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การปฏิรูประบบอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อววน.)	เป็นส่วนหนึ่งของ 

การปฏิรูประบบการพัฒนาก�าลังคน	 การพัฒนาสหวิทยาการ	 และการวิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อ 

ผลักดันผลงานที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์	 และตอบโจทย์ใน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน	 ตามแนวทางที่ก�าหนด 

ในยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 และมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ในสหสาขา	 และ 

ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การวิจัยและนวัตกรรม	 รวมถึงการพัฒนาก�าลังคน 

ที่เหมาะสม	 เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการน�าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ 

ปานกลางและกับดักความเหลื่อมล�้า	

การปฏิรูประบบ	อววน.	ครั้งนี้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทั้งในเชิงโครงสร้าง	องค์ประกอบ 

ของหน่วยงานและกลไกการขับเคลื่อนระบบฯ	 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดสรร 

งบประมาณวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 ไปยังหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม 

ที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนโดยสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

ก็เป็นผลผลิตจากการปฏิรูประบบ	อววน.	เช่นกัน	โดยเริ่มปฏิบัติงานในปี	พ.ศ.	2563

การตดิตามและประเมนิผลเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก	ทีจ่ะสะท้อนถงึความคุม้ค่าของงบประมาณ 

ลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 รวมถึงสร้างความโปร่งใสและท�าให้เกิดความ 

รับผิดรับชอบ	 (Accountability)	 ในระบบต่อการใช้เงินงบประมาณจากภาษีของประชาชน 

ให้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ส ำรประธำนกรรมกำร

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม
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ทั้งนี้	 การติดตามและประเมินผลจะส�าเร็จลุล่วงลงได้	 ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุก 

ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	 โดยมีจุดมุ่งเน้นท่ีส�าคัญคือ “กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน” โดยน�าผลสะท้อน 

ที่ได้จากการประเมิน	 กลับไปปรับปรุงให้กระบวนการท�างานดียิ่งขึ้นและสามารถสร้างผลงานที่มี 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น	 ส่งผลให้ประเทศใช้องค์ความรู ้	 ผลงานการพัฒนา 

วิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม	ในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีทิศทาง

ท้ายนี้	 ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ 

การวิจัยและนวัตกรรม	 ทุกท่าน	 ท่ีได้เสียสละมาท�าหน้าที่ที่ส�าคัญนี้	 และหวังว่าผลการด�าเนินงาน 

ในการติดตามและประเมินผลจากการลงทุนงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของกองทุน	ววน.	จะน�า 

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อระบบวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

 (นำยกำนต์ ตระกูลฮุน)

	 ประธานกรรมการ

	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	

	 การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564) ฌ



การติดตามและประเมินผล	 เป ็นกลไกส�าคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนและติดตามผล 

การด�าเนินงานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 ว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อทิศทางและการพัฒนาตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 และแผนด้านให้ประสบ 

ความส�าเร็จได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ได้อย่างไร	การตดิตามและประเมนิผลทีด่ต้ีองมีการวเิคราะห์ 

ข้อมูลและน�าผลที่ได้จากการประเมินผลแจ้งให้ผู้ถูกประเมินทราบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 ปรับปรุง 

และพัฒนาการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ

ระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 และระบบติดตาม 

การประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุน	 ววน.	 

จัดท�าขึ้นเพื่อติดตามผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (ววน.) 

ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 และเพื่อให้การลงทุนเงิน 

งบประมาณด้าน	 ววน.	 มีความโปร่งใส	 และท�าให้เกิดความรับผิดรับชอบ	 (Accountability)	 ใน 

ระบบต่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	ทั้งนี้	เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการติดตามและประเมินผล 

ของกองทุน	 ววน.	 มี	 2	 มิติ	 คือ	 ผลงานในภาพรวมของกองทุน	 ววน.	 และผลการด�าเนินงานของ 

หน่วยรับงบประมาณ	 โดยการติดตามและประเมินผลในทางปฏิบัติจะใช้วิธีการรายงานในระบบ 

ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (NRIIS)	 ยกเว้นในส่วนของการประเมินผลกระทบ 

จะใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก	 โดยท�าการประเมินภายใต้กรอบและแนวทางท่ีคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลฯ	 ก�าหนดและการประเมินในส่วนของกระบวนการท�างาน	 จะด�าเนินการโดยม ี

ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	 แต่งตั้ง	 โดยมีส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมวทิยาศาสตร์	 วจิยัและนวตักรรม	 (สกสว.)	 ท�าหน้าทีส่นบัสนนุด้านวิชาการและงานเลขานกุาร 

โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้หน่วยบรหิารและจดัการทนุ	 (PMU)	 และหน่วยรบังบประมาณน�าข้อเสนอแนะ 

ที่ได้จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้ในการพัฒนากระบวนการท�างาน	 ส่งผลให้มีความสามารถใน 

การบริหารและจัดการทุนได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	 เกิดการน�าผลงานวิจัยไปใช ้

ประโยชน์	สร้างผลลัพธ์และผลกระทบในวงกว้างต่อไป

บ ทสรุปผู้บริหำร

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ทั้งนี้	 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณจาก 

กองทุน	 ววน.	 ด�าเนินการภายใต้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร	์ 

การวจิยัและนวตักรรม	ตามมาตรา	64	แห่งพระราชบญัญตัสิภานโยบายการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2562	 โดยประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร	์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 ได้ลงนามค�าสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ 

นวัตกรรมแห่งชาติ	 ท่ี	 8/2562	 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม	 เมื่อวันที	่ 

17	ธันวาคม	2562	โดยมีส�านักติดตามและประเมินผล	สกสว.	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ	และได้เริ่ม 

ด�าเนินการประชุม	 วางกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลของกองทุน	 ววน.	 และด�าเนินการ 

ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานฯ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-	2564	โดยม ี

เนื้อหาปรากฏในรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน 

วิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-	2564	ดังนี้

ส่วนท่ีหนึง่ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรสนบัสนนุวทิยำศำสตร์

กำรวิจัยและนวัตกรรม ประกอบไปด้วย	

•	 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ	บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

•	 นโยบาย	 และข้อเสนอแนะที่ส�าคัญของคณะกรรมการฯ	 ต่อการด�าเนินงานของฝ่าย 

	 เลขานุการฯ

ส่วนที่สอง กำรออกแบบระบบติดตำมและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประกอบไปด้วย	

•	 การประเมินผลผลิต	ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรม	

•	 การประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการ	(Process	Evaluation)	ของหน่วยบริหาร 

	 และจัดการทุน	(PMU)	และหน่วยรับงบประมาณ	(Fundamental	Fund:	FF)

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ส่วนที่สำม ผลกำรด�ำเนินกำรติดตำมประเมินผล และกำรผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน 

กำรติดตำมและประเมินผลด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประกอบไปด้วย	

•	 ผลผลิตและผลงานเด่นประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-	2564	ของกองทุน	ววน.

•	 การประเมินแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่	(รายสาขา)	

•	 การประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการของ	 PMU	 และหน่วยรับงบประมาณ	 FF 

		 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	

•	 การประเมนิผลการด�าเนนิงานและผลสมัฤทธิข์อง	สกสว.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	

•	 การสร้างเครือข่ายผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของประเทศไทย

ส่วนที่สี ่ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำระบบวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ทัง้นี	้ผลการประเมนิทีไ่ด้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-	2564	จะถกูน�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบ 

ส่วนหน่ึงของการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุน	 ววน.	 

ในขั้นหลังทราบงบประมาณของกองทุนฯ	 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี

งบประมาณ	(Pre-ceiling)	ต่อไป
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Monitoring and evaluation are critical mechanisms for the development of national  
science, research, and innovation system according to the development guidelines of the 
Science, Research, and Innovation (SRI) strategies, policies, and plans. The process requires  
data analysis and feedbacks for a double-loop learning in order to improve of the operations of 
related SRI organizations and the adjustment of SRI plans.

The national SRI monitoring and evaluation (M&E) system includes the M&E of the  
organizations receiving funds from the National Science, Research, and Innovation Fund (NSRF) 
to measure outcomes and impacts generated from their operations and ensure the alignment 
of their operations with the Twenty-year National Strategy. Moreover, it ensures transparency 
and accountability of the utilization of the fund. The goals and objectives of the M&E of NSRF 
are on two dimensions: the overall performance of the fund and the individual performances 
of funded organizations. 

In practice, the M&E uses data and reports obtained from the National Research and 
Innovation Information System (NRIIS), except for the evaluations of the economic and social 
impacts of research programs and the evaluations of funded organizations following the  
concept of developmental evaluation (DE) which are conducted by external specialists or experts 
in accordance to the frameworks, guidelines or appointments suggested by the Committee  
for Monitoring and Evaluation of the Promotion of Science, Research, and Innovation. 

The Committee for Monitoring and Evaluation of the Promotion of Science, Research, 
and Innovation is supported by the Office of Thailand Science Research and Innovation (TSRI) 
as the secretariat. The ultimate goal of the committee is to give recommendations and feedbacks 
to Program Management Units (PMUs) and other funded organizations to improve their working 
processes and performances in order to meet the national development objectives, raise 
effectiveness, and generate greater outcomes and impacts from research and innovation.

By law, the M&E of the organizations funded by NSRF is operated under the Committee  
for Monitoring and Evaluation of the Promotion of Science, Research, and Innovation following 
Article 64 of the 2019 National Science, Research, and Innovation Policy Council Act.  
On December 17th of 2019, the Chairman of the council signed the National Science, Research, 
and Innovation Policy Council Decree Number 8/2562 to appoint the chairman and members 
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of the Committee for Monitoring and Evaluation of the Promotion of Science, Research, and 
Innovation. The decree also appointed TSRI as the secretariat of the committee. The committee 
convened and stipulated the guidelines of monitoring and evaluation for NSRF and assigned 
the M&E on the performances of funded organizations in the fiscal year 2020-2021. 

The highlights of this report are as follows:

Section 1: The structure of the committee 

• The composition, role and authority of the committee.
• Primary policies and suggestions of the committee for the operations of the secretariat.

Section 2: The designs of the monitoring and evaluation system for the National 
Science, Research, and Innovation Fund (NSRF)

• The evaluation of outputs, outcomes and impacts of the research and innovation 
 programs.

• Developmental evaluation of the Program Management Units (PMUs).
• Process evaluation of the funded organizations under the Fundamental Fund (FF) scheme.

Section 3: Monitoring and evaluation results and the promotions of the national 
research and innovation monitoring and evaluation system

• Outstanding outputs and performances of NSRF in the fiscal year 2020-2021.

• Evaluations of large-scaled research and innovation programs classified by research 
 fields.

• Developmental evaluation of the PMUs and process evaluation of funded organizations  
 under the Fundamental Fund (FF) scheme.

• The evaluation of performances and achievements of TSRI in the fiscal year 2020.
• The networking of Thai evaluators.

Section 4: Recommendations for the development of science, research, and  
innovation system

The evaluation results in the fiscal year of 2020-2021 will be critical for budget allocations 
of NSRF to the whole organizations in the SRI system after the total budget of the fund is  
announced through the draft of the Annual Budget Act in the pre-ceiling phase.
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โครงสร้างของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์

การวิจัยและนวัตกรรม

บทที่ 1



การปฏิรูประบบวิจัยในประเทศไทยท�าให้เกิดกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม 

ที่ท�าหน้าที่จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม	ไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งการติดตาม 

และประเมินผลเป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากท่ีจะสะท้อนถึงความคุ้มค่าของแผนและผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุน 

งบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 จึงได้เกิดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน 

วิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรมขึ้น	 ตามมาตรา	 64	 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2562	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

การสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้และ 

ประสบการณ์สูงด้านการวิจัยและนวัตกรรม	 ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ	 ผู้แทนกระทรวง

กลาโหม	 ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	 ผู้แทนส�านักงบประมาณ	 ผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ	 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ผู้แทนสภาหอการค้า 

แห่งประเทศไทย	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย	 และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการ 

ประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 ด้านสังคมศาสตร์และด้านมนุษยศาสตร ์

ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าสี่คน	 แต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ	 โดยประธานสภานโยบาย 

การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 ได้ลงนามค�าส่ังสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ	ที	่8/2562	เรือ่ง	แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ

ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม	 เม่ือวันที่	 17	 

ธันวาคม	2562	และในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	การวิจัย 

และนวัตกรรมครั้งที่	 1/2563	 เม่ือวันศุกร์ที่	 24	 มกราคม	 2563	 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งส�านักติดตาม 

และประเมินผลของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (สกสว.)	 ท�าหน้าที่ 

เป็นเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	(รูปที่	1-1)	

บทที่ 1
โครงสร้างของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

1.2  บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร	์ 

การวิจัยและนวัตกรรม	มีดังนี้	

1.	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

2.	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน

3.	 รายงานผลการปฏิบตังิานพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์	 วจิยัและ 

นวัตกรรมเพื่อเสนอสภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติต่อไป

รูปที่ 1-1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
(มาตรา 64 พรบ. สภานโยบายฯ) 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(ค�ำสั่งสภำนโยบำย ที่ 8/2562)

เลขำนุกำร
(มติคณะกรรมกำรติดตำมฯ 1/2563)

กรรมกำรผู้แทนหน่วยงำน

1.	นายกานต์	ตระกูลฮุน	 ประธานกรรมการ
2.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์จรัส	สุวรรณเวลา	 กรรมการ
3.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ธีระพันธ์	เหลืองทองค�า	 กรรมการ
4.	ศาสตราจารย์ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	 กรรมการ
5.	นายแพทย์ยศ	ตีระวัฒนานนท์	 กรรมการ
6.	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ศุภสิทธิ์	พรรณารุโณทัย	 กรรมการ
7.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์			กรรมการ
8.	นายสมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์	 กรรมการ

1.	รองศาสตราจารย์	ดร.พงศ์พันธ์	แก้วตาทิพย์	 เลขานุการ
2.	รองศาสตราจารย์	ดร.คมสัน	สุริยะ	 ผู้ช่วยเลขานุการ
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชลิตา	ศรีนวล	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 1.		ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	 กรรมการ
	 2.		ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	 กรรมการ
	 	 วิจัยและนวัตกรรม	
	 3.		ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		 กรรมการ
	 4.		ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	 กรรมการ
	 5.		ผู้แทนส�านักงบประมาณ		 กรรมการ
	 6.		ผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ	 กรรมการ
	 	 และสังคมแห่งชาติ	
	 7.		ผู้แทนกรมบัญชีกลาง		 กรรมการ
	 8.		ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 กรรมการ
	 9.		ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 กรรมการ
	10.	 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย	 กรรมการ
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4.	 เสนอแนะต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 หรือ 

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อพิจารณาส่ังให้แก้ไขหรือชะลอหรือยุต ิ

การด�าเนินการสนับสนุนทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยบริหารและ 

จัดการทุน	ที่ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในกรณีที่พบปัญหาการทุจริตในการสนับสนุนทุน

5.	 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่สภานโยบาย	 หรือคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม 

มอบหมาย

1.3  นโยบาย และข้อเสนอแนะที่ส�าคัญของคณะกรรมการฯ ต่อการด�าเนินงาน 
 ของฝ่ายเลขานุการฯ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนบัสนนุวิทยาศาสตร์	 การวจัิยและนวตักรรม	 ได้ปฏิบตังิาน

ตามบทบาทและหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม 

แห่งชาต	ิพ.ศ.	2562	มาตรา	64	เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ของการปฏริปูระบบ	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม 

โดยได้มอบหมาย	 ให้นโยบาย	 และข้อเสนอแนะท่ีส�าคัญในการด�าเนินงานด้านวิชาการแก่ฝ่ายเลขานุการฯ 

รวมถงึมข้ีอเสนอแนะต่อคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(กสว.)	ในประเดน็ส�าคญั	ดงันี้

ด้านการแต่งตั้งคณะท�างานต่าง ๆ  (รายละเอียดปรากฏอยู่ในภาคผนวก)

●	 แต่งตั้ง	 สกสว.	 ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการและงานด้านวิชาการในคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม	

●	 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของฝ่ายเลขานุการฯ	 เพื่อให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง 

การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	และการติดตาม 

และประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

●	 แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการ	 (Process	 Evaluation)	 

ของหน่วยบริหารและจัดการทุน	(PMU)	และหน่วยรับงบประมาณ	(Fundamental	Fund:	FF)	เพื่อติดตาม 

และประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการของ	 PMU	 และหน่วยรับงบประมาณ	 FF	 ให้ข้อคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบรหิารจดัการงานวจิยัและนวตักรรมของ	PMU	และหน่วยรบั 

งบประมาณ	FF

●	 เห็นชอบต่อรายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่	 (รายสาขา) 

เพื่อก�าหนดแนวทางและกรอบการประเมินแผนงานวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา	คัดเลือกผู้ประเมิน	 ก�ากับ 

ติดตาม	รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมิน

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)4



ด้านการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล

●	 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ	 ศึกษาข้อมูลและรูปแบบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ของไทยและต่างประเทศ	 (ประเทศอังกฤษ	 และประเทศสิงคโปร์)	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับหรือ 

ก�าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้ากับบริบทของประเทศไทย	

●	 ให้แนวคดิต่อฝ่ายเลขานกุารฯ	ในการด�าเนนิการให้เกดิการจดัตัง้กลุม่ความร่วมมอื	(Consortium) 

ของผู้ประเมินงานวิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามและการประเมินผลการวิจัยและ 

นวัตกรรม	ภายใต้ระบบวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของชาติ

●	 เหน็ชอบต่อกรอบและแนวทางการตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานของส�านกังานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 โดยใช้หลักการประเมินเพื่อการพัฒนา	 (Developmental 

Evaluation:	DE)

●	 เห็นชอบต่อกรอบและแนวทางการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการ	 (Process 

Evaluation)	ของหน่วยบรหิารและจดัการทนุ	(PMU)	และหน่วยรบังบประมาณ	(Fundamental	Fund:	FF) 

โดยใช้หลักการประเมินเพื่อการพัฒนา	(DE)

●	 เห็นชอบต่อกรอบและแนวทางการติดตามประเมินผลแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่	 

(รายสาขา)	โดยใช้กรอบการประเมนิของ	Organization	of	Economic	Co-operation	and	Development 

(OECD)	ทั้ง	6	ด้าน	ประกอบด้วย	Relevance,	Coherence,	Effectiveness,	Efficiency,	Outcome	&	 

Impact	และ	Sustainability	

●	 ด�าริให้มีวาระการประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพ่ือถอดบทเรียนจากการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการใช้ประโยชน	์ และเกิดผลลัพธ์ผลกระทบที่ส�าคัญของประเทศ 

รวมทั้งการประเมินผลในระดับและมิติอื่น	 ๆ	 ที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล	 ววน.	 และ 

น�าแนวทางที่ได้จากการระดมสมองมาใช้ในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล	ววน.	ต่อไป

ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล 

●	 เห็นชอบต่อชุดค�าถามผลลัพธ์งานวิจัยที่ฝ่ายเลขาฯ	ได้พัฒนาขึ้นให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย 

โดยประยุกต์มาจากรูปแบบการเก็บข้อมูลของ	 Researchfish	 ประเทศอังกฤษ	 ที่ได้ผ่านการจัดท�า	 Focus	 

Group	 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา	 ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน	 และผู้ประเมิน 

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 

ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม 

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	
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บทที่



●	 ให้ฝ่ายเลขานกุารฯ	น�าระบบการเก็บข้อมลูผลลัพธ์งานวจัิยและนวตักรรมทีพ่ฒันาขึน้	ประสานงาน 

กับทีมจัดท�าระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (NRIIS)	 เพื่อไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนในการ 

จัดท�าฐานข้อมูล	ทั้งนี้ระบบต่าง	ๆ	ควรให้เป็นแบบอัตโนมัติ	เพื่อลดเวลาในการกรอกข้อมูลของนักวิจัย

ด้านการติดตามและประเมินผลเชิงประเด็น

●	 เห็นชอบต่อกรอบแนวคิดการประเมินผลเพื่อถอดบทเรียนการรับมือกับการระบาดของโรค	 

Covid-19	 และการจัดสรรงบวิจัยของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (ววน.)	 เพื่อรับมือ 

กับการระบาดของโรค	Covid-19	โรคระบาดใหม่	และภัยพิบัติอื่นในประเทศไทย	

●	 เหน็ชอบต่อการประเมนิแผนงานวจิยัและนวตักรรมขนาดใหญ่	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-	2564 

จ�านวน	 7	 แผนงาน	 ใน	 5	 กลุ่มเรื่อง	 ประกอบด้วย	 พลังงาน	 สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน/เกษตร 

และอาหาร/สุขภาพและการแพทย์/สังคม	(ชุมชนและพื้นที่)	และท่องเที่ยวและบริการ

ด้านการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

●	 เหน็ชอบต่อข้อเสนอแนะในการพฒันาการด�าเนนิงานของ	PMU	และควรมกีารพฒันาทีส่อดคล้อง 

ไปด้วยกันทั้งระบบ	 โดยจะต้องเขียนเป็นโครงการเสนอของบประมาณเพื่อการพัฒนา	 มายังกองทุนส่งเสริม 

ววน.	 เพื่อประกอบการพิจารณา	 ท้ังน้ีขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ	 น�าเสนอให้	 กสว.	 ได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะ 

ที่ได้จากการประเมินผลการด�าเนินงานดังกล่าว	 เพื่อหาช่องทางในการพัฒนากระบวนการท�างานของ	PMU 

ต่อไป	

ด้านการสื่อสารกับประชาคม ววน.

●	 ด�าริให้จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจให้หน่วยบริหารและจัดการทุน	 (PMU)	 และหน่วยรับ 

งบประมาณ	 (Fundamental	 Fund:	 FF)	 ได้รับทราบแนวทางในการติดตามและประเมินผลของกองทุน 

ส่งเสรมิ	ววน.	โดยมจีดุมุง่หมายหลกัเพือ่สร้างให้เกดิความรบัผดิรบัชอบ	(Accountability)	ขึน้ในระบบ	ววน. 

และให้เกิดวัฒนธรรมในการส่งมอบผลผลิต	ผลลัพธ์และผลกระทบจากกองทุน	ววน.	ของประเทศ	อันจะน�า 

ไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน	โดยใช้ฐานความรู้และนวัตกรรม

●	 ให้คณะกรรมการและเลขานุการพิจารณากลไกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของ	PMU	หน่วยงานวิจัย 

และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	 ในการออกแบบ	 ด�าเนินการ	 และรับทราบผลการประเมิน	 ววน.	 ให้เกิด 

การมีส่วนร่วมมากขึ้น

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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การออกแบบระบบติดตามและประเมินผล 
ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

บทที่ 2



การติดตามและประเมินผล	 เป็นกลไกส�าคัญหน่ึงในการขับเคล่ือนและติดตามผลการด�าเนินงาน 

ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	ว่าสามารถตอบสนองต่อทิศทางและการพัฒนา 

ตามท่ีก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 และแผนด้านให้ประสบความส�าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ 

อย่างไร	 การติดตามและประเมินผลที่ดีต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและน�าผลที่ได้จากการประเมินผลแจ้งให ้

ผู้ถูกประเมินทราบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้	ปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ

โดยระบบติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริม	 ววน.	 มีกรอบการติดตามและประเมินผล 

แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วนคือ	 (1)	 การประเมินผลผลิต	 ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรม	 

และ	 (2)	 การประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน	 (PMU)	 และหน่วยรับงบประมาณ 

(Fundamental	 Fund:	 FF)	 ระบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าว	 จัดท�าขึ้นเพื่อติดตามผลลัพธ์และ 

ผลกระทบจากผลงาน	ววน.	ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และเพื่อให้ 

การลงทุนเงินงบประมาณด้าน	 ววน.	 มีความโปร่งใส	 และท�าให้เกิดความรับผิดรับชอบ	 (Accountability) 

ในระบบต่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 การออกแบบระบบการติดตามและการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
 ของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม  ววน. 

