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ประเภทการสมัคร [ √ ] TQM-Best Practices  (ต้องจดัทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[√ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ  การวางแผนกลยุทธ์ สวทช  .   เพ่ือเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน   (Disruption)   
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [√ ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [  ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน สำำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ   (  สวทช  .)   
ที่อยู่ 111   อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำำบลคลองหน่ึง อำำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี   
12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสำร 0-2564-7001-5  เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) ดร  .  ธัญพร หัตถสิงห์  ตำำแหน่ง นักวิจัยนโยบำยอำวุโส 
โทรศัพท์ 0-2564-7000   ต่อ   1571   โทรสำร 0-2564-7001-5
มือถือ   0831237296   อีเมล  thanyapornh@nstda.or.th
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1)    สวทช  .   มีกำรติดตำมทบทวนสภำพแวดล้อมที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วอยำ่งต่อเน่ือง และมีกำรนำำ  
ข้อมูลที่ได้จำกผู้มีส่วนได้สว่นเสียมำเป็นข้อมูลในกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช  .   เป็นประจำำทุกปี  
2)    สวทช  .   มีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันสมัย ทำำให้สำมำรถปรับแผนงำนและปรับแผนกำรรับมือควำมเสี่ยงที่อำจจะ  
เกิดข้ึนในทุกระดับได้ทันต่อสถำนกำรณ์ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สวทช  .   ได้อยู่  
เสมอ
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลติภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลกูค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
สวทช  .   สำมำรถสร้ำงผลกระทบที่เกิดจำกงำนด้ำน วทน  .   และดึงดูดให้เกิดกำรลงทุนด้ำน วทน  .   ได้บรรลตุำมเป้ำหมำย  
ที่กำำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่   6  

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [√ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [√ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง: การวางแผนกลยุทธ์ สวทช. เพ่ือเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Disruption)

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ:
สำำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จัดตั้งข้ึนตำมพระรำชบัญญัติพัฒนำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  โดยได้รวมหน่วยงำนเดิม 4 หน่วย ได้แก่ สำำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (จดัตั้งข้ึนจำกโครงกำรร่วมไทย-สหรัฐฯ หรือ STDB) และศูนย์แห่งชำติเพื่อเทคโนโลยี
เฉพำะทำงอกี 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภำพแห่งชำติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำำเนินกำรและสนับสนุนกำรวิจัย 
พัฒนำ และวิศวกรรม ตลอดจนกำรดำำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี พัฒนำกำำลังคนและโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปัจจุบันกำรดำำเนินกำรครอบคลุม 4 สำขำเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ สำขำพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภำพ สำขำเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สำขำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สำขำ
นำโนเทคโนโลยี ปัจจุบัน สวทช. มีกำรขยำยเพิ่มเทคโนโลยพีลังงำนเข้ำมำเป็นสำขำใหม่ และได้ปรับเปลี่ยนสำขำ
เทคโนโลยีให้เป็น Pillars เพื่อเน้นสรำ้งขีดควำมสำมำรถด้ำนงำนวิจัย (capacity building) สำมำรถนำำเทคโนโลยีที่
บูรณำกำรไปขยำยผลให้แก่หลำยภำคสว่น

สวทช. มีระบบกำรบริหำรงำนที่เป็นอิสระภำยใต้กำรกำำกับดูแลของกระทรวงกำรอุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม (อว.) มุ่งเน้นให้เกิดควำมคลอ่งตัว สำมำรถดึงดดูบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เข้ำมำร่วมงำน 
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรจดัตั้งองคก์รได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) กำำกับ ดูแลทิศทำงกำรดำำเนินงำนของ สวทช. ในกำรดำำเนินงำน มีกำร
ทำำงำนร่วมกับหน่วยงำนพันธมติรจำกภำครัฐ ภำคเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ ผ่ำนกลไกควำมรว่มมือในรูปแบบ
ตำ่งๆ เพื่อให้ผลกำรดำำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:

วิสัยทัศน์ของ สวทช. เน้นกำรเป็นพันธมิตรร่วมทางท่ีดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยจะต้องบูรณำกำรกับพันธมิตรกลุ่มต่ำงๆ ให้มำกยิ่งข้ึนในทุกกจิกรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี รว่มกับกำรดำำเนิน
งำนตำมค่ำนิยม

