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บทน�ำ

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 - 2570) ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของ สวทช. เพื่ อรองรับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง การด�ำเนินงาน
หลักของ สวทช. ภายใต้แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 7 จะเน้นการส่งมอบผลงานเพื่ อตอบแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการ
พั ฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy : BCG Model) และแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่ อการพั ฒนาประเทศไทย (National AI
Strategy Plan) โดย สวทช. จะสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่ อสร้างผลกระทบ เพิ่ มขีด
้ และสร้างความยัง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างเสริมคุณภาพชีวต
ิ ลดความเหลือ
่ มล�ำ 
่ ยืนให้แก่ประเทศ
แผนกลยุทธ์ สวทช. ยังเน้นการต่อยอดโครงสร้างพื้ นฐานที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) เพื่ อเป็นฐานด้านการขยายผล ดึงดูดการลงทุนจากภาคส่วน
ต่าง ๆ เพื่ อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG และแผนปฏิบัติการ
ด้าน AI
ความส�ำเร็จของแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 ขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ถ่ายทอดไปสู่แผนงานที่ชัดเจน
สามารถน�ำไปปฏิบต
ั ิ ซึง
่ ต้องอาศัยกลไกการสือ
่ สารไปยังบุคลากรในทุกระดับให้มค
ี วามเข้าใจ ตระหนักถึงการเปลีย
่ นแปลง
เพื่ อให้ สวทช. มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวต่อสถานการณ์อยู่เสมอ และเพื่ อให้เกิดการบูรณาการของทุกฝ่ายงานของ
สวทช. และกับเครือข่ายพั นธมิตร ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปตอบ
สนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ และโจทย์ของประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ สวทช. ที่จะ
เป็น “องค์กรวิจัยชั้นน�ำที่สร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ วทน. เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความ          
้ เพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยืน”
เหลื่อมล�ำ 
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บทที่

ส�ำนักงานพั ฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
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1.1 พั นธกิจ และบทบาทของ สวทช.

ชี ว ภาพ 2) เทคโนโลยี วั ส ดุ ศ าสตร์ แ ละวิ ศ วกรรม
3) เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ 4) นาโนศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยี และ 5) เทคโนโลยีพลังงาน โดย
สวทช. มีการวางต�ำแหน่งขององค์กร (Position) เป็น
องค์กรวิจัยชั้นน�ำที่สร้างองค์ความรู้ และน�ำความรู้ ความ
เชี่ยวชาญที่สร้างขึ้นในหลากสาขาเทคโนโลยี ไปประยุกต์
ใช้ในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและประยุกต์ใช้
วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความ
เหลื่อมล�้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปรียบเสมือนเป็นผู้หา
ค�ำตอบ (Solution provider) และตัวเร่ง (Catalyst) ให้
แก่การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีระบบการบริหาร
งานที่เป็นอิสระภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มี
พันธกิจหลักในการสร้างเสริมการวิจยั พัฒนา ออกแบบ และ
วิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ การ
พั ฒ นาก� ำ ลั ง คน การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการบริหารจัดการอย่าง
คล่องตัวมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของคนไทย
บนฐานองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นเทคโนโลยี ห ลั ก (Pillars) 5
เทคโนโลยี ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
พั นธกิจ

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พั ฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จน
สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพั ฒนาก�ำลังคน
และโครงสร้างพื้ นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจ�ำเป็น เพื่ อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและพั ฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบ
บริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่ อสนับสนุนการด�ำเนินงาน

Position สวทช.
องค์กรวิจัยชั้นน�ำที่สร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ วทน.
เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
้ เพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยืน
ลดความเหลื่อมล�ำ 
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1.2 วิสัยทัศน์ หลักการ และค่านิยมหลัก
วิสัยทัศน์
สวทช. เป็นพั นธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

่ ”ี คือ ความรับผิดชอบกับ
“พั นธมิตรร่วมทางทีด

คือ การอยู่ร่วมกันโดยใช้
ความรูส้ ติปญ
ั ญา และเหตุผล บนหลักการทางวิทยาศาสตร์
เป็นเครือ่ งมือในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาชีวติ ความเป็นอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดเก็บความรู้ และเรียนรู้
ต่อยอดร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่จ�ำกัด
“สังคมฐานความรู้”

ค�ำมัน่ สัญญาทีม่ รี ว่ มกันกับพันธมิตร ในการด�ำเนินการอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
จนก่อให้เกิดความไว้วางใจที่จะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้
และประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ลดความเหลื่อมล�้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักการ

สวทช.
IMPACT

– สร้างผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนิน
งานของ สวทช. ในเชิ ง เศรษฐกิ จ
ความสามารถในการ แข่งขัน สังคม
คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม

Visibility

– เกิดการรับรูถ้ งึ ความสามารถของ สวทช.
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก

Relevance

– เชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ผลักดัน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
และเตรียมคนไทย ในศตวรรษที่ 21

Excellence

– สร้ า งสรรค์ จ ากความเชี่ ย วชาญและ
ความสามารถของ สวทช. และน�ำไปสูก่ าร
สร้างความเก่ง การสร้างความสามารถ
ในการต่อยอด ขยายผล ไปสู ่ ก ารใช้
ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

VISIBILITY
POWER
TO
LEAD

EXCELLENCE

Impact

RELEVANCE

NSTDA
Principles
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ค่านิยมหลัก

Nation First
มุ่งเน้นการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม สังคม
และชาติเป็นหลัก

Science and Technology Excellence
ยึดมันในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิงทีทำ อันเกิดจากการใฝรู้ ริเริม
สร้างสรรค์

Teamwork
ทำงานเป็นทีมทีพร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยความเข้าใจ ห่วงใยซึงกันและกัน
และสือสารสองทางเพือเป้าหมาย

Deliverability
มุ่งมันทีจะส่งมอบงานทีมีคุณภาพ ตรงตามคำมันสัญญา เพือความพึงพอใจ
ของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

Accountability and Integrity
เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมีจริยธรรม ความโปร่งใส
และความมีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกา และกล้ายืนหยัดทำในสิงทีถูกต้อง
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2
บทที่

ความท้าทายและเป้าหมาย
สวทช.

่ นแปลงภายนอก
การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 ให้ความส�ำคัญกับการติดตามสถานการณ์การเปลีย
ที่รวดเร็ว อันจะส่งผลต่อโจทย์ความต้องการของประเทศ นโยบายการพั ฒนาประเทศ และความต้องการด้านวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่ อน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาส�ำหรับภาคส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจาก
การติดตามปัจจัยภายนอก กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและ      
ผู้บริหาร สวทช. ผู้เป็นกลุ่มที่จะต้องน�ำแผนกลยุทธ์ไปใช้ในการผลักดันงานในทางปฏิบัติ มีการรับฟังความเห็นของ
พนักงานและผู้บริหารมาเป็นปัจจัยน�ำเข้า มีกลไกสื่อสาร เพื่ อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการน�ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
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2.1 ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ต่อการด�ำเนินงาน สวทช.

การยกระดับทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ (Reskill, Upskill)
จึงมีความจ�ำเป็นส�ำหรับยุคหลังเกิดการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การเปลี่ ยนแปลงที่ร วดเร็วในมิติต่าง ๆ ทั้ ง ใน
ระดั บ โลกและระดั บ ประเทศส่ ง ผลท้ า ทายต่ อ การ
ด�ำเนินงานของ สวทช. จากกรอบการวิเคราะห์ PESTEL
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบ
(Political, Economic, Social, Technological,
Environment, Legal : PESTEL) พบว่าความต้องการ
ด้าน วทน. มีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากปัจจัย ดังนี้

ด้านเทคโนโลยี (T-Technological) สิง
่ แวดล้อม

พบว่า
เทคโนโลยีที่เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนมีแนวโน้มการ
พัฒนาในอัตราเร่งมากขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น AI,
IoT, 5G เทคโนโลยีด้านชีวภาพ ได้แก่ Biotechnology,
Bioinformatics เทคโนโลยีด้านการแพทย์และสุขภาพ
และเทคโนโลยีด้าน Green เช่น Electric Vehicle (EV)
พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก ในขณะทีภ่ ยั คุกคามทาง
ไซเบอร์ และความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการน�ำเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ มาตรฐานต่าง ๆ ก็มีความเข้มข้นและมีบทบาท
ต่อการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น
ภาครั ฐ จึ ง จ� ำ เป็ นต้ อ งปรั บตั วไปสู ่ ความมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ยิ่งกว่าเดิม ตลอดจนปรับกฎระเบียบ มาตรฐานต่าง ๆ
ให้ทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ สภาพ
อากาศ และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาค
การเกษตร ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่ ง ผลให้ ภ าคส่ ว นต่ า ง ๆ ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สภาพ
แวดล้ อ มที่ แ ปรปรวนยิ่ ง ขึ้ น ในปั จ จุ บั น รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังเช่นสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ทั่ ว โลก ท� ำ ให้ ร ะบบวิ จั ย และโจทย์ ค วามต้ อ งการของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นเดียวกัน
(E-Environment) และกฎหมาย (L-Legal)

ด้ า นการเมื อ ง (P-Political) เศรษฐกิ จ

สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลายพันธุ์
และยังคงมีความรุนแรง ท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ปัญหา
สังคม และเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
ความต้องการของประชาชนจึงได้เน้นไปสู่เรื่องปัจจัยพื้น
ฐานที่ท�ำให้ประชาชนมีชีวิต ความเป็นอยู่ อาชีพ และ
สุ ข ภาพที่ ดี ฉากทั ศ น์ ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตจึ ง
สะท้อนการเปลี่ยนแปลง อาทิ รูปแบบการผลิตจะปรับ
เปลี่ยนจากการใช้แรงงานเป็นหลัก (Labour intensive)
ไปเป็นการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) ตามแนวทาง
อุตสาหกรรม 4.0 ภาคธุรกิจมีการปรับตัวให้อยู่รอดด้วย
โมเดลทางธุรกิจใหม่ ๆ เกิด Startup ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตอบสนองต่อความต้องการรูปแบบใหม่ ๆ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ต้องปรับให้มุ่งเน้นคุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการ และเพิม่ ศักยภาพธุรกิจด้วยความเร็ว (Economy
of speed) นอกจากนี้ ผูค้ นในสังคมได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การใช้ชวี ติ สังคม และการศึกษา ไปเน้นสุขภาพสุขอนามัย
มากขึ้น ในขณะที่สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ ดังนั้นบทบาทของ Life-long learning และ
(E-Economic) และสังคม (S-Social)
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2.2 ปัจจัยภายใน สวทช.