2.1.1 ระบบการติดตามและประเมินผลผลิตของงานวิจัยและนวัตกรรม 

	 	 ระบบการติดตามและประเมินผลผลิตของกองทุนส่งเสริม	 ววน.	 ถูกออกแบบเพื่อใช้ใน 

การติดตามและประเมินผลผลิตที่ปฏิบัติได้จริงจากแผนงานเทียบกับที่คาดการณ์และระบุไว้ในค�ารับรอง 

การออกแบบระบบติดตามและประเมินผล
ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 (ววน.)

บทที่ 2

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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การปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ	 ด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 เป็นการประเมิน 

ความรับผิดรับชอบ	 (Accountability)	 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของการสร้างและการน�าส่งผลผลิต 

โดยการติดตามและประเมินผลในระดับผลผลิต	จะแบ่งออกเป็น	2	ช่วง	ดังนี้

  1. กำรติดตำมระหว่ำงด�ำเนินกำรวิจัย เป็นการติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินการ/ 

การสร้างผลผลติ	 ซึง่หน่วยรบังบประมาณต้องติดตามให้หวัหน้าโครงการทกุโครงการ	 รายงานข้อมลูการสร้าง 

ผลผลิตให้เป็นปัจจุบันที่สุด	 (Update)	 ทุก	 6	 เดือน	 ในระบบ	 NRIIS	 โดยจะพิจารณาจากความก้าวหน้า	 

(Progress)	ในการสร้างผลผลิต	เทียบกับแผนงานและก�าหนดเวลาที่ก�าหนดไว้ในค�ารับรองฯ

  2. กำรติดตำมเมื่อสิ้นสุดกำรวิจัย เป็นการติดตามการส่งมอบผลผลิตที่ปฏิบัติได้จริงของ 

แผนงานเทียบกับผลผลิตที่ได้ก�าหนดไว้ในแบบค�ารับรองฯ	 ซ่ึงจะประเมินเม่ือครบ	 1	 ปี	 โดยหน่วยรับ 

งบประมาณต้องติดตามให้หัวหน้าโครงการทุกโครงการ	 รายงานผลผลิตให้เป็นปัจจุบันที่สุด	 (Update)	 

พร้อมทั้งแนบหลักฐาน/เอกสารประกอบยืนยันคุณภาพของผลผลิต	 ในระบบ	 NRIIS	 ทั้งนี้	 จะอนุญาตให้ 

น�าส่งผลผลิตได้ภายในไม่เกิน	2	ปีงบประมาณ	โดยจะพิจารณาความก้าวหน้าในการส่งมอบผลผลิตเทียบกับ 

แผนงานและก�าหนดเวลาที่ได้ก�าหนดไว้ในค�ารับรองฯ	

ทั้งนี้	 โดยมีรายละเอียดประเภทของผลผลิตที่จัดเก็บในระบบ	 NRIIS	 ปรากฏดังตารางท่ี	 2-1	 

ด้านล่างนี้

	 1.	 องค์ความรู้	 องค์ความรู้ใหม่	 เรื่อง	 •	จ�านวน

	 	 	 องค์ความรู้ใหม่	 ชุด	 •	หลักฐานแสดงความเป็นองค์ความรู้	

	 	 	 องค์ความรู้ใหม่	 ฐานข้อมูล	 	 1)	ค�าส�าคัญ	(ความสอดคล้องของ

	 	 	 องค์ความรู้ใหม่	 หลักสูตร	 	 	 ค�าส�าคัญ)	;	ค�าอธิบายโดยสังเขป	

	 	 	 	 	 	 2)	ความสอดคล้องของเนื้อหา

	 	 	 	 	 	 3)	ค�าอธิบายความใหม่	โดยสังเขป

	 	 	 	 	 	 	 (หลักฐานความใหม่	เช่น	การตรวจสอบ

	 	 	 	 	 	 	 สิทธิบัตร	หรือ	บทความวิชาการ

	 	 	 	 	 	 	 เป็นต้น)	(ระบุจ�านวนค�าหรือบรรทัด)

ตำรำงที่ 2-1 รายละเอียดประเภทของผลผลิต

ล�ำดับ ผลผลิต ประเภทผลผลิต หลักฐำน/เอกสำรประกอบหน่วยนับ
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การออกแบบระบบติดตามและประเมินผลของ
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2

บทที่



ล�ำดับ ผลผลิต ประเภทผลผลิต หลักฐำน/เอกสำรประกอบหน่วยนับ

	 2.	 การพัฒนา	 เครือข่ายความร่วมมือ	 เครือข่าย	 จ�านวน	;	หลักฐานแสดงความร่วมมือ/

	 	 ก�าลังคน	 	 	 เครือข่าย

	 	 	 น.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษา	 คน	 •	จ�านวน

	 	 	 น.ศ.ระดับปริญญาตรี	 คน	 •	ระบุด้าน	(หลักฐานการเป็นนักศึกษาที่

	 	 	 น.ศ.ระดับอาชีวศึกษา	 คน	 	 สอดคล้องกับด้าน	เช่น	คณะ	ภาควิชา)	

	 	 	 นักวิจัยชุมชนท้องถิ่น	 คน	 •	จ�านวน

	 	 	 นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ		 คน	 •	ชุมชนเป้าหมาย	หรือภาคเอกชนเป้าหมาย

	 	 	 (พื้นฐาน,	R&D)	 	 	 (หลักฐานแสดงความเป็นชุมชนเป้าหมาย/

	 	 	 นักวิจัยภาคเอกชน	 คน	 	 หลักฐานแสดงความเป็นภาคเอกชน

	 	 	 	 	 	 เป้าหมาย)

	 	 	 นักวิชาการอิสระ	 คน	 มีรายชื่อนักวิจัยในระบบ	NRIIS

	 3.	 ผลงานตีพิมพ์	 ระดับชาติ	 เรื่อง	 •	จ�านวน

	 	 	 ระดับนานาชาติ	 เรื่อง	 •	ต้นฉบับบทความวิจัย	(Manuscript)			

	 	 	 	 	 	 หรือ	Manuscript	Number

	 	 	 	 	 •	บทความวิจัย	หรือ	เอกสารตอบรับ

	 	 	 	 	 	 การตีพิมพ์	หรือ	DOI

	 4.	 หนังสือ	 Book	Chapter	 บท	 •	หลักฐาน	Peer	review	และมีเลข	ISBN

	 	 	 ระดับชาติ	 	 •	ส�านักพิมพ์

	 	 	 Book	Chapter	 บท	 •	จ�านวนบท/เล่ม	;	จ�านวนหน้า	(นับเฉพาะ

	 	 	 ระดับนานาชาติ	 	 	 พิมพ์ครั้งที่	1)

	 	 	 หนังสือเล่มระดับชาติ	 เล่ม	

	 	 	 หนังสือเล่มระดับ	 เล่ม

	 	 	 นานาชาติ	

	 5.	 การประชุม	 น�าเสนอแบบปากเปล่า	 เรื่อง	 •	จ�านวนผลงาน

	 	 เผยแพร่ผลงาน/	 น�าเสนอแบบโปสเตอร์	 เรื่อง	 •	ประกาศนียบัตร	หรือเอกสารยืนยัน

 	 สมัมนาระดบัชาต	ิ 	 	 	 การเข้าร่วมน�าเสนอ

	 6.	 การประชุม	 น�าเสนอแบบปากเปล่า	 เรื่อง

	 	 เผยแพร่ผลงาน/	 น�าเสนอแบบโปสเตอร์	 เรื่อง	

	 	 สัมมนาระดับ	 	 	

	 	 นานาชาติ	 	

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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	 7.	 ต้นแบบ	 ระดับภาคสนาม	 ต้นเเบบ	 •	จ�านวน

	 	 ผลิตภัณฑ์	 ระดับห้องปฏิบัติการ	 ต้นเเบบ	 •	เอกสารแสดงระดับ	TRL	เช่น	

	 	 	 ระดับอุตสาหกรรม	 ต้นเเบบ	 	 1)	ค�าส�าคัญ	(แสดงความสอดคล้องของ

	 8.	 ต้นแบบ	 ระดับภาคสนาม	 ต้นเเบบ	 	 	 ค�าส�าคัญกับ	...)	

	 	 เทคโนโลยี	 ระดับห้องปฏิบัติการ	 ต้นเเบบ	 	 2)	ความใหม่	โดยสังเขป	พร้อมแนบรูป	

	 	 	 ระดับอุตสาหกรรม	 ต้นเเบบ	 	 	 และ/หรือแบบ	

	 9.	 กระบวนการใหม่	 ระดับภาคสนาม	 กระบวนการ	 	 3)	ความสอดคล้องของผลผลิตกับความ

	 	 	 ระดับห้องปฏิบัติการ	 กระบวนการ	 	 	 ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	หรือผู้น�า

	 	 	 ระดับอุตสาหกรรม	 กระบวนการ	 	 	 ไปใช้ประโยชน์

	 	 	 	 	 •	ความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม

		 	 	 	 	 	 (Technology	Readiness	Level:	TRL)

	 	 	 	 	 	 ทั้งตอนเริ่มต้น	(Proposal)	และตอนปิด

	 	 	 	 	 	 โครงการ

	 10.	 โครงสร้าง	 โรงงานต้นแบบ	 เเห่ง	 •	จ�านวน

	 	 พื้นฐาน	 ศูนย์วิจัยและพัฒนา	 เเห่ง	 •	ระดับความส�าเร็จของงาน	(สร้างส�าเร็จ

	 	 	 ห้องปฏิบัติการ/		 เเห่ง	 	 ติดตั้งส�าเร็จ	ใช้งานได้จริง	เป็นต้น)	

	 	 	 หน่วยวิจัย	 	 •	ระดับของศูนย์	(หน่วยวิจัย	COE,	

	 	 	 	 	 	 National	Center)

	 11.	 ทรัพย์สินทาง	 ความลับทางการค้า	 เรื่อง	 •	จ�านวน

	 	 ปัญญา	 เครื่องหมายทางการค้า	 เรื่อง	 •	เลขจดแจ้ง

	 	 	 พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์	 สายพันธุ์	 •	ใบประกาศโฆษณา

	 	 	 ลิขสิทธิ์	 เรื่อง	

	 	 	 สิทธิบัตร	 เรื่อง	

	 	 	 อนุสิทธิบัตร	 เรื่อง	

	 12.	 การฝึกอบรม	 กลุ่มคนที่ต้องการ	 คน	 •	จ�านวน

	 	 เพื่อเพิ่มทักษะ	 ทักษะพิเศษ	 	 •	ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม

	 	 	 เกษตรกรรุ่นใหม่	 คน	

	 	 	 ครู/อาจารย์	 คน	

	 	 	 เด็กและเยาวชน	 คน	

ล�ำดับ ผลผลิต ประเภทผลผลิต หลักฐำน/เอกสำรประกอบหน่วยนับ
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การออกแบบระบบติดตามและประเมินผลของ
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2

บทที่



 13. จ�านวนหน่วยงาน	 หน่วยก�าหนดนโยบาย	 ระบบ	 •	จ�านวน

	 	 ที่เข้าอบรมใน	 หน่วยงานอื่น	ๆ	ที่	 ระบบ	 •	ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม

	 	 โครงการพัฒนา		 เกี่ยวข้อง

	 	 ระบบสารสนเทศ/	 หน่วยบริหารและ	 ระบบ

	 	 ระบบมาตรฐาน	 จัดการทุน	

	 	 	 หน่วยรับงบประมาณ	 ระบบ	

	 14.	 ร้อยละความ	 ร้อยละความส�าเร็จ	 ระบบ	 •	หลักฐานแสดงร้อยละความส�าเร็จ	ตามที่

	 	 ส�าเร็จของการ	 เทียบกับที่วางไว้รายปี	 	 	 ระบุไว้ในค�ารับรอง

	 	 พัฒนาระบบ	 ร้อยละความส�าเร็จ	 ระบบ	 •	ค�าอธิบายความส�าเร็จโดยสังเขป

	 	 สารสนเทศ/	 เทียบกับภาพรวมระบบ

	 	 ระบบมาตรฐาน	 ทั้งหมดของโครงการ

ล�ำดับ ผลผลิต ประเภทผลผลิต หลักฐำน/เอกสำรประกอบหน่วยนับ

หมำยเหตุ ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ประเภทของผลผลิตได้มีการทบทวน	และปรับลดลงเหลือ	10	ประเภท

2.1.2 ระบบการติดตามและประเมินผลลัพธ์ของงานวิจัยและนวัตกรรม 

	 	 ระบบการติดตามและประเมินผลลัพธ์ของงานวิจัยและนวัตกรรมของกองทุนส่งเสริม	 ววน. 

ถูกออกแบบเพ่ือใช้ในการติดตามผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (ววน.) 

เพื่อตอบต่อข้อค�าถามถึงการลงทุนเงินงบประมาณด้าน	 ววน.	 ว่ามีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	 ท�าให้เกิด 

ความรับผิดรับชอบ	(Accountability)	ขึ้นในระบบ	ววน.	ได้อย่างไร

	 	 ที่ผ่านมาในประเทศไทย	 ไม่เคยมีการออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลลัพธ์ของ 

งานวิจัยและนวัตกรรมมาก่อน	ด้วยเหตุนี้	ส�านักติดตามและประเมินผล	สกสว.	ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 

ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	 ววน.	 จึงได้ด�าเนินการศึกษารูปแบบการติดตามและประเมินผล 

ของต่างประเทศ	 เช่น	 ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ	 และประเทศสิงคโปร์	 เป็นต้น	 ผลการศึกษา	 

พบว่า	 ระบบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรอังกฤษ	 เป็นรูปแบบ 

ของแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า	 Researchfish	 ซ่ึงจะท�าการเก็บรวบรวมผลลัพธ์และผลกระทบที่ได้จากงานวิจัย 

และนวตักรรมในลกัษณะ	Cloud-based	Technology	ทีค่รอบคลมุทัง้งานวจิยัด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี 

นวัตกรรม	 และงานด้านสังคมศาตร์และมนุษย์ศาสตร์	 ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์จะเก็บข้อมูลผลลัพธ์และ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย	 โดยการส�ารวจข้อมูล	 เช่น	 ข้อมูลนักวิจัย	 ข้อมูลแหล่งทุน	 ทรัพย์สิน 

ทางปัญญา	 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ	 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	 เป็นต้น	 ซึ่งพบว่ายังไม่ครบในทุกมิต	ิ 

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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กล่าวคือ	 ไม่พบข้อมูลการส�ารวจในมิตินโยบาย	สังคมและส่ิงแวดล้อม	 ดังน้ัน	 จึงใช้รูปแบบการติดตามและ 

ประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศอังกฤษ	 เป็นตัวแบบในการศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูล 

ผลลัพธ์และผลกระทบ	 จนท�าให้ได้ประเภทการจัดเก็บข้อมูลของผลลัพธ์	 จ�านวน	 13	 ประเภท	 รวมถึง 

ได้ชุดค�าถามผลลัพธ์งานวิจัยและนวัตกรรม	 (รายละเอียดปรากฏดังภาคผนวกที่	 1)	 ที่ได้พัฒนาขึ้นให้เข้ากับ 

บริบทของประเทศไทย	 ซ่ึงได้ผ่านการจัดท�า	 Focus	 Group	 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

สาขา	 ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน	 และผู้ประเมินที่มีความเช่ียวชาญด้านศาสตร์การประเมินผลลัพธ์และ 

ผลกระทบ	

	 	 โดยการติดตามและประเมินผลในระดับผลลัพธ์	 จะด�าเนินการติดตามทุกปีงบประมาณ	 

โดยหน่วยรบังบประมาณจะต้องตดิตามให้หวัหน้าโครงการทกุโครงการรายงานผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากงานวจัิย 

และนวัตกรรมที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม	 ววน.	 ลงในระบบ	 NRIIS	 ทุกปีเป็นระยะเวลา 

ต่อเนื่อง	5	ปี	เพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	

	 	 ทั้งนี้	 การจัดให้มีการรายงานผลลัพธ์ของงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านรูปแบบชุดค�าถาม 

ผลลัพธ์งานวิจัยและนวัตกรรม	 ได้ออกแบบระบบให้อยู่ในรูปของกำรเชื่อมต่อข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพื่อ 

ไม่สร้ำงภำระในกำรกรอกข้อมูลให้แก่นักวิจัย ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการรายงานผลลัพธ ์

ดังกล่าว	 โดยทีมพัฒนาระบบ	 NRIIS	 ส�าหรับรายละเอียดประเภทของผลลัพธ์และค�านิยาม	 ตัวอย่าง 

ชุดค�าถามผลลัพธ์งานวิจัยและนวัตกรรม	 และหลักการกรอกข้อมูลผลลัพธ์งานวิจัยและนวัตกรรม	ปรากฏ 

ดังตารางที่	2-2	และรูปที่	2-1	ด้านล่างนี้

ตำรำงที่ 2-2 กลุ่มของผลกระทบ	ประเภทผลลัพธ์และค�าจ�ากัดความ

ค�ำจ�ำกัดควำม
(Definition)

กลุ่มของผลกระทบ
(Impact Area)

ประเภทของผลลัพธ์
(Types of Outcomes)

 กำรสร้ำงองค์ควำมรู	้ ผลงานตีพิมพ์	 ผลงำนตีพิมพ	์หมายถึง	ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ

 ใหม่ (Generating	 (Publications)	 สิง่พมิพ์และไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์	ซึง่เกดิจากการศกึษาวจิยั	

New Knowledge)	 	 เช่น	บทความจากการประชุมวิชาการ	บทความวิจัย

	 	 	 บทความปริทัศน์	บทความวิชาการ	หนังสือ	ต�ารา

			 	 พจนานุกรม	และงานวิชาการอื่น	ๆ	ในลักษณะเดียวกัน

   กำรอ้ำงอิง	หมายถึง	จ�านวนครั้งในการอ้างอิงผลงาน

	 	 	 วิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	นานาชาติ	โดยสืบค้น

	 	 	 จากฐานข้อมูลวารสารวิชาการ	เช่น	TCI,	Scopus,	

	 	 	 Web	of	Science	เป็นต้น
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การออกแบบระบบติดตามและประเมินผลของ
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2

บทที่



	 	 เครื่องมือและระเบียบ	 เครื่องมือหรือกระบวนการที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง

	 	 วิธีการวิจัย	(Research	 ทดสอบ	เก็บรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูล	โดยเป็น

	 	 Tools	and	Methods)	 สิ่งใหม่ที่ไม่ได้มีมาก่อน	แต่ได้เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ

	 	 	 โดยมีผู้น�าเครื่องมือและระเบียบวิธีการวิจัยไปใช้ต่อ

	 	 	 และมีหลักฐำนอ้ำงอิงได้

	 	 ฐานข้อมูลและแบบจ�าลอง	 ฐานข้อมูล	(ระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน)	หรือ

	 	 วิจัย	(Research		 แบบจ�าลอง	(การสร้างรปูแบบเพือ่แทนวตัถ	ุกระบวนการ

	 	 Databases	and	Models)	 ความสัมพันธ์	หรือ	สถานการณ์)	ที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก

	 	 	 งานวิจัย	โดยมีผู้น�าฐานข้อมูลหรือแบบจ�าลองไปใช้

	 	 	 ให้เกิดประโยชน์มีหลักฐำนอ้ำงอิงได้

 กำรต่อยอดงำนวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา/		 ทรัพย์สินทำงปัญญำ	หมายถึง	การประดิษฐ์	คิดค้นหรือ

 เพือ่น�ำไปสูผ่ลิตภณัฑ์ การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช	 คิดท�าขึ้น	อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใด

 และบริกำรใหม่  และพันธุ์สัตว์	และ	 ขึ้นใหม่	หรือการกระท�าใด	ๆ	ที่ท�าให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์

 (Translating  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ	 หรือกรรมวิธี	หรือการกระท�าใด	ๆ	เกี่ยวกับงานที่

 Research Ideas (Intellectual	Property,	 ผูส้ร้างสรรค์ได้รเิริม่โดยใช้สตปัิญญาความรู	้ความสามารถ

 into New Products Registered	Plants	 และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างให้เกิด

 and Services)	 Varieties	and	Animals	 งานสร้างสรรค์	9	ประเภทตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้

  Breeding	and	Licensing)	 ความคุ้มครอง	เช่น	งานวรรณกรรม	งานศิลปกรรม

			 	 งานดนตรกีรรม	งานภาพยนตร์	เป็นต้น	โดยไม่ลอกเลยีน

   งำนของผู้อื่น	ซึ่งเกิดจากผลงานด้าน	ววน.	ที่ได้รับ

	 	 	 งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม	ววน.	โดยมี

   หลักฐำนอ้ำงอิงได้

   กำรขึน้ทะเบยีนพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว์	หมายถงึ	

	 	 	 พนัธุพ์ชืหรือพันธุ์สัตว์ที่เกิดจากงานวิจัย	และจะต้อง

	 	 	 จดทะเบียนพันธุ์ใหม่	โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับ

	 	 	 จดทะเบียนพันธุ์	หรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย	

ค�ำจ�ำกัดควำม
(Definition)

กลุ่มของผลกระทบ
(Impact Area)

ประเภทของผลลัพธ์
(Types of Outcomes)

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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   กำรอนุญำตให้ใช้สิทธ	ิหมายถงึ	การทีเ่จ้าของสิทธอินุญาต
	 	 	 ให้ผู้ขอใช้สิทธิใด	ๆ	ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย	เช่น	ผลิต/
	 	 	 ขาย/ใช้	หรือมีไว้	โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็น
	 	 	 เจ้าของสิทธิ	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก	
   โดยมีหลักฐำนอ้ำงอิงได้ 

	 	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี		 การน�าเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย
	 	 (Technology	Transfer)		 และนวัตกรรม	ถ่ายทอดให้แก่ผู้ใช้	และเกิดการน�าเอา
	 	 	 ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่
	 	 	 การขยายผลในเชิงพาณิชย์	โดยมีหลักฐำนอ้ำงอิงได้

	 	 ผลติภัณฑ์และกระบวนการ		 ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรใหม	่หมายถึง	ผลิตภัณฑ์
	 	 บริการ	และการรับรอง	 ประเภทต่าง	ๆ	ที่ได้จากการวิจัย	เช่น	ผลิตภัณฑ์
	 	 มาตรฐานใหม่		 ทางการแพทย์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์
	 	 (New	Products/	 และปัญญาประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและ
	 	 Processes,	New	Services	 เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร
  and	New	Standard		 ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์	รวมถึง
	 	 Assurances)	 กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์	หรอืการจัดการในรปูแบบใหม่
			 	 ซึง่เป็นส่ิงใหม่หรอืพฒันาให้ดข้ึีนกว่าเดิมอย่างมีนัยส�าคญั
   น�าไปใช้ประโยชน์ได้	และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทาง
	 	 	 เศรษฐกิจและสังคม

   บริกำรใหม	่หมายถึง	รูปแบบและวิธีการบริการใหม่	ๆ	
   ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส�าคัญ
			 	 น�าไปใช้ประโยชน์ได้	และสามารถก่อให้เกิดคุณค่าทาง
	 	 	 เศรษฐกิจและสังคม

   กำรรับรองมำตรฐำนใหม	่หมายถึง	มาตรฐานที่พัฒนา
	 	 	 ขึ้นใหม่	และ/หรือศูนย์ทดสอบต่าง	ๆ	ที่พัฒนาจนได้รับ
	 	 	 การรับรองมาตรฐาน	เพื่อสร้างความสามารถทางด้าน
	 	 	 คุณภาพ	ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ	และ
	 	 	 สามารถก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม	

   โดยมีหลักฐำนอ้ำงอิงได้

ค�ำจ�ำกัดควำม
(Definition)

กลุ่มของผลกระทบ
(Impact Area)

ประเภทของผลลัพธ์
(Types of Outcomes)
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ค�ำจ�ำกัดควำม
(Definition)

กลุ่มของผลกระทบ
(Impact Area)

ประเภทของผลลัพธ์
(Types of Outcomes)

 กำรผลักดันนโยบำย การผลักดันนโยบายแนว	 การด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการน�า

 และกลุ่มผู้มี ปฏิบัต	ิแผนและกฎระเบียบ	 ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย	หรือเกิด

 ส่วนได้ส่วนเสีย (Influence	on	Policy,	 แนวปฏิบัติ	แผนและกฎระเบียบต่าง	ๆ	ขึ้นใหม่	เพื่อให้

 (Influencing Practice,	Plan	and	 เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติ

	Policy and Other Regulations)	 ต่าง	ๆ	ทางเศรษฐกิจ	สังคมวัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม

 	Stakeholders)	 	 และการเมือง	การปกครอง	ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 	 	 และประเทศโดยรวม	โดยมีหลักฐำนอ้ำงอิงได้ ทั้งนี้

   ต้องไม่ใช่กำรด�ำเนินกำรที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ

   แผนงำนวิจัย

	 	 กจิกรรมสร้างการมส่ีวนร่วม	 กิจกรรมที่หัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย	ได้สื่อสาร

	 	 (Engagement	Activities)	 ผลงานด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(ววน.)	

