSTDA cockpit) ระบบอีเมล ์

กลำงใหม่ ระบบกำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำนระบบงำนหลักของ สวทช. (mySupport) ระบบบริหำรอำคำรสถำนที่ของ สวทช. 

(myProperty) ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลลูกค้ำของ สวทช. (MIP)

กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการเพิ่มเติม

๑. ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก

ภายนอก

๒. พัฒนำฐำนข้อมูลนักวิจัยที่น�ำเสนอ

ควำมเชี่ยวชำญ ควำมสนใจ และ

ประสบกำรณ์ของนักวิจัย เพื่อให ้

นักศึกษำเข้ำมำสืบค้น แลก

เปลี่ยนข้อมูล และติดต่อสอบถำม

การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)๑๘



วาง position เตรียมพร้อมสู่แผนกลยุทธ์ฉบับท่ี ๖

 ๖.  สรุปกลยุทธ์ของ สวทช. ที่ต้องปรับปรุงส�ำหรับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒
 ผลจำกกำรทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติมในปี  

๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ระบุไว้ในกลยุทธ์ของ สวทช. ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ อยู่แล้ว มีกำร 

ด�ำเนินกำรอยู่แล้วแต่ยังคงไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ อย่ำงไรก็ตำม จะเห็นว่ำผลกำร 

ทบทวนฯ มีกิจกรรมใหม่ท่ีควรด�ำเนินกำรเพิ่มเติมเพื่อให้ สวทช. บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละเรื่องได้อย่ำงมี 

ประสิทธิภำพมำกข้ึน (ดังกิจกรรมเพิ่มเติมที่เป็นตัวหนำในแต่ละ SO) ได้แก่ กำรเชื่อมโยงโจทย์วิจัยจำก 

ภำยนอก และกิจกรรมส่งเสริมกำรร่วมวิจัยระหว่ำง สวทช. กับบริษัทในอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย  

กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรม และส่งเสริมกิจกรรมวิจัยประยุกต์เชื่อมโยงไปสู ่

กำรใช้ประโยชน์ กำรก�ำหนดเป้ำหมำยของงำนวจัิยของ สวทช. ท่ีมุง่เป้ำ ตรงควำมต้องกำรของประเทศ และ

สอดคล้องกบัควำมสำมำรถของ สวทช. และกำรเพิม่พนูควำมผกูพนัของพนกังำนต่อองค์กร เป็นต้น ซึง่ส่งผล 

ท�ำให้ สวทช. ต้องปรับปรุงกลยุทธ์ ๙ ข้อ โดยเพิ่มเติมข้อควำมระบุกิจกรรมดังที่ขีดเส้นใต้ 

ตารางที่ ๒  กำรปรับปรุงกลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

กลยุทธ์ สวทช. ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กลยุทธ์ สวทช. (ปรับปรุง) ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

กลยุทธ์ที่ ๑: ท�ำงำนและประสำนควำมร่วมมือกับ

พันธมติรในกำรด�ำเนนิกำรทกุพนัธกิจ เพือ่สร้ำงมลูค่ำ  

/ มูลค่ำเพิ่ม (value creation / value addition)  

ให้กบัภำคกำรผลติ ภำคบรกิำร และภำคเกษตรกรรม 

รวมทั้งร่วมผลักดันให้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มีควำมส�ำคัญเป็นวำระระดับชำติ โดย สวทช. จะ

เพิ่มสัดส่วนแหล่งทุนอื่นท่ีไม่ใช่งบประมำณแผ่นดิน

โดยตรง ในกำรด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย ควบคู่ไป

กับกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ในระดับ

ที่เหมำะสม

กลยุทธ์ที่ ๑: ท�ำงำนและประสำนควำมร่วมมือกับพันธมิตรใน

กำรด�ำเนินกำรทุกพันธกิจ เพื่อสร้ำงมูลค่ำ / มูลค่ำเพิ่ม (value 

creation / value addition) ให้กับภำคกำรผลิต ภำคบริกำร 

และภำคเกษตรกรรม รวมทั้งร่วมผลักดันให้วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีมีควำมส�ำคัญเป็นวำระระดับชำติ โดย สวทช. จะ

เพิ่มสัดส่วนแหล่งทุนอื่นที่ไม่ใช่งบประมำณแผ่นดินโดยตรง 

ในกำรด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย ควบคู่ไปกับกำรควบคุมค่ำ

ใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ในระดับที่เหมำะสม รวมท้ังเช่ือมโยง

โจทย์วิจัยจำกภำยนอก ผ่ำนกลไกกำรด�ำเนินงำนในลักษณะ

นวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) กำรสร้ำงเครือข่ำย

ภำคี (consortium) กิจกรรมส่งเสริมกำรร่วมวิจัยระหว่ำง 

สวทช. กับบริษัทในอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย

กลยทุธ์ท่ี ๒: น�ำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีปสร้ำง

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและชุมชน พัฒนำให้ชุมชนมี

รำยได้ สขุภำพ และควำมปลอดภยัดขีึน้ โดยกำรผลัก

ดันกิจกรรมผ่ำนพันธมิตร และเครือข่ำยวิจัยและ

พัฒนำ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรพัฒนำก�ำลังคน

กลยทุธ์ที ่๒:  น�ำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีปสร้ำงประโยชน์  

ต่อเศรษฐกิจและชุมชน พัฒนำให้ชุมชนมีรำยได้ สุขภำพ  

และควำมปลอดภยัดีขึน้ โดยกำรผลักดันกจิกรรมผ่ำนพันธมติร 

และเครือข่ำยวิจัยและพัฒนำ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และ 

กำรพัฒนำก�ำลังคน ที่ท�ำงำนกันอย่ำงสอดประสำนภำยใต ้

กลยุทธ์ด้ำนชุมชน

๑๙



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

กลยุทธ์ที่ ๓: ปรับ สวทช. ให้เป็นองค์กรเปิดทั้งใน 

เชิงกำยภำพ (physical) และบุคลิกภำพ 

(personality) มุง่เน้นกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ตอบสนอง

ควำมต้องกำรงำนบริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยสี�ำหรบับคุคลภำยนอก ซึง่รวมถงึกำรปรบั

วัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งเน้นลูกค้ำและผู้ใช้ประโยชน์ 

กำรพัฒนำระบบ smart call center และระบบ 

smart information ซึง่เป็นระบบ call center 
ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลด้ำนงำนวิจัยและบริกำรของ 

สวทช. เพ่ือให้บรกิำรกับลกูค้ำได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 

และรวดเร็ว

กลยุทธ์ที่ ๓: ปรับ สวทช. ให้เป็นองค์กรเปิดท้ังในเชิง

กำยภำพ (physical) และบุคลิกภำพ (personality) มุ่งเน้น

กำรด�ำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรงำนบริกำรด้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส�ำหรับบุคคลภำยนอก ซึ่งรวมถึง

กำรปรับวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งเน้นลูกค้ำและผู้ใช้ประโยชน์ 

กำรพัฒนำระบบ smart call center และระบบ smart 

information ซึ่งเป็นระบบ call center ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล

ด้ำนงำนวิจัยและบริกำรของ สวทช. เพื่อให้บริกำรกับลูกค้ำ

ได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว

กลยุทธ์ที่ ๔: พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย 

แบบครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติกำร หน่วยปฏิบัติ

กำรวจิยั และหน่วยปฏบิตักิำรร่วม สำมำรถประยกุต์

ใช้ Technology Readiness Level (TRL) 
ในกำรวำงแผนงำน กำรตัดสินใจกำรลงทุน และ

กำรขยำยผล ในขั้นตอนต่ำงๆ เพื่อให้ผลงำนไปถึง 

ผู ้ใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในลักษณะ

สหวิทยำกำร (multidisciplinary) รวมทั้งต้อง 

มี ระบบบริหำรจัดกำรสินทรัพย ์ที่ ไม ่ มีตั วตน 

(intangible assets) เช่น ทรัพย์สินทำงปัญญำ, 

know-how, know-why, ลิขสิทธิ์ เพื่อน�ำไปสู่

กำรพัฒนำวิจัยต่อยอดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

กลยุทธ์ที่ ๔: พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแบบครบ 

วงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติกำร หน่วยปฏิบัติกำรวิจัย และหน่วย 