ในส่วนแผนระดับชาติตา่ ง ๆ ได้ระบุถงึ ความส�ำคัญ
ของ วทน. ที่จะท�ำให้เกิดนวัตกรรมที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมากขึ้น ส่งผลให้
วทน. เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเปลี่ยนผ่าน (Transition)
จากกิจกรรมในโมเดลเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไปสู่แนวคิด
เศรษฐกิจแบบใหม่หลังยุคโควิดภายใต้วิถีเศรษฐกิจถัดไป
(Next Normal) โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ ได้แก่
นโยบายรัฐ และเทคโนโลยี ซึ่งนโยบายและโจทย์ของ
ภาครัฐยังได้แสดงถึงความคาดหวังในการใช้ วทน. ในด้าน
ต่าง ๆ ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยเฉพาะแผนแม่ บ ทประเด็ น ที่ 23
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และแผนแม่บทเฉพาะกิจ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนปรากฏใน
แผนการปฏิรูปประเทศ และแนวคิดของร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
ที่ให้ความส�ำคัญกับการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยด้ ว ยโมเดลเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG Model) พ.ศ. 2564 - 2570 และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ การ
พั ฒ นาประเทศไทย (National AI Strategy Plan)
พ.ศ. 2564 – 2570 ได้บรรจุเรื่องการน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ
อีกด้วย ซึ่งในแผนต่าง ๆ ยังได้เน้นเรื่องการลงทุนให้ครบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ การท�ำวิจัย
เชิงประยุกต์ ตลอดจนถึงการท�ำ Translational research
เพื่ อ ต่ อ ยอดผลั ก ดั น งานวิ จั ย และนวั ต กรรมไปสู ่ ก ารใช้
ประโยชน์

สวทช. มี จุ ด แข็ ง ด้ า นบุ ค ลากรที่ เ ชี่ ย วชาญ
เทคโนโลยีในแต่ละสาขา โดยบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา
มีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 2 ใน 3 ของบุคลากรทั้งหมด ที่ได้
ผลิตองค์ความรู้ เทคโนโลยี สั่งสมการด�ำเนินงานมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งยาวนาน ประกอบกั บ สวทช. ยั ง ได้ ล งทุ น ใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีระดับสูง ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์เครือข่าย และ EECi ทีพ่ ร้อม
ให้ บริ ก ารแก่ ประชาคมวิ จัย ผู ้ ประกอบการ และกลุ ่ ม
เป้าหมาย ด้วยกลไกในการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา วทน. และสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมให้กับประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฐาน
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีของ สวทช. ประกอบกับการควบ
รวมกระทรวงกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวง อว.
ท�ำให้เกิดโอกาสในการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ สวทช. ยังมี
เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีการด�ำเนินงานร่วมกันใน
หลายสาขา อย่างไรก็ตาม ด้วยโจทย์และความต้องการที่
เปลี่ยนไปของประเทศ ส่งผลให้ สวทช. ควรเร่งปรับปรุง
บางเรื่องเพื่อสร้างจุดแข็งให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น
การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะในด้ า นธุ ร กิ จ เทคโนโลยี
ควบคูไ่ ปกับทักษะด้านการวิจยั เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ช่วยต่อยอดเทคโนโลยีให้ไปสู่นวัตกรรม เรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบูรณาการความสามารถระหว่างสาขา
เทคโนโลยีของ สวทช. เพื่อผลิตผลงานที่โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับ ทัง้ ในด้านคุณภาพทีต่ อบโจทย์กลุม่ เป้าหมายได้ตรง
ตามความต้องการ และด้านความรวดเร็วในการส่งมอบ
นอกจากนี้ สวทช. ควรใช้เครือข่ายที่มีอยู่ ไปต่อยอดสร้าง
ความเข้มแข็งด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
กระทั่งสามารถบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน เกิดเป็น
โครงการขนาดใหญ่ สร้างผลกระทบสูงให้กับประเทศ
ต่อไป

12

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2565-2570

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด�ำเนินงานของ สวทช.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานด้านนโยบาย

ประกอบด้วย
คณะรัฐมนตรี กระทรวง อว. ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและ

จัดสรรทรัพยากร             สังคมแห่งชาติ สภานโยบายการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
และก�ำกับดูแล

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกรรมการต่าง ๆ

พั นธมิตร/ลูกค้า

พั นธมิตร ได้แก่ หน่วยงานทีร
่ ว
่ มงานกับ สวทช. ทัง
้ ในประเทศและต่างประเทศ ในลักษณะ
หุ้นส่วน คือ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น สถาบันวิจัยของรัฐ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น ที่น�ำงานวิจย
ั
ไปถึงการใช้ประโยชน์ หน่วยทดสอบ สอบเทียบ และรับรองมาตรฐาน
ลูกค้า ได้แก่ ผูท
้ ป
่ี ระสงค์จะใช้ผลงานหรือใช้บริการของ สวทช. เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
ของตนเอง เช่น หน่วยงานเอกชน (S/M/L) วิสาหกิจชุมชน

บุคลากร สวทช.

เป็นก�ำลังส�ำคัญขององค์กร เป็นทั้งผู้ผลิตผลงาน ผู้ให้บริการ กับลูกค้าหรือพั นธมิตร
ด้ ว ยความรู้ ทั ก ษะ และความสามารถที่ มี อ ยู่ ได้ แ ก่ พนั ก งาน บุ ค ลากร NSTDA             
Co-Researcher (NCR) ผู้ได้รับทุน สวทช. และร่วมท�ำวิจัยกับ สวทช.

กลุ่มประชาชนทั่วไป

ผู้ได้รับประโยชน์จากผลงาน สวทช. เช่น เกษตรกร ชุมชน ประชาชนในทุกช่วงวัย

2.4 โจทย์ของ สวทช. และสิ่งส่งมอบ
ของ สวทช. ให้กับประเทศ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy
Philosophy: SEP) โดยใช้ศักยภาพของประเทศไทยใน
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย
ด้ า นวั ฒ นธรรมมาต่ อ ยอดเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันให้กับภาคการเกษตรและอาหาร ภาคการแพทย์
และสาธารณสุข และภาคพลังงาน ส�ำหรับแผนปฏิบัติการ
AI มุง่ เน้นเรือ่ งการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Ecosystem)
ที่จะท�ำให้เกิดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรด้าน AI และ
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี เพื่ อ เป็ น ฐานของ
Startup และการใช้ประโยชน์ในหลายภาคส่วน สร้างการ

การด�ำเนินงานของ สวทช. ภายใต้แผนกลยุทธ์
ฉบับที่ 7 มุ่งเน้นการส่งมอบผลงานเพื่อตอบแผนปฏิบัติ
การด้านการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)
และแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (National AI Strategy Plan)
เป็นหลัก ในส่วนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้ต่อยอดจาก
จุดแข็งของประเทศเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ
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• นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ ทัง้ ด้านการเกษตร อาหาร เคมีชวี ภาพและพลังงาน
ที่ ค รบตามห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต และการใช้ ป ระโยชน์ แ บบ
ครบวงจร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภั ย โดยใช้ ท รั พ ยากรภายในประเทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยด�ำเนินการ
วิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน

เติบโตทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยทั้งสองแผนงานได้ก�ำหนดประเด็นมุ่งเน้นที่สอดคล้อง
กั บ หมุ ด หมายส� ำ คั ญ ตามที่ ป รากฏในร่ า งแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ทีเ่ น้นเรือ่ งของการ
ใช้ วทน. เข้าไปเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างขีดความ
สามารถให้กับภาคส่วนส�ำคัญของประเทศ นอกจากนี้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน AI ยังสามารถพัฒนาให้เป็น
Platform ในการต่ อ ยอดการด� ำ เนิ น งานของโมเดล
เศรษฐกิจ BCG ได้ในทุกมิติ

• เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการวินิจฉัย การ
รักษาแบบแม่นย�ำ และเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นก้าวหน้า
เพิ่มศักยภาพบริการและอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และ
เตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ

จากโอกาสดังกล่าวข้างต้น สวทช. จึงใช้ความ
สามารถ ความเชี่ยวชาญด้าน วทน. กลไกการน�ำผลงานไป
ใช้ ป ระโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ไป
เป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรม ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ EECi
ประกอบด้วยห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ห้อง
ทดลองภาคสนาม (Living Lab) ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ
ชัน้ น�ำ โรงงานต้นแบบและโรงงานสาธิต ทีจ่ ะก่อให้เกิดระบบ
นิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและ
ท�ำวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน
มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่
มีศกั ยภาพเหล่านี้ จะรองรับการต่อยอดขยายผลงานวิจยั ที่
จะสนับสนุนอุตสาหกรรมมุ่งเป้าภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ
BCG และแผนปฏิบัติการด้าน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต โดย EECi มีกำ� หนดเปิดด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2565

• นวั ต กรรมสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในประเทศและส่งออกได้
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดการบริการ
ดิจิทัล เช่น ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์/สาธารณสุข
และด้านความมั่นคง ฯลฯ เพื่อพัฒนาไปสู่การเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกับเทคโนโลยี AI
• แพลตฟอร์ ม บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ
เครือข่ายพันธมิตร และสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) โดย
มุ่งเน้นบริการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร
จั ด การความยากจนและลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางสั ง คม
ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน
ด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการ
เรียนรูแ้ ละสุขภาพ และด้านส่งเสริมการค้าและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

การด�ำเนินงานของ สวทช. ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่
7 มุ ่ ง สู ่ แ นวทางในการผสมผสานหลั ก คิ ด ของโมเดล
เศรษฐกิจ BCG ร่วมกับแผนปฏิบตั กิ ารด้าน AI เพือ่ เป้าหมาย
ในการลดมลพิษ ลดขยะ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สร้างกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สวทช. จึงได้ระบุสิ่งส่งมอบที่ส�ำคัญให้กับประเทศ อาทิ

จากสิ่งส่งมอบส�ำคัญดังกล่าว สวทช. ได้ก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินงานเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. เกษตรและอาหาร (Agriculture and
Food)
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2.5 เป้าหมายการด�ำเนินงานของ สวทช.

การเกษตรและอาหารของประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่การ
อนุรกั ษ์และฟิน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ป็นต้นน�ำ้ และแหล่ง
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ไปจนถึงการใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุดและยั่งยืน การพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรที่
มี การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการน�ำกลับมาใช้ใหม่

จากแนวทางการด�ำเนินงานและสิง่ ส่งมอบข้างต้น
สวทช. ได้กำ� หนดเป้าหมายการด�ำเนินงานของแผนกลยุทธ์
ฉบับที่ 7 ไว้ 2 เรื่อง ดังนี้

2. สุ ข ภาพและการแพทย์ (Health and

และนวัตกรรม ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงก่อให้

Wellness) มีเป้าหมายเพือ
่ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกิ ด ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสุขภาพและการ
แพทย์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้าน
สาธารณสุ ข ให้ กั บ ประเทศ ลดการพึ่ ง พาและน� ำ เข้ า
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การพึง่ พาตนเองในช่วงภาวะวิกฤต มุง่ เน้นการด�ำเนินงาน
ใน 2 ส่วนหลัก คือ การพัฒนาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ รวมไปถึงเทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีน

ของประเทศ คิดเป็นมูลค่าสะสมไม่ต�่ำกว่า 10 เท่าของ

1) สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานของ สวทช. ปี 2565-2570
2) เพิ่ มการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต ภาคบริการ
และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าสะสมไม่ต่ำ� กว่า 2.2
เท่าของค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานของ สวทช. ปี 2565-2570

3. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ (Energy,
Materials and Biochemicals) มุง่ การพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เน้ น การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรชีวภาพ สร้างอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพด้วยฐาน
เทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี รวมไปถึงการพัฒนาพลังงาน
สะอาด มุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์
4. ดิ จิ ทั ล และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Digital and

มุ ่ ง ขั บ เคลื่ อ นประเทศสู ่ เ ศรษฐกิ จ ฐาน
นวัตกรรมหรือเศรษฐกิจวิถีใหม่ (New normal) โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนในทุก
สาขาทางเศรษฐกิ จ พร้ อ มทั้ ง อาศั ย ความเข้ ม แข็ ง จาก
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อาทิ เซนเซอร์ แผงวงจร
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึง
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต่าง ๆ เข้ามีส่วนร่วมและเป็น
ฐานในการพัฒนาร่วมกัน

Electronics)
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บทที่

ภาพรวมทิศทาง กลยุทธ์ของ
สวทช.
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3.1 แผนที่กลยุทธ์ของ สวทช.

วิสยั ทัศน์และเป้าหมายขององค์กร แผนทีก่ ลยุทธ์ของ สวทช.
ได้จดั จําแนก SO เป็น 4 มุมมองตาม Balanced Scorecard
(BSC) ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร/ลูกค้า/การเงิน
กระบวนการภายใน และความสามารถขององค์กร

แผนที่กลยุทธ์แสดงปัจจัยหรือวัตถุประสงค์หลัก
ขององค์กร (Strategic Objective: SO) ที่จะต้องดําเนิน
การให้ประสบความสําเร็จ โดย SO แต่ละด้านจะส่งผล
กระทบที่ส่งเสริมและสนับสนุนกัน เพื่อนําไปสู่การบรรลุ

แผนที่กลยุทธและการวัดผลสำเร็จ
Strategic Objectives

มุมมอง

SO1

ผูมีสวนได
สวนเสีย

พันธมิตร/
ลูกคา/การเง�น

กระบวนการ
ภายใน

SO2

นำ วทน. ตอบยุทธศาสตร
ของประเทศ

SO3

สงเสร�ม/พัฒนาบุคลากร
ว�จัยและอาชีพใหมดาน วทน.

SO4

SO5

เสร�มสรางความมั่นคง
ทางการเง�น

ไดรับการยอมรับและ
มีความรวมมือกับพันธมิตร
ทั้งในและตางประเทศ

ประยุกต ใชผลงานว�จัย
และองคความรู

SO6

SO7

SO8

การใชประโยชนจาก
สินทรัพยของ สวทช.
เชน NQI, NSTI, EECi,
และ IP

บูรณาการกระบวนการ
บร�หารทุกพันธกิจ
เพ�่อมุงเนนการทำ
Agenda-based

SO9

ความสามารถ
ขององคกร

การวัดผลสำเร็จ

บร�หารตนทุนและ
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน

SO10

ความสามารถของ
องคกรในการปรับตัว
เพ�่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรมีความสุข ผูกพัน
และมีความสามารถ
พรอมตอบโจทยประเทศ

แผนภาพที่ 1 แผนที่กลยุทธ์ของ สวทช.
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• มูลคาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ�งแวดลอม
• มูลคาการลงทุน
• งบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชน
• จำนวนผู ไดรับ
ประโยชน/พันธมิตร
ที่รวมงาน
• Asset Utilization
• Agenda-based
project per total
project
• Breakdown of Costs
or Cost per staff
• การปรับตัวของระบบ
บร�หารจัดการดาน
งบประมาณ บุคลากร
สนับสนุนอื่นๆ
• Engagement score
• FWCI ของ สวทช.

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2565-2570

3.2 กลยุทธ์ ของ สวทช.

เป้าหมายหลักของ สวทช. คือ การน�ำ วทน. ตอบ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (SO1) รวมถึงให้การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรวิจัยและสร้างอาชีพใหม่ทางด้าน วทน.
(SO2) โดยการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปสู่
การใช้ประโยชน์ตามความต้องการของประเทศ (SO5) ซึ่ง
สวทช. จะต้องได้รับการยอมรับ และสร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตร (SO4) เพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญ บทบาท
หน้าที่เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนทรัพยากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อสร้างความพร้อมในการ
ส่งมอบผลงานสูก่ ารใช้ประโยชน์ได้จริง ทัง้ นี้ ในการด�ำเนิน
งานขององค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จ�ำเป็นต้องมีความ
มั่นคงทางการเงินควบคู่ด้วย (SO3) และต้องมีการด�ำเนิน
งานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะ
สม (SO8) และการบูรณาการการท�ำงานของทุกพันธกิจ
ภายใน สวทช. เพื่อตอบกลยุทธ์วิจัยในลักษณะ Agendabased (SO7) นอกจากนี้ กระบวนการภายในครอบคลุม
ไปถึงการน�ำสินทรัพย์ของ สวทช. ที่ได้มีการลงทุนไว้แล้ว
มาใช้ประโยชน์ (SO6) ทัง้ ในส่วนของโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTI) โครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คุณภาพ (NQI) และ EECi รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual property: IP) รากฐานที่สําคัญในการส่ง
มอบงานในทุก SO คือ บุคลากร สวทช. จึงต้องมุ่งเน้นที่
การสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมตอบ
โจทย์ของประเทศ และสร้างเป้าหมายในการทํางานอย่าง
มีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร (SO10) บนระบบ
การท� ำ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คล่ อ งตั ว รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที (SO9)

1

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน
สวทช. จากการเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ ท�ำให้สามารถ
จัดท�ำการวิเคราะห์ SWOT1 ซึ่งเป็นการประเมินจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ที่จะมีผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานของ สวทช. โดย สวทช. ได้น�ำจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และความท้าทาย ดังกล่าวมาจับคู่กันเพื่อก�ำหนด
เป็นกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของ สวทช. ในช่วงปี พ.ศ.
2565 – 2570 ได้ 5 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
1. สร้ า งผลงานตอบโจทย์ ป ระเทศ ด้ ว ยการ
บูรณาการการท�ำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อสร้างผลงาน
ให้เป็นทีป่ ระจักษ์
2. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของ สวทช.
เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากภาครัฐและเอกชนอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โครงสร้าง
พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTI) และโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านคุณภาพ (NQI)
3. เสริ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้
ผู้ประกอบการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ ยกระดับอุตสาหกรรม กระตุน้ ความต้องการ
ด้านนวัตกรรม ด้วยกลไกทางธุรกิจ และบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ
4. สร้างเครือข่ายการด�ำเนินงานกับหน่วยงาน
ภายนอก และมหาวิทยาลัย ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการตอบโจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ปรับ สวทช. ให้พร้อมรับมือต่อการเปลีย่ นแปลง
ด้วยกลยุทธ์ AAA ได้แก่ บูรณาการการท�ำงานเป็น Agenda
เชื่อมโยงทุกภารกิจให้มุ่งทิศทางเดียวกัน (Alignment)
เพิม่ ความคล่องตัว (Agility) โดยน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเพิม่
ประสิทธิภาพให้องค์กร

รายละเอียดดังภาคผนวก ก.
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เป้าหมายและกลยุทธ์ของ สวทช.
เป้าหมายแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 ที่สำคัญมี 2 เรื่อง
10x

2.2x

สร้างผลงานด้าน วทน. ทีส
่ ามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ คิดเป็น
่
มูลค่าสะสมไม่ตำกว่
า 10 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช. ปี
2565-2570
เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคการผลิต ภาคบริการ
และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่าสะสมไม่ตำกว่า 2.2 เท่า ของค่าใช้จา่ ย
ดำเนินงานของ สวทช. ปี 2565-2570

5 กลยุทธ์ สวทช. พ.ศ. 2565-2570

1

สร้ า งผลงานตอบโจทย์ ป ระเทศด้ ว ยงานวิ จ ั ย บู ร ณาการ
การทำงานร่วมกับพันธมิตร เพือ
่ สร้างผลงานให้เป็นทีป
่ ระจักษ์

2

บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของ สวทช. เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ และการลงทุนด้าน วทน. จากภาครัฐและเอกชนอย่าง
ต่ อ เนื ่ อ ง

3

เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ให้นำ
วทน. ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ด ้ ว ยกลไกทางธุ ร กิ จ ของ สวทช.