	 	 	 กับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการน�า

	 	 	 ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	และเป็นเส้นทางที่ส่งผลให้

	 	 	 เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไป	โดยมีหลักฐำนอ้ำงอิงได้

    ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่ำวต้องมิใช่กิจกรรมที่ได้ระบุไว้

   เป็นส่วนหนึ่งของแผนงำนวิจัย

  ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ	 การติดตามการเคลื่อนย้ายและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

  บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	 ของบุคลากรในโครงการด้าน	ววน.	ที่ได้รับงบประมาณ

  วิจัยและนวัตกรรม	 สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม	ววน.	หลังจากสิ้นสุด

  (Next	Destination)	 โครงการ	โดยมีหลักฐำนอ้ำงอิงได้

   รางวัลและการยอมรับ	 เกียรติยศ	รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ได้มาโดย

   (Awards	and	 หน้าที่การงานจากการท�างานด้าน	ววน.	โดยมีส่วนที่

  Recognitions)	 เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน

 	 	 ส่งเสริม	ววน.	โดยมีหลักฐำนอ้ำงอิงได้

 กำรพัฒนำบุคลำกร

 และโครงสร้ำงพืน้ฐำน

 ด้ำนวิทยำศำสตร์

 วิจัยและนวัตกรรม

 (Developing The

 Human Capacity

 and Infrastructure

 to do Research)

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ค�ำจ�ำกัดควำม
(Definition)

กลุ่มของผลกระทบ
(Impact Area)

ประเภทของผลลัพธ์
(Types of Outcomes)

	 	 การใช้ประโยชน์จาก	 การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ	อุปกรณ์	ห้องวิจัยและ

	 	 เครือ่งมอื	อปุกรณ์	ห้องวจิยั	 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

	 	 และโครงสร้างพื้นฐาน		 (ววน.)	ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น	หรือได้รับงบประมาณเพื่อ

	 	 (Use	of	Facilities	and	 การจัดหาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้งานในวงกว้าง

	 	 Resources)	 โดยมีหลักฐำนอ้ำงอิงได้

  ทุนวิจัยต่อยอด	 ทุนที่นักวิจัยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยต่อยอดจากงาน 

  (Further	Funding)	 วิจัยเดิม	ซึ่งเกิดจากการน�าผลงานวิจัยที่ได้ของโครงการ

   วิจัยเดิมมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย

   ต่อยอดในโครงการใหม่	สิ่งส�ำคัญคือ กำรให้ข้อมูล

   เกี่ยวกับแหล่งทุนและงบประมำณที่ได้รับจำก

   โครงกำรทุนวิจัยต่อยอดใหม่ โดยมีหลักฐำนอ้ำงอิงได้

  ความร่วมมือหรือหุ้นส่วน	 ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกิดขึ้นหลังจาก

 	 ความร่วมมือ	 โครงการวิจัยเสร็จสิ้น	โดยเป็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

	 	 (Collaborations	and		 โดยตรงหรืออาจจะทางอ้อมจากการด�าเนินโครงการ

	 	 Partnerships)	 ทั้งนี้	สิ่งส�าคัญคือ	การระบุผลผลิต	(Output)	ผลลัพธ์

	 		 	 (Outcome)	และผลกระทบ	(Impact)	ที่เกิดขึ้นจาก

	 	 	 ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือนี้	โดยมีหลักฐาน

	 	 	 อ้างอิงได้

 กำรส่งเสริมให้ได้รับ

 กำรสนับสนนุทนุวจัิย

 ต่อยอดหรือควำม

 เป็นหุ้นส่วน

 (Stimulating

 New Research via

 New Funding or

 Partnerships)
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ส�วนสนับสนุน

คู�มือการกรอกข�อมูลชุดคำถามผลลัพธ�งานว�จัย 
(นิยาม ความสำคัญ ว�ธีการกรอก การเชื่อมโยง 
ของแหล�งข�อมูล) เป�นต�น

ระบบการ
กรอกข�อมูล
outcome

การใช�
ประโยชน�
ผลงานว�จัย

รายงานผลว�า
ยังไม�มี

การใช�ประโยชน�

มีการนำไปใช�
นโยบาย
เศรษฐกิจ
สังคม
ว�ชาการ

ยังไม�มีการนำไปใช�

เมื่อเกิดการนำไปใช�

หัวหน�าโครงการ
นำเข�าข�อมูลผลลัพธ�

หลังเสร็จสิ�นโครงการ 

โดยต�องรายงานผล

ทุกป� เป�นระยะเวลา

ต�อเนื่อง 5 ป�

ชุดคำถามผลลัพธ�
งานว�จัย 

(Research 
Outcomes 

Question Set)

Generating new 
knowledge

Influencing 
policy and other 

stakeholders

Stimulating new 
research via new 

funding or 
partnerships

Developing the 
human capacity 
to do research

Translating 
research ideas 

into new 
products and 

services

Publications

Technology Transfer 

New Products/
Process,  New Services 
and New Standard

Policy Utilization, 
Guideline, Plan, 
and Regulations

Engagement
Activities

Further Funding

Collaborations &
Partnerships

Next Destination

Awards & Recognition

Use of Facilities & Resources

Research Tools & Methods / 
Research Database & Models

Intellectual Property, Registered Plants 
Varieties and Animals Breeding 
and Licensing

Medical products

Software/AI products

Agricultural products

Food products

Technical products  

Artistic & Creative
products 

New Services

New Standard
Assurances

ส�วนสนับสนุน

ฐานข�อมูลจากแหล�งต�าง ๆ เพ�่อช�วยในการเชื่อมโยงข�อมูลในการกรอก

หมายเหตุ ชุดคำถามผลลัพธ�งานว�จัย ประยุกต�มาจาก Researchfish outcomes question set

รูปที่ 2-1 ภาพรวมการออกแบบการเก็บข้อมูลผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรม

● ตัวอย่ำงชุดค�ำถำมผลลัพธ์จำกงำนวิจัย (Outcome Question Set) : Technology Transfer

ตัวอย่างชุดค�าถามผลลัพธ์งานวิจัยและนวัตกรรม

● ภำพรวมกำรออกแบบกำรเก็บข้อมูลผลลัพธ์และผลกระทบของงำนวิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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2.1.3 การประเมินผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ 

	 	 การประเมินผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ประกอบด้วย	 2	 ส่วน	 

ได้แก่	 (1)	 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าน้อยกว่า	 100	 ล้านบาท 

PMU	 และหน่วยรับงบประมาณ	 FF	 จะต้องจัดให้มีการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัย 

และนวัตกรรมดังกล่าว	 โดยการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ	 ไม่น้อยกว่า	 3	 -	 5	 แผนงาน	 ซ่ึงเป็นแผนงาน/ 

โครงการที่มีผลกระทบสูง	และจัดให้มีการด�าเนินการประเมินทุกปีงบประมาณ	(2)	การประเมินผลลัพธ์และ 

ผลกระทบแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า	 100	 ล้านบาทขึ้นไป	 สกสว.	 โดยส�านักติดตาม 

และประเมินผล	 จะเป็นผู้ด�าเนินการ	 โดยจัดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่มีความเช่ียวชาญด้านการประเมิน 

ผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรม	 เป็นผู้ประเมิน	 และจัดให้มีการด�าเนินการประเมิน 

ทุกปีงบประมาณ

	 	 ทั้งนี้การด�าเนินการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่า	 

100	 ล้านบาทขึ้นไป	 น้ัน	 มีกรอบและแนวทางการประเมินที่ได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม	เมื่อการประชุมครั้งที่	1/2564	วันศุกร์ที่	

22	มกราคม	2564	โดยมีรายละเอียดดังนี้

  2.1.3.1 แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมขนำดใหญ่ที่ด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว (Ex-post 

Project Evaluation) ใช้หลักการตามแนวทางสากลของ	Organization	of	Economic	Co-operation 

and	Development	 (OECD)	ทั้ง	6	ประการ	ร่วมกับการติดตามและประเมินผลแบบ	Most	Significant 

Change	 :	 MSC	 คือ	 การติดตามและประเมินผลท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ	 Stakeholders	 ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งหมด	 ทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ	 และผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ	 ผ่านการบอกเล่า/แลกเปล่ียน 

เรื่องราวจากประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจน�าไปสู่การเกิด 

ผลกระทบได้อย่างมีนัยส�าคัญที่สุด	โดยหลักการของ	OECD	ทั้ง	6	ปราการ	สรุปได้ดังนี้	

    • Relevance คือ	 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่มีความสอดคล้องกับ 

แผนด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 และสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิส�าคัญ 

(Objectives	 and	 Key	 Results:	 OKRs)	 ที่ระบุไว้ในระดับแผนงาน	 โปรแกรม	 และระดับแพลตฟอร์ม 

แผนด้าน	ววน.	พ.ศ.	2563	-	2565	หรือไม่	อย่างไร

    • Coherence คือ	 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่	 มีความสอดคล้อง 

มีความเชื่อมโยง	 หรือมีการด�าเนินงานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ไม่ท�างานที่ซ�้าซ้อนกัน	 แต่ท�างานที ่

หนุนเสริมซึ่งกันและกันกับแผนงานของหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว	้ 

หรือไม่	อย่างไร	
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     • Effectiveness คือ	 แผนงาน/โครงการย่อยต่าง	 ๆ	 ในแผนงานวิจัยและ 

นวัตกรรมขนาดใหญ่เมื่อประสานรวมเข้าด้วยกันแล้ว	 สามารถตอบโจทย์ในภาพรวมหรือวัตถุประสงค์หลัก 

ของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ได้หรือไม่

    • Efficiency คือ	การด�าเนินงานในแผนงาน/โครงการย่อยต่าง	ๆ	ภายใต้แผนงาน 

วิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่มีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่	 มีความเพียงพอของ 

งบประมาณและเวลาซึ่งเหมาะสมกับขอบเขตของงานที่ต้องส่งมอบให้กับ	 สกสว.	 หรือไม่	 ทั้งน้ี	 ผู้ประเมิน 

ไม่ต้องตรวจสอบบัญชีหรือค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 ของโครงการวิจัย	 เพียงแต่ประเมินว่าเนื้อหาของงานเหมาะสม 

กับงบประมาณที่ได้รับหรือไม่

    • Outcome และ Impact คอื	แผนงานวิจยัและนวัตกรรมขนาดใหญ่โดยภาพรวม 

สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 หรือไม่	 และมีรายละเอียด 

อย่างไรบ้าง	 กล่าวคือ	 ในด้านผลลัพธ์	 ผลงานวิจัยได้ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงทาง 

สังคมหรือไม่	และในด้านผลกระทบ	ผลงานวิจัยได้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทางสังคม	 เศรษฐกิจ	และ 

สิ่งแวดล้อม	 หรือไม่	 โดยพิจารณาจากท้ังผลลัพธ์และผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ	 ทั้งนี้	 ผลลัพธ์และ 

ผลกระทบดังกล่าวน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย	OKRs	ของแผนด้าน	ววน.	หรือไม่

	 	 	 	 ท้ังน้ี	 (1)	 หากแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะ 

ประเมินผลกระทบในเชิงปริมาณ	 ผู้ประเมินอาจค�านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	 (Return	 on	 

Investment:	 ROI)	 และอัตราผลตอบแทนเชิงสังคมจากการลงทุน	 (Social	 Return	 on	 Investment:	 

SROI)	 ด้วย	 หากมีข้อจ�ากัดเรื่องข้อมูลควรใช้เครื่องมือ	 Financial	 Return,	 Benefit	 Cost	 Ratio	 หรือ 

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางสังคม	(Social	outcome	/Impact)	แทน	หมายถึง	คุณค่าทางสังคม 

ที่เกิดจากการด�าเนินโครงการน้ัน	 ๆ	 (2)	 หากแผนงานวิจัยและนวัตกรรม	 ที่ประเมินยังไม่เกิดผลลัพธ์และ 

ผลกระทบ	ขอให้ผู้ประเมินพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของผลผลิต	ที่จะน�าไปสู่การเกิดผลลัพธ์	และ/หรือผลก

ระทบ	สรุปไว้ในรายงานการประเมินด้วย	

    • Sustainability คือ	 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ก่อให้เกิดความต่อ

เนือ่งและยัง่ยนืของผลลพัธ์และผลกระทบภายหลงัสิน้สดุการด�าเนนิงานตามแผนหรอืไม่	และหากไม่มเีงนิทนุ

จากแผนงานวจิยัและนวตักรรมขนาดใหญ่นีแ้ล้ว	ปัญหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกับแผนงานวจิยัและนวตักรรมขนาด

ใหญ่นี้จะคลี่คลายไปได้เองหรือไม่	หรือมีการปรับตัวของชุมชนหรือสังคมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้เองหรือไม่	

หรือหากมีความจ�าเป็นที่ต้องให้ทุนสนับสนุนแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่นี้ต่อ	 ควรต้องสนับสนุน 

เป็นเวลานานเท่าใดจึงจะเหมาะสม

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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  2.1.3.2 แผนงำนวิจัยและนวัตกรรมขนำดใหญ่ที่ยังอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรและเป็น 

แผนงำนที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องในปีงบประมำณ 2564 เป็นกำรประเมินช่วงระหว่ำงด�ำเนินงำนโครงกำร 

(Mid-term Project Evaluation) มีกรอบการประเมินดังนี้

	 	 	 	 •	 ใช้หลักการประเมินระหว่างทาง	 (Ongoing	 Evaluation)	 เพื่อการตรวจสอบ 

คุณภาพของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเทียบกับค่าเป้าหมายของผลงานที่ระบุไว้ในข้อเสนอแผนงานวิจัย 

และนวัตกรรม	เน้นที่การติดตาม	(Monitor)	

	 	 	 	 •	 ใช้หลักการประเมินแบบ	 Ex-ante	 มาประยุกต์ใช้ในการประเมินระหว่างทาง 

ร่วมด้วย	 (1)	 เพื่อคาดการณ์หรือพยากรณ์แนวโน้มของการเกิดผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรม 

จากผลการด�าเนินงานระหว่างทาง	พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของผลผลิต	ที่จะน�าไปสู่การเกิดผลลัพธ์	และ/ 

หรือผลกระทบ	(2)	เพื่อตรวจสอบเส้นทางผลกระทบ	(Impact	Pathway)	ของแผนงานวิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ	 ส�าหรับการปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานให้มีความเหมาะสมที่จะน�าไปสู่เป้าหมาย 

ที่สอดคล้องกับ	OKRs	ของแผนด้าน	ววน.

2.1.4 การติดตามผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิส�าคัญ (Objectives 
and Key Results: OKRs) 

	 	 OKRs	 เป็นเครื่องมือในการก�าหนดเป้าหมายและขับเคล่ือนวิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์ไปสู่ 

การปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการก�ากับทิศทางของการด�าเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกันในทุกภาคส่วน 

และทุกระดับในระบบการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	โดยมีการตั้งเป้าหมาย	(Objective) 

และก�าหนดตัววัดผลหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ	 (Key	 Results)	 เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล 

ได้ในทุกระดับ	ดังนี้

	 	 1.	 ระดบัแพลตฟอร์ม	 (Platform)	 :	OKRs	มเีป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ีส่�าคญัของแพลตฟอร์ม 

เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดการวัดผลสู่ระดับโปรแกรม	(Program)

	 	 2.	 ระดับโปรแกรม	 (Program)	 :	 OKRs	 มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญของโปรแกรม 

เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดการวัดผลสู่ระดับโปรแกรมย่อย	(Sub-program)

	 	 3.	 ระดับโปรแกรมย่อย	 (Sub-program)	 :	 OKRs	 มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญของ 

แผนงาน/โครงการส�าคัญเพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดการวัดผลสู่ระดับการปฏิบัติงาน
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	 	 การใช้	 OKRs	 ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด	 ควรมีการวัดผลและติดตามความคืบหน้าเป็น 

ระยะ	 โดยแปลงแผนระยะยาวออกเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม	 เช่น	 แผนราย	 3	 ปี	 แผนรายปี	 ราย	 6	 เดือน 

เป็นต้น	 เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ตามกรอบเวลา 

ที่ชัดเจนและทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก	 มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนได้ 

ทันเวลา	ด้วยข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้	

	 	 จากเหตุผลดังข้างต้น	 ส�านักติดตามและประเมินผล	 สกสว.	 จึงได้ออกแบบการติดตามและ 

ประเมินผล	OKRs	แผนด้าน	ววน.	ไว้ดังนี้

	 	 •	การจัดให้มีการศึกษาและจัดท�าข้อมูลฐาน	(Baseline)	ในระดับแพลตฟอร์มและโปรแกรม 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน	OKRs	ของ	PMU

	 	 •	การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน	OKRs	ของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่	 PMU 

ส่งมอบเทียบกับเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ใน	MOA/ค�ารับรองฯ	

	 	 •	การถอดบทเรียนจากบทวิเคราะห์ปัจจัยของความส�าเร็จ	 (Success	Factors)	และปัญหา 

ที่ท�าให้การด�าเนินงานขับเคลื่อน	 OKRs	 ของ	 PMU	 ไม่ส�าเร็จตามแผนด้าน	 ววน.	 (Lessons	 Learnt)	 

เพื่อสะท้อน	 (Feedback)	 กลับไปยังกระบวนการตั้งโจทย์ตามแผนด้าน	 ววน.	 เพื่อน�าไปพิจารณาปรับปรุง 

แผนด้าน	 ววน.	 และตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม	 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน	 ววน.	 และความส�าเร็จ 

ในการส่งมอบผลงานตาม	OKRs	ตามหลักการ	Double-loop	Learning	ในอนาคตต่อไป

2.2 กรอบและแนวทางการประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการ  
 (Process Evaluation) ของหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) 
 และหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund: FF) 

เป็นการประเมนิเชงิคณุภาพ	 โดยใช้หลกัการประเมนิเพือ่การพัฒนา	 (Developmental	 Evaluation: 

DE)	ซึ่งมิใช่การประเมินเพื่อการตัดสินให้คุณหรือให้โทษแต่อย่างใด	แต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ 

และการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมิน	 เพื่อน�าไปสู่การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร ์

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป	 โดยจะเป็นการประเมิน 

กระบวนการท�างานของ	 PMU	 และหน่วยรับงบประมาณ	 FF	 ตั้งแต่กระบวนการต้นน�้า	 กลางน�้า	 และ 

ปลายน�้า	 รวมทั้งเร่ืองธรรมาภิบาลและความโปร่งใส	 รายละเอียดดังรูปที่	 2-2	 และจะด�าเนินการโดยคณะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการงานวิจัย	 (Research	Management)	 โดยมี 

สกสว.	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการฯ	

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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รูปที่ 2-2	 การประเมินผลเชิงกระบวนการท�างาน	(Process	Evaluation)

● กรอบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของ PMU และหน่วยรับงบประมำณ

ค. ด้ำนกระบวนกำรท�ำงำน (Process Evaluation) 

กระบวนกำรต้นน�้ำ
(กำรพัฒนำและคัดเลือก

โครงกำร)

กระบวนกำรกลำงน�้ำ
(กำรติดตำมและหนุนเสริม

โครงกำร)

กระบวนกำรปลำยน�้ำ
(กำรผลักดันให้เกิดผลลัพธ์

และผลกระทบ)

มีกระบวนกำรพัฒนำและคัดเลือก

โครงกำรที่ดี เช่น

1.	ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	(Stakeholder)

	 มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

	 ข้อเสนอโครงการผ่านการท�างาน 

	 ร่วมกับ	Consortium	ในรูปแบบ	 

	 Quadruple	Helix	

2.	การพัฒนาและคัดเลือกโครงการ 

	 ที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับ	 

	 OKRs	ในโปรแกรมที่รับผิดชอบ

3.	ฐานข้อมูลผู้ทรงคณุวฒุ/ิผูเ้ชีย่วชาญ 

	 (Peer	 Review)	 ที่หลากหลาย 

	 ทันสมยั	และหลักเกณฑ์การสรรหา 

	 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ	 (Peer 

		 Review)	เฉพาะด้านที่เหมาะสม

4.	ข้อสรปุแผนปฏบิตักิารและวงเงนิ 

	 งบประมาณของโปรแกรมที่ 

	 เหมาะสม	 และสอดคล้องกับ 

		 OKRs

มีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีส่งผล 

ให้เกิดผลงำนที่มีคุณภำพ	เช่น	

1.	การจัดสรรทุนมีความยืดหยุ ่น 

	 รองรับสถานการณ์	โปร่งใส	และ 

	 คล่องตัว	 เช่น	 ระเบียบการเงิน	 

	 ระบบการเบกิจ่าย	ระเบียบจดัซือ้ 

	 จัดจ้าง

2.	กระบวนการหนุน เสริมและ 

	 ประสานงานให้โครงการสามารถ 

	 ด�าเนินการได้บรรลุตามแผนงาน

3.	การติดตามผลการด�าเนินงาน 

	 และการใช้งบประมาณให้เป็นไป 

	 ตามแผน	ตั้งแต่ออกสัญญาจนถึง 

	 สิ้นสุดโครงการ

ธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส
(1)	การรวบรวมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โดยสอดคล้องกับระบบข้อมูล	ววน.	ของประเทศ
(2)	กระบวนการท�างานและรับฟังความเห็นรอบด้านทั้งในและนอก	Consortium	ตลอดกระบวนการขับเคลื่อน	ววน.

หมำยเหต	ุ ผ่านการน�าเสนอในการประชุม	 คกก.	 กสว.	 ครั้งที่	 2/2563	 เมื่อวันจันทร์ที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2563	 และผ่าน 
	 การน�าเสนอในการประชุม	คกก.	ติดตามและประเมินผล	ววน.	ครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2563

มีระบบกำรผลักดันผลงำน ววน. 

ไปสู่กำรใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุม 

เช่น	

1.	กลไกการจัดการทรัพย์สินทาง 

	 ปัญญาและผลักดัน	ผลงาน	ววน.	 

	 ไปสู่การใช้ประโยชน์	

2.	ระบบรวบรวม	วิเคราะห์	ติดตาม 

	 การน�าผลงาน	ววน.	ไปใช้ประโยชน์  

	 และฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์

3.	การสือ่สารผลลพัธ์และผลกระทบ 

	 ให้สาธารณชนตระหนักถึงการ 

	 ใช้ประโยชน์จากผลงาน	 ววน. 