ปฏบิตักิำรร่วม สำมำรถประยกุต์ใช้ Technology Readiness  

Level (TRL) ในกำรวำงแผนงำน กำรตัดสินใจกำรลงทุน  

และกำรขยำยผล ในขั้นตอนต่ำงๆ เพื่อให้ผลงำนไปถึงผู้ใช้ 

ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในลักษณะสหวิทยำกำร  

(multidisciplinary) รวมทัง้ต้องมรีะบบบรหิำรจดักำรสนิทรพัย์ 

ที่ไม่มีตัวตน (intangible assets) เช่น ทรัพย์สินทำง

ปัญญำ, know-how, know-why, ลขิสทิธิ ์ เพือ่น�ำไปสูก่ำร

พัฒนำวิจัยต่อยอดอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรม และส่งเสริม

กิจกรรมวิจัยประยุกต์เชื่อมโยงไปสู่กำรใช้ประโยชน์ และกำร

ก�ำหนดเป้ำหมำยของงำนวิจยัของ สวทช. ที่มุ่งเป้ำ ตรงควำม

ต้องกำรของประเทศ และสอดคล้องกับควำมสำมำรถของ 

สวทช.

กลยุทธ์ที่ ๕: พัฒนำระบบบริหำรต้นทุนของงำน

บริกำร (ฝึกอบรม ร่วมวิจัย รับจ้ำงวิจัย ให้ค�ำ

ปรึกษำ บริกำรเทคนคิ) ทีม่ปีระสทิธภิำพ สำมำรถใช้

ประโยชน์จำกทรัพย์สินท้ังท่ีจับต้องได้และจับต้อง

ไม่ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรสำมำรถใช้

ศักยภำพได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

กลยุทธ์ที่ ๕: พัฒนำระบบบริหำรต้นทุนของงำนบริกำร  

(ฝึกอบรม ร่วมวจัิย รับจ้ำงวจัิย ให้ค�ำปรึกษำ บริกำรเทคนคิ)  

ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทั้งที่จับ

ต้องได้และจับต้องไม่ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร

สำมำรถใช้ศักยภำพได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

๒๐



วาง position เตรียมพร้อมสู่แผนกลยุทธ์ฉบับท่ี ๖

กลยทุธ์ท่ี ๖: จดัระบบกำรบรหิำรและพฒันำบคุลำกร 

ให้มีผู้น�ำรุ่นใหม่พร้อมปฏิบัติงำนในต�ำแหน่งส�ำคัญๆ 

อย่ำงต่อเนือ่ง บคุลำกรมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจต่อควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ/ผู้ใช้ประโยชน์ มีควำมสำมำรถ

ในกำรบริหำรจัดกำรสูง สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้

อย่ำงต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ ๖: จัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ให้มี 

ผู้น�ำรุ่นใหม่พร้อมปฏบิติังำนในต�ำแหน่งส�ำคญัๆ อย่ำงต่อเนือ่ง  

บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ/ผู้ใช้ 

ประโยชน์ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสูง สำมำรถ

สร้ำงนวัตกรรมได้อย่ำงต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม 

และเพ่ิมพูนควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กร

กลยุทธ์ที่ ๗: บูรณำกำรข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ 

(ข้อมูลบุคคล ข้อมูลแผนและงบประมำณ และข้อมูล

ผลงำน) ทั้งข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก โดยข้อมูล

ต้องได้รับกำรตรวจสอบ ทวนสอบ และวิเครำะห์

อย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อควำมต้องกำร เพื่อ

ประโยชน์ในกำรบรหิำรงำน และกำรตดัสนิใจ ในทกุ

ระดบั ผูใ้ช้ข้อมลูทัง้บคุลำกรของ สวทช. และบคุคล

ภำยนอก สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศทุกระบบ ซึ่งมี

ควำมมั่นคงปลอดภัยผ่ำนหน้ำบ้ำนเดียว (single 

window entry) และสำมำรถปฏิบัติงำนได้ทุกที่ 

ทุกเวลำ อย่ำงเต็มศักยภำพ

กลยุทธ์ที่ ๗: บูรณำกำรข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ (ข้อมูล 

บคุคล ข้อมลูแผนและงบประมำณ และข้อมลูผลงำน) ทัง้ข้อมลู 

จำกภำยในและภำยนอก โดยข้อมูลต้องได้รับกำรตรวจสอบ 

ทวนสอบ และวิเครำะห์อย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อ 

ควำมต้องกำร เพือ่ประโยชน์ในกำรบรหิำรงำน และกำรตัดสนิใจ  

ในทุกระดับ ผู้ใช้ข้อมูลทั้งบุคลำกรของ สวทช. และบุคคล 

ภำยนอก สำมำรถเข้ำถงึสำรสนเทศทกุระบบ ซ่ึงมคีวำมมัน่คง 

ปลอดภัยผ่ำนหน้ำบ้ำนเดียว (single window entry) และ

สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทุกที่ ทุกเวลำ อย่ำงเต็มศักยภำพ