4

สร้ า งเครื อ ข่ า ยการดำเนิ น งานกั บ หน่ ว ยงานภายนอกและ
มหาวิทยาลัย โดยใช้ วทน. ตอบโจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่

5

ปรับ สวทช. ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์ AAA
โดยบูรณาการการทำงานเป็น (Agenda) เชื่อมโยงทุกภารกิจ
สู่ทิศทางเดียวกัน (Alignment) เพิ่มความคล่องตัว (Agility)
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4
บทที่

แนวทางการด�ำเนินงานของ
กลยุทธ์
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4.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างผลงานตอบโจทย์
ประเทศด้วยการบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกับพั นธมิตร
เพื่ อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์

สิ่งส่งมอบส�ำคัญ

		 แนวทางด�ำเนินงาน

o การพัฒนาพันธุ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค และอุตสาหกรรม มีระบบคลังข้อมูล
และเครื่องมือช่วยในการคัดเลือกและตรวจสอบลักษณะที่
ต้องการที่มีความแม่นย�ำ ประสิทธิภาพสูง และรวดเร็ว

การสร้ า งผลงานเพื่ อ ตอบโจทย์ ป ระเทศของ
สวทช. ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 7 มุ่งใช้แนวทางการท�ำงาน
แบบบู ร ณาการความสามารถทั้ ง ภายในและภายนอก
สวทช. ด้ ว ยการสร้างกรอบการด�ำเนินงานในลั ก ษณะ
Agenda-based โดยจัดกระบวนทัพตามหลักการของ
การขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ
แผนปฏิบัติการด้าน AI ภายใต้การด�ำเนินงานของ สวทช.
ใน 4 กลุม่ หลัก ซึง่ ภายใต้ กลุ่มประกอบไปด้วยการท�ำงาน
แบบกลุ่มใหญ่เรียกว่า Agenda ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญ
ที่มีศักยภาพ (Core competencies) ของ สวทช. และ
พั น ธมิ ต ร วางแผนการด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น พร้ อ มระบุ
เป้าหมายและสิ่งส่งมอบ ที่น�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายใหญ่
ของประเทศ โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงานของแต่ละ
กลุ่ม Agenda ภายใต้ 4 กลุ่มหลักดังนี้

o ระบบติดตามผลผลิต ระบบเฝ้าระวังเตือนภัย
เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ทรัพยากร
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และประกันภัยพืชผลทางการ
เกษตร
o ระบบการผลิ ต พื ช ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง โดยใช้
เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart green house) และ
โรงงานผลิตพืช (Plant factory) ที่สามารถควบคุมสภาพ
แวดล้อมในการเพาะปลูกได้ เพือ่ ให้ผลิตพืชแต่ละชนิดพันธุ์
ภายใต้สภาวะทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพทัง้ ในด้านผลผลิต
และการใช้ทรัพยากร และมีความปลอดภัย

1. เกษตรและอาหาร (Agriculture and

o ปัจจัยการผลิตชีวภาพส�ำหรับพืชที่มีคุณภาพ
และหลากหลาย พร้ อ มกลไกสนั บ สนุ น การใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับแมลงศัตรูพชื และโรคพืชของพืช
เศรษฐกิจส�ำคัญ

Food) แบ่งการด�ำเนินงานเป็น 3 Agenda ได้แก่

 เกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture)
เน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรที่ครบ
ห่วงโซ่การผลิตและการใช้ประโยชน์แบบครบวงจร มี
มาตรฐาน ความปลอดภัย สามารถต่อยอดไปสูอ่ ตุ สาหกรรม
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
โมเดลเศรษฐกิจ BCG

o ระบบบริ ห ารจั ด การการผลิ ต สั ต ว์ น�้ ำ แบบ
แม่นย�ำทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ลดความเสียหายจากโรคระบาด
ใช้ทรัพยากรน�ำ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ลดของเสีย สร้างสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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 อาหารและส่ ว นผสมฟั ง ก์ ชั่ น บนฐานการ
ผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Food and Ingredients)
เน้นการสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาหารและส่วนประกอบ (Ingredients) บนฐาน
ความยั่ ง ยื น ในทุ ก มิ ติ ตั้ ง แต่ ก ระบวนการผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพบนหลักการการผลิตสีเขียว ลดการสูญเสีย
และลดการปลดปล่ อ ยของเสี ย การน� ำ เอาทรั พ ยากร
หมุนเวียนกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค สร้าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ อุ ต สาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
เน้ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรมด้ า นความ
หลากหลายชีวภาพ เพื่อการเก็บรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
สิ่งส่งมอบส�ำคัญ
o คลั ง ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล สิ่ ง มี ชี วิ ต ในประเทศไทย
(พืช สัตว์ จุลนิ ทรีย)์ ตัง้ แต่ระดับดีเอ็นเอไปจนถึงระบบนิเวศ
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ บุคคล
การใช้ประโยชน์ เพือ่ พัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ
o องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน�้ำ ทะเลและชายฝั่ง

สิ่งส่งมอบส�ำคัญ
o แพลตฟอร์ ม การพั ฒ นา Functional
ingredients จากเทคโนโลยีการผลิต การวิเคราะห์ทดสอบ
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การขยายขนาดการผลิต น�ำ
ไปสู ่ ก ารสร้ า งอุ ต สาหกรรมการผลิ ต Functional
ingredients

o นวัตกรรมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจชุมชน
2. สุ ข ภาพและการแพทย์ (Health and
Wellness)

o เทคโนโลยี ก ารผลิ ต สารสกั ด จากธรรมชาติ
ระบบน�ำส่งสารส�ำคัญเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ระบบทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการพัฒนาสารสกัด
มาตรฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

แบ่งการด�ำเนินงานเป็น 2 Agenda ได้แก่

 ยาและชี ว เภสั ช ภั ณ ฑ์ (Medicine and
Biopharmaceuticals) เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการวินิจฉัย การรักษาแบบแม่นย�ำ และ
เทคโนโลยีการแพทย์ขนั้ ก้าวหน้า เพิม่ ศักยภาพบริการและ
อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และเตรียมความพร้อมเพื่อ
ความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ

o นวัตกรรมการผลิตโปรตีนทางเลือก ตั้งแต่
กระบวนการสกัดโปรตีน การปรับโครงสร้างเนือ้ สัมผัส การ
ปรับรสชาติ และการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่

สิ่งส่งมอบส�ำคัญ
o ระบบนิเวศการประมวลผลข้อมูลระดับจีโนม
สนับสนุนการแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic medicine)
เทคโนโลยีเซลล์และยีนบ�ำบัด (Advance therapy) และ
เทคโนโลยีการแพทย์ยุคใหม่

o แพลตฟอร์มการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น อาหาร
เฉพาะกลุม่ อาหารทางการแพทย์ ให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามความ
ต้องการของผู้ใช้
o เทคโนโลยีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตอาหาร ส่งเสริมการผลิตสีเขียว ลดการสูญเสีย และน�ำ
สิ่งเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึง
บรรจุภัณฑ์

o พัฒนาวัคซีน (คน สัตว์) ชีวเภสัชภัณฑ์ เพื่อ
สนับสนุนความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม และความมั่นคง
ด้านสาธารณสุข
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3. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ (Energy,

o เตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบตั ใิ หม่/อุบตั ซิ ำ�้
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการวินิจฉัย ควบคุม
ป้องกัน โรคติดเชือ้ การดือ้ ยาของเชือ้ ก่อโรค และการพัฒนา
Active Pharmaceutical Ingredient (API) ต้านไวรัส

Materials and Biochemicals)

2 Agenda ได้แก่

แบ่งการด�ำเนินงานเป็น

 เคมีชวี ภาพและวัสดุชวี ภาพ (Biochemicals
& Biobased Materials) เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
แปรรูปชีวมวล ด้วยกระบวนการเคมี/ชีวภาพ เพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่ม

 เครื่องมือแพทย์ ดิจิทัลด้านสุขภาพ และ
เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (Medical Devices,
Digital Health & Assistive Technology) เน้นการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมด้ า นเครื่ อ งมื อ แพทย์
นวั ต กรรมสุ ข ภาพ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เทคโนโลยีไทย
ได้มีการใช้ประโยชน์ เสริมความมั่นคงทางด้านการแพทย์
และสุขภาวะของประเทศ เตรียมรับสังคมสูงวัย สร้าง
สมรรถนะบุคลากรไทยสู่ระดับสากล

สิ่งส่งมอบส�ำคัญ
o เทคโนโลยีการแยกองค์ประกอบ (Fractionation)
และการปรับสภาพ (Pretreatment) ของวัสดุชีวมวล
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้กับชีวมวลที่
หลากหลาย เช่น ชานอ้อย ไขอ้อย และปาล์ม
o กระบวนการทีน่ ำ� องค์ประกอบชีวมวลทีแ่ ยกได้
ได้ แ ก่ เซลลู โ ลส เฮมิ เ ซลลู โ ลส และลิ ก นิ น มาผ่ า น
กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการน�ำวัสดุ
ชีวมวลมาแปรรูปเป็นคาร์บอนเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่ม

สิ่งส่งมอบส�ำคัญ
o เครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั บริการการแพทย์ เพือ่ ส่งเสริมการป้องกัน การรักษา
การฟื้นฟูสมรรถภาพ ตอบสนองและสร้างความมั่นคง
ทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตทางสุขภาพของประเทศและ
นานาชาติ เช่น ระบบสุขภาพ ระบบฉุกเฉิน การป้องกันโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคที่เกี่ยวกับสังคมสูงวัย

o ผลิตภัณฑ์ชีวเคมีภัณฑ์และวัสดุชีวภาพที่ตอบ
โจทย์ภาคอุตสาหกรรม สร้างอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี
จากการแปรรูปชีวมวลด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี
และ/หรือชีวภาพ เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พลังงาน เคมีชวี ภาพ วัสดุฐานชีวภาพ
อาหาร และสารชีวภัณฑ์

o เครือ่ งมือแพทย์เพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะ (Wellbeing) และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลบริการสุขภาพ
เพื่อท�ำงานเชิงรุกในการป้องกันก่อนเกิดโรค เป็นการดูแล
สุขภาพในเชิงป้องกัน (Preventive care) ไม่ให้เกิดภาวะ
รุนแรงของโรคทีม่ อี ยูเ่ ดิม โดยมุง่ เน้นระบบสุขภาพเขตเมือง
ชุมชน จนถึงการดูแลตามบ้าน