	 (Public	Awareness)

4.	กลไกการท�างานร ่วมกับผู ้ ใช  ้

	 ประโยชน์จากผลงาน	ววน.	(End- 

 user)

5.	การประเมนิผลลพัธ์และผลกระทบ 

 ของโครงการที่แล้วเสร็จอย่าง 

	 ต่อเนื่อง
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ทัง้นี	้ โดยมกีรอบและแนวทางการประเมนิผลการด�าเนนิงานเชงิกระบวนการ	 (Process	 Evaluation) 

ของหน่วยบริหารและจัดการทุน	 (PMU)	 และหน่วยรับงบประมาณ	 (Fundamental	 Fund:	 FF)	 ที่ได้ผ่าน 

มติเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	การสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม 

เมื่อการประชุมครั้งที่	1/2564	วันศุกร์ที่	22	มกราคม	2564	ดังนี้

การประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการ	 (Process	 Evaluation)	 ด้วยหลักการประเมิน	 

เพ่ือการพัฒนา	 (Developmental	 Evaluation)	 แบ่งออกเป็น	 2	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นตอนท่ี	 1	 การประเมิน 

ประสิทธิภาพและผลการด�าเนินงานของ	PMU	และหน่วยรับงบประมาณ	FF	และขั้นตอนที่	2	การประเมิน 

เพื่อการพัฒนา	โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและผลกำรด�ำเนินงำนของ PMU และหน่วยรับ 
    งบประมำณ FF (As-is Performance) 

เป็นการประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 (Effectiveness)	 และผลการด�าเนินงานท่ี	 

PMU	 และหน่วยรับงบประมาณ	 FF	 ท�าได้ในช่วงระยะเวลาการประเมิน	 โดยพิจารณาจาก	 (ก.)	 ด้านความ 

สามารถในการด�าเนินการตามแผน	และ	(ข.)	ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดังนี้

 ก. ด้านความสามารถในการด�าเนินการตามแผน

 1. กำรติดตำมกำรใช้เงินงบประมำณ 

	 	 1.1	 การให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมและความสอดคล้องกับนโยบาย	 

(หัวข้อนี้วัดผลเฉพำะหน่วยบริหำรและจัดกำรทุน: PMU) ดังนี้

	 	 	 1.1.1	 สัดส่วนงบประมาณที่สนับสนุนทุนวิจัยในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ 

นวัตกรรม	(ววน.)	ต่องบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม 

ในปีงบประมาณนั้น	ๆ	

	 	 	 1.1.2	 สัดส่วนจ�านวนแผนงานท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อน 

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (ววน.)	 และมีความสอดคล้องกับแผนงานที่หน่วยบริหารและจัดการทุน 

รับผิดชอบ	 ต่อจ�านวนแผนงานทั้งหมดที่ก�าหนดไว้ในแบบค�ารับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัต ิ

งบประมาณ	ด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ในปีงบประมาณนั้น	ๆ	

	 	 1.2	 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	 ประเมินเชิงปริมาณ	 (Quantitative)	 โดย 

พิจารณาจากผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินที่ตั้งไว้	 ซึ่งแนวทางการก�ากับและ 

ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม	 ววน.	 จะด�าเนินการ 

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ติดตามตั้งแต่เริ่มมีการใช้งบประมาณของหน่วยงานจนถึงสิ้นสุดการด�าเนินงานของแผนงานวิจัยและ 

นวัตกรรม

 2. กำรปิดโครงกำรได้ตำมก�ำหนดระยะเวลำ จะพจิารณาจากจ�านวนแผนงานวจิยัและนวตักรรม 

ทีส่ามารถปิดได้จริงตามก�าหนดระยะเวลาทีร่ะบไุว้ในค�ารบัรองฯ	 เทยีบกบัจ�านวนแผนงานวิจยัและนวตักรรม 

ทั้งหมดที่หน่วยรับงบประมาณ	FF	ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการของค�ารับรองฯ

 3. ร้อยละของโครงกำรล่ำช้ำ/ผิดสัญญำ พิจารณาจากสัดส่วนจ�านวนโครงการล่าช้า/ผิดสัญญา 

ต่อจ�านวนโครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน	 โดยประเมินทุกปีงบประมาณ	 (หัวข้อนี้วัดผลเฉพำะหน่วย 

บริหำรและจัดกำรทุน: PMU)

 ข. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 1. กำรติดตำมผลผลิต (Outputs) เป็นการประเมินผลผลิตที่ปฏิบัติได้จริงจากแผนงานเทียบ

กับที่คาดการณ์และระบุไว้ในค�ารับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ	 ด้านวิทยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรม	 อันเป็นการประเมินความรับผิดชอบ	 (Accountability)	 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ของการสร้างและน�าส่งผลผลิต	 ซ่ึงจะประเมินเม่ือครบ	 1	 ปี	 เป็นการติดตามเมื่อสิ้นสุดการวิจัย	 ให้ส่งมอบ 

ผลผลิตที่ปฏิบัติได้จริงของแผนงานเทียบกับผลผลิตที่ได้ก�าหนดไว้ในแบบค�ารับรองฯ	

 2. กำรติดตำมกำรใช้ประโยชน์ และผลลัพธ์ (Outcomes) ของงำนวิจัยและนวัตกรรม 

พิจารณาจาก

	 	 2.1	 การติดตามการใช้ประโยชน์	 พิจารณาจากสัดส่วนจ�านวนโครงการด้าน	 ววน.	 ที่ถูกน�า 

ไปใช้ประโยชน์ต่อจ�านวนโครงการที่สิ้นสุดในปีงบประมาณนั้น	ๆ	

	 	 2.2	 ผลลัพธ์ของงานวิจัยและนวัตกรรม	 พิจารณาจากการสร้างผลลัพธ์และเกิดการน�าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงของ	PMU	

 3. กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิส�ำคัญ (Objectives and Key Results:  

OKRs) เป็นการประเมินความก้าวหน้าในการส่งมอบ	OKRs	ที่เกิดจากแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่	 PMU 

ได้ระบุไว้ในค�ารับรองฯ	(หัวข้อนี้วัดผลเฉพาะหน่วยบริหารและจัดการทุน:	PMU)

 4. กำรประเมินผลกระทบ (Impacts) พิจารณาจากการสร้างผลกระทบและเกิดการน�าไปใช ้

ประโยชน์ได้จริงของผลงานที่เกิดจากการด�าเนินงานของ	PMU	และหน่วยรับงบประมาณ	 (Fundamental 

Fund:	FF)
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การออกแบบระบบติดตามและประเมินผลของ
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2

บทที่



 ขัน้ตอนท่ี 2 ประเมนิเพื่อกำรพฒันำ (Developmental Evaluation (To-be))

เป็นการวิเคราะห์และประเมินด้วยหลัก	 “การประเมินเพ่ือการพัฒนา”	 โดยการประเมินจะใช้ข้อมูล 

เชิงประจักษ์จากผลการด�าเนินงานที่ได้รับในขั้นตอนที่	 1	 เป็นฐาน	 ร่วมกับการจัดกระบวนการรับฟัง 

ความคดิเหน็	 ความคาดหวงัและเสยีงสะท้อนทีม่ต่ีอ	 PMU	และหน่วยรบังบประมาณ	FF	 จากการสัมภาษณ์/ 

ประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตลอดจนบุคลากรของ	 PMU	 และหน่วยรับงบประมาณ	 FF	 เพื่อ 

ให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน	 ได้ทราบถึงจุดแข็ง	 จุดอ่อนและประเด็นส�าคัญที่แวดล้อมการด�าเนินงาน 

ของ	 PMU	 และหน่วยรับงบประมาณ	 FF	 ได้อย่างครบถ้วน	 รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผลและ 
การผลักดันให้มีกลไกสนับสนุนการติดตาม

และประเมินผล ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

บทที่ 3



ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล 
และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุนการติดตามและประเมินผล

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

บทที่ 3

3.1 ผลผลิตประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ของกองทุนส่งเสริม ววน.

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	กองทนุ	ววน.	ได้จัดสรรงบประมาณวจิยัและนวตักรรม	จ�านวน	12,724.56 

ล้านบาท	 (งบประมาณที่ได้รับจากส�านักงบประมาณจ�านวน	 12,554.56	 ล้านบาท	 และงบจัดสรรเพิ่มเติม 

จากกองทุน	 (โควิด)	 จ�านวน	 170	 ล้านบาท)	 โดยแบ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน	 

(Fundamental	Fund:	FF)	จ�านวน	4,170.77	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	32.78	และการจัดสรรงบประมาณ 

ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (Strategic	 Fund:	 SF)	 จ�านวน	 8,553.79	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 67.22	 

ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตจากการวิจัยที่ช่วยลดผลกระทบทางสุขภาพ	 เศรษฐกิจ	 และสังคมอันเน่ืองมาจาก	 

COVID-19	ส่งผ่านนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐานราก	และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก	โดยในภาพรวม 

ของการสร้างผลผลิตการวิจัยอยู่ท่ีร้อยละ	 70	 โดยมีผลผลิตเด่น	 เช่น	 ชุดตรวจ	 SARS-CoV-2	 ด้วยวิธี	 

qRT-PCR	และชุดตรวจแลมป์เปลี่ยนสีส�าหรับการตรวจคัดกรองเชื้อ	COVID-19	ซึ่งด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

และมอบชุดตรวจ	 qRT-PCR	 ให้รัฐบาลและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว	 2,432	 ชุด	 และ	 80,000	 ชุด 

ตามล�าดับ	 ซึ่งใช้ในการตรวจคัดกรองจริงแล้ว	 นอกจากน้ียังมีต้นแบบวัคซีน	mRNA	 ซึ่งผ่านการทดสอบ 

การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเบ้ืองต้นในหนูและในลิง	 ผลเบ้ืองต้นพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี	 ขณะนี้ได้ม ี

การยื่นขอทดสอบในมนุษย์ระยะที่	1	จ�านวน	1	ต้นแบบ	มีนวัตกรรมน�าร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา	เพื่อลด 

ความแออัดและการเสี่ยงต่อ	 COVID-19	 ในโรงพยาบาล	 และการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนไทย 

ต่อมาตรการและนโยบายของรัฐบาล	 ซ่ึงได้น�าเสนอข้อมูลต่อ	 ศบค.	 เพื่อพิจารณาแนวทางการผ่อนปรน 

มาตรการ	Lockdown	ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ผลผลิตของงานวิจัยปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 ยังดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 

COVID-19	ในทุกระดับ	ตั้งแต่ยากจนแบบดักดาน	จนถึงระดับที่มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้	โดยได้ระบบฐาน 

ข้อมูล	 1	 ฐาน	 เพื่อใช้ในการติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจนที่มีความแม่นย�า	 โดยการเดินเท้าส�ารวจคนจน 

131,040	คน	ใน	10	จงัหวัด	ท�าให้อย่างน้อยร้อยละ	40	ของคนจนล่างสดุได้รบัการช่วยเหลือในด้านการเพิม่ 

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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รายได้	 และมรีะบบติดตามและช่วยเหลือแบบประกบตัวที่เช่ือมโยงกับความช่วยเหลือของภาครัฐ	 ในขณะที ่

ชุมชนที่มีศักยภาพพึ่งพาตนเอง	โครงการวิจัยจากแผน	ววน.	ก่อให้เกิด	Local	Enterprise	 :	กลุ่มวิสาหกิจ 

ชมุชน/OTOP	จ�านวน	417	กลุ่ม	ทีม่คีวามสามารถในการจดัการตนเอง	ยกระดบัและเพิม่มลูค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ของวิสาหกิจชุมชนร้อยละ	 10	 นอกจากนี้เกิดผู้ประกอบการในชุมชน/รุ่นใหม่	 เพื่อยกระดับการผลิตที่มี 

มาตฐาน	40	กลุ่ม	และเป็นการพัฒนาทักษะ	Upskill	&	Reskill	ในภาคเกษตรและภาคบริการ	200	คน

ผลผลิตการวิจัยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ยังประกอบด้วยเทคโนโลยีส�าหรับการแข่งขันทาง 

เศรษฐกิจในระดับโลกที่จะเร่งให้ประเทศไทยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว	 ยกตัวอย่างเช่น	 เทคโนโลยีที่ชะลอ 

การสุกของมะม่วงน�้าดอกไม้สีทอง	 เพื่อใช้ในการขนส่งทางเรือ	 ที่ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอย่างมหาศาล	 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลไม้ไทยในตลาดโลก	 และแบตเตอรี่แบบอัดประจุซ�้าได้	 ที่ท�ามาจาก 

เศรษฐกิจหมุนเวียนของการน�าขยะแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์	 สังกะสีคาร์บอน	 และขยะผลผลิตการเกษตร 

มารีไซเคิล	 เป็นต้น	 และที่ส�าคัญที่สุด	 ผลผลิตการวิจัยยังสร้างคน	 จ�านวนรวม	 8,680	 คน	 โดยแบ่งเป็น 

นักวิจัยในระบบ	 ววน.	 2,932	 คน	 และนักวิจัยจากภาคเอกชน	 ภาคบริการและภาคสังคม	 5,748	 คน	 

(อ้างอิงข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลาง	สกสว.	(TSRIIS)	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

ทั้งนี้	 โดยสามารถสรุปผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนเงินงบประมาณของกองทุน	 ววน.	 ในป ี

งบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 แยกตามการจัดสรรงบประมาณ	 2	 ประเภท	 คือ	 1)	 ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน 

(Fundamental	Fund:	FF)	และ	2)	ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Fund:	SF)	ได้ดังนี้

1.  ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF)

	 ในภาพรวมการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน	 (Fundamental	 Fund:	 FF)	 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มกีารจดัสรรงบประมาณ	จ�านวน	4,170,775,000	บาท	ให้กับ	58	หน่วยงาน

โดยมีผลผลิตที่เกิดจากทุนวิจัย	FF	ดังแสดงในรูปที่	 3-1	 (a)	และ	 (b)	 โดยมีผลงานเด่น	คือ	 เกิดการพัฒนา 

ก�าลงัคนรวมจ�านวน	15,350	คน	โดยแบ่งเป็น	นกัศกึษา	(น.ศ.)	ระดบัอาชวีศกึษา	4	คน	น.ศ.ระดบัปรญิญาตรี 

3,294	คน	น.ศ.ระดบับณัฑติศกึษา	3,372	คน	นกัวจิยัในระบบ	ววน.	2,932	คน	และนกัวิจยัจากภาคเอกชน 

ภาคบริการและภาคสังคม	 5,748	 คน	 นอกจากน้ียังมีผลงานเด่น	 คือ	 การสร้างผลงานวิจัยประเภท 

การตพีมิพ์รวมทั้งสิ้น	1,933	บทความ	โดยแบ่งเป็น	วารสารระดับชาติ	1,198	ชิ้น	วารสารระดับนานาชาติ	 

735	ชิ้น	และเกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์	1,862	ต้นแบบ	ต้นแบบเทคโนโลยี	96	ต้นแบบ	และกระบวนการใหม่	 

382	 กระบวนการ	 ทั้งในระดับระดับภาคสนาม	 ระดับห้องปฏิบัติการ	 และระดับอุตสาหกรรม	 รวมทั้ง 

เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยการจดอนุสิทธิบัตร	156	 เรื่อง	และสิทธิบัตร	172	 เรื่อง	และยังมีการน�าไปใช ้

ประโยชน์ด้านชมุชนและพืน้ท่ี	 โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้	 48,929	ครัง้	 และเชิงสาธารณะ	 โดยการถ่ายทอด 

องค์ความรู้	 8,660	 ครั้ง	 โดยหน่วยงานท่ีรับทุน	 FF	 มีความคืบหน้าร้อยละของการสร้างผลผลิตการวิจัย 

แต่ละประเภทดังแสดงในรูปที่	3-2	(a)	และ	(b)

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564) 29
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การพัฒนากำลังคน-
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

3,294 คน

การพัฒนากำลังคน-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3,372 คน
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จำนวนชิ�นงาน
ของผลผลิต

บทความทางวิชาการ-วารสารระดับชาติ
บทความทางวิชาการ-วารสารระดับนานาชาติ
บทความทางวิชาการ-Book Chapter/หนังสือเลม
การประชุม/สัมมนาระดับชาติ-นำเสนอแบบปากเปลา
การประชุม/สัมมนาระดับชาติ-นำเสนอแบบโปสเตอร
การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ-นำเสนอแบบปากเปลา
การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ-นำเสนอแบบโปสเตอร
การพัฒนากำลังคน- นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
การพัฒนากำลังคน- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
การพัฒนากำลังคน- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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การพัฒนากำลังคน- นักวิจัยในระบบ ววน.
การพัฒนากำลังคน- นักวิจัยจากภาคเอกชน  
 ภาคบริการและภาคสังคม
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน-ครุภัณฑวิจัย
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน-หองปฏิบัติการ
กระบวนการใหม-ระดับภาคสนาม
กระบวนการใหม-ระดับหองปฏิบัติการ
กระบวนการใหม-ระดับอุตสาหกรรม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับภาคสนาม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับอุตสาหกรรม
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ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับภาคสนาม
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
ทรัพยสินทางปญญา-คำขออนุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ทรัพยสินทางปญญา-คำขอสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
ทรัพยสินทางปญญา-เครื่องหมายทางการคา
ทรัพยสินทางปญญา-ลิขสิทธิ์
ทรัพยสินทางปญญา-พันธุพืช
ทรัพยสินทางปญญา-พันธุสัตว
อื่นๆ
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การพัฒนากำลังคน-นักวิจัยจากภาคเอกชน
ภาคบริการและภาคสังคม 5,748 คน
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จำนวนชิ�นงาน
ของผลผลิต

3

เชิงนโยบาย-การกำหนดเปนนโยบายในระดับตางๆ
เชิงนโยบาย-ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เชิงพาณิชย-การถายทอดเทคโนโลยี
เชิงพาณิชย-การผลิตผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย
เชิงพาณิชย-การเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดตนทุนการผลิต
เชิงพาณิชย-มูลคาเพิ่มตอหนวยผลิตภัณฑ
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เชิงสาธารณะ-การถายทอดองคความรู
เชิงสาธารณะ-การฝกอบรม/การจัดสัมมนา
ดานการแพทย-ขอมูลที่สามารถนำไปศึกษาทางคลินิก (Clinical Trial)
ดานการแพทย-ขอเสนอแนะ/Guideline ในการรักษาผูปวย
ดานชุมชนและพื้นที่-การถายทอดองคความรู
ดานชุมชนและพื้นที่-การฝกอบรม/การจัดสัมมนา
ดานชุมชนและพื้นที่-การเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

เชิงสาธารณะ-การถายทอดองคความรู
8,660 ครั้ง

ดานชุมชนและพื้นที่-การเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต
523 ครั้ง

2
1

ดานชุมชนและพื้นที่-การถายทอดองคความรู
48,929 ครั้ง

FF

รูปที่ 3-1	 ผลผลิต	และการใช้ประโยชน์ที่เกิดจากทุนวิจัย	FF	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

 (a) จ�านวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

 (b) การใช้ประโยชน์จากจ�านวนผลผลิต

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)30



ตนแบบเทคโนโลยี-
ระดับหองปฏิบัติการ 79.20%
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การพัฒนากำลังคน-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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การพัฒนากำลังคน-นักวิจัยในระบบ ววน.
การพัฒนากำลังคน-นักวิจัยจากภาคเอกชน 
ภาคบริการและภาคสังคม
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน-ครุภัณฑวิจัย
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน-หองปฏิบัติการ
กระบวนการใหม-ระดับภาคสนาม
กระบวนการใหม-ระดับหองปฏิบัติการ
กระบวนการใหม-ระดับอุตสาหกรรม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับภาคสนาม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับอุตสาหกรรม
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ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับภาคสนาม
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
ทรัพยสินทางปญญา-คำขออนุสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ทรัพยสินทางปญญา-คำขอสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
ทรัพยสินทางปญญา-เครื่องหมายทางการคา
ทรัพยสินทางปญญา-ลิขสิทธิ์
ทรัพยสินทางปญญา-พันธุพืช
ทรัพยสินทางปญญา-พันธุสัตว
อื่นๆ
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ระดับภาคสนาม 84.38%
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เชิงนโยบาย-การกำหนดเปนนโยบายในระดับตางๆ
เชิงนโยบาย-ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เชิงพาณิชย-การถายทอดเทคโนโลยี
เชิงพาณิชย-การผลิตผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย
เชิงพาณิชย-การเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดตนทุนการผลิต
เชิงพาณิชย-มูลคาเพิ่มตอหนวยผลิตภัณฑ
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เชิงสาธารณะ-การถายทอดองคความรู
เชิงสาธารณะ-การฝกอบรม/การจัดสัมมนา
ดานการแพทย-ขอมูลที่สามารถนำไปศึกษาทางคลินิก (Clinical Trial)
ดานการแพทย-ขอเสนอแนะ/ Guideline ในการรักษาผูปวย
ดานชุมชนและพื้นที่-การถายทอดองคความรู
ดานชุมชนและพื้นที่-การฝกอบรม/การจัดสัมมนา
ดานชุมชนและพื้นที่-การเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

เชิงนโยบาย-การกำหนดเปน
นโยบายในระดับตางๆ
70.00%

ดานชุมชนและพื้นที่-
การเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

79.17%
1

2 2

ดานการแพทย-ขอมูลที่
สามารถนำไปศึกษาทางคลินิก
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รูปที่ 3-2 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	FF	
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

 (a) ความก้าวหน้าผลผลิต

 (b) ความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากจ�านวนผลผลิต 
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2. ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund: SF)

	 ในภาพรวมการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Fund:	SF)	ประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 มีการจัดสรรงบประมาณ	 จ�านวน	 8,553,790,600	 บาท	 โดยแบ่งตามนโยบาย 

และยุทธศาสตร์	อววน.	พ.ศ.	2563-2570	แยกรายแพลตฟอร์มและโปรแกรมที่	16	และ	17	ดังนี้

 ● Platform ที ่1	 การพฒันาก�าลงัคน	ยกระดบัสถาบนัความรู	้และระบบนเิวศด้านวทิยาศาสตร์ 

		 	 	 วิจัยและนวัตกรรม	จ�านวน	1,309,430,737	บาท

 ● Platform ที่ 2	 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	 จ�านวน 

		 	 	 1,014,848,227	บาท

 ● Platform ที่ 3		การวจิยัและสร้างนวัตกรรมเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั	พร้อมทัง้ 

	 	 	 ยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ	จ�านวน	4,990,729,001	บาท

 ● Platform ที่ 4 	การวิจัยและสร้างนวัตกรรม	 เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหล่ือมล�้า 

	 	 	 จ�านวน	716,918,635	บาท

 ● โปรแกรมที่ 16		ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 จ�านวน 

		 	 	 351,864,000	บาท

 ● โปรแกรมที่ 17	 แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ	จ�านวน	170,000,000	บาท

	 ทั้งนี้	 โดยได้จัดสรรให้แก่หน่วยบริหารและจัดการทุน	 (PMU)	 ทั้ง	 7	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 

(1)	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 (2)	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 (สนช.)	 

(3)	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 (สวก.)	 (4)	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 

(สวรส.)	 (5)	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 (บพข.)	 

