สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รำยงำนกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

1

สรุปข้อมูลพื้นฐำน สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
1. บริหารกองทุนตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการ
2. สารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิ ชาการต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน
การวางเป้าหมาย นโยบาย และจัดทา แผนโครงการและมาตรการ
ต่างๆ ในการพัฒนา ว และ ท ของประเทศ แล้วนาเสนอต่อรัฐมนตรี
3. ดาเนินการวิจัย พัฒนาและดาเนินการด้านวิศวกรรม และสนับสนุน
การวิ จั ย พั ฒ นาและวิ ศ วกรรมของภาครั ฐ บาลภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมด้านนี้ระหว่าง
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนนานาประเทศ
เพื่อพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์
4. ดาเนินการและสนับสนุนการให้บริการในการวิเคราะห์
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความ
ถูกต้องของอุปกรณ์ การให้บริการข้อมูลและการให้คาปรึกษา
ทางเทคโนโลยี และสนับสนุนการให้บริการอื่นๆ ทาง ว และ ท
5. สนั บ สนุ น การเพิ่ ม สมรรถนะในการเลื อ กและรั บ เทคโนโลยี จ าก
ต่างประเทศตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศ เพื่อให้ได้
เทคโนโลยี ที่มีป ระสิทธิ ภาพและเหมาะสมและเพื่ อเกื้อกูล การสร้า ง
เสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีของประเทศ
6. ดาเนินการและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งการพัฒนากาลังคนด้าน ว และ ท
ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
7. กระทาการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของ สานักงานและ

ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
งบประมำณ

3,404 ล้านบาท

รำยได้

2,359 ล้านบาท

เงินทุนสะสม

2,304 ล้านบาท

อัตรำกำลัง (กรอบ/บรรจุจริง)

(3,010/2,834) คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและ
เลขานุการ
(ผู้อานวยการ)

คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรมหำชน
วันที่ได้รับตำแหน่ง
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
15 ธันวาคม 2559
เทคโนโลยี (นางอรรชกา สีบุญเรือง)
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 สิงหาคม 2559
(นายสรนิต ศิลธรรม)
3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
5 กันยายน 2560
4. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
14 กรกฎาคม 2558
5. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
14 กรกฎาคม 2558
6. นายอาชว์ เตาลานนท์
14 กรกฎาคม 2558
7. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
5 กันยายน 2560
8. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
14 กรกฎาคม 2558
9. พลเอกเถกิงกานต์ ศรีอาไพ
5 กันยายน 2560
10. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
5 กันยายน 2560
11. นายศักรินทร์ ภูมริ ัตน
5 กันยายน 2560
12. นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
5 กันยายน 2560
13. นายลักษณ์ วจนานวัช
14 กรกฎาคม 2558
14. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
5 กันยายน 2560
15. นางดวงใจ อัศวจินตจิตร์
5 กันยายน 2560
16. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
5 กันยายน 2560
17. ชาติศิริ โสภณพนิช
5 กันยายน 2560
18. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
5 กันยายน 2560
19. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ
5 กันยายน 2560
20. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
14 กรกฎาคม 2558
21. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
5 กันยายน 2560
22. นายประพันธ์ เจริญประวัติ
5 กันยายน 2560
23. นายเจน นาชัยศิริ
5 กันยายน 2560
24. นายปรเมธี วิมลศิริ
5 กันยายน 2560
25. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
5 กันยายน 2560
26. นายพสุ โลหารชุน
5 กันยายน 2560
27. นายสุปรีดา อดุลยานนท์
5 กันยายน 2560
28. นายดาริ สุโขธนัง
5 กันยายน 2560
29. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
5 กันยายน 2560
30. เสริมสกุล คล้ายแก้ว
5 กันยายน 2560
31.นายณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล
27 สิงหาคม 2559

วันที่หมดวำระ
24 พฤศจิกายน 2560
29 สิงหาคม 2561
4 กันยายน 2562
13 กรกฎาคม 2560
13 กรกฎาคม 2560
13 กรกฎาคม 2560
4 กันยายน 2562
13 กรกฎาคม 2560
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
13 กรกฎาคม 2560
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
13 กรกฎาคม 2560
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
26 สิงหาคม 2562

วิสัยทัศน์
สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรูด้ ้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แบบประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)