ค่ำนิยมหลักของ สวทช. มี 5 เรื่องทีพ่นักงำนทกุระดับต้องปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรม ได้แก่ 
N = Nation First คำำนึงถึงประโยชน์ของชำติและส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตสำำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำม
เสียสละคิดถึงทิศทำงของส่วนรวม
S = Science and Technology Excellence กำรยดึมั่นในกำรสรำ้งควำมเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำำ อันเกิดจำกกำรใฝ่
รู้ ริเริ่มและสรำ้งสรรค์ ด้วยมำตรฐำนสูงสุด
T = Team Work กำรทำำงำนเป็นทีมที่พร้อมชว่ยเหลือกัน ด้วยควำมเข้ำใจห่วงใยซ่ึงกันและกัน และกำรสื่อสำรสอง
ทำงเพื่อเป้ำหมำยเดียวกัน กล้ำวิพำกษ์เชิงสร้ำงสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีนำ้ำใจ ห่วงใย พรอ้มแบ่งปัน
D = Deliverability ควำมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงำนที่มีคุณภำพ ตรงตำมคำำมั่นสัญญำเพื่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ภำยในและลูกคำ้ภำยนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีควำมมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือคำำมั่นสัญญำ มีควำมคล่องตวั
A = Accountability and Integrity เป็นมำกกวำ่ควำมรับผิดชอบ เพรำะหมำยถึง ควำมมีจริยธรรม โปร่งใส มี
วินัยต่อกฎระเบียบ กติกำ กล้ำยืนหยัด ทำำในสิ่งที่ถูกต้อง และควำมซ่ือสัตย์ต่อองค์กรและสำยงำนอำชพี 

สวทช. ตระหนักว่ำภำรกจิของ สวทช. คือ กำรตอบสนองต่อโจทย์ประเทศ โจทย์ภำครัฐ โจทย์ภำคเอกชน 
โจทย์ของชุมชน โดยนำำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้วำงบทบำทในกำรนำำ
วทน. ไปตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยภำคสว่น ซ่ึงมีควำมต้องกำรผลงำนวิจัยและพัฒนำที่เกิดจำกองค์ควำมรู้
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่สำมำรถนำำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศทั้ง
ในภำคกำรเกษตร ภำคกำรผลติ และภำคบริกำร  เพื่อสร้ำงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับ
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คุณภำพชีวติของคนไทย นับตั้งแต่แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 เป็นต้นมำ สวทช. จึงไดก้ำำหนดหลัก (Principle) ให้เป็นกรอบ
แนวทำงกำรดำำเนินงำนในทุกกจิกรรมของ สวทช. ได้แก่

Impact – สร้ำงผลกระทบที่เกิดข้ึนจำกกำรดำำเนินงำนของ สวทช. ในเชิงเศรษฐกิจ ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน คุณภำพชีวติ และสิ่งแวดล้อม 
Visibility – เกิดกำรรับรู้ถึงควำมสำมำรถของ สวทช. ในระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก
Relevance – เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ประเทศ ผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม และ เตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21
Excellence – สร้ำงสรรค์จำกควำมเชี่ยวชำญและควำมสำมำรถของ สวทช. และนำำไปสู่กำรสรำ้งควำมเก่ง 
กำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรต่อยอดขยำยผลไปสู่กำรใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และหลักกำร สะท้อนเป้ำหมำยในกำรดำำเนินงำนของ สวทช.  ทีจ่ะมุ่งเน้นกำรวจิัยและ
พัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี เพื่อนำำ วทน. มำสรำ้งโอกำส ควำมท้ำทำย ในโจทย์ดำ้นตำ่ง ๆ ของประเทศไทย โดย
บูรณำกำรงำนวิจัยหลำกหลำยสำขำ  เชื่อมโยงกับเครือข่ำยทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และ
พัฒนำแนวทำงแก้ไขปัญหำ (Solution) ให้ทันควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวังของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใข้กลไกและ
เครื่องมือของ สวทช.  ได้แก่ กำรบริกำร กำรสนับสนุน กำรให้คำำปรกึษำ โครงสร้ำงพื้นฐำน และกลไกพัฒนำและส่ง
เสริมบุคลำกรวิจัย ที่จะช่วยยกระดับภำคอุตสำหกรรม ภำคบรกิำร และภำคชุมชน ดังน้ัน สวทช. จึงได้จดัแบ่งภำรกิจ 
เพื่อดำำเนินงำนตอบสนองทิศทำงเชิงกลยุทธ์ขององค์กร แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ

1) กลุม่วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  
2) กลุม่บริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research Development Innovation : RDI)
3) กลุม่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4) กลุม่สร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน
5) กลุม่บริหารและส่งเสรมิเขตนวัตกรรม
6) กลุม่พัฒนาและสรา้งเสริมบุคลากรวิจัย
7) กลุม่บริหาร สนับสนุน และบริการกลาง (Shared Services)

รายละเอียดของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยีย่มท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล:

กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์และทบทวนแผนกลยุทธ์ของ สวทช  .  
นับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมำ สวทช. ได้มีกำรดำำเนินกำรจัดทำำแผนกลยุทธ์อยำ่งต่อเน่ืองทุก 5 ปี เพื่อใช้เป็น

แนวทำงในกำรดำำเนินงำนของสำำนักงำนให้เกิดประสิทธิภำพและสอดคล้องกับนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำทั้งใน
ระดับกระทรวงและระดับประเทศ  ทั้งน้ี แผนกลยุทธ์ฉบับที่มีกำรใช้งำนในปัจจุบันคือแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 ซ่ึง
ครอบคลุมระยะเวลำในกำรดำำเนินงำนในช่วง ปีงบประมำณ 2560-2564 กำรจดัทำำแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ประกอบ
ดว้ยข้ันตอนที่สำำคัญ ได้แก่ กำรศกึษำกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้ำนต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำำเนินงำนของ 
สวทช., กำรศึกษำแผนงำน นโยบำย ระดับชำติที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ วทน., กำรทบทวนทิศทำงกำรขับเคลื่อน 
วทน. ใหม่ ๆ ของประเทศ และ อว. และวิเครำะห์ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภำยนอกและภำยในของ 
สวทช.  ผลกำรศกึษำวิเครำะห์จำกข้ันตอนแรกจะใช้กำำหนดหรือทบทวนวิสัยทศัน์ เป้ำหมำย บทบำท ภำรกิจ ทิศทำง
กำรดำำเนินงำนด้ำน วทน. และกำำหนดกลยุทธ์ โดย สวทช. ได้ใช้เครือ่งมือ PESTEL เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ตดิตำม
แนวโน้มทำงกำรเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม 
(Environmental) และกฎหมำย (Legal) ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรดำำเนินงำนของ สวทช. และเครื่องมอืในกำร
วิเครำะห์ SWOT, TOWS ในกำรจดัทำำกลยทุธ์ ในข้ันตอนกำรนำำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ สวทช. ใช้เครื่องมือ 
Balanced Scorecard ในกำรกำำหนดเป้ำหมำยและตัวชีว้ัด และเน้นกำรสื่อสำรกลยุทธ์ กำรจัดทำำแผนปฏิบัติกำร 
มอบหมำยผูร้ับผิดชอบ และกำำหนดวิธีกำรวัดผลในกำรทำำงำนทุกระดับ และได้จดัให้มีกำรประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง 
เพื่อถอดบทเรียน และนำำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนกลยุทธ์อย่ำงเป็นระบบ ตำมแนวคิดของวงจรคุณภำพ (PDCA)
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ในปัจจุบัน เน่ืองจำกสภำพแวดล้อมต่ำงๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และมีแนวโน้มทีจ่ะส่งผลกระทบ
อย่ำงรุนแรงมำกข้ึน ดังเช่นสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกับสภำพ
เศรษฐกิจและสังคมทัว่โลก นอกจำกน้ี ระบบวิจัยของประเทศ โจทย์ควำมต้องกำรของประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมำก เพื่อให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป ดังจะเห็นได้จำกแผนระดับชำตติ่ำงๆ ไดร้ะบุถึงควำมสำำคัญของ 
วทน. ที่จะทำำให้เกิดนวัตกรรมที่จะนำำไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ สร้ำง
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภำพชีวติของคนไทยมำกข้ึน สวทช. จึงจดัให้มีกำร
ทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำำทุกปี (Rolling strategic plan) โดยได้เริ่มดำำเนินกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
เพื่อนำำข้อมูลปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง และควำมคำดหวังจำกผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ตลอดจน Feedback ต่ำงๆ มำปรับ
ทบทวนกลยุทธ์ สวทช. ได้อย่ำงทันทว่งที และปรับองค์กรเตรียมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ภำยนอก
อยู่เสมอ 

หลักกำรในกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำำปี เน้นกำรปรับตวัของ สวทช. ตำมบริบทกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภำยในและภำยนอก สวทช. และปรับทบทวนแผนงำนสิ่งส่งมอบที่กำำหนดไว้แล้ว ให้สอดคล้องกับโจทย์ควำมต้องกำร
ที่เพิ่มเติมเข้ำมำใหม่ร่วมกับรับฟังควำมเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทบทวนกลยุทธ์เพื่อให้สนับสนุนกำรดำำเนินงำน
ของทุกพันธกิจของ สวทช. เพื่อให้สำมำรถดำำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำำหนดไว้ ดังน้ัน กระบวนกำรจะเริ่ม
ต้นดำำเนินกำรทันที ณ ต้นปีงบประมำณ ประกอบด้วยข้ันตอน (1) กำรทบทวนข้อมูลงำนศกึษำตำ่งๆ ท่ีเป็นปัจจัย
กระทบกับกำรดำำเนินงำนของ สวทช. ตำมกรอบกำรวิเครำะห์ PESTEL (2) กำรทบทวนกรอบ (Scope) ของเป้ำหมำย
แผนงำนและสิ่งส่งมอบของ สวทช. ตำมประเด็นมุ่งเน้นที่กำำหนด กำรจัดทำำแนวทำงกำรดำำเนินกำรตำมพันธกิจวจิัย 
พัฒนำ และวิศวกรรม (RDDE) และกลไกสนับสนุนในพันธกจิอื่นของ สวทช. (TT, INFRA, HRD, IM) ทีจ่ะเกื้อหนุนต่อ
กำรดำำเนินงำน (3) กำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกจิ คำ่นิยม และเป้ำหมำยของ สวทช. (4) กำรจดัประชุมระดมควำม
เห็นกับผู้มีส่วนได้สว่นเสียทั้งภำยในและภำยนอกหรือสัมภำษณ์ เพื่อปรับแนวทำงกำรดำำเนินงำนของ สวทช. ในแผน
กลยุทธ์ฉบับทบทวน (5) กำรรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปเป็นเน้ือหำแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน จัดทำำแผนกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และนำำเสนอผู้บริหำร และ กวทช. เพื่อขออนุมัติแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน เพื่อให้เริ่มเผยแพร่
สื่อสำรและให้ฝ่ำยงำนตำ่งๆ ได้ปรับแผนกำรดำำเนินงำน ได้ทันทีในปีงบประมำณถัดไป

กำรทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำำทุกปีทำำให้ สวทช. มีโอกำสได้เตรียมองค์กรให้มีควำมพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลงได้ทันทว่งที มีควำมรวดเร็วกว่ำจะต้องรอถึงรอบกำรจดัทำำแผนกลยุทธ์ทุก 5 ปี สรุปประโยชน์ที่ไดร้ับ คือ

1. สวทช. มีกำรตดิตำมทบทวนสภำพแวดล้อมที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็อย่ำงต่อเน่ือง และมี
กำรนำำข้อมูลที่ไดจ้ำกผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมำเป็นข้อมูลในกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. เป็นประจำำทกุปี

2. สวทช. มีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันสมัย ทำำให้สำมำรถปรับแผนงำนและปรับแผนกำรรับมือควำมเสี่ยงที่
อำจจะเกิดข้ึนในทุกระดับไดท้ันต่อสถำนกำรณ์ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
ของ สวทช. ได้อยู่เสมอ

3. สวทช. สำมำรถสร้ำงผลกระทบที่เกิดจำกงำนด้ำน วทน. และดึงดูดให้เกิดกำรลงทุนด้ำน วทน. ได้บรรลุเป้ำ
หมำยที่กำำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6
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