(6)	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน	และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย 

และการสร้างนวัตกรรม	 (บพค.)	 (7)	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่	 (บพท.)	 และ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (สป.อว.)	 รวมทั้งส�านักงาน 

สภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สอวช.)	 โดยมีผลผลิตที่เกิดจาก 

ทุนวิจัย	SF	แยกตามรายแพลตฟอร์ม	จ�านวน	4	แพลตฟอร์ม	โปรแกรมที่	16	และ	17	ได้ดังนี้	

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)32



Platform ที่ 1  กำรพัฒนำก�ำลังคน ยกระดับสถำบันควำมรู้ และระบบนิเวศด้ำนวิทยำศำสตร์ 
   วิจัยและนวัตกรรม

ในภาพรวม	 Platform	 ที่	 1	 มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 2563	 ทั้งสิ้นจ�านวน 

1,309,430,737	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 15.31	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (SF)	 โดยม ี

การสนับสนุนแผนงานวิจัยใน	 6	 โปรแกรม	 ประกอบด้วย	 โปรแกรมที่	 1	 สร้างและผลิตก�าลังคน	 

ด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 โปรแกรมที่	 2	 ผลิตก�าลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและ 

พื้นท่ีนวัตกรรม	 เช่น	 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 โปรแกรมที่	 3	 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อสร้างก�าลังคนในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	 รวมถึงเพือ่การสร้างบณัฑิต	 การส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอด 

ช่วงชีวิตการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต	 (Up-skill)	 และการเพิ่มทักษะ	 (Re-skill)	 โปรแกรมที่	 4	 ส่งเสริม 

ปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต	 (AI	 for	 All)	 โปรแกรมที่	 5	 ส่งเสริมการวิจัย 

ขั้นแนวหน้า	 และการวิจัยพื้นฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ	 และโปรแกรมที่	 6	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางการวิจัยที่ส�าคัญ

โดยมีหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน	 และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา	

การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม	(บพค.)	เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	Platform	ที่	1	โดยมีผลผลิตที่เกิด 

จาก	Platform	นี้	ผ่านทุนวิจัย	SF	ดังแสดงในรูปที่	3-3	ผลงานเด่นของ	Platform	ที่	1	คือ	การสร้างเด็ก 

และเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ	 และพัฒนาทักษะพื้นฐานด้าน	 AI/บุคลากร	 มีทักษะพื้นฐานหรือ 

การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้าน	AI/ผู้ประกอบการ	SMEs	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ด�าเนินงาน 

หรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยเทคโนโลยี	 AI/และนักวิจัยและนักออกแบบพัฒนาด้าน	AI	 เพ่ิมขึ้น 

จ�านวน	82,360	คน	สร้างนักวิจัยในระบบ	ววน.	120	คน	และได้บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติทั้งสิ้น 

56	 บทความ	 โดยหน่วยงานท่ีรับทุน	 SF	 ใน	 Platform	 ที่	 1	 มีความคืบหน้าร้อยละของการสร้างผลผลิต 

การวิจัยแต่ละประเภทดังแสดงในรูปที่	3-4

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3
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รูปที่ 3-4	 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	1
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

รูปที่ 3-3	 ผลผลิตที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	1	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)34



Platform ที่ 2 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม

ในภาพรวม	 Platform	 ที่	 2	 มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 2563	 ท้ังส้ินจ�านวน	 

1,014,848,227	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 11.86	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (SF)	 โดยมี 

การสนับสนุนแผนงานวิจัยใน	 3	 โปรแกรม	 ประกอบด้วย	 โปรแกรมที่	 7	 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมและการเกษตร	 โปรแกรมที่	 8	 รองรับสังคม 

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	และโปรแกรมที่	 9	แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ด้านสังคม 

และความมั่นคงทุกมิติ

โดยมีส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	 Platform	 ที่	 2	 โดยมี 

ผลผลิตที่เกิดจาก	 Platform	 น้ี	 ผ่านทุนวิจัย	 SF	 ดังแสดงในรูปที่	 3-5	 (a)	 และ	 (b)	 โดยผลงานเด่นของ	 

Platform	ที่	2	คือ	สร้างต้นแบบเทคโนโลยี	ด้านสิ่งแวดล้อม	ระดับห้องปฏิบัติการ	51	ต้นแบบ	และต้นแบบ 

ผลติภัณฑ์	ระดบัภาคสนาม	10	ต้นแบบ	และระดับห้องปฏิบตักิาร	10	ต้นแบบ	รวมทัง้มกีารน�าไปใช้ประโยชน์ 

ด้านชุมชนและพื้นที่	 ด้านการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต	 และโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้	 กว่า	 100,000	 ครั้ง 

และเชิงสาธารณะ	โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้	50,038	ครั้ง	โดยหน่วยงานที่รับทุน	SF	ใน	Platform	ที่	2 

มีความคืบหน้าร้อยละของการสร้างผลผลิตการวิจัยแต่ละประเภทดังแสดงในรูปที่	3-6	(a)	และ	(b)

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
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รูปที่ 3-5	 ผลผลิต	และการใช้ประโยชน์ที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	2	
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

 (a) จ�านวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง Platform 2

 (b) การใช้ประโยชน์จากจ�านวนผลผลิต Platform 2

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)36
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รูปที่ 3-6	 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	2
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

 (a) ความก้าวหน้าผลผลิต Platform 2

 (b) ความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากจ�านวนผลผลิต Platform 2

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3

บทที่



Platform ที่ 3 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  พร้อมทั้งยกระดับกำรพึ่งพำตนเองในระดับประเทศ

ในภาพรวม	 Platform	 ที่	 3	 มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 2563	 ทั้งสิ้นจ�านวน 

4,990,729,001	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 58.35	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (SF)	 โดยม ี

การสนับสนุนแผนงานวิจัยใน	3	โปรแกรม	ประกอบด้วย	โปรแกรมที่	10	ยกระดับความสามารถการแข่งขัน 

และวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ	 โปรแกรมที่	 11	 สร้างและยกระดับ 

ศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม	 และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/ 

ระเบียงเศรษฐกิจ	 และโปรแกรมท่ี	 12	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ	 (NQI)	 ส�าหรับ 

อุตสาหกรรมเป้าหมายและภาคบริการที่ส�าคัญของประเทศ

โดยมีหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 (บพข.) 

ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 (สวก.)	 และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.) 

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ	Platform	ที่	 3	 โดยมีผลผลิตที่เกิดจาก	Platform	นี้ผ่านทุนวิจัย	 SF	ดังแสดง 

ในรูปที่	3-7	(a)	และ	(b)	โดยผลงานเด่นของ	Platform	ที่	3	คือ	มีการสร้างนักวิจัยในระบบ	ววน.	202	คน 

มีการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับภาคสนาม	156	ต้นแบบ	ต้นแบบผลิตภัณฑ์และต้นแบบเทคโนโลยีระดับ 

อุตสาหกรรม	27	และ	22	ต้นแบบ	ตามล�าดับ	รวมทั้งมีการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่	ด้านการ 

เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต	 40	 คร้ัง	 และด้านการแพทย์	 ด้วยการน�าข้อมูลที่สามารถน�าไปศึกษาทางคลินิก	 

(Clinical	Trial)	ไปเผยแพร่	28	ครั้ง	โดยหน่วยงานที่รับทุน	SF	ใน	Platform	ที่	3	มีความคืบหน้าร้อยละ 

ของการสร้างผลผลิตการวิจัยแต่ละประเภทดังแสดงในรูปที่	3-8	(a)	และ	(b)

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
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บทความทางวิชาการ-วารสารระดับนานาชาติ
การพัฒนากำลังคน-นักวิจัยในระบบ ววน.
การพัฒนากำลังคน-นักวิจัยจากภาคเอกชน 
ภาคบริการและภาคสังคม

A
B
C

D
E
F

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน-หองปฏิบัติการ
กระบวนการใหม-ระดับภาคสนาม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับอุตสาหกรรม

G
H
I

ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับภาคสนาม
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
ทรัพยสินทางปญญา-พันธุพืช
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จำนวนชิ�นงาน
ของผลผลิต

นักวิจัยในระบบ ววน.
202 คน

ตนแบบผลิตภัณฑ-
ระดับภาคสนาม
156 ตนแบบ

ตนแบบผลิตภัณฑ-
ระดับอุตสาหกรรม
27 ตนแบบ

1

3

2

SF

1

10

100

จำนวนชิ�นงาน
ของผลผลิต

เชิงนโยบาย-
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

11 เรื่อง

ดานชุมชนและพื้นที่-
การเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

40 ครั้ง

ดานการแพทย-
ขอมูลที่สามารถนำไปศึกษา
ทางคลินิก (Clinical Trial)

28 เรื่อง 1
2

3

 A B C D 

SF

เชิงนโยบาย-ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เชิงพาณิชย-การผลิตผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย

A
B

C
D

ดานการแพทย-ขอมูลที่สามารถนำไปศึกษาทางคลินิก (Clinical Trial)
ดานชุมชนและพื้นที่-การเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

รูปที่ 3-7	 ผลผลิต	และการใช้ประโยชน์ที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	3
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

 (a) จ�านวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง Platform 3

 (b) การใช้ประโยชน์จากจ�านวนผลผลิต Platform 3
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ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3

บทที่
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ความก�าวหน�าเฉลี่ย
(%)

ดานชุมชนและพื้นที่-
การเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

60%

ดานการแพทย-
ขอมูลที่สามารถนำไปศึกษาทางคลินิก

(Clinical Trial) 82%
เชิงพาณิชย-

การผลิตผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย
60%

1

22
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SF

เชิงนโยบาย-ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เชิงพาณิชย-การผลิตผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย

A
B

C
D

ดานการแพทย-ขอมูลที่สามารถนำไปศึกษาทางคลินิก (Clinical Trial)
ดานชุมชนและพื้นที่-การเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

บทความทางวิชาการ-วารสารระดับนานาชาติ
การพัฒนากำลังคน-นักวิจัยในระบบ ววน.
การพัฒนากำลังคน-นักวิจัยจากภาคเอกชน 
ภาคบริการและภาคสังคม

A
B
C

D
E
F

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน-หองปฏิบัติการ
กระบวนการใหม-ระดับภาคสนาม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับอุตสาหกรรม

G
H
I

ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับภาคสนาม
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
ทรัพยสินทางปญญา-พันธุพืช
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ความก�าวหน�าเฉลี่ย
(%)

บทความทางวิชาการ-
วารสารระดับชาติ 100%

ตนแบบเทคโนโลยี-
ระดับอุตสาหกรรม

77.50%

ทรัพยสินทางปญญา-
พันธุพืช
70.00%

1

2 3

SF

รูปที่ 3-8	 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	3
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

 (a) ความก้าวหน้าผลผลิต Platform 3

 (b) ความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากจ�านวนผลผลิต Platform 3

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)40



Platform ที่ 4 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่และลดควำมเหลื่อมล�้ำ

ในภาพรวม	 Platform	 ที่	 4	 มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 2563	 ทั้งสิ้นจ�านวน 

716,918,635	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 8.38	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (SF)	 โดยมี 

การสนับสนุนแผนงานวิจัยใน	3	โปรแกรม	ประกอบด้วย	โปรแกรมที่	13	พัฒนานวัตกรรมส�าหรับเศรษฐกิจ 

ฐานรากและชุมชนนวัตกรรม	 โดยใช้วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 โปรแกรมที่	 14	 ขจัดความยากจน 

แบบเบด็เสรจ็และแม่นย�า	 โดยใช้วทิยาศาสตร์	 วจิยัและนวตักรรม	และโปรแกรมที	่ 15	 การพฒันาเมอืงน่าอยู่ 

และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

โดยมหีน่วยบรหิารและจดัการทนุด้านการพฒันาระดบัพืน้ที	่(บพท.)	และส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

(สนช.)	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 Platform	ที่	 4	 โดยมีผลผลิตที่เกิดจาก	 Platform	 นี้ผ่านทุนวิจัย	 SF	 

ดังแสดงในรูปที่	3-9	(a)	และ	(b)	โดยผลงานเด่นของ	Platform	ที่	4	คือ	การสร้างนักวิจัยจากภาคเอกชน 

ภาคบริการและภาคสังคม	 1,723	 คน	 มีการสร้างต้นแบบเทคโนโลยี	 ระดับภาคสนาม	 1,003	 ต้นแบบ	 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์	และระดบัอตุสาหกรรม	100	 ต้นแบบ	 รวมทัง้มกีารน�าไปใช้ประโยชน์ด้านชมุชนและพืน้ที ่

ด้านการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต	และโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้	20,576	และ	10,000	ครั้ง	โดยหน่วยงาน 

ที่รับทุน	SF	ใน	Platform	ที่	4	มีความคืบหน้าร้อยละของการสร้างผลผลิตการวิจัยแต่ละประเภทดังแสดง 

ในรูปที่	3-10	(a)	และ	(b)

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564) 41

ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3
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ของผลผลิต การพัฒนากำลังคน-

นักวิจัยจากภาคเอกชน 
ภาคบริการและภาคสังคม
1,723 คน

ตนแบบเทคโนโลยี-
ระดับภาคสนาม
1,003 ตนแบบ

ตนแบบผลิตภัณฑ-
ระดับอุตสาหกรรม

100 ตนแบบ
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การพัฒนากำลังคน-นักวิจัยจากภาคเอกชน 
ภาคบริการและภาคสังคม

A B
C

กระบวนการใหม-ระดับภาคสนาม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับภาคสนาม
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ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
อื่นๆ
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ของผลผลิต ดานชุมชนและพื้นที่-

การถายทอดองคความรู
10,000 ครั้ง

ดานชุมชนและพื้นที่-
การเพิ่มระดับ
คุณภาพชีวิต
20,576 ครั้ง

1
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เชิงนโยบาย-การกำหนดเปนนโยบายในระดับตางๆ
เชิงนโยบาย-ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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C เชิงสาธารณะ-การฝกอบรม/การจัดสัมมนา D
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ดานชุมชนและพื้นที่-การถายทอดองคความรู
ดานชุมชนและพื้นที่-การเพิ่มระดับคุณภาพชีวิต
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SF

รูปที่ 3-9	 ผลผลิต	และการใช้ประโยชน์ที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	4
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

 (a) จ�านวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง Platform 4

 (b) การใช้ประโยชน์จากจ�านวนผลผลิต Platform 4

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)42
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รูปที่ 3-10	 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	4
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	

 (a) ความก้าวหน้าผลผลิต Platform 4

 (b) ความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากจ�านวนผลผลิต Platform 4
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โปรแกรมที่ 16  ปฏิรูประบบกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในภาพรวมโปรแกรมท่ี	 16	 มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 2563	 ทั้งสิ้นจ�านวน 

351,864,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 4.11	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (SF)	 โดยมี 

การสนับสนุนแผนงานวิจัยท่ีมุ่งปฏิรูประบบการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 รวมทั้ง 

การเช่ือมโยงกับแผนอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับความเป็นเลิศ	 ความเป็นสากล	 ประสิทธิผล	 และประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล

โดยมี	 2	 PMU	 คือ	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน	 และทุนด้านการพัฒนา 

สถาบันอุดมศึกษา	 การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม	 (บพค.)	 และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 (บพข.)	 พร้อมด้วย	 2	 หน่วยงาน	 คือ	 ส�านักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (สป.อว.)	 และส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สอวช.)	 รับผิดชอบจัดสรรทุน	 Strategic	 Fund	 เพื่อการปฏิรูป 

ระบบ	อววน.	 โดยมผีลผลติทีเ่กิดขึน้คอื	 เกดิการพฒันาก�าลงัคน	 โดยการสร้างนกัวจิยัในระบบ	ววน.	240	คน 

และได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการระดับนานาชาติ	 27	 บทความ	 และเกิดการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

โดยได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 7	 เรื่อง	 ดังแสดงในรูปท่ี	 3-11	 โดยหน่วยงานที่รับทุนในโปรแกรมท่ี	 16	 

มีความคืบหน้าร้อยละของการสร้างผลผลิตการวิจัยแต่ละประเภท	ดังแสดงในรูปที่	3-12

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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รูปที่ 3-12	 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ในโปรแกรม	16
	 การปฏิรูประบบ	อววน.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	

รูปที่ 3-11	 ผลผลิต	และการใช้ประโยชน์ที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ในโปรแกรม	16	การปฏิรูประบบ	อววน.
		 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
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โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหำวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
  

ด้วยสถานการณ์โรคตดิเชือ้	SARS-CoV-2	หรอื	COVID-19	เป็นวกิฤตเิร่งด่วนของชาต	ิกสว.	จงึอนมุตั ิ

ให้มีการเพิ่มโปรแกรมการแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ	 เป็นโปรแกรมที่	 17	 ภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์	 

วิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติขนาดใหญ่ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	 จึงจัดสรรงบเพิ่มเติมจาก 

กองทุน	 จ�านวน	 170,000,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 1.99	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ	์ 

(SF)	และมอบนโยบายให้	PMU	สามารถปรับแผนการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อใช้งานวิจัยแก้ไขและลดผลกระทบ 

จากสถานการณ์ดังกล่าวได้	 โดยมี	 PMU	 เข้าร่วมทั้งหมด	 4	 PMU	 คือ	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.) 

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ	 (สวรส.)	 หน่วยบรหิารและจัดการทนุด้านการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั 

ของประเทศ	 (บพข.)	 และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน	 และทุนด้านการพัฒนา 

สถาบันอุดมศึกษา	 การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม	 (บพค.)	 และมี	 วช.	 เป็น	 Focal	 Point	 โดยมีผลผลิต 

ที่เกิดขึ้นคือ	 เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม	 2,432	 ต้นแบบ	 เกิดการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

ด้วยการก�าหนดเป็นนโยบายในระดับต่าง	 ๆ	 26	 เรื่อง	 และมีการสร้างนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	 20	 คน 

ดังแสดงในรูปที่	 3-13	 โดยหน่วยงานที่รับทุนในโปรแกรมที่	 16	มีความคืบหน้าร้อยละของการสร้างผลผลิต 

การวิจัยแต่ละประเภทดังแสดงในรูปที่	3-14

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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รูปที่ 3-14	 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF
		 ในการแก้ไขปัญหา	COVID-19	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

รูปที่ 3-13 	ผลผลิต	และการใช้ประโยชน์ที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ในการแก้ไขปัญหา	COVID-19
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
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ส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 กองทุน	 ววน.	 ได้จัดสรรงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม	 จ�านวน 

19,948.45	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน	(Fundamental	Fund: 

FF)	 จ�านวน	 8,802.66	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 44.13	 และการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิง 

กลยุทธ์	(Strategic	Fund:	SF)	จ�านวน	11,145.79	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	55.87	ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตจาก 

การวิจัย	ที่ช่วยลดผลกระทบด้านสุขภาพ	เศรษฐกิจ	และสังคม	ภายใต้บริบทส�าคัญของสถานการณ์ประเทศ 

ทั้งการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 และการเตรียมการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน	 รองรับการพลิกฟื้นประเทศหลังสถานการณ์การแพร ่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 โดยในภาพรวมของการสร้างผลผลิตการวิจัยอยู่ที่ร้อยละ	 45.46 

โดยมีผลผลิตเด่น	 เช่น	 ผลิตหน้ากากอนามัยท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการป้องกันเชื้อโรค	 และ 

ชุดป้องกันเชื้อโรค	 ซึ่งส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐต่าง	 ๆ	 แล้วกว่า	 234,000	 ชิ้น	 และ 

มากกว่า	 44,000	 ชุด	 ตามล�าดับ	 มีการผลิตและพัฒนาชุดตรวจ	 SARS-CoV-2	 ด้วยวิธี	 Real-Time	 PCR 

(RT-PCR)	 ซึง่ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและห้องปฏบิตักิารใช้ในการตรวจคดักรองผูป่้วยมากกว่า	 100,000	ชดุ 

และชุดตรวจ	 SARS-CoV-2	 ด้วยวิธีแลมป์เปล่ียนสี	 (RT-LAMP)	 ที่ได้มีการส่งมอบให้กับรัฐบาล	 จ�านวน	 

50,000	 ชุด	 เพ่ือท�าการสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม	 นอกจากนี้	 ยังมีชุดตรวจ	 SARS-CoV-2	 ด้วยวิธ ี

แลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว	 (RT-LAMP-XO)	 ซ่ึงก�าลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความเห็นชอบของ 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 และหาก	 อย.	 เห็นชอบ	 จะน�าเทคโนโลยีนี้ถ่ายทอดสู่บริษัท 

เอกชน	 ซึ่งจะสามารถผลิตชุดตรวจชนิดนี้ได้เดือนละ	 40,000	 ชุด	 และยังมีงานวิจัยด้านวัคซีนที่ม ี

ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก	 คือ	 งานวิจัยวัคซีน	 ChulaCov19	 ของศูนย์วิจัยวัคซีน	 คณะแพทยศาสตร์	 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (Chula	 VRC)	 เป็นวัคซีนชนิด	mRNA	 โดยอยู่ระหว่างการทดลองในมนุษย ์

ระยะที่	1	ซึ่งเริ่มประกาศรับอาสาสมัครช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2564 

ทีผ่่านมา	นบัว่างานวจิยัน้ีเป็นก้าวส�าคญัทีป่ระเทศไทยจะสามารถผลติวัคซนีได้เองทกุขัน้ตอนต่างจากในอดตี 

ที่ผ่านมา	และยังสามารถขับเคลื่อนไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

นอกจากน้ีการด�าเนินงานของโครงการ	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 ที่ท�าต่อเน่ืองถึงปีงบประมาณ

พ.ศ.	 2564	 ได้สร้างระบบค้นหาสอบทาน	 ติดตามและช่วยเหลอืคนจนและกลไกการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	เพื่อให้มีการใช้ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม	น�าไปสู่ 

การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่น�าร่อง	 10	 จังหวัด	 ที่มีรายได้น้อยที่สุด	 ได้แก	่ 

ปัตตานี	อ�านาจเจริญ	แม่ฮ่องสอน	ชัยนาท	สุรินทร์	ยโสธร	ศรีสะเกษ	สกลนคร	มุกดาหาร	กาฬสินธุ์	เพื่อน�า	 

“ระบบการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบด็เสรจ็และแม่นย�า	 (Personalize	Poverty	Alleviation:	PPA)” 

ไปใช้ค้นหา	ทวนสอบ	ส่งต่อข้อมลู	รวมทัง้นวตักรรมแก้จนมาขยายผลใน	20	จงัหวดัยากจน	ในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2564	และผลักดนักลไกการบรูณาการความร่วมมอืการแก้ไข	ความยากจน	เป็นแผนจงัหวดั	แผนท้องถิน่ 

ทัว่ประเทศ	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2565	ท�าให้คนจนมทีีอ่ยูอ่าศยัได้รบัโอกาสทางการศกึษา	 เข้าถงึสวสัดกิาร 

ภาครัฐที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ	 มีอาชีพและสร้างรายได้	 สามารถหลุดพ้นจากความยากจน	 ท�าให้คุณภาพ 

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ชีวิตดีขึ้น	 และส่งผลให้ตัวเลขคนจนในประเทศลดลง	 ซึ่งมีจ�านวนคนจนที่ได้รับการส่งต่อความช่วยเหลือ 

ไม่น้อยกว่า	20,000	ราย

นอกจากนี้กองทุนส่งเสริม	 ววน.	 ยังได้มีการสนับสนุนการท�าระบบแจ้งเตือนประชาชนจาก	 PM2.5 

ในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย	 โดย	 DustBoy	 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ราคาถูก	 (Low	 Cost 

Sensor)	 ส�าหรับตรวจวัด	 PM2.5	 ท่ีพัฒนาได้เองในประเทศ	 มีความแม่นย�าประมาณ	 85%	 เมื่อเทียบกับ 

เครื่อง	BetaRay	ที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ	และปัจจุบันได้ท�าการติดตั้งเซ็นเซอร์	DustBoy	กว่า	400	จุด 

ทั่วประเทศ	 รวมถึงแสดงข้อมูลความเข้มข้น	 PM2.5	 แบบออนไลน์และเรียลไทม์ที่ประชาชนสามารถ 

เข้าถึงได้	 โดยในแต่ละปีมีผู้เข้าถึงข้อมูลความเข้มข้นฝุ่นมากกว่า	 3	 แสนคน	 และที่ส�าคัญ	 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.	2564	ยังสร้างบุคลากรงานวิจัย	จ�านวนรวม	13,401	คน	โดยแบ่งเป็นนักวิจัยชุมชนท้องถิ่น	3,033	คน	

นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (งานวิจัยพื้นฐาน	 งานวิจัยและพัฒนา)	 6,272	 คน	 นักวิจัยภาคเอกชน	 1,419	 คน 

และนักวิชาการอิสระ	 2,677	 คน	 อันจะเป็นต้นทุนด้านการพัฒนาก�าลังคนและองค์ความรู้งานวิจัยให้กับ 

ประเทศไทยต่อไป	 (อ้างอิงข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (NRIIS)	ณ	 วันที ่

30	กันยายน	2564)	

ทั้งนี้	 โดยสามารถสรุปผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการสนับสนุนเงินงบประมาณของกองทุนส่งเสริม	 ววน.	 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	แยกตามการจัดสรรงบประมาณ	2	ประเภท	คือ	1)	ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน 

(Fundamental	Fund:	FF)	และ	2)	ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Fund:	SF)	ได้ดังนี้

1. ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF)

	 ในภาพรวมการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน	 (Fundamental	 Fund:	 FF)	 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	มีการจัดสรรงบประมาณจ�านวน	8,802,664,700	บาท	ให้กับ	165	หน่วยงาน	

โดยมีผลผลิตที่เกิดจากทุนวิจัย	 FF	 ดังแสดงในรูปท่ี	 3-15	 โดยมีผลงานเด่น	 คือเกิดการพัฒนาก�าลังคน 

รวม	 194,935	 คน	 โดยแบ่งเป็น	 น.ศ.ระดับอาชีวศึกษา	 76,456	 คน	 น.ศ.ระดับปริญญาตรี	 105,282	 คน 