Function
Base

ชื่อองค์กำรมหำชน
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)

Area
Base

Innovation
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

Agenda
Base









ภำพรวม

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภำพ

87.88


(ระดับ 2)

ผลกำรปฏิบัติงำน
(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)
สูงกว่าเป้าหมาย


สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อำนวยกำร

สูงกว่าเป้าหมาย


ระดับคุณภำพ
(ระดับ 2)

ผลประเมินรำยองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภำพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึง่
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดกำรประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA

สูงกว่าเป้าหมาย


สูงกว่าเป้าหมาย


สูงกว่าเป้าหมาย


สูงกว่าเป้าหมาย


สูงกว่าเป้าหมาย


ระดับคุณภำพ

87.88

องค์ประกอบกำร
ประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

1. Function
Base

1.1 รายได้จากความสามารถ (ล้านบาท)
1.2 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจาก
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (เท่าของค่าใช้จ่าย
ปี 2560)
1.3 จานวนผลงานวิจัย และองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาค
การผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน
(รายการ)
2. Agenda Base 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
(ร้อยละความสาเร็จ)
2.2 การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EECi) (ร้อยละความสาเร็จ)
2.3 จานวนผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการรับรองและขึ้น
ทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย (รายการ)
2.4 จานวน SMEs ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. Area Base 3.1 การดาเนินการตามแผนการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร (ร้อยละความสาเร็จ)
3.2 การดาเนินการตามแผนโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and
Technology Assistance Program : ITAP) (ร้อยละ
ความสาเร็จ)
4. Innovation 4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนา
Base
การให้บริการ (ร้อยละ)
4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
(ร้อยละ)
4.4 การจัดสภาพแวดล้อมการทางานที่สนับสนุนให้ส่งมอบผลงาน
ที่มีความเป็นเลิศ (ร้อยละความสาเร็จ)

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

1,830
4

1,962
4.83



สูงกว่า
เป้าหมาย

240

255



100

100



100

100



67

81



1,000

1,551



100

100



100

100



85

91.91



96

99



80

90



100

100





สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย
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องค์ประกอบกำร
ประเมิน
5. Potential
Base

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) (ร้อยละ
ความสาเร็จ)

100

100



สูงกว่า
เป้าหมาย

ผลประเมินรำยตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)

6

ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดกำรประเมินผู้อำนวยกำร : นำยณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
(สัญญำจ้ำง, ผลกำรประเมินองค์กร, งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)
สูงกว่าเป้าหมาย



สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อำนวยกำร

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภำพ



องค์ประกอบกำร
ผลกำร
ประเด็นกำรประเมิน
เป้ำหมำย
ประเมิน
ดำเนินงำน
2.1 การประเมินผลงานผู้อานวยการองค์การมหาชน (Performance)
2.1.1 ผลดาเนินการ 1. การกาหนดนโยบายและ
นานโยบายของรัฐบาลมากาหนด
ผ่าน
ตัวชี้วัดตาม
เป้าหมายการทางานระยะยาวที่ นโยบายและเป้าหมายองค์กรทั้ง
สัญญาจ้าง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ระยะสั้นและระยะยาว
ผู้อานวยการ
และเสนอคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
ให้ความเห็นชอบ
2. การกาหนดนโยบายเป้าหมายการ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ประจาปีและ
ผ่าน
ทางานประจาปีและเสนอ
กาหนดตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อใช้วัดผล
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ การดาเนินงาน
ก่อนขึ้นปีงบประมาณ
3. การจัดโครงสร้างองค์กรและ
- มีการทบทวนและปรับปรุง
ผ่าน
ระบบงานให้สอดคล้องและ
โครงสร้างให้เหมาะกับการทางาน
ส่งเสริมการทางานให้บรรลุผล
- มีการจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆ
สาเร็จและยั่งยืน
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ
มีการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
การทางานของพนักงาน
4. การสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย มีการสื่อสารนโยบาย กลยุทธ์ลงไป
ผ่าน
การทางานให้กับบุคลากรทุก
ในระดับต่างๆและบุคลากรทุกระดับ
ระดับรับทราบและสามารถ
ได้รับทราบ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย ทิศทางขององค์กร

สรุปผล
ประเมิน

ผล
ประเมิน



สูงกว่า
เป้าหมาย
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องค์ประกอบกำร
ประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