กลยุทธ์ที่ ๘: พัฒนำคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 

กำรด�ำเนินกำรขององค์กร และของประเทศ อำทิ 

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ที่เกี่ยวข้อง ควำมสำมำรถของหน่วยงำนต่ำงๆ ที ่

เกี่ยวข้อง สภำพและแนวโน้มของอุตสำหกรรม/ 

เทคโนโลยีเป้ำหมำย ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๘: พัฒนำคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร 

ด�ำเนนิกำรขององค์กร และของประเทศ อำท ิ ควำมก้ำวหน้ำ 

ทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง ควำมสำมำรถของ 

หน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง สภำพและแนวโน้มของอตุสำหกรรม 

/ เทคโนโลยเีป้ำหมำย ทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ และปรบัปรงุ 

กำรเข้ำถงึข้อมลู ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยจีำกภำยนอก

กลยุทธ์ที่ ๙: พัฒนำและจัดระบบกำรจัดกำรควำม

เสี่ยงของ สวทช. ให้สอดคล้องกับ  ISO 31000 โดย

บรูณำกำรกบัระบบบรหิำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธผิล

กลยทุธ์ที ่ ๙: พัฒนำและจัดระบบกำรจัดกำรควำมเส่ียงของ  

สวทช. ให้สอดคล้องกับ ISO 31000 โดยบูรณำกำรกับ

ระบบบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิผล และส่งเสริมให้มีกำร

คำดกำรณ์ผลกระทบกำรใช้ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นก่อนเริ่ม

โครงกำร

๒๑



การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

๑. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของอุทยานวิทยาศาสตร์ เช่น อาคารกลุ่ม
นวัตกรรม ๒ (INC2) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริการด้านต่างๆ และบุคลากร ในการขับเคลื่อน
นวัตกรรม และดึงดูดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลักดันให้อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยเป็นนิคมวิจัย 

๒. ส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ด้วยการสร้างขีดความสามารถด้านการออกแบบ
และวิศวกรรม และส่งเสริมกิจกรรมวิจัยประยุกต์เชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ (translational 
research)

๓. เพิ่มพูนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (employee engagement) โดยการด�าเนินงาน 
ตามแผนปรบัปรงุระบบประเมนิผลการปฏบิติังาน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารบคุลากร
ของผู้บังคับบัญชา และระบบสนับสนุน

๔. ก�าหนดเป้าหมายงานวิจัยและพัฒนาที่จะมุ่งเน้นในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๖ ที่จะตอบสนองความ
ต้องการของประเทศร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร และเป้าหมายงานวิจัยพื้นฐานมุ่งเป้า ที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ในระยะยาว

 กลยุทธ์ของ สวทช. ที่จะมุ่งเน้นในปี ๒๕๕๘ ก�ำหนดจำกควำมส�ำคัญของกิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำร  
ซึง่ผลกำรทบทวนกลยทุธ์ของ สวทช. พบว่ำให้ควำมส�ำคญักบัเร่ืองกำรแสวงหำโจทย์ท่ีจะน�ำมำก�ำหนดเป้ำหมำย
งำนวิจัยและพัฒนำโดยใช้กลไกที่เชื่อมโยงกับพันธมิตร กำรผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ของโครงสร้ำงพื้นฐำน 
กำรปรับปรุงกลไกกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกต้นแบบและผลงำนวิจัยและพัฒนำ กำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือ
ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน ในกำรร่วมมอืกนัก�ำหนดโจทย์และส่งมอบผลงำน กำรปรบัปรงุด้ำนเส้น
ทำงอำชีพและควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กร รวมถึงกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรท�ำงำนร่วมกัน 
และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่เน้นลูกค้ำ/ผู้ใช้ประโยชน์ ดังนั้น จึงสรุปเป็นกลยุทธ์ที่ สวทช. จะต้องมุ่งเน้น 
ผลักดันให้เกิดกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๕๘ ได้ ๔ เรื่องดังนี้ 
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