น.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษา	1,776	คน	นักวิจัยชุมชนท้องถิ่น	1,743	คน	นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ	(งานวิจัยพื้นฐาน 

งานวิจัยและพัฒนา)	 5,592	 คน	 นักวิจัยภาคเอกชน	 1,409	 คน	 นักวิชาการอิสระ	 2,677	 คน	 และเกิด 

เครือข่ายความร่วมมือ	419	 เครือข่าย	 รวมทั้งเกิดองค์ความรู้ใหม่	 18,017	 เรื่อง	นอกจากนี้ยังมีผลงานเด่น 

คอื	การสร้างผลงานวจิยัประเภทการตีพมิพ์	รวมทัง้สิน้	3,933	บทความ	โดยแบ่งเป็นผลงานตพีมิพ์ระดบัชาติ 

1,753	 ชิ้น	 ระดับนานาชาติ	 2,180	 ชิ้น	 และเกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์	 8,705	 ต้นแบบ	 ต้นแบบเทคโนโลยี	 

3,170	 ต้นแบบ	และกระบวนการใหม่	2,117	กระบวนการ	ทัง้ในระดบัระดับภาคสนาม	ระดบัห้องปฏบัิตกิาร 

และระดับอุตสาหกรรม	รวมทั้งเกิดทรัพย์สินทางปัญญา	โดยการจดอนุสิทธิบัตร	190	เรื่อง	และการฝึกอบรม 

เพือ่เพ่ิมทกัษะให้กลุม่คนทีต้่องการทกัษะพเิศษ	 1,525	คน	 โดยหน่วยงานทีร่บัทนุ	 FF	มคีวามคบืหน้าร้อยละ 

ของการสร้างผลผลิตการวิจัยแต่ละประเภทดังแสดงในรูปที่	3-16
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี 105,282 คน
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา 76,456 คน
องคความรูใหม 18,017 เรื่อง
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เครือขายความรวมมือ
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รูปที่ 3-15 ผลผลิตที่เกิดจากทุนวิจัย	FF	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ประชุมสัมมนาระดับชาติ-นำเสนอแบบโปสเตอร 64.48%
นักวิชาการอิสระ 60.81%
ผลงานตีพิมพ-ระดับชาติ 60.43%
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หนังสือเลมระดับชาติ

หนังสือเลมระดับนานาชาติ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร

ความลับทางการคา

เครื่องหมายทางการคา

พันธุพืช/พันธุสัตว

ลิขสิทธิ์

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-
กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-
เกษตรกรรุนใหม

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-ครู/อาจารย

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-เด็กและเยาวชน

รอยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/ระบบมาตรฐาน-
รอยละความสำเร็จเทียบกับภาพรวม
ระบบทั้งหมดของโครงการ

S
T
U
V
W
X
Y
Z

AA
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AC
AD
AE
AF
AG
AH

AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO

AP

AQ
AR
AS

ความก�าวหน�าเฉลี่ย
(%)

FF

รูปที่ 3-16 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	FF	
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
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2. ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund: SF)

	 ในภาพรวมการจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Fund:	SF)	ประจ�าปี 

งบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 มีการจัดสรรงบประมาณ	 จ�านวน	 11,145,789,606.60	 บาท	 โดยแบ่งตาม 

นโยบายและยุทธศาสตร์	 อววน.	 พ.ศ.	 2563	 -	 2570	 แยกรายแพลตฟอร์ม	 และโปรแกรมที่	 16	 และ	 17 

ดังนี้

 ● Platform ที่ 1	 การพฒันาก�าลงัคน	ยกระดบัสถาบนัความรู	้และระบบนเิวศด้านวทิยาศาสตร์ 

		 	 	 วิจัยและนวัตกรรม	จ�านวน	1,774,932,208	บาท

 ● Platform ที่ 2	 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	 จ�านวน 

	 		 	 1,669,261,496	บาท

 ● Platform ที่ 3	 การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	พร้อมทัง้ 

	 	 	 ยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ	จ�านวน	3,645,517,982.75	บาท

 ● Platform ที่ 4	 การวิจัยและสร้างนวัตกรรม	 เพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหล่ือมล�้า	 

	 	 	 จ�านวน	982,934,930.85	บาท

 ● โปรแกรมที่ 16		ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 จ�านวน 

		 	 	 1,739,363,162	บาท

 ● โปรแกรมที่ 17		แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ	จ�านวน	1,333,779,827	บาท

	 ทั้งนี้	 โดยได้จัดสรรให้แก่หน่วยบริหารและจัดการทุน	 (PMU)	 ทั้ง	 7	 แห่ง	 ประกอบด้วย 

(1)	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 (2)	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 (สนช.)	 

(3)	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 (สวก.)	 (4)	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 

(สวรส.)	 (5)	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 (บพข.) 

(6)	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน	และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย 

และการสร้างนวัตกรรม	 (บพค.)	 (7)	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่	 (บพท.)	 

และส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (สป.อว.)	 โดยมีผลผลิต 

ที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	แยกรายแพลตฟอร์ม	จ�านวน	4	แพลตฟอร์ม	โปรแกรมที่	16	และ	17	ได้ดังนี้	

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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Platform ที่ 1 กำรพัฒนำก�ำลังคน ยกระดับสถำบันควำมรู้ และระบบนิเวศด้ำนวิทยำศำสตร ์ 
  วิจัยและนวัตกรรม

ในภาพรวม	 Platform	 ที่	 1	 มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 2564	 ทั้งสิ้นจ�านวน 

1,774,932,208.00	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 15.92	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (SF)	 

โดยมีการสนับสนุนแผนงานวิจัยใน	 6	 โปรแกรม	 ประกอบด้วย	 โปรแกรมที่	 1	 สร้างและผลิตก�าลังคน 

ด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 โปรแกรมท่ี	 2	 ผลิตก�าลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

และพื้นที่นวัตกรรม	 เช่น	 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 โปรแกรมที่	 3	 ส่งเสริมการวิจัยและ 

นวัตกรรมเพื่อสร้างก�าลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 รวมถึงเพื่อการสร้างบัณฑิต	 การส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต	 (Up-skill)	 และการเพิ่มทักษะ	 (Re-skill)	 โปรแกรม 

ที่	 4	 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคล่ือนประเทศในอนาคต	 (AI	 for	 All)	 โปรแกรมที่	 5	 ส่งเสริม 

การวิจัยขั้นแนวหน้า	 และการวิจัยพื้นฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ	 และโปรแกรมที่	 6	 พัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานทางการวิจัยที่ส�าคัญ

โดยมีหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน	 และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา	 

การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม	 (บพค.)	 และส�านักงานการวิจัยแห่งชาต	ิ (วช.)	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

Platform	ที่	1	โดยมีผลผลิตที่เกิดจาก	Platform	นี้ผ่านทุนวิจัย	SF	ดังแสดงในรูปที่	3-17	โดยผลงานเด่น 

ของ	Platform	ที่	 1	คือ	 เกิดการพัฒนาก�าลังคน	รวม	208	คน	 โดยสร้าง	น.ศ.ระดับปริญญาตรี	169	คน 

น.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษา	 29	 คน	 และนักวิจัยภาคเอกชน	 10	 คน	 เกิดองค์ความรู้ใหม่	 78	 ชุดข้อมูล	 และ 

เครือข่ายความร่วมมือ	29	เครือข่าย	โดยหน่วยงานที่รับทุน	SF	ใน	Platform	ที่	1	มีความคืบหน้าร้อยละ 

ของการสร้างผลผลิตการวิจัยแต่ละประเภทดังแสดงในรูปที่	3-18
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จำนวนชิ�นงาน
ของผลผลิต

องคความรูใหม (เรื่อง)
องคความรูใหม (ชุด)
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

E
F

นักวิจัยชุมชนทองถิ่น
นักวิจัยภาคเอกชน

องคความรูใหม
78 ชุด

นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

169 คน
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ระดับบัณฑิตศึกษา 

29 คน

นักวิจัย
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องคความรูใหม (เรื่อง)
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

44.44%

นักวิจัย
ชุมชนทองถิ่น

44.44%
3 3

 A B C D E F 

องคความรูใหม
52.27% องคความรูใหม

45.88%1
2

SF

รูปที่ 3-17	 ผลผลิตที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	1	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รูปที่ 3-18	 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	1
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
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Platform ที่ 2 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม

ในภาพรวม	 Platform	 ที่	 2	 มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 2564	 ทั้งสิ้นจ�านวน 

1,669,261,496	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 14.98	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (SF)	 โดยม ี

การสนับสนุนแผนงานวิจัยใน	 3	 โปรแกรม	 ประกอบด้วย	 โปรแกรมที่	 7	 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับ 

การพฒันาอย่างยัง่ยนืด้านทรพัยากรธรรมชาต	ิ สิง่แวดล้อมและการเกษตร	 โปรแกรมที	่ 8	 รองรบัสงัคมสงูวยั 

อย่างมีคุณภาพ	 และโปรแกรมท่ี	 9	 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและ 

ความมั่นคงทุกมิติ

โดยมีส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	(สวรส.)	และส�านักงานพัฒนา 

การวิจัยการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 (สวก.)	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 Platform	 ที่	 2	 โดยมีผลผลิต 

ที่เกิดจาก	 Platform	 น้ีผ่านทุนวิจัย	 SF	 ดังแสดงในรูปที่	 3-19	 โดยผลงานเด่นของ	 Platform	 ที่	 2	 คือ	 

เกดิองค์ความรูใ้หม่	962	เรือ่ง	สร้างนกัวจิยัชมุชนท้องถิน่	352	คน	สร้างต้นแบบเทคโนโลย	ีด้านสิง่แวดล้อม	 

ระดับภาคสนาม	 45	 ต้นแบบ	 ระดับห้องปฏิบัติการ	 156	 ต้นแบบ	 และระดับอุตสาหกรรม	 49	 ต้นแบบ	 

รวมทั้งได้บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ	 91	 บทความ	 และระดับนานาชาติ	 92	 บทความ	 โดยหน่วยงาน 

ที่รับทุน	SF	ใน	Platform	ที่	2	มีความคืบหน้าร้อยละของการสร้างผลผลิตการวิจัยแต่ละประเภท	ดังแสดง 

ในรูปที่	3-20
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ระบบมาตรฐาน-รอยละความสำเร็จเทียบกับที่วางไวรายป

องคความรูใหม
962 เรื่อง

นักวิจัยชุมชนทองถิ่น
352 คน

ตนแบบผลิตภัณฑ-
ระดับหองปฏิบัติการ

156 ตนแบบ

1

2
3

SF

0

ความก�าวหน�า
เฉลี่ย (%)

องคความรูใหม (เรื่อง)
องคความรูใหม (ชุด)
องคความรูใหม (ฐานขอมูล)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักวิจัยชุมชนทองถิ่น
ผลงานตีพิมพ-ระดับชาติ
ผลงานตีพิมพ-ระดับนานาชาติ

A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K
L
M

ประชุมสัมมนาระดับชาติ-นำเสนอแบบปากเปลา
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับภาคสนาม
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับภาคสนาม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับหองปฏิบัติการ

N
O
P
Q
R

กระบวนการใหม-ระดับภาคสนาม
กระบวนการใหม-ระดับหองปฏิบัติการ
พันธุพืช/พันธุสัตว
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ
รอยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ/
ระบบมาตรฐาน-รอยละความสำเร็จเทียบกับที่วางไวรายป

นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

100%

นักวิจัยชุมชนทองถิ่น
92.50%

ตนแบบเทคโนโลยี-
ระดับภาคสนาม

44.46%

พันธุพืช/พันธุสัตว
100%
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รูปที่ 3-20 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	2
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รูปที่ 3-19 ผลผลิตที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	2	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)56



Platform ที่ 3 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน พร้อมทั้ง 
  ยกระดับกำรพึ่งพำตนเองในระดับประเทศ

ในภาพรวม	 Platform	 ที่	 3	 มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 2564	 ทั้งสิ้นจ�านวน 

3,645,517,982.75	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 32.71	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (SF)	 โดยมี 

การสนับสนุนแผนงานวิจัยใน	3	โปรแกรม	ประกอบด้วย	โปรแกรมที่	10	ยกระดับความสามารถการแข่งขัน 

และวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ	 โปรแกรมที่	 11	 สร้างและยกระดับ 

ศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม	 และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/ 

ระเบียงเศรษฐกิจ	 และโปรแกรมท่ี	 12	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ	 (NQI)	 ส�าหรับ 

อุตสาหกรรมเป้าหมายและภาคบริการที่ส�าคัญของประเทศ

โดยมีหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 (บพข.) 

ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)	(สนช.)	ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร	(องค์การมหาชน) 

(สวก.)	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.)	 และส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 

วจิยัและนวตักรรม	(สป.อว.)	เป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ	Platform	ที	่3	โดยมผีลผลติทีเ่กิดจาก	Platform	นี้ 

ผ่านทุนวิจัย	 SF	 ดังแสดงในรูปท่ี	 3-21	 โดยผลงานเด่นของ	 Platform	 ที่	 3	 คือ	 มีการพัฒนาก�าลังคน	 

โดยการสร้าง	 น.ศ.ระดับปริญญาตรี	 43,037	 คน	 เกิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ	 ให้กับกลุ่มคนที่ต้องการ 

ทักษะพิเศษ	390	คน	 เกิดองค์ความรู้ใหม่	 269	ชุดข้อมูล	 มีการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์รวม	 401	ต้นแบบ 

โดยแบ่งเป็นระดับภาคสนาม	 26	 ชิ้น	 ระดับห้องปฏิบัติการ	 225	 ชิ้น	 และระดับอุตสาหกรรม	 150	 ชิ้น 

โดยหน่วยงานที่รับทุน	 SF	 ใน	 Platform	ที่	 3	 มีความคืบหน้าร้อยละของการสร้างผลผลิตการวิจัยแต่ละ 

ประเภท	ดังแสดงในรูปที่	3-22	

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564) 57

ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3
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ความก�าวหน�าเฉลี่ย
(%)

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-
กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ

54.31%

พันธุพืช/พันธุสัตว 100%
นักวิจัยชุมชนทองถิ่น

66.66%

1

2
3

องคความรูใหม (เรื่อง)
องคความรูใหม (ชุด)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายความรวมมือ
นักวิจัยชุมชนทองถิ่น
นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ (พื้นฐาน, R&D)
ผลงานตีพิมพ-ระดับชาติ
ผลงานตีพิมพ-ระดับนานาชาติ
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J
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P
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R

ประชุมสัมมนาระดับชาติ-นำเสนอแบบปากเปลา
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับภาคสนาม
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับภาคสนาม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับอุตสาหกรรม
กระบวนการใหม-ระดับภาคสนาม
กระบวนการใหม-ระดับหองปฏิบัติการ

S
T
U
V
W

X

กระบวนการใหม-ระดับอุตสาหกรรม
สิทธิบัตร
พันธุพืช/พันธุสัตว
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ
จำนวนหนวยงานที่เขาอบรมในโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/ระบบมาตรฐาน-หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
รอยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ/
ระบบมาตรฐาน-รอยละความสำเร็จเทียบกับที่วางไวรายป

SF

100

10

100,000

10,000

1,000

1
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

จำนวนชิ�นงาน
ของผลผลิต

องคความรูใหม (เรื่อง)
องคความรูใหม (ชุด)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายความรวมมือ
นักวิจัยชุมชนทองถิ่น
นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ (พื้นฐาน, R&D)
ผลงานตีพิมพ-ระดับชาติ
ผลงานตีพิมพ-ระดับนานาชาติ
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ประชุมสัมมนาระดับชาติ-นำเสนอแบบปากเปลา
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับภาคสนาม
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับภาคสนาม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับอุตสาหกรรม
กระบวนการใหม-ระดับภาคสนาม
กระบวนการใหม-ระดับหองปฏิบัติการ

S
T
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V
W

X

กระบวนการใหม-ระดับอุตสาหกรรม
สิทธิบัตร
พันธุพืช/พันธุสัตว
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ
จำนวนหนวยงานที่เขาอบรมในโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/ระบบมาตรฐาน-หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
รอยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ/
ระบบมาตรฐาน-รอยละความสำเร็จเทียบกับที่วางไวรายป

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
43,037 คน

องคความรูใหม 269 ชุด

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-
กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ

390 คน

1

23

SF

รูปที่ 3-22	 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	3
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รูปที่ 3-21	 ผลผลิตที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	3	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)58



Platform ที่ 4 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่และลดควำมเหลื่อมล�้ำ

ในภาพรวม	 Platform	 ที่	 4	 มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.	 2564	 ทั้งสิ้นจ�านวน 

982,934,930.85	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 8.82	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (SF)	 โดยมี 

การสนับสนุนแผนงานวิจัยใน	3	โปรแกรม	ประกอบด้วย	โปรแกรมที่	13	พัฒนานวัตกรรมส�าหรับเศรษฐกิจ 

ฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 โปรแกรมท่ี	 14	 ขจัดความยากจน 

แบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า	 โดยใช้วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 และโปรแกรมที่	 15	 การพัฒนาเมือง 

น่าอยู่	และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

โดยมหีน่วยบรหิารและจดัการทนุด้านการพฒันาระดบัพืน้ที	่(บพท.)	และส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

(สนช.)	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 Platform	ที่	 4	 โดยมีผลผลิตที่เกิดจาก	 Platform	 นี้ผ่านทุนวิจัย	 SF	 

ดังแสดงในรูปที่	 3-23	 โดยผลงานเด่นของ	 Platform	 ที่	 4	 คือ	 เกิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ	 ให้กับ 

กลุ่มคนท่ีต้องการทักษะพเิศษ	 510,148	คน	 เกดิเครือข่ายความร่วมมอื	 1,723	 เครอืข่าย	 และเกดิการพฒันา 

ก�าลังคนการวิจัยด้วยการสร้างนักวิจัยชุมชนท้องถ่ิน	 934	 คน	 นอกจากนี้	 ยังเกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์และ 

ต้นแบบเทคโนโลยี	 รวม	 773	 ต้นแบบ	 โดยแบ่งเป็น	 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับภาคสนาม	 426	 ชิ้น	 ระดับ 

อุตสาหกรรม	 163	 ชิ้น	 และต้นแบบเทคโนโลยีระดับภาคสนาม	 184	 ชิ้น	 โดยหน่วยงานที่รับทุน	 SF	 ใน 

Platform	ที่	4	มีความคืบหน้าร้อยละของการสร้างผลผลิตการวิจัยแต่ละประเภท	ดังแสดงในรูปที่	3-24

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564) 59

ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3
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ความก�าวหน�าเฉลี่ย
(%)

องคความรูใหม (เรื่อง)
องคความรูใหม (ชุด)
องคความรูใหม (ฐานขอมูล)
องคความรูใหม (หลักสูตร)
เครือขายความรวมมือ
นักวิจัยชุมชนทองถิ่น
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ผลงานตีพิมพ-ระดับนานาชาติ
หนังสือเลมระดับชาติ
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับภาคสนาม
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับภาคสนาม

L
M
N
O
P

กระบวนการใหม-ระดับภาคสนาม
โครงสรางพื้นฐาน-ศูนยวิจัยและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน-หองปฏิบัติการ/หนวยวิจัย
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-เด็กและเยาวชน

โครงสรางพื้นฐาน-
ศูนยวิจัยและพัฒนา

100%
โครงสรางพื้นฐาน-
หองปฏิบัติการ/
หนวยวิจัย 63.95%

ตนแบบผลิตภัณฑ-
ระดับภาคสนาม

60.06%
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จำนวนชิ�นงาน
ของผลผลิต

องคความรูใหม (เรื่อง)
องคความรูใหม (ชุด)
องคความรูใหม (ฐานขอมูล)
องคความรูใหม (หลักสูตร)
เครือขายความรวมมือ
นักวิจัยชุมชนทองถิ่น

A
B
C
D
E
F

G
H
I
J
K

ผลงานตีพิมพ-ระดับนานาชาติ
หนังสือเลมระดับชาติ
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับภาคสนาม
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับภาคสนาม

L
M
N
O
P

กระบวนการใหม-ระดับภาคสนาม
โครงสรางพื้นฐาน-ศูนยวิจัยและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน-หองปฏิบัติการ/หนวยวิจัย
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-เด็กและเยาวชน

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-
กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ

510,148 คน

เครือขายความรวมมือ
1,723 เครือขาย นักวิจัยชุมชนทองถิ่น

934 คน
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รูปที่ 3-24	 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	4
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รูปที่ 3-23	 ผลผลิตที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ใน	Platform	ที่	4	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)60



โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในภาพรวมโปรแกรมที่	16	มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ทั้งสิ้นจ�านวน 

1,739,363,162	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 15.60	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (SF)	 โดยม ี

การสนับสนุนแผนงานวิจัยท่ีมุ่งปฏิรูประบบการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 รวมทั้ง 

การเชื่อมโยงกับแผนอุดมศึกษา	เพื่อยกระดับความเป็นเลิศ	ความเป็นสากล	ประสิทธิผล	และประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล

โดยมีหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน	 และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม	 (บพค.)	 และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ	 (บพข.)	 และส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ 

นวัตกรรม	 (สป.อว.)	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโปรแกรมที่	 16	 โดยมีผลผลิตที่เกิดจากโปรแกรมน้ี	 

ผ่านทุนวิจัย	 SF	 ดังแสดงในรูปที่	 3-25	 โดยผลงานเด่นของโปรแกรมที่	 16	 คือ	 เกิดการพัฒนาก�าลังคน 

โดยการสร้าง	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 1,241	 คน	 การฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะ	 ให้กับกลุ่มคนที ่

ต้องการทักษะพิเศษ	และครู/อาจารย์	จ�านวน	1,213	และ	307	คน	ตามล�าดับ	และนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(งานวิจัยพื้นฐาน	 งานวิจัยและพัฒนา)	 จ�านวน	 568	 คน	 รวมทั้งเกิดโครงสร้างพื้นฐาน	 ห้องปฏิบัติการ/ 

หน่วยวิจัย	 จ�านวน	 257	 ห้อง	 โดยหน่วยงานที่รับทุน	 SF	 ในโปรแกรมที่	 16	 มีความคืบหน้าร้อยละของ 

การสร้างผลผลิตการวิจัยแต่ละประเภท	ดังแสดงในรูปที่	3-26

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564) 61
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จำนวนชิ�นงาน
ของผลผลิต

องคความรูใหม (เรื่อง)
องคความรูใหม (ฐานขอมูล)
องคความรูใหม (หลักสูตร)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายความรวมมือ

A
B
C
D
E
F

G
H
I
J
K
L

นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ (พื้นฐาน, R&D)
ผลงานตีพิมพ-ระดับนานาชาติ
ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ-นำเสนอแบบปากเปลา
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับภาคสนาม

M
N
O
P
Q

กระบวนการใหม-ระดับหองปฏิบัติการ
โครงสรางพื้นฐาน-หองปฏิบัติการ/หนวยวิจัย
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-ครู/อาจารย
จำนวนหนวยงานที่เขาอบรมในโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/ระบบมาตรฐาน-หนวยรับงบประมาณ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
1,241 คน

นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(พื้นฐาน, R&D)
568 คน

การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-
กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ

1,213 คน
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SF

ความก�าวหน�าเฉลี่ย
(%)

จำนวนหนวยงานที่เขาอบรมในโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบมาตรฐาน-

หนวยรับงบประมาณ 59.74%

กระบวนการใหม-ระดับหองปฏิบัติการ
72.50%

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
53.10%
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องคความรูใหม (เรื่อง)
องคความรูใหม (ฐานขอมูล)
องคความรูใหม (หลักสูตร)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เครือขายความรวมมือ
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L

นักวิจัยเชิงปฏิบัติการ (พื้นฐาน, R&D)
ผลงานตีพิมพ-ระดับนานาชาติ
ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ-นำเสนอแบบปากเปลา
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม
ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับภาคสนาม

M
N
O
P
Q

กระบวนการใหม-ระดับหองปฏิบัติการ
โครงสรางพื้นฐาน-หองปฏิบัติการ/หนวยวิจัย
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-ครู/อาจารย
จำนวนหนวยงานที่เขาอบรมในโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/ระบบมาตรฐาน-หนวยรับงบประมาณ
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รูปที่ 3-26	 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ในโปรแกรม	16
	 การปฏิรูประบบ	อววน.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รูปที่ 3-25	 ผลผลิตที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ในโปรแกรม	16	การปฏิรูประบบ	อววน.
	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)62