5. การติดตามผลการดาเนินงาน และ มีการติดตามผลการดาเนินงาน
ให้แนวทางการทางานการแก้ไข
ผ่านช่องทางการประชุมต่างๆ
ปัญหา การปรับปรุงการทางานและ ขององค์กร
การบริหารความเสี่ยง
2.1.2 ผลการประเมิน 1. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
4 เท่าของค่าใช้จ่ายปี 2560
องค์กร และ
สังคมของประเทศที่เกิดจากการนา
2.1.3 ตัวชี้วัด
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ตามที่
2. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
12,000
คณะกรรมการ
สังคมของประเทศที่เกิดจากการนา
ประเด็นมุ่งเน้น
มอบหมาย
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ตอบ
ดาเนินการ
โจทย์ประเด็นวิจัยมุ่งเน้น
(Extra
3. การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
100%
Assignment)
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
4. รายได้จากความสามารถ
1,830 ล้านบาท
5. การนาผลงานวิจยั และองค์ความรู้
240 รายการ
ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาค
บริการ ภาคเกษตรกรรมและภาค
สังคมชุมชน
6. การปรับปรุงระบบการวัดความพึง
100%
พอใจ
7. การบริหารและพัฒนาบุคลากร
100%
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน
1. ภาวะผู้นา
2
2. การมีวิสัยทัศน์และการคิดเชิงกล2
ยุทธ์
3. ศักยภาพเพื่อการปรับเปลีย่ น
2
4. การควบคุมตนเอง
2
5. การสอนให้คาปรึกษาและมอบ
2
หมายงาน

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

ผ่าน



4.83 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายปี
2560
19,910
ประเด็น
มุ่งเน้น



100%



1,962
255 รายการ



100%



100%



2.94
2.74



2.74
2.57
2.53



สรุปผล
ประเมิน





สูงกว่า
เป้าหมาย
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 มีรายได้จากความสามารถ ทั้งสิ้น 1,962 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน (1,830 ล้านบาท)
มีการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน 5,678 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนทั้งหมด 5,732 ล้านบาท
 ดาเนินการได้ตามแผนงานการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ร้อยละ 100 ของแผน โดยมี
การจัดทารายงานการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งและแผนแม่บท นาเสนอต่อรัฐมนตรี และเผยแพร่บนเว็บไซต์
 สร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จานวน 27,545.79 ล้านบาท
หรือเท่ากับ 4.83 เท่าของค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน (4.00 เท่า)
 นาผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน จานวน 255 รายการ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน (240 รายการ)
 พัฒนามาตรฐานการสนับสนุนร่วมกับกลไกภาครัฐให้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ โดยการสนับสนุนและ
ผลักดันให้มีการประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยจากสานักงบประมาณรวม 81 ผลงาน
 สนับสนุน SME ในการสารวจความต้องการทางเทคโนโลยีและวินิจฉัยให้คาปรึกษาเบื้องต้น จานวน 1,921 ราย และสนับสนุน
SME ในกิจกรรมวิจัย /พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกไทยจากสานักงบประมาณรวม 81 ผลงาน
 สนับสนุน SME ในการสารวจความต้องการทางเทคโนโลยีและวินิจฉัยให้คาปรึกษาเบื้องต้น จานวน 1,921 ราย และสนับสนุน
SME ในกิจกรรมวิจัย /พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก จานวน 1,551 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน (1,000 รายการ)
 ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนาผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงใน
พื้นที่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยสามารถดาเนินการสาเร็จได้ร้อยละ 100 ของแผน
 ลงนามความร่วมมือสนับสนุน EECi ร่วมกับ 50 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเป็นสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศรวม 5 หน่วยงาน และลงนามความร่วมมือกับ Industrial Technology Research Institute (ITRI) เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือวิจัยพร้อมสนับสนุนการพัฒนา EECi
 ดาเนินการตามแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อต่างๆ โดยสามารถดาเนินการได้ตาม
แผนงานที่ ก าหนดร้ อ ยละ 100 ของแผน อาทิ การน าเสนอผลงานของ สวทช. ผ่ า นรายการพลั ง วิ ท ย์ คิ ด เพื่ อ คนไทย
จานวน 100 ตอน
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