 นวัตกรรมพลังงาน (Energy innovation)
มุง่ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน เพือ่ ตอบแผนนโยบาย
ด้านพลังงานของประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจจาก
อุตสาหกรรมทางด้านพลังงาน เพิ่มศักยภาพและความ
ยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และการ
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน (Electric
Vehicle: EV) เพื่อสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

o อุ ป กรณ์ แ ละแพลตฟอร์ ม เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ส�ำหรับการสร้างความเสมอภาคทางสุขภาพ เพื่อสร้าง
ความเสมอภาคทีเ่ ป็นปัจจัยทางด้านสังคมทีก่ ำ� หนดสุขภาพ
ซึง่ เกีย่ วข้องกับตัวบุคคลตัง้ แต่เกิด อยูอ่ าศัย เรียนรู้ ท�ำงาน
เล่น ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ตลอดช่วงอายุ
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สิ่งส่งมอบส�ำคัญ

การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 แบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ต่าง ๆ
ไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมของประเทศ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมบริการ
และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมบริการ โดย
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(วทน.) และการพัฒนาก�ำลังคน รวมถึงพัฒนาระบบและ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

o พลังงานหมุนเวียน สร้างองค์ความรู้และขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมบูรณาการ
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงาน ที่ค�ำนึง
ถึงคุณภาพ ต้นทุน ความสามารถในการแข่งขัน และความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้น Circular solar modules,
Solar PV for strategic application เชื้อเพลิงชีวภาพ
และพลังงานชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้า
o ระบบกักเก็บพลังงาน พัฒนาเทคโนโลยีระบบ
กั ก เก็ บ พลั ง งานในประเทศทั้ ง ในระดั บ งานวิ จั ย จนถึ ง
อุตสาหกรรม เน้นการออกแบบและการผลิตแพ็กแบตเตอรี่
การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบการท�ำงานของ
ระบบ วัสดุกักเก็บพลังงานที่ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้
งานยาวนาน ความปลอดภัยสูง ราคาต�่ำ

สิ่งส่งมอบส�ำคัญ
o สร้างอุตสาหกรรมผลิตเซนเซอร์อเิ ล็กทรอนิกส์
ขั้นสูงในประเทศและส่งออกได้ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น
Electrochemical sensor, Optical sensor และ
Imaging and spectroscopy เพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิด
การบริการดิจทิ ลั ด้านการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข
ความมั่นคง พัฒนาไปสู่การเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่รว่ มกับเทคโนโลยี AI

o เทคโนโลยี บ ริ ห ารจั ด การพลั ง งาน และ
เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เน้นระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid) บูรณาการน�ำพลังงานทดแทน
และระบบกักเก็บพลังงานเข้าสู่ระบบไฟฟ้า และการใช้
ประโยชน์ จ ากของเสี ย หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ จ าก
อุตสาหกรรมพลังงาน

o ระบบอัตโนมัติ และระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ซึ่ง
เกิดจากการเชือ่ มต่อเซนเซอร์ และอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ
เพื่อการรับส่งข้อมูล เน้นการพัฒนาผลงานวิจัยและการ
เลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้าน IoT devices หุ่นยนต์
ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยี 5G และอื่น ๆ รวมถึงการ
ประเมินความพร้อมของผูป้ ระกอบการและวิเคราะห์ปญ
ั หา
พร้ อ มทั้ ง ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
มาตรฐาน IoT devices หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

o เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน การ
ออกแบบ ผลิต และใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและชิน้ ส่วน และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน เพื่อความมั่นคงทาง
พลังงานของประเทศ
4. ดิ จิ ทั ล และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Digital and

o แพลตฟอร์ ม บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ
เครือข่ายพันธมิตร และสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) โดย
มุ่งเน้นบริการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหาร
จั ด การความยากจนและลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางสั ง คม
ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน

Electronics)

 บริ ก ารดิ จิ ทั ล และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ
(Digital Services and Smart Electronics) มี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยไปสู่ New S-Curve อีกทั้งให้สามารถรองรับ
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ด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการ
เรียนรูแ้ ละสุขภาพ ด้านส่งเสริมการค้าและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

4.2 กลยุทธ์ท่ี 2 บริหารจัดการโครงสร้าง
พื้ นฐาน ให้เกิดการใช้ประโยชน์และ
การลงทุน

o โครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ National AI
service platform ทีม่ กี ารให้บริการและโครงสร้างพืน้ ฐาน
(Services & infrastructure) บนแพลตฟอร์ม AI for Thai
ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี
แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่อการบริการต่าง ๆ

บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของ สวทช.
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ และการลงทุ น ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากภาครัฐและ
เอกชนอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EECi) โครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(NSTI) และโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (NQI)

นอกจากนี้ สวทช. ยังมีการด�ำเนินงานในส่วนการ
สร้างขีดความสามารถ (Capacity building) ทัง้ ในส่วนของ
เทคโนโลยีฐาน (Platform technology) และการพัฒนา
งานวิจยั ขัน้ แนวหน้า (Frontier research) โดยในส่วนการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ฐ านเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ แ ละตอบโจทย์
ประเทศ เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี 5 ด้าน
หลัก (Pillars) ของ สวทช. ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และเทคโนโลยีชวี ภาพ (Bioscience and biotechnology)
2) เทคโนโลยี วั ส ดุ แ ละการผลิ ต (Materials and
manufacturing technology) 3) เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และสารสนเทศ (Electronics and information
technology) 4) นาโนศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี
(Nanoscience and nanotechnology) และ 5)
เทคโนโลยีพลังงาน (Energy technology)

แนวทางด�ำเนินงาน

กลยุ ท ธ์ นี้ เ น้ น ใช้ ป ระโยชน์ จ ากศั ก ยภาพตาม
โครงสร้างพื้นฐานของ สวทช. ทั้งโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTI) โครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คุณภาพ (NQI) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขยายผลที่
EECi เพือ่ ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานเหล่านีร้ องรับการด�ำเนินงาน
แบบ Agenda-based ในกลยุทธ์ที่ 1 ในการน�ำผลงานส่ง
มอบไปสร้างผลกระทบต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริง
ในภาคอุตสาหกรรม โดยโครงสร้างพื้นฐานแต่ละด้านมี
แนวทางการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) ได้วางแนวทางด�ำเนินงานไว้ 3 ด้านหลัก
คื อ 1) การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เพือ่ ต่อยอดไปสูก่ ารใช้งานจริง (Translational research)
ซึ่ ง จะมี โ ครงสร้ า งพื้ นฐานด้ า นการวิ จัย ขยายผล ได้ แก่
โรงงานต้นแบบสังกะสีไอออน โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี
เพื่ อ สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า สู ง จากทรั พ ยากรชี ว ภาพ
Greenhouse & plant factory การสาธิตการเพาะเลี้ยง
ประมงในระบบปิด ระบบสนามทดสอบ (Testbed) ส�ำหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ และอากาศยานไร้
คนขับ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ

การวัดผลส�ำเร็จ

ลงทุน

• มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและมูลค่าการ

• จ�ำนวนโครงการ Agenda-based ต่อโครงการ
ทั้งหมดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
• ความสามารถในการส่งมอบผลงานได้ตามแผน
• รายได้เพิม่ ขึน้ จากแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ
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การก� ำ หนดมาตรฐานและการรั บ รองคุ ณ ภาพส� ำ หรั บ
อุตสาหกรรม 2) เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างสังคมนวัตกรรม
รองรับเทคโนโลยีขั้นสูง โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจยั ภาครัฐ
และขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเป็นลักษณะ Quadruple helix และ 3) พัฒนา
บุคลากรวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

นวัตกรรมเซนเซอร์เมมส์และอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาประสิทธิภาพในสายการผลิต และให้บริการด้านต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม Smart electronics สร้าง
บุคลากรด้านนวัตกรรมวงจรรวมและเซนเซอร์ เพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดผู้ผลิตระบบในประเทศไทย
 โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (NQI) ของ
สวทช. เป็นบริการด้านวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐาน
สากล ประกอบด้วย 1) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
สวทช. (NCTC) ในด้าน Charaterization ศูนย์ทดสอบ
กั ญ ชา ศู น ย์ ท ดสอบด้ า นอาหารฟั ง ก์ ชั่ น ศู น ย์ ท ดสอบ
สารสําคัญในพืชและสมุนไพร และศูนย์ทดสอบสมบัตทิ างกล
ของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
2) ศู น ย์ ท ดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(PTEC) มีการทดสอบหลากหลายรูปแบบรวมถึงการสอบ
เทียบเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม และอิเล็กทรอนิกส์การบิน
และบริการสนับสนุนการขอรับรองมาตรฐาน และรับรอง
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามมาตรฐาน 3) ศู น ย์ ท ดสอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม
(CTEC) ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร โดยเน้นความปลอดภัยจาก
สิ่ ง เจื อ ปน 4) ศู น ย์ บ ริ ก ารปรึ ก ษาการออกแบบและ
วิศวกรรม (DECC) ให้บริการพัฒนาออกแบบระบบและ
การแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม การพัฒนา AI for IoT
ต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม และ 5) ศูนย์ทดสอบทางพิษ
วิทยาและชีววิทยา (TBES) ทดสอบความปลอดภัยใน
ระยะก่อนคลินกิ (Pre-clinical) ตามระบบคุณภาพ OECD
GLP เน้นการใช้ทางเลือกทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง และ
ใช้ระบบหลอดทดลอง (In vitro) เพื่อรองรับการจดแจ้ง
หรือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครือ่ งส�ำอาง ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและการแพทย์
และอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยใน
มนุษย์

 โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (NSTI) ของ สวทช. ประกอบด้วย 1) ธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ด�ำเนินการด้านการจัด
เก็บ อนุรกั ษ์ขอ้ มูลทรัพยากรชีวภาพ รวมไปถึงข้อมูลระดับ
จี โ นม เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ด้ า นวิ จั ย และทาง
อุตสาหกรรม เน้นกลุม่ เป้าหมายคือ กลุม่ เมล็ดพันธุผ์ กั ข้าว
จุลินทรีย์ และจีโนมคนไทย 2) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ
(NOC) ด� ำ เนิ น การตรวจสอบทาง Genomics,
Transcriptomics, Proteomics และ Metabolomics ที่
ได้มาตรฐาน เน้นเป้าหมายการตรวจเอกลักษณ์และความ
บริสทุ ธิข์ องพันธุ์ การตรวจวินจิ ฉัยโรค การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จีโนมและความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การแสดงออก
ของยีนภายใต้สภาวะต่าง ๆ 3) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์
เพื่อการคํานวณขั้นสูง (ThaiSC) สนับสนุนการวิจัยด้าน
วิ ท ยาการการคํ า นวณขั้ น สู ง การทํ า แบบจํ า ลองทาง
คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่
ยกระดั บ ขี ด ความสามารถด้ า นวิ จั ย และอุ ต สาหกรรม
4) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (TIIS) ด�ำเนินการฐานข้อมูลด้านความยั่งยืนของ
การผลิตและบริโภค ภายใต้กรอบแนวคิดด้านวัฏจักรชีวิต
ของวัสดุพนื้ ฐาน พลังงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เพือ่ สนับสนุนความยัง่ ยืนของประเทศ และ
5) ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) พัฒนา
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 ขั บ เคลื่ อ นการท� ำ งานแบบ Cluster ใน
รูปแบบ Consortium ร่วมกับพันธมิตรและภาคเอกชน
กระทั่งน�ำไปสู่กิจกรรมวิจัยร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพันธมิตร
ในอนาคต นอกจากนี้ สวทช. ได้ ใ ช้ ก ลไกทางธุ ร กิ จ ที่
หลากหลายในการขับเคลือ่ นการท�ำงาน เช่น กลไกประเมิน
เทคโนโลยี ประเมินศักยภาพทางธุรกิจ ส่งเสริมการเข้าถึง
เงินทุน การร่วมทุนผ่านบริษัท NASTDA Holding และ
การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีแห่งอนาคตและศักยภาพของ
ผู้ประกอบการและบุคลากร

การวัดผลส�ำเร็จ

ลงทุน

• มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและมูลค่าการ

• จ�ำนวนลูกค้า/หน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษาและชุมชน ทีม่ าใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
• รายได้จากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
• จ�ำนวนการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
• จ�ำนวนผลงานที่พร้อมน�ำไปขยายผลในระดับ
อุตสาหกรรม

 ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ใ นทุ ก ระดั บ ทั้ ง
Startup, SMEs, บริ ษั ท ขนาดใหญ่ ให้ มี ก ารเข้ า ถึ ง
องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานของ สวทช.
เพิ่ ม โอกาสในการต่ อ ยอดไปสู ่ น วั ต กรรมที่ ต อบโจทย์
ความต้องการของตลาดและโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ทจี่ ะ
เกิดขึ้น นอกจากนี้ สวทช. ส่งเสริมระบบในการสร้างและ
สนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม โดย
การสรรหา ดึงดูด และพัฒนานักวิจยั ระดับหลังปริญญาเอก
ที่ท�ำวิจัยตอบโจทย์อุตสาหกรรม (Industrial postdoc)
ด้วยกลไกการบ่มเพาะของ สวทช. เพื่อรองรับการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

4.3 กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างผูป
้ ระกอบการ
และอุตสาหกรรม ด้วยกลไกและ
การบริหารอย่างมืออาชีพ

เสริ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ ผู ้
ประกอบการ น�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปประยุ ก ต์ ใช้ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรม กระตุ ้ น ความ
ต้ อ งการด้ า นนวั ต กรรม ด้ ว ยกลไกทางธุ ร กิ จ และ
บริหารธุรกิจเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ
แนวทางการด�ำเนินงาน

การวัดผลส�ำเร็จ

 การพัฒนา Integrated service platform
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยผสานกลไกทีจ่ ะผลักดันกลุม่
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยีของ สวทช. ใน
รูปแบบต่าง ๆ จะมีการวางแผนกับกลุม่ งาน Agenda และ
กลุ่มขับเคลื่อน EECi อย่างใกล้ชิด เพื่อก�ำหนดพื้นที่และ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายร่วมกัน และน�ำกลไกของ สวทช. ด้าน
การสนับสนุนผูป้ ระกอบการ ไปส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ในธุรกิจของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ทั้งภาครัฐ เอกชน และในชุมชน เพื่อให้ สวทช.
สามารถส่งมอบผลงานตามแนวทางการด�ำเนินงานแบบ
Agenda-based ในกลยุทธ์ที่ 1 ให้แก่ประเทศได้

ลงทุน

• มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและมูลค่าการ

• รายได้การให้บริการ และงบประมาณภาครัฐ
และเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
• จ�ำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากผลงาน
• จ�ำนวนการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
• เครือข่ายพันธมิตรที่ขยายเพิ่มขึ้นหรือมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น
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4.4 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายตอบโจทย์
เชิงพื้ นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยืน

ใกล้ชดิ ในรูปแบบสามฝ่าย ระหว่างภาครัฐ สถาบันวิจยั และ
ภาคเอกชน และกระบวนการประชารัฐ และประชาสังคม
รวมถึงการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
หรื อ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (Social enterprise) ด้ า น
นวัตกรรมเกษตรด้วยการสนับสนุนและประสานให้เกิด
ความร่วมมือกับพันธมิตรในการเข้าถึงตลาด เงินทุน และ
เทคโนโลยีใหม่

สร้ า งเครื อ ข่ า ยการด� ำ เนิ น งานกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก และมหาวิทยาลัย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการตอบโจทย์ปญ
ั หาเชิงพืน้ ที่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้
Smart Tambon model ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วย
งานภาครัฐ (ระดับจังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่น) เอกชน
และสถาบันการศึกษา เน้นพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ EECi
มีแนวคิดของการขับเคลื่อนชุมชน ให้เกิดการพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดด ชุมชนอยูด่ กี นิ ดี ลดความเหลือ่ มล�ำ้ มีสขุ ภาวะ
ที่ดี โดยมีการด�ำเนินงานร่วมกันในการน�ำ วทน. เข้าไป
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชน โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมทั้ง 5 ด้านคือ ด้าน
อาชีพ สุขภาพ สิง่ แวดล้อม การศึกษา และสังคมวัฒนธรรม
การจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
และมีความต่อเนื่อง

แนวทางการด�ำเนินงาน

การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ตอบโจทย์ เชิ ง พื้ น ที่ เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ และชุมชน สวทช. เน้นการด�ำเนินงาน
ด้ ว ยกลไกการสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเอกชน และชุมชน มีแนวทางด�ำเนินงานโดยก�ำหนด
เป้าหมาย Solution ที่จะใช้ในการตอบโจทย์แต่ละพื้นที่
ปรับแต่งผลงานวิจยั ให้พร้อมสูก่ ารใช้งานในพืน้ ที่ ขับเคลือ่ น
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้แพร่กระจายออกไปใน
วงกว้างและทั่วถึง เป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย ภายใต้
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทัง้ ภาครัฐและเอกชน
โดยมีรายละเอียดแผนการด�ำเนินงาน 3 ส่วนหลัก ดังนี้

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เน้นการน�ำ
องค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการจัดตัง้ สถานีเรียนรูท้ างการ
เกษตร 3 ระดับ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์วิจัย
สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร และสถานีเรียนรู้ในชุมชน

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ใช้กลไก
โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อชุมชน Community based Technology and
innovation Assistance Project (CTAP) เน้นกลุ่ม
เกษตรกร และชุมชน สนับสนุนการน�ำ วทน. พัฒนาตั้งแต่
ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ ปลายน�ำ้ ทัง้ การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการตลาด
เพิ่มโอกาสทางการตลาด และการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและการแปรรูป นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาการเชื่อมโยง
การผลิตและการตลาด ด้วยการสนับสนุนและประสาน
ความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ มีการประสานงานกันอย่าง

การวัดผลส�ำเร็จ

• มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
• จ�ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากผลงาน
• รายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากแหล่ ง ทุ น ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
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4.5 กลยุทธ์ท่ี 5 ปรับ สวทช. ให้พร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
ด้วยกลยุทธ์ AAA

ไปกับการปรับระบบที่ส�ำคัญต่อการส่งมอบผลงาน เช่น
ระบบบริ ห ารงานวิ จั ย ระบบบริ ห ารบุ ค ลากร ระบบ
งบประมาณ ให้รองรับการด�ำเนินงานของ สวทช. ทีจ่ ะต้อง
มีความคล่องตัวมากขึน้ เพือ่ ไปรองรับโจทย์ภายนอก และน�ำ
เครื่องมือด้าน IT และดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของ สวทช. อย่างครอบคลุมทั่วถึง นอกจากนี้ สวทช.
เตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบและความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จากเหตุโควิด-19 และเหตุอื่น ๆ รวมถึงสร้างกลไกการ
สือ่ สารสถานการณ์ แผนงาน และกลยุทธ์ ให้แก่ภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางการ
ด�ำเนินงานของ สวทช. และเพื่อให้บุคลากรของ สวทช.
มี ส ่ ว นร่ ว มในการวางแผน และเตรี ย มตั ว รั บ มื อ การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ

ปรับ สวทช. ให้พร้อมรับมือต่อการเปลีย่ นแปลง
ด้วยกลยุทธ์ AAA ได้แก่ บูรณาการการท�ำงานเป็น
Agenda เชื่ อ มโยงทุ ก ภารกิ จ ให้ มุ ่ ง ทิ ศ ทางเดี ย วกั น
(Alignment) และเพิ่มความคล่องตัว (Agility) โดยน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร
แนวทางการด�ำเนินงาน

กลยุ ท ธ์ นี้ ส ะท้ อ นการเตรี ย มความพร้ อ มของ
สวทช. ให้รองรับสถานการณ์ภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว มุ่งเน้นการด�ำเนินการใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่
 การวางแผนงานร่วมกับพันธมิตรเพือ่ บูรณา
การการท�ำงานมุ่งเน้นประเด็น (Agenda) ซึ่งเป็นการ
สร้างกลไกสนับสนุน การสนับสนุนในเชิงนโยบาย และ
ทรั พ ยากร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในการด� ำ เนิ น งาน
ด้ า นต่ า ง ๆ เน้ น โจทย์ แ ละสิ่ ง ส่ ง มอบให้ แ ก่ ป ระเทศ
ดังกลยุทธ์ที่ 1

การวัดผลส�ำเร็จ

• การหารายได้ การลดรายจ่ายจากการบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
• การปรั บ ตั ว ของระบบบริ ห ารจั ด การด้ า น
งบประมาณ บุคลากร สนับสนุนอื่น ๆ