โปรแกรมที่ 17 แก้ปัญหำวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ

ในภาพรวมโปรแกรมที่	17	มีการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ทั้งสิ้นจ�านวน 

1,333,779,827	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 11.97	 ของงบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์	 (SF)	 โดยม ี

การสนับสนุนแผนงานวิจัยที่มุ่งให้ความส�าคัญกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

และการแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศทีเ่ป็นปัญหาเร่งด่วน	ท�าให้ประเทศไทยมคีวามสามารถในการจดัการและ 

ฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ	 (Resilience)	 มีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านความรู้	 ก�าลังคนและโครงสร้าง 

พืน้ฐานด้าน	ววน.	เพือ่สนบัสนนุการจัดการภาวะวิกฤติเร่งด่วนและการฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤติ

โดยมีส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.)	 ส�านักงานนวัตกรรม 

แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 (สนช.)	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 (สวก.)	 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 (บพข.)	 หน่วยบริหาร 

และจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน	 และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา	 การวิจัยและการสร้าง 

นวัตกรรม	 (บพค.)	 และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่	 (บพท.)	 เป็นหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบโปรแกรมท่ี	 17	 โดยมีผลผลิตท่ีเกิดจากโปรแกรมนี้ผ่านทุนวิจัย	 SF	 ดังแสดงในรูปที่	 3-27	 

โดยผลงานเด่นของโปรแกรมท่ี	 17	 คือ	 เกิดองค์ความรู้ใหม่	 จ�านวน	 723	 เรื่อง	 และ	 122	 ชุดข้อมูล	 

เกิดการพัฒนาก�าลังคน	 โดยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ	 ให้กับกลุ่มคนที่ต้องการทักษะพิเศษ	 จ�านวน	 

260	 คน	 และเกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์	 ระดับอุตสาหกรรม	 จ�านวน	 129	 ต้นแบบ	 รวมทั้งต้นแบบเทคโนโลยี 

ระดับภาคสนาม	จ�านวน	21	ต้นแบบ	โดยหน่วยงานที่รับทุน	SF	ในโปรแกรมที่	17	มีความคืบหน้าร้อยละ 

ของการสร้างผลผลิตการวิจัยแต่ละประเภท	ดังแสดงในรูปที่	3-28

 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564) 63

ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
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จำนวนชิ�นงาน
ของผลผลิต

องคความรูใหม (เรื่อง)
องคความรูใหม (ชุด)
เครือขายความรวมมือ

A
B
C

D
E

ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับหองปฏิบัติการ
ตนแบบผลิตภัณฑ-ระดับอุตสาหกรรม

F
G

ตนแบบเทคโนโลยี-ระดับภาคสนาม
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ-กลุมคนที่ตองการทักษะพิเศษ

องคความรูใหม
723 เรื่อง ตนแบบผลิตภัณฑ-

ระดับอุตสาหกรรม
129 ตนแบบ

การฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะ-กลุมคนที่

ตองการทักษะพิเศษ
260 คน
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ความก�าวหน�าเฉลี่ย 
(%)

องคความรูใหม
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รูปที่ 3-27	 ผลผลิตที่เกิดจากทุนวิจัย	SF	ในการแก้ไขปัญหา	COVID-19	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รูปที่ 3-28	 ร้อยละความคืบหน้าการสร้างผลผลิตการวิจัยที่เกิดจากทุนวิจัย	SF
	 ในการแก้ไขปัญหา	COVID-19	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)64



รูปที่ 3-29	 ผลงานวิจัยที่น�าไปสู่การผลิตและการบริการเชิงพาณิชย์	:	ชุดตรวจ	Real-Time	RT-PCR

3.2 ผลงานเด่นประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ของกองทุนส่งเสริม ววน.

ตัวอย่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม	 ววน.	 ที่เกิดการน�าไป 

ใช้ประโยชน์	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	มีดังนี้

ตัวอย่าง ผลงานวิจัยที่น�าไปสู่การผลิตและการบริการเชิงพาณิชย์

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564) 65

ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3

บทที่



รูปที่ 3-31	 ผลงานวิจัยที่น�าไปสู่การผลิตและการบริการเชิงพาณิชย์	:	ยานพาหนะไร้คนขับส�าหรับ
	 การเกษตรแม่นย�า

รูปที่ 3-30	 ผลงานวิจัยที่น�าไปสู่การผลิตและการบริการเชิงพาณิชย์	:	อาคารคลังสินค้าอัจฉริยะ

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)66



รูปที่ 3-32 ผลงานวิจัยที่น�าไปสู่การผลิตและการบริการเชิงพาณิชย์	:	Clinical	Research	Organization

รูปที่ 3-33 ผลงานวิจัยที่น�าไปสู่การผลิตและการบริการเชิงพาณิชย์	:	สารสกัดและอาหารมูลค่าสูง

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564) 67

ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3

บทที่



รูปที่ 3-35 	ผลงานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์	:	เทคโนโลยีเซลล์และยีนบ�าบัด

รูปที่ 3-34 ผลงานวิจัยที่น�าไปสู่การผลิตและการบริการเชิงพาณิชย์	:	Food	Systems

ตัวอย่าง ผลงานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)68



รูปที่ 3-36 	ผลงานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์	:	ชุดโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
	 ของประชาชนไทย

รูปที่ 3-37 	ผลงานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์	:	โครงการประเมินโครงการน�าร่องให้ผู้ป่วยรับยา
	 ที่ร้านยา	เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3
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ตัวอย่าง ผลงานวิจัยที่ผลักดันให้เกิดบริษัท Tech Start up/Spin-off

รูปที่ 3-39	 ผลงานวิจัยที่ผลักดันให้เกิดบริษัท	Tech	Start	up/Spin-off	:	เชื้อเพลิง/วัสดุ	
	 และสารเคมีชีวภาพ

รูปที่ 3-38 ผลงานวิจัยที่ผลักดันให้เกิดบริษัท	Tech	Start	up/Spin-off	:	สารสกัดและอาหารมูลค่าสูง

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)70



ตัวอย่าง ผลงานวิจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 3-40 ผลงานวิจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	:	ด้านการรองรับสังคมสูงวัย

รูปที่ 3-41		ผลงานวิจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	:	พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3

บทที่



รูปที่ 3-43	 ด้านการพัฒนาก�าลังคนส�าหรับการพัฒนาประเทศยุคเทคโนโลยีควอนตัม

รูปที่ 3-42 	ผลงานวิจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	:	การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลศูนย์กลาง 
	 เพื่อวางแผนการจัดสรรน�้าแบบเรียลไทม์และการพยากรณ์

ตัวอย่าง ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาก�าลังคน

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)72



รูปที่ 3-44	 ผลงานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่	:	ด้านขจัดความยากจนและสร้างเศรษฐกิจฐานราก

รูปที่ 3-45	 ผลงานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่	:	แพลตฟอร์มการสอนวิชานอกระบบผ่านหลักสูตรออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
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ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3
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รูปที่ 3-46	 ผลงานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่	:	งานนวัตกรรมเพื่อสังคม

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
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3.3 การประเมินแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ (รายสาขา)

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม 
ครั้งที่	 3/2564	 เม่ือวันอังคารท่ี	 26	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2564	 ได้เห็นชอบต่อกรอบแนวทางการประเมิน	 
เกณฑ์การคัดเลือกแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า	 100	 ล้านบาทขึ้นไป	 และรายช่ือ 
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา	ที่จะด�าเนินการประเมินผลประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 -	 2564 
รวมถึงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ	และบทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา	โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1	 กรอบการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่	 (รายสาขา) 
ที่มีมูลค่า	 100	 ล้านบาทขึ้นไป	 จะด�าเนินการโดยผู้ประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน 
ผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรม	 โดยใช้กรอบและแนวทางการประเมินแผนงานวิจัยและ 
นวัตกรรมขนาดใหญ่	(รายสาขา)	ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่	2	หัวข้อที่	2.1.3

	 	 จากการด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า	 100	 
ล้านบาทข้ึนไป	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	พบว่ามจี�านวน	 29	 แผนงาน	ซึง่กระจายไปตามแพลตฟอร์ม 
ทั้ง	4	แพลตฟอร์ม	รวมทั้งโปรแกรมที่	16	และโปรแกรมที่	17	โดยมีแผนงานที่ด�าเนินการเสร็จสิ้น	จ�านวน	 
2	แผนงาน	ส่วนอีก	27	แผนงานอยู่ระหว่างด�าเนินการวิจัย	ทั้งนี้	ด้วยกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจ�ากัด 
ในการติดตามและประเมินผลในแต่ละปีงบประมาณ	 จึงได้ก�าหนดแนวทางการคัดเลือกแผนงานวิจัยและ 
นวัตกรรมเพื่อด�าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินงบประมาณจาก 
กองทุน	ววน.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ดังที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไป

3.3.2	 เกณฑ์การคัดเลือกแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า	 100	 ล้านบาทขึ้นไป	 
และรายชื่อแผนงานวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา	 ท่ีจะด�าเนินการประเมินผลประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2563	-	2564	มีรายละเอียดดังนี้

  กรณีที่ 1 	 คัดเลือกจากแผนงานที่ด�าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว	 จ�านวน	2	 แผนงาน	 รายชื่อ
แผนงานปรากฏดังตารางที่	3-1	ด้านล่างนี้

ตำรำงที่ 3-1	รายชื่อแผนงานที่ด�าเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

ส�านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม	(สป.อว.)

แผนงานวิจัยแนวหน้าด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนายา

(แพลตฟอร์ม 1)

โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(แพลตฟอร์ม 1)

390,755,000

341,956,300

สิ้นสุด
โครงการ

สิ้นสุด
โครงการ

สุขภาพและ
การแพทย์

-

สำขำสถำนะ
โครงกำร

งบประมำณ
แผนงำน (บำท)ชื่อแผนงำนหน่วยงำน

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
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  กรณีที่ 2  คดัเลอืกจากแผนงานทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนินงาน	จ�านวน	5	แผนงาน	โดยพจิารณา 

คัดเลือกจากเกณฑ์ดังนี้	 (1)	 เป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	 เช่น	 เป็นวาระแห่งชาติ	 เป็นต้น	 (2)	 เลือก 

แผนงานกระจายทั้ง	 4	 แพลตฟอร์ม	 และโปรแกรมท่ี	 17	 การแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ	 เพื่อเป็น 

ตัวแทนสะท้อนผลการประเมินได้ครอบคลุมในทุกมิติ	 (3)	 เลือกแผนงานที่มีการน�าผลงานวิจัยไปใช ้

ประโยชน์แล้ว	และ	(4)	เลือกแผนงานที่กระจายตาม	PMU/หน่วยรับงบประมาณ	FF

	 	 ทัง้นี	้ แผนงานทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการจะเป็นแผนงานต่อเนือ่งทัง้	 5	 แผนงาน	 โดยกระจายอยู่ 

ในแพลตฟอร์ม	3	จ�านวน	2	แผนงาน	ได้แก่	BCG	จ�านวน	1	แผนงาน	อยู่ในสาขาเกษตรอาหาร	พลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม	และท่องเที่ยวและบริการ	และอีกแผนงานคือ	 จีโนมิกส์	 อยู่ในสาขาสุขภาพและการแพทย ์

และแพลตฟอร์ม	2	จ�านวน	1	แผนงาน	ได้แก่	แผนงาน	Zero	waste	Everywhere	อยู่ในสาขาสิ่งแวดล้อม	 

และแพลตฟอร์ม	4	จ�านวน	1	แผนงาน	 ได้แก่	 แผนงานมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่	 อยู่ในสาขาสังคม	ชุมชน 

และพื้นที่	และโปรแกรม	17	จ�านวน	1	แผนงาน	ได้แก่	แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อบรรเทาผลกระทบ 

จากสถานการณ์โควิด	 อยู่ในสาขาสุขภาพและการแพทย์	 โดยมีรายชื่อแผนงานปรากฏดังตารางที่	 3-2	 

ด้านล่างนี้

ตำรำงที่ 3-2	รายชื่อแผนงานที่อยู่ระหว่างด�าเนินการและเป็นแผนงานต่อเนื่อง

แผนงำน
ต่อเนื่อง ปี 64

สำขำสถำนะ
แผนงำน

งบประมำณ
แผนงำน (บำท)ชื่อแผนงำนหน่วยงำน

หน่วยบรหิำรและจดักำร
ทุนด้ำนกำรเพิ่มควำม
สำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.)

สถำบันวิจัยระบบ
สำธำรณสุข (สวรส.)

ส�ำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)

หน่วยบรหิำรและจดักำร
ทุนวิจัยและนวัตกรรม
ด้ำนกำรพัฒนำระดับ
พื้นที่ (บพท.)

หน่วยบรหิำรและจดักำร
ทุนด้ำนกำรเพิ่มควำม
สำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.)

1,880,343,200

562,736,900

171,000,000

331,081,600

561,926,766

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-
เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว	

(BCG	in	Action)
แพลตฟอร์ม 3

แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย
แพลตฟอร์ม 3

Zero	Waste	Everywhere
แพลตฟอร์ม 2

มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
แพลตฟอร์ม 4

การวิจัยและพัฒนาเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

โปรแกรมที่ 17

ด�าเนิน
โครงการ

ด�าเนิน
โครงการ

ด�าเนิน
โครงการ

ด�าเนิน
โครงการ

ด�าเนิน
โครงการ











เกษตรอาหาร/
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม/
ท่องเที่ยวและ

บริการ

สุขภาพและ
การแพทย์

สิ่งแวดล้อม

สังคม
(ชุมชนและ

พื้นที่)

สุขภาพและ
การแพทย์

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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3.3.3	 รายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ	(ตารางที่	3-3)	และบทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา	

	 	 คัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการในสาขาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งจาก 

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานที่จะประเมิน	ดังตารางด้านล่างนี้

ตำรำงที่ 3-3 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่	(รายสาขา)

ท่องเที่ยวและ	 นายปิยะบุตร	ชลวิจารณ์	 1.	ศ.ดร.อารยะ	ปรีชาเมตตา
บริกำร	 	 2.	นายอารัญ	บุญชัย
	 	 3.	นางน�้าฝน	บุณยะวัฒน์	
	 	 4.	ดร.อดิษฐ์	ชัยรัตนานนท์	
	 	 5.	นายธเนศ	วรศรัณย์	

สุขภำพและ	 นพ.สมศักดิ์		ชุณหรัศมิ์	 1.	นพ.ยศ	ตีระวัฒนานนท์
กำรแพทย	์ 	 2.	นพ.สุวิทย์	วิบุลผลประเสริฐ
	 	 3.	นพ.โสภณ	เมฆธน
	 	 4.	เลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)
	 	 5.	เลขาธิการสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน	
	 	 6.	นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย	

พลงังำนสิง่แวดล้อม	 ศ.ดร.พรายพล	คุ้มทรัพย์	 1.	รองศาสตราจารย์	ดร.โสภารัตน์	จารุสมบัติ
และเศรษฐกิจ	 	 2.	ดร.บัณฑูรย์	เศรษฐศิโรตม์	
หมุนเวียน	 	 3.	ดร.ทวารัฐ	สูตะบุตร
	 	 4.	นางสาวธันยพร	กริชติทายาวุธ	

เกษตรและอำหำร	 ศ.ดร.ยงยุทธ	ยุทธวงศ์		 1.	นายสัตวแพทย์ยุคล	ลิ้มแหลมทอง	
	 	 2.	นายปีติพงศ์	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา	
	 	 3.	รองศาสตราจารย์	ดร.นิพนธ์	พัวพงศกร	
	 	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนะบูลย์	สัจจาอนันตกุล
	 	 5.	นายวนัส	แต้ไพสิฐพงษ์	
	 	 6.	นายคมกริช	นาคะลักษณ์

สังคม (ชุมชนและ	 ดร.สมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์		 1.	รองศาสตราจารย์	ดร.นวลน้อย	ตรีรัตน์
พื้นที่)	 	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บัญชร	แก้วส่อง	
	 	 3.	รองศาสตราจารย์	ดร.อรศรี	งามวิทยาพงศ์	
	 	 4.	รองศาสตราจารย์	ดร.กนกวรรณ	มะโนรมย์
	 	 5.	นางสาวสฤณี	อาชวานันทกุล	
	 	 6.	นายสิน	สื่อสวน	

ผู้ทรงคุณวุฒิประธำนผู้ทรงคุณวุฒิสำขำ
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ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3

บทที่



	 	 โดยผูท้รงคณุวฒุ	ิมบีทบาทและอ�านาจหน้าทีด่งันี	้(1)	ก�าหนดแนวทางและกรอบการประเมนิ 

แผนงานวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา	(2)	คัดเลือกผู้ประเมินแผนงานวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา	(3)	ก�ากับ 

ติดตามความก้าวหน้าของการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ 

การประเมิน	และ	(4)	ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมิน

3.4 การประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation)  
 ของหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) และหน่วยรับงบประมาณ 
 (Fundamental Fund: FF) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม 

ครั้งที่	 1/2564	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 22	 มกราคม	 พ.ศ.	 2564	 ได้เห็นชอบต่อแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือก 

หน่วยบริหารและจัดการทุน	 (PMU)	 และหน่วยรับงบประมาณ	 (FF)	 ที่จะด�าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ ์

ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 โดยใช้หลักการประเมินเพื่อการพัฒนา 

(Developmental	Evaluation:	DE)	โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.4.1	 ประเมิน	 PMU	 ทุกหน่วยงาน	 จ�านวน	 7	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 (1)	 ส�านักงานการวิจัย 

แห่งชาติ	 (วช.)	 (2)	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (NIA)	 (3)	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 องค์การ 

มหาชน	 (สวก.)	 (4)	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส)	 (5)	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา 

ระดับพื้นที่	 (บพท.)	 (6)	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน	 และทุนด้านการพัฒนา	 

สถาบันอุดมศึกษา	การวิจัย	และสร้างนวัตกรรม	(บพค.)	และ	(7)	หน่วยบริหารและจัดการทุน	ด้านการเพิ่ม 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	(บพข.)

3.4.2	 ประเมินหน่วยรับงบประมาณ	 FF	 ที่ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุน	 ววน.	 สูงสุด	 จ�านวน 

10	อันดับแรก	โดยแบ่งเป็น	

	 	 3.4.2.1	 หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย	 จ�านวน	 5	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	 สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/มหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยนเรศวร	 และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

	 	 3.4.2.2	 หน่วยงานในระดับกรมหรอืเทยีบเท่ากรม	จ�านวน	5	หน่วยงาน	ทัง้น้ี	ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.	 2563	 มีเพียง	 3	 หน่วยงาน	 ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากกองทุน	 ววน.	 คือ	 กรมอนามัย/ส�านักงาน 

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (สป.อว.)	 และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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3.4.3	 กรอบและแนวทางการประเมิน	 แบ่งออกเป็น	 2	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นตอนที่	 1	 การประเมิน 

ประสิทธิภาพและผลการด�าเนินงานของ	PMU	และหน่วยรับงบประมาณ	FF	และขั้นตอนที่	2	การประเมิน 

เพื่อการพัฒนา	ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่	2	หัวข้อที่	2.2

3.4.4	 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน	 PMU	และหน่วยรับงบประมาณ	FF	 (ตารางที่	 3-4)	พิจารณา 

จากผู้ที่มีความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการงานวิจัย	 โดยเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสที่ประชาคมม ี

ความเชื่อม่ันส่วนหน่ึง	 อีกส่วนหน่ึงเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่	 และจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานที่จะ 

ประเมิน	ดังตารางด้านล่างนี้

ตำรำงที่ 3-4	รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน	PMU	และหน่วยรับงบประมาณ	FF

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการด�าเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation) 
ของหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

 PMU ประธำนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 บพข.	 นพ.สุวิทย์		วิบุลผลประเสริฐ	 ดร.กฤษณพงศ์		กีรติกร

	 	 	 ผศ.ดร.สันติ	เจริญพรพัฒนา

	 บพค.	 รศ.ดร.พีรเดช	ทองอ�าไพ	 ศ.ดร.อมเรศ	ภูมิรัตน

	 	 	 นพ.สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์

	 บพท.	 นพ.สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์	 ศ.ดร.ปิยะวัติ	บุญ-หลง

	 	 	 ผศ.ดร.สันติ	เจริญพรพัฒนา

	 วช.	 ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช	 นพ.สุวิทย์		วิบุลผลประเสริฐ

	 	 	 ผศ.ดร.สันติ	เจริญพรพัฒนา

	 สวรส.	 คุณวนัส	แต้ไพสิฐพงษ์	 นพ.นิรันดร์	พิทักษ์วัชระ

		 	 	 ผศ.ดร.สันติ	เจริญพรพัฒนา

	 NIA	 ศ.ดร.ชัชนาถ	เทพธรานนท์	 รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน

	 	 	 รศ.ดร.สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์

	 สวก.	 รศ.ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	 รศ.ดร.สมประวิณ	มันประเสริฐ

	 	 	 คุณวิฑูรย์	เลี่ยนจ�ารูญ
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โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ดังนี้	 (1)	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

เชิงกระบวนการของหน่วยบริหารและจัดการทุน	 (PMU)	 และหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 (2)	 ให้ข้อคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยบริหาร 

และจัดการทุน	 (PMU)	 และหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 และ	 (3)	 ด�าเนินการอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 หรือตามที่ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม	มอบหมาย

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการด�าเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation)
ของหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund : FF

 หน่วยรับงบประมำณ ประธำนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 ศ.ดร.อมเรศ	ภูมิรัตน	 คุณบรรจง	อมรชีวิน

	 	 	 คุณทักษ์	ศรีรัตโนภาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 รศ.ดร.นวลน้อย	ตรีรัตน์	 คุณวนัส	แต้ไพสิฐพงษ์

	 	 	 คุณบรรจง	อมรชีวิน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 	 ศ.ดร.ปิยะวัติ	บุญหลง	 คุณทักษ์	ศรีรัตโนภาส

	 	 	 รศ.ดร.พีรเดช	ทองอ�าไพ

มหาวิทยาลัยนเรศวร		 น.สพ.ยุคล	ลิ้มแหลมทอง	 รศ.ดร.พีรเดช	ทองอ�าไพ

	 	 	 คุณวิฑูรย์	เลี่ยนจ�ารูญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 รศ.ดร.สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์	 รศ.ดร.นวลน้อย	ตรีรัตน์

	 	 	 นพ.นิรันดร์	พิทักษ์วัชระ	

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 คุณนิสากร	จึงเจริญธรรม	 ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สป.อว.)	 	 ศ.ดร.ชัชนาถ	เทพธรานนท์

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 ดร.กฤษณพงศ์		กีรติกร	 คุณนิสากร		จึงเจริญธรรม

แห่งชาติ	(สวทช.)	 	 	 ดร.สัมพันธ์	ศิลปนาฏ

กรมอนามัย	 	 รศ.นพ.สรนิต	ศิลธรรม	 คุณนิสากร		จึงเจริญธรรม

	 	 	 นพ.นิรันดร์	พิทักษ์วัชระ	

มห
ำว

ิทย
ำล

ัย
กร

ม/
กอ

ง

รายงานผลการด�าเนินงาน
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การประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการ	 (Process	 Evaluation)	 ของหน่วยบริหารและ 

จัดการทุน	 (PMU)	และหน่วยรับงบประมาณ	FF	 ในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 (1)	 เพื่อให้	PMU	และหน่วยรับ 

งบประมาณ	 FF	 น�าข้อเสนอแนะท่ีได้จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้ในการพัฒนากระบวนการท�างาน	ส่งผลให ้

มีความสามารถในการบริหารและจัดการทุนได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	 เกิดการน�า 

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	 สร้างผลลัพธ์และผลกระทบในวงกว้าง	 (2)	 เพื่อสร้างการเรียนรู้และการพัฒนา 

ร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน	 และผู้ได้รับการประเมิน	 ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา	 (Dialogue)	 อย่าง 

สร้างสรรค์	

เพื่อให้การประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการโดยใช้หลักการประเมินเพื่อการพัฒนา	 (DE) 

เป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินท่ีไม่ใช่เป็นการประเมินให้คุณหรือให้โทษ 

แต่อย่างใด	 แต่มุ่งหวังให้	 PMU	 และหน่วยรับงบประมาณ	 FF	 ได้น�าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินไป 

พัฒนากระบวนการท�างานให้ดียิ่งข้ึน	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล	 ววน.	 จึงด�าริให้จัดเวทีเสวนา 

เพือ่สร้างความเข้าใจให้หน่วยบรหิารและจดัการทนุ	(PMU)	และหน่วยรบังบประมาณ	FF	ทีไ่ด้รบัการประเมิน 

เมื่อวันจันทร์ที่	 26	 เมษายน	 2564	 เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางในการติดตามและประเมินผลของกองทุน 

ส่งเสริม	 ววน.	 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างให้เกิดความรับผิดรับชอบ	 (Accountability)	 ขึ้นในระบบ 

ววน.	 และให้เกิดวัฒนธรรมในการส่งมอบผลผลิต	 ผลลัพธ์และผลกระทบจากกองทุน	 ววน.	 ของประเทศ 

อันจะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน	โดยใช้ฐานความรู้และนวัตกรรม	

โดยมีความก้าวหน้าในการด�าเนินการประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการ	 (Process	 

Evaluation)	 ด้วยหลักการประเมินเพื่อการพัฒนา	 (Developmental	 Evaluation)	 ของ	 PMU	 และ 

หน่วยรับงบประมาณ	FF	ดังนี้

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนเชิงกระบวนกำร (Process Evaluation) 
ด้วยหลักกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำ (Developmental Evaluation) ของ PMU แบ่งเป็น	2	ขั้นตอน 

คือ	ขั้นตอนที่	 1	การประเมินประสิทธิภาพและผลการด�าเนินงานของ	PMU	และหน่วยรับงบประมาณ	FF 

และขั้นตอนที่	2	การประเมินเพื่อการพัฒนา	ดังนี้

 ข้ันตอนท่ี 1 กำรประเมนิประสทิธภิำพและผลกำรด�ำเนนิงำนของ PMU (As-is Performance) 

พจิารณาจาก	 (ก.)	 ด้านความสามารถในการด�าเนนิการตามแผน	และ	 (ข.)	 ด้านประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

โดยสามารถสรุปผลการประเมินภาพรวมการด�าเนินงานของทุก	 PMU	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 

ได้ดังรูปที่	3-47
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รูปที่ 3-47	 สรุปภาพรวมผลการด�าเนินงานทุก	PMUs	ด้านความสามารถด�าเนินการได้ตามแผน	(ก.)
	 และประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	(ข.)

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ข้ันตอนท่ี 2 กำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำ (Developmental Evaluation (To-be)) เป็น 

การวิเคราะห์และประเมินด้วยหลัก	“การประเมินเพื่อการพัฒนา”	โดยการประเมินจะใช้ข้อมูลเชิงประจักษ ์

จากผลการด�าเนินงานท่ีได้รับในขั้นตอนท่ี	 1	 เป็นฐานร่วมกับการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น	 

ความคาดหวังและเสียงสะท้อนที่มีต่อ	 PMU	 จากการสัมภาษณ์/ประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ตลอดจนบุคลากรของ	 PMU	 เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน	 ได้ทราบถึงจุดแข็ง	 จุดอ่อนและประเด็น 

ส�าคัญที่แวดล้อมการด�าเนินงานของ	 PMU	 ได้อย่างครบถ้วน	 รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน	 โดยมี 

ความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

●	 การประชุมกลุ่มย่อยของผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน	PMU	ทั้ง	7	แห่ง	เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และ 

ก�าหนดทิศทางการประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

●	 การเริ่มประเมินโดยใช้หลักการประเมินเพื่อการพัฒนา	 (DE)	 ผ่านเวทีการสนทนา	 (Dialogue) 

ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน	และ	Stakeholders	ที่เกี่ยวข้องกับ	PMU	เช่น	คณะกรรมการ	กสว.	ผู้บริหาร 

สกสว.	 คณะกรรมการบริหารของ	 PMU	 ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย	 นักวิจัย	 เป็นต้น	 รายละเอียด 

ปรากฏดังรูปที่	 3-48	 ท้ังน้ี	 โดยได้จัดเวทีหารือไปแล้วกว่า	 12	 ครั้ง	 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการ 

จัดเวทีสนทนาอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีส�าคัญและสามารถน�าไปปรับใช้ในการบริหารและ 

จัดการงานวิจัยของ	 PMU	 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	 เกิดการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์	 

และส่งผลกระทบในวงกว้าง	เกิดความรับผิดรับชอบ	(Accountability)	ในระบบ	ววน.	

รูปที่ 3-48	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ	PMU
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รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนเชิงกระบวนกำร (Process Evaluation) 
ด้วยหลักกำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำ (Developmental Evaluation) ของหน่วยรับงบประมำณ FF 
แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยรบงบประมำณ FF (As-is 

Performance)	พจิารณาจาก	(ก.)	ด้านความสามารถในการด�าเนนิการตามแผน	และ	(ข.)	ด้านประสทิธภิาพ 

และประสิทธิผล	 โดยสามารสรุปผลการประเมินภาพรวมการด�าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ	 FF	 

ทั้ง	8	หน่วยงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ได้ดังรูปที่	3-49

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ข้ันตอนท่ี 2 กำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำ (Developmental Evaluation (To-be)) เป็น 

การวิเคราะห์และประเมินด้วยหลัก	“การประเมินเพื่อการพัฒนา”	โดยการประเมินจะใช้ข้อมูลเชิงประจักษ ์

จากผลการด�าเนินงานที่ได้รับในขั้นตอนที่	 1	 เป็นฐาน	 ร่วมกับการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น	 

ความคาดหวังและเสียงสะท้อนที่มีต่อหน่วยรับงบประมาณ	 FF	 จากการสัมภาษณ์/ประชุมร่วมกับผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตลอดจนบุคลากรของหน่วยงาน	FF	เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน	ได้ทราบ 

ถึงจุดแข็ง	 จุดอ่อน	 และประเด็นส�าคัญท่ีแวดล้อมการด�าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ	 FF	 ได้อย่าง 

ครบถ้วน	 รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 

ต่อไป	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินงานการจัดเวทีสนทนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	 โดยจะ 

น�าเสนอผลความก้าวหน้าในโอกาสต่อไป

รูปที่ 3-49	 สรุปภาพรวมผลการด�าเนินงานของ	FF	ที่ได้รับการประเมินทั้ง	8	หน่วยงาน
	 ด้านความสามารถด�าเนินการได้ตามแผน	(ก.)	และประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	(ข.)

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564) 85

ผลการด�าเนินการติดตามประเมินผล และการผลักดันให้มีกลไกสนับสนุน
การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 3

บทที่



3.5 การประเมินผลการด�าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของส�านักงานคณะกรรมการ 
 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจ�าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2563

จากอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	 ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่	 1	 ข้างต้น	 

บทบาทหนึ่งที่ส�าคัญของคณะกรรมการติดตามและประมินผลฯ	 คือ	 การติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมิน 

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (สกสว.)	 ซึ่งเป็น 

หน่วยงานที่เป็นกลไกส�าคัญของระบบวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	

แม้ว่า	 สกสว.	 จะได้รับการติดตามและประเมินผลการท�างานภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การประเมิน 

ผลการด�าเนนิงานทนุหมนุเวยีน	ทีม่กีระทรวงการคลงัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิการ	 โดยประเมนิทัง้หมด 

6	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านการเงิน	 2)	 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 3)	 ด้านการปฏิบัติการ	 

4)	ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน	5)	ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร	ผู้บริหาร	พนักงาน 

และลูกจ้าง	 และ	 6)	 ด้านการด�าเนินงานภายใต้นโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง	 โดยมีระยะเวลาในการ 

ด�าเนินการทุก	 ๆ	 1	 รอบปีงบประมาณ	 อย่างไรก็ตาม	 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานดังกล่าว 

เน้นไปทีก่ารติดตามและประเมนิผลการบรหิารจดัการกองทนุ	 ซึง่เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของภารกจิและเป้าหมาย 

ในการด�าเนินงานของ	สกสว.	 ในขณะที่ภารกิจของ	สกสว.	ตามที่กฎหมายก�าหนดนั้น	มีบทบาทและหน้าที ่

การท�างานที่กว้างขวางและหลากหลาย	 สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

ในวงกว้าง	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายขอบเขตการติดตามและประเมินผลให้ครอบคลุม 

ในทุกมิติที่ได้ก�าหนดไว้ในบทบาทและหน้าที่ตาม	พ.ร.บ.	สภานโยบายฯ	เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สามารถ 

สะท้อนให้เกิดการพัฒนาองค์การไปในทิศทางท่ีดีย่ิงขึ้น	 และน�าไปสู่การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้เกิด 

ประสิทธิภาพในการท�างาน	สะท้อนถึงความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป	

โดยการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและ 

นวัตกรรม	 ครั้งที่	 1/2564	 เมื่อวันศุกร์ที่	 22	 มกราคม	 พ.ศ.	 2564	 จึงได้มีมติ	 (1)	 เห็นชอบให้มูลนิธ ิ

บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (บวท.)	 เป็นผู้รับด�าเนินการติดตามและประเมิน 

ผลการด�าเนินงาน	สกสว.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	โดยมี	ผศ.ดร.สันติ	เจริญพรพัฒนา	เป็นหัวหน้า 

โครงการ	 (2)	 เห็นชอบต่อกรอบแนวคิดการประเมินผลการด�าเนินงานและผลสัมฤทธ์ิของ	 สกสว.	 ประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	2563	โดยใช้แนวทางการประเมินเพื่อการพัฒนา	(Developmental	Evaluation:	DE)	

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ทั้งนี้	 โดยมีความก้าวหน้าในการศึกษากรอบการติดตามและประเมินผล	 การออกแบบวิธีการ	 และ 

การด�าเนินการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน	สกสว.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	สรุปได้ดังนี้

ประเด็นกำรประเมิน แบ่งออกเป็น	7	ประเด็น	ได้แก่	(1)	ผลกระทบของการจดัสรรงบประมาณ	ววน. 

(Impact)	(2)	ผลลัพธ์ความก้าวหน้าด้าน	ววน.ของประเทศ	(SRI	Progress)	(3)	ความส�าเร็จในการท�าหน้าที ่

ขบัเคลือ่นนโยบาย	วางแผน	และจดัการงบประมาณ	ววน.	ของประเทศ	 (4)	ประสทิธภิาพและการตอบสนอง 

(Efficiency	&	Responsiveness)	ของการด�าเนินงานในภารกิจหลัก	(5)	การปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กร 

(Organization	Transformation	&	Learning)	 (6)	การประสานและสร้างความร่วมมอืกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

(Coordination	&	Collaboration)	และ	(7)	ธรรมาภิบาลองค์กร	(Good	Governance)

โดยประเด็นการประเมินในข้อ	 1	 และข้อ	 2	 จะเป็นประเด็นการประเมินในอนาคต	 เมื่อ	 สกสว. 

ด�าเนินงานไปสักระยะหนึ่งจนเห็นผลที่ชัดเจนแล้ว	ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นเพียงระดับผลผลิต	และกระบวนการ 

เท่านั้น	ดังนั้นการประเมินในรอบนี้	จึงเน้นในข้อ	3	ถึง	7	

กระบวนการประเมินและสิ่งที่ด�าเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา  แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 กำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนและผลสัมฤทธิข์อง สกสว. ตามภารกจิทีไ่ด้รบัตามกฎหมาย 

(Performance	Review)	หรือ	As-is	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	50	โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	 

และได้ก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานและผลสัมฤทธิ์	ได้แก่	ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์	สกสว.	พ.ศ.	2564	- 

2566	 ตัวชี้วัดที่คณะผู้ประเมินอาจก�าหนดเพิ่มเติมจากบริบทการด�าเนินงานของ	 สกสว.	 และตัวชี้วัดที่ 

เทียบเคียงจากตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานที่มีบทบาทเดียวกันในต่างประเทศ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ สกสว. พ.ศ. 2564 - 2566 จากการศึกษา	พ.ร.บ.	และแผนกลยุทธ์	สกสว. 

ร่วมกับประเด็นการประเมิน	 7	 ข้อข้างต้น	 ผู้วิจัยได้ท�าการเชื่อมโยง	 (Mapping)	 ประเด็นการประเมิน 

กับแผนกลยุทธ์	 พบว่า	 ความส�าเร็จในการท�าหน้าท่ีขับเคลื่อนนโยบาย	 จะเน้นในส่วนของการมี	 สกสว.	 

หลังการปฏิรูประบบ	 ววน.	 จะท�าให้ประเทศเกิดการขับเคล่ือนที่ดีขึ้นได้อย่างไร	 โดยผู้วิจัยได้จัดท�าตัวชี้วัด 

เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล	 เช่น	 อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้าน	 ววน.	 (ROI/SROI)	 ของแผน 

ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ	 อันดับความสามารถทางนวัตกรรมของ 

ประเทศ	 (GII)	 อยู่ในล�าดับดีขึ้น	 สัดส่วนการลงทุนด้าน	 R&D	 ของภาคเอกชนต่อภาครัฐเท่ากับ	 70	 :	 30	 

เป็นต้น	 โดยผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะด�าเนินการร่วมกับ	 สกสว.	 ในการด�าเนินงาน 

ขั้นต่อไป
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่คณะผู้ประเมินก�ำหนดจำกบริบทกำรด�ำเนินงำนของ สกสว. ในประเด็น 

การประเมิน	จ�านวน	3	หัวข้อ	เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ดังนี้

1.	 ประเด็นการประเมิน	 :	 ความส�าเร็จในการขับเคล่ือนนโยบาย	 วางแผนและจัดการงบประมาณ 

ววน.	ของประเทศ	เพิ่มอีก	3	หัวข้อคือ	1)	กระบวนการตัดสินใจและการบริหารงบประมาณ	และการให้ทุน 

ววน.	 แบบ	 Evidence	 based	 2)	 ต้องการเห็นการบริหารงบประมาณท่ีคล่องตัวและเกื้อหนุนการวิจัย 

และนวัตกรรมในระยะยาว	 ในประเด็น	Multiyear	 และ	 Block	 grant	 และ	 3)	 ต้องการเห็นกระบวนการ 

ที่มีการจัดล�าดับความส�าคัญ	 (Priority	 setting)	 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารจัดการระหว่าง	 

สกสว.	กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	หน่วยบริหารและจัดการทุน	(PMU)	และมหาวิทยาลัย	เป็นต้น

2.	 ประเด็นการประเมิน	:	Good	governance	ผู้วิจัยเสนอเพิ่มอีก	1	หัวข้อ	คือ	การเผยแพร่ข้อมูล 

การจัดสรรงบประมาณ	และการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมทุกแผนงาน

3.	 ประเด็นการประเมิน	 :	 ประสิทธิภาพและการตอบสนอง	 (Efficiency	 &	 Responsiveness)	 

ของการด�าเนินงานในภารกิจหลัก	 ผู้วิจัยเสนอเพิ่มอีก	 1	 หัวข้อ	 คือ	 ต้นทุนการบริหารจัดการการจัดสรร 

งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่เทียบเคียงจำกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนที่มีบทบำทเดียวกันในต่ำงประเทศ 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบ	สกสว.	และ	UKRI

ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานท่ีมีลักษณะการท�างานใกล้เคียงกับ	 สกสว.	 อาทิ	 UKRI	 ของ 

ประเทศอังกฤษ	 ซึ่ง	 UKRI	 มีหน้าท่ีในการจัดสรรงบประมาณ	 โดยในปี	 2564	 ได้รับงบประมาณ	 8.9	 

พันล้านปอนด์	(หรือประมาณ	3.5	แสนล้านบาท)	จากกระทรวง	Business	Energy	&	Industrial	Strategy 

(BEIS)	 UKRI	 จะท�างานร่วมกับกระทรวง	 โดยภายใต้การท�างานของ	UKRI	 จะประกอบด้วย	 9	 Council 

ด้านต่าง	 ๆ	 ซึ่งรับนโยบายในการท�างานมาจากกระทรวง	 ในปีที่ผ่านมา	 UKRI	 ได้รายงานว่ามีการให้ทุน	 

จ�านวน	8,049	ทุน	โดยมีการปฏิเสธทุนไปประมาณ	80%	ของทุนที่เสนอขอเข้ามา	โดยงบประมาณที่ให้เป็น 

งบประมาณส�าหรับทุนวิจัยและพัฒนา	งบโครงสร้างพื้นฐาน	และงบส�าหรับโครงการพิเศษอีกจ�านวนหนึ่ง

เป้าหมายการพัฒนาของ	UKRI	(2021	-	2022)	มี	8	ข้อ	ดังนี้	(1)	เพิ่มงบประมาณลงทุนในการวิจัย 

และนวัตกรรม	 (2)	 ปรับเป้าหมายและวิธีการให้ทุนให้กลับไปสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่หวังผลใน 

ระยะยาว	 และรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในอนาคต	 (Long-range	 Discovery	 Research)	 

(3)	 ดึงดูดเงินลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากต่างประเทศ	 ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความสามารถ 

ด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลก	 (4)	 ท�าให้เกิดสมดุลของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมไปยังระดับ 

ท้องถิ่น	(Regional	Balance)	(5)	ลดทอนความไม่มีประสิทธิภาพทางราชการในระบบวิจัย	(Bureaucracy 

in	Research)	(6)	สร้าง	Trusted	Stewardship	ในระบบวิจัยและนวัตกรรม	(7)	ยกระดับการเป็นองค์กร 

รายงานผลการด�าเนินงาน
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ที่ตัดสินใจและด�าเนินการด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์	 (Evidence-based)	 และ	 (8)	 พัฒนาระบบวิจัยและ 

นวัตกรรมที่ยืดหยุ่นและสามารถช่วยประเทศรับมือกับวิกฤตการณ์

นอกจากนี้	 UKRI	 มีการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณและการให้ทุนต่อสาธารณะ	 ซึ่งบุคคลทั่วไป 

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการให้ทุนได้ทุกโครงการ	 ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในระดับหน่วยงาน	 ว่าแต่ละ 

หน่วยงานเสนอโครงการอะไรบ้าง	 และถูกปฏิเสธกี่โครงการ	 แต่อาจจะมีการปิดบังข้อมูลส่วนที่เป็น 

ความลับ	 เช่น	 ชื่อของภาคเอกชน	 เป็นต้น	 ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดสรรงบประมาณ	 

(Governance)	ขึ้นในระบบ

ส่วนท่ี 2 กำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำ (Developmental Evaluation)	 โดยการมีส่วนร่วมของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และ	 สกสว.	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสัมภาษณ์	 Stakeholders	 ทั้งภายในและภายนอก 

เพื่อให้สะท้อนสิ่งที่เห็นและส่ิงที่คาดหวัง	 การประเมินในคร้ังน้ีเน้นไปที่เรื่องการท�าแผนและการจัดสรร 

งบประมาณ	 รวมถึงการก�าหนดโจทย์และเป้าหมายที่จะพัฒนาในอนาคต	 โดยสามารถสรุปประเด็นที่ได้ 

จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วน	ดังนี้

1.	 สกสว.	เริ่มด�าเนินงานในบทบาทใหม่เป็นระยะเวลาประมาณ	2	ปี	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	2562 

เป็นต้นมา	 และมีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่	 2	 ครั้ง	 ครั้งแรกเมื่อปี	 พ.ศ.	 2562	 เพื่อตอบสนองต่อ 

บทบาทใหม่	 และการปรับโครงสร้างครั้งล่าสุดเกิดข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์	 2564	 โดยปรับโครงสร้างใน 

รูปแบบการท�างานแบบ	Matrix	ซึ่งเป็นการปรับกระบวนการท�างานในทุกระดับ	

2.		 ปัจจุบัน	 สกสว.	 มีอัตราก�าลังประมาณ	 200	 (+/-)	 คน	 มีค่าใช้จ่ายบุคลากรคิดเป็นสัดส่วน 

ประมาณ	25%	ของค่าใช้จ่ายด�าเนินงานโดยรวม

3.		 มี	Stakeholders	ที่ต้องประสานงานด้วยจ�านวนมากกว่า	200	หน่วยงาน	ได้แก่	หน่วยนโยบาย 

ในกระทรวง	อว.	หน่วยบริหารและจัดการทุน	(PMU)	และหน่วยงานในระบบ	ววน.ทั้งหมด

4.		 ระบบ	 ววน.	 ยังมีพลวัตสูง	 ทั้งในเรื่องวิธีการปฏิบัติงาน	 การจัดโครงสร้างและบทบาทของ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนความเข้าใจและความไว้วางใจร่วมกันของหน่วยงานในระบบ	ววน.

ประเด็นทั้ง	 4	 ข้อดังข้างต้น	 มีทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร	 ประเด็นด้านระบบงาน 

และความคาดหวังจาก	Stakeholders

จากการ	Mapping	 Impact	 Pathway	 ของการพัฒนาระบบ	 ววน.	 โดยพิจารณาจากเป้าหมาย 

สุดท้ายที่ต้องการเห็นคือ	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 หรือต้องการหลุดพ้นจากประเทศ 

ที่มีรายได้ปานกลาง	 จะต้องมีการบูรณาการการท�างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และต้อง 

อาศัยปัจจัยหลายอย่างท้ังมิติในเรื่องของเวลา	 และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม	 ดังนั้น	 ปัจจัยท่ี 
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จะท�าให้ระบบ	 ววน.	 มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลท่ีจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ	 เป็นส่วนที่	 สกสว.	 สามารถด�าเนินการได้	 แต่จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้	 (1)	 มีการลงทุน 

งบประมาณ	 ววน.	 ในระดับที่มากเพียงพอ	 (2)	 มีระบบและกลไกต่าง	 ๆ	 ที่เอื้อให้เกิดเอกภาพของนโยบาย 

และการบริหารจัดการงบประมาณ	 (3)	 มีระบบการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณที่มีลักษณะ 

Logical	 and	 Fair	 Process	 และ	 (4)	 มีผู้เล่น	 (Actors)	 ที่มีความสามารถและเข้มแข็งในทุกระดับของ 

ระบบ	 ววน.	 ทั้งนี้	 ทีมผู้วิจัย	 เล็งเห็นว่า	 ข้อ	 3.	 ระบบการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณ	 จะเป็น 

เป้าหมายของการพัฒนาในครั้งนี้	

โดยโจทย์การพัฒนา	 สกสว.	 ประกอบด้วย	 (1)	 กระบวนการตัดสินใจและการบริหารงบประมาณ 

และการให้ทุน	 ววน.	 แบบมี	 Evidence	 based	 (2)	 ระบบบริหารงบประมาณที่คล่องตัวและเกื้อหนุน 

การวิจัยและนวัตกรรมในระยะยาว	 (3)	 ระบบและกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ	 (Priority	 setting) 

ของการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถเป็นเครื่องมือท�างานร่วมกันระหว่าง	 สกสว.	 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(PMU	มหาวิทยาลัย	 และสถาบันวิจัย)	 และ	 (4)	 เปิดเผยข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ	และการให้ทุนวิจัย 

และนวัตกรรมทุกแผนงาน/โครงการ	ให้เป็นข้อมูลสาธารณะ	สิ่งที่ทีมวิจัยจะด�าเนินการร่วมกับ	สกสว.	ต่อไป 

ได้แก่	 การวิเคราะห์	 Impact	 Pathway	 ของแต่ละโจทย์ว่าเป็นอย่างไร	 ต้องตรวจสอบสถานภาพปัจจุบัน 

วิเคราะห์ศักยภาพองค์กรในการปรับตัว/พัฒนาการด�าเนินงานตามโจทย์การพัฒนาดังกล่าว	 และก�าหนด 

แผนที่การพัฒนา	 ทั้งนี้	 คณะนักวิจัยจะได้