 การปรั บ แผนการด� ำ เนิ น งานให้ มี ก าร
เชือ่ มโยงของทุกภารกิจของ สวทช. ไปในทิศทางเดียวกัน
(Alignment) รวมถึงการปรับแผนงานระยะยาว ให้เป็น
แผนการส่งมอบที่มีศักยภาพในการตอบโจทย์ภายนอกให้
ทันเวลา (Short cycle innovation) ร่วมกับการหารือกับ
ผูป้ ฏิบตั ภิ ายในองค์กรและกลุม่ ลูกค้าผูน้ ำ� ผลงานไปใช้อย่าง
ใกล้ชิดและสม�่ำเสมอ

• Engagement score
4.6 ความเสี่ยงหลักของแผนกลยุทธ์

สวทช. ด�ำเนินการทบทวนความเสี่ยงในระดับ
องค์กร โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกทุกปี อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยระบุ
ความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก รที่ ต ้ อ งบริ ห ารจั ด การใน
ปีงบประมาณ 2565 จ�ำนวน 7 รายการ ดังนี้

 การสร้างความคล่องตัว (Agility) การเริม่ น�ำ
หลักแนวคิด และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Agile ให้
บุคลากรของ สวทช. มีความตระหนักต่อสถานการณ์ทปี่ รับ
เปลีย่ นและเตรียมพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงมากขึน้ ควบคู่
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1

สรางผลงาน
ตอบโจทยประเทศ
ดวยการบูรณาการ
การทำงานรวมกับพันธมิตร
เพ�่อสรางผลงาน
ใหเปนที่ประจักษ

3

ไมสามารถบร�หาร
จัดการ EECi ใหเกิดการ
ใชประโยชนดาน วทน.
ไดตามเปาหมาย

3

4

เสร�มข�ดความสามารถ
ในการแขงขันใหผูประกอบการ
ใหประยุกต ใช วทน.
ดวยกลไกและการบร�หาร
อยางมืออาชีพ

กลไก
4 ทางธุไมสรามารถใช
5
กิจเทคโนโลยีเพ�่อ
เพ��มข�ดความสามารถใหเกิด
การใชประโยชน วทน. ได
ตามเปาหมาย

การพัฒนากำลังคน
เพ�่อขับเคลื่อน วทน. ประเทศ
ไมเปนไปตามเปาหมาย

ปรับ สวทช. ใหพรอม
รับมือตอการเปลี่ยนแปลง
ดวยกลยุทธ AAA
(Agenda, Alignment,
Agility)

6

จากการบร�หารรายรับและ
รายจายไมสมดุลกัน

W

7

เสียชื่อเสียงจาก
ผลผลิตว�จัยและพัฒนา

NE

2ขาดความมั่งคั่งทางการเง�น

5

สรางเคร�อขาย
กับหนวยงานภายนอก
และมหาว�ทยาลัย
ตอบโจทยเชิงพ�้นที่
ยกระดับคุณภาพชีว�ต
เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

W

W

ไมสามารถบูรณาการ
ความรวมมือพันธมิตรได
สัมฤทธิ์ผลตามแผนของ
โมเดลเศรษฐกิจ BCG

บร�หารจัดการ
โครงสรางพ�้นฐาน
ทั้ง อวท., EECi, NSTI, NQI
เพ�่อใหเกิดการใชประโยชน
และการลงทุน

NE

NE

1

2

การจัดการ
ธรรมาภิบาลขอมูล
ไมทันกับการเปลี่ยนแปลง
ขององคกร

แผนภาพที่ 2 ความเสี่ยงระดับองค์กร 7 รายการ ที่สอดคล้องกับ 5 กลยุทธ์ของ สวทช.

1) ไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือพันธมิตร
ได้สัมฤทธิ์ผลตามแผนของโมเดลเศรษฐกิจ BCG จากที่
รัฐบาลประกาศให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ
เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2564 โดย สวทช. ท�ำหน้าทีเ่ ป็นฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen Economy : BCG Model) และคณะกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ BCG Model ซึ่ ง การด� ำ เนิ น งาน
ให้บรรลุเป้าหมายมีปัจจัยที่ส�ำคัญคือ การเชื่อมโยงความ
ร่วมมือจากพันธมิตรและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ และร่วมด�ำเนินงานในส่วน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จากสภาพแวดล้ อ มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็วทัง้ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลให้ สวทช. ไม่สามารถบริหาร
จัดการการบูรณาการและเชือ่ มโยงการท�ำงานแบบจตุภาคี
กับพันธมิตรและเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารได้ตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้

จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือ
พันธมิตรได้สัมฤทธิ์ผลตามแผนของโมเดลเศรษฐกิจ BCG
2) ขาดความมัน่ คงทางการเงิน จากการบริหาร
รายได้และรายจ่ายไม่สมดุลกัน จากการจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ส่งผลให้เกิดการปรับกลไกการจัดสรรงบประมาณผ่าน
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเงิน
งบประมาณที่ จั ด สรรให้ ห น่ ว ยงานในระบบวิ จั ย ยั ง มี
ความไม่ชัดเจน และด�ำเนินการยังไม่เป็นระบบ ตลอดจน
ภารกิจและเป้าหมายของ สวทช. ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ สวทช.
มีความเสี่ยงการใช้เงินงบประมาณประจ�ำปีและรายได้
จากแหล่งต่าง ๆ ไม่สมดุล ไม่สามารถบริหารจัดการรายได้
เพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
เพื่อน�ำมาใช้พัฒนางานทางด้าน วทน. ให้สมดุลกับการ
ใช้ จ ่ า ยงบประมาณ อาจส่ ง ผลให้ ข าดความมั่ น คงทาง
การเงินในระยะยาว
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3) ไม่สามารถบริหารจัดการ EECi ให้เกิดการใช้
ประโยชน์ด้าน วทน. ได้ตามเป้าหมาย เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นโครงการส�ำคัญ
ของกระทรวง อว. ที่ สวทช. ได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าภาพหลักในการด�ำเนินการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565
จะเปิดให้บริการในพื้นที่ ประกอบด้วย (1) ศูนย์นวัตกรรม
การผลิตยัง่ ยืน (SMC) (2) Greenhouse & plant factory
(3) Auditorium co-working space ร่วมทัง้ การด�ำเนินงาน
ในภารกิจส�ำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลงานวิจัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์ (Translational research) หาก
สวทช. ไม่สามารถบริหารจัดการเพือ่ เชือ่ มโยงกับผูม้ สี ว่ นได้
เสียส�ำคัญท�ำให้เห็นประโยชน์และสนับสนุนการพัฒนา
EECi ได้ จึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่สามารถบริหารจัดการ EECi
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ให้บรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าว หากไม่สามารถปรับตัวโดยน�ำระบบดิจทิ ลั พร้อมด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อเชื่อมโยงการท�ำงานกับ
มหาวิทยาลัยทัง้ อาจารย์ บุคลากรวิจยั และนักศึกษา รวมถึง
การพัฒนาทักษะอาชีพผ่านกลไก Re-skill, Up-skill
และ New skill เพือ่ ยกระดับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้
เข้าสู่งานใหม่หรือยกระดับงานเดิมได้ จึงมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่สามารถพัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็นไปตามการพัฒนา
อุตสาหกรรม BCG และอุตสาหกรรมเป้าหมายส�ำหรับการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ (New growth engines) ของประเทศ
ได้ตามเป้าหมาย
6) เสียชือ่ เสียงจากผลผลิตวิจยั และพัฒนา จาก
วิ ก ฤตการระบาดโรคติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ค วาม
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนั มาถึงจุดทีท่ ำ� ให้รปู แบบ
การด�ำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ด้วยพันธกิจของ
สวทช. ที่มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม
(RDDE) และถ่ายทอดเทคโนโลยี (TT) ควบคูก่ บั การพัฒนา
ก�ำลังคน (HRD) และโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infra) หาก สวทช.
ไม่สามารถสร้างผลผลิตวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ ผ่าน
จริยธรรมการวิจยั หรือได้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากล
ไปแก้ปัญหาได้ทันสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ รวมทั้งยังไม่
สามารถสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้อย่างดีพอ จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชื่อเสียง
จากผลผลิตวิจัยและพัฒนา ถูกลดความไว้วางใจจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยลดลง
เพราะไม่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และท�ำงานร่วมกับ
พันธมิตรเพือ่ ตอบโจทย์ หรือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วน
ส�ำคัญของประเทศได้

4) ไม่สามารถใช้กลไกทางธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถให้เกิดการใช้ประโยชน์ วทน. ได้
ตามเป้าหมาย กลไกและเครื่องมือด้านการเงินเป็นส่วน
ส�ำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้
ประกอบการน�ำ วทน. ไปประยุกต์ใช้ เป็นส่วนหนึ่งในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง
วิกฤตการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกอบการ
หาก สวทช. ไม่สามารถผลักดันให้เกิดการน�ำกลไกและ
เครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ได้ จะมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถใช้
กลไกทางธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกิด
การใช้ประโยชน์ วทน. ได้ตามเป้าหมาย
5) การพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น วทน.
ประเทศ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การได้รับมอบหมายให้
เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรวิจัยให้ประเทศอาจไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนือ่ งจากวิกฤตการระบาดโรค
ติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อระบบการพัฒนาบุคลากรวิจัย

7) การจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่มีความ
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างมาก เมื่อรูปแบบ
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ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

การบริหารจัดการและการด�ำเนินงานภายในปรับเปลีย่ นจึง
อาจพบปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล ซึง่ เป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและ
ปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ�้ำซ้อนของข้อมูล ความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเหล่านีจ้ งึ ท�ำให้ สวทช. มีความ
เสี่ ย งการจั ด การธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ไม่ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร

(7) เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและพัฒนา
4.7 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
ของ สวทช.

ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ สวทช.
จนบรรลุเป้าหมาย สวทช. ใช้แนวคิดของวงจรคุณภาพ
(Plan-Do-Check-Act: PDCA) ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์
การจัดท�ำแผนงานเพือ่ น�ำไปปฏิบตั ิ การติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงาน จนไปถึงการน�ำข้อมูลผลการด�ำเนินงานและ
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร มาวิเคราะห์
ประเมินปรับปรุงแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ

จากความเสี่ยงระดับองค์กรที่ต้องบริหารจัดการ
ในปีงบประมาณ 2565 จ�ำนวน 7 รายการข้างต้น จะ
ครอบคลุมความเสีย่ ง 4 ประเภท ประกอบด้วย ความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ (S: Strategic) ด้านปฏิบตั กิ าร (O: Operational)
ด้ า นการเงิ น (F: Finance) และด้ า นการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ (C: Compliance) ได้แก่

 Plan – หมายถึงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
สวทช. มีการก�ำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ระบุ
ความคาดหวัง เป้าหมาย และสิ่งส่งมอบของ สวทช. ทั้งใน
เชิงปริมาณ และคุณภาพ สวทช. ยังใช้เครือ่ งมือ Balanced
scorecard ในการก�ำหนดเป้าหมายย่อยที่จะน�ำไปสู่ความ
ส�ำเร็จของเป้าหมายใหญ่และวิธกี ารวัดผลของแต่ละกลยุทธ์
นอกจากนี้ ในการวางแผนยังเน้นการสื่อสารกลยุทธ์ โดย
การประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นหลักในการ
ด�ำเนินงานของ สวทช. รวมถึงการจัดให้มกี ารประชาพิจารณ์
เพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงานตั้งแต่เริ่มวางแผน

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(1) ไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือพันธมิตรได้
สัมฤทธิ์ผลตามแผนของโมเดลเศรษฐกิจ BCG
(2) ไม่สามารถบริหารจัดการ EECi ให้เกิดการใช้
ประโยชน์ด้าน วทน. ได้ตามเป้าหมาย
(3) การพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น วทน.
ประเทศ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ความเสีย่ งด้านปฎิบตั กิ าร (Operational Risk)
(4) ไม่สามารถใช้กลไกทางธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถให้เกิดการใช้ประโยชน์ วทน. ได้ตาม
เป้าหมาย

 Do – การจัดท�ำแผนปฏิบัติการร่วมกันของผู้
ด�ำเนินงานหลัก จะมีการก�ำหนดสิ่งส่งมอบของแผนงานที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ตลอดจน
กลไกสนับสนุนผู้ท�ำงานที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง
ผู้ขับเคลื่อนงานและผู้บริหาร ซึ่งปัจจัยส�ำคัญแห่งความ
ส�ำเร็จ คือ การบูรณาการกลไกบริหารงาน เงิน คน ของทุก
พันธกิจของ สวทช. ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

(5) การจั ด การธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ไม่ ทั น กั บ
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk)
(6) ขาดความมั่นคงทางการเงิน จากการบริหาร
รายได้ค่าใช้จ่ายไม่สมดุลกัน
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 Check – การติดตามผลการด�ำเนินงานตาม
กลยุทธ์และแผนงานส�ำคัญอย่างเป็นระบบ โดยผลการ
ด�ำเนินงานของ สวทช. จะมีการติดตามเป็นรายไตรมาส
และสรุปผลต่อ กวทช. เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อปรับ
แผนการด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารพั ฒ นา
Monitoring dashboard เพือ่ ใช้ในการติดตามสุขภาพของ
องค์กรในมิติต่าง ๆ การจัดให้มีการประเมินผลการด�ำเนิน
งานตามแผนกลยุทธ์ เพือ่ ถอดบทเรียนและน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไป
ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในรอบต่อไป
 Act – การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนงาน
ต่าง ๆ เป็นประจ�ำเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยการติดตามปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นไป การน�ำ
ผลการศึกษาต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผน และน�ำ
บทเรียนจากการประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในรอบปีทผี่ า่ นมา มาประมวลผลและวิเคราะห์ เพือ่
ปรับปรุงการด�ำเนินงานและกลไกการท�ำงานภายใน สวทช.
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
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ภาคผนวก
ก. การวิเคราะห์ SWOT
(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) ของ สวทช.

S
W
O
T

S1 ฐานผลงาน องคความรูที่สามารถนำไปตอยอด ในการพัฒนาประเทศ
S2 ทรัพยากรบุคคลที่เขมแข็ง มีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติมีคุณธรรม
และจร�ยธรรมสูง
S3 โครงสรางพ�้นฐานดานเทคโนโลยีระดับสูง ณ อวท. และ EECi ที่ใหบร�การแกผูประกอบการ
และงานว�จัย และมีกลไกในการดำเนินการที่หลากหลายในการพัฒนา วทน. และสรางระบบ
นิเวศนวัตกรรมใหประเทศ
S4 สวทช. มีบุคลากรที่มีข�ดความสามารถดานเทคโนโลยีใน 5 Pillars และมีเคร�อขายที่เขมแข็ง
สามารถบูรณาการไปตอบโจทยการสรางข�ดความสามารถในการแขงขัน เสร�มสราง
คุณภาพชีว�ต และสรางความยั่งยืน
W1 บุคลากรว�จัยบางสวนยังขาดทักษะทางธุรกิจเทคโนโลยี
W2 การสงมอบงานว�จัยตองพัฒนาดานคุณภาพและความรวดเร็ว
W3 ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงสรางพ�้นฐานขนาดใหญยังไมทันเวลา
W4 ตองปรับปรุงกลไกบูรณาการระหวาง Pillars เพ�่อสรางผลงานเดนที่เปนที่ยอมรับของ
หนวยงานและบุคคลภายนอก
O1 โอกาสของ วทน. ในการตอบโจทยเปาหมายตามยุทธศาสตรประเทศ
แผนพัฒนาฯ 13 และวาระแหงชาติที่สงเสร�มการพัฒนาดวย BCG, AI
O2 ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด COVID-19 สงผลใหเกิดโจทยดานตางๆ
และเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ซึ่ง สวทช. สามารถเขาไปมีสวนรวม
O3 การปรับโครงสรางกระทรวงใหมทำใหเชื่อมโยงกับการอุดมศึกษาไดดีข�้น
T1 เศรษฐกิจไมดีสงผลตอการลงทุนดาน วทน. ของรัฐ และเอกชน และมีการลดลงของ
งบประมาณที่ ไดรับจัดสรรโดยตรงจากรัฐ
T2 การปฏิบัติงานและการสงมอบผลงานบางประเภท ไดรับผลกระทบจาก COVID-19
T3 การขาดแคลนกำลังคนดาน วทน. จากการลดลงของสัดสวนประชากรวัยแรงงาน
T4 สวทช. อาจปรับตัวไมทันตอความคาดหวังที่เพ��มข�้นอยางรวดเร็วของภาคสวนตางๆ และ
การพัฒนาสู Digitalization

แผนภาพที่ 3 SWOT ของ สวทช.
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ข. กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์

ขับเคลื่อน วทน. ใหม่ ๆ ของประเทศ และของกระทรวง
อว. รวมถึงการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกและภายในของ สวทช. ซึ่งผลการศึกษา
วิเคราะห์จากขั้นตอนแรกจะน�ำไปใช้ก�ำหนดหรือทบทวน
วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย บทบาท ภารกิจ ทิศทางการด�ำเนินงาน
ด้าน วทน. และก�ำหนดกลยุทธ์ นอกจากนี้ สวทช. ยังได้ใช้
เครือ่ งมือ PESTEL เป็นกรอบการวิเคราะห์ตดิ ตามแนวโน้ม
ทางการเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม
(Social) เทคโนโลยี (Technology) สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment) และกฎหมาย (Legal) ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของ สวทช. และใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ SWOT, TOWS ในการจัดท�ำกลยุทธ์ มีการจัด
ประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นแนวทางการด�ำเนินงาน
จากผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์ รวมถึงแผน Initiatives และวิธีการวัดผล

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 สวทช. ได้ปรับเปลี่ยนวิธี
คิดและการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ โดยจัดให้มกี ารทบทวนแผน
กลยุทธ์ (Rolling strategic plan) เพื่อน�ำข้อมูลปัจจัยที่
เปลี่ยนแปลง มาปรับทบทวนกลยุทธ์ สวทช. เป็นประจ�ำ
ทุกปี เนื่องจากเห็นว่าการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจ�ำ
ท�ำให้ได้กลยุทธ์ที่มีความทันสมัย ตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไปได้ ร วดเร็ ว และยั ง เป็ น เอกสารที่
ทันสมัยในการสือ่ สารทิศทางทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
และเตรียมพร้อมองค์กรในการรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7 เป็นการ
ต่อยอดจากการทบทวนแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวนที่ 6.4
ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ การศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานของ สวทช. การศึกษาแผนงาน/นโยบายระดับ
ชาติทเี่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา วทน. การทบทวนทิศทางการ

ศึกษาโจทยและบร�บทที่เปลี่ยนไป
• สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
• แผนชาติ และความตองการ
ของ Stakeholders
• งานศึกษาเชิงว�จัยนโยบาย
และ Input จากเวทีตางๆ

ต.ค. - ธ.ค. 2563

ทบทวน Vision, Goal, เปาประสงค
• ทบทวนว�สัยทัศน, เปาหมาย,
แผนที่กลยุทธ
• ประเด็นที่ควรมุงเนน
• ทิศทางของกลุมพันธกิจ

จัดทำกลยุทธ (How-to)
• จัดทำกลยุทธ และความเสี่ยงของ
กลยุทธ
• ประชุมผูที่เกี่ยวของและประชาพ�จารณ
แผนฯ กับกลุมพนักงาน
• ขออนุมัติตอผูบร�หาร และ กวทช.

ม.ค. - เม.ย. 2564

แผนภาพที่ 4 กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 7
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ขั้นตอนที่ส�ำคัญของการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ฉบับที่
7 ซึง่ มีความแตกต่างจากแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวนทีผ่ า่ นมา
คือ มีการน�ำร่างแผนกลยุทธ์ไปท�ำประชาพิจารณ์กับกลุ่ม
พนักงาน เพื่อรับฟังความเห็นต่อแนวทางการด�ำเนินงาน
ของ สวทช. มาปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากนัน้ มีการวิเคราะห์ประเด็นความเสีย่ งของ สวทช. และ
น�ำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ สวทช. ต่อผู้บริหารระดับสูงเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 จึงน�ำเสนอต่อ กวทช. เพื่อขอ
อนุมัติการด�ำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ แผน
กลยุทธ์ฉบับที่ 7 ส�ำเร็จลุล่วงได้จากการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะท�ำงานจัดท�ำแผนกลยุทธ์
สวทช. ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาเป็ น ผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ล ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาต่ อ
กระบวนการท�ำงาน กระทัง่ สามารถจัดท�ำแผนกลยุทธ์ ของ
สวทช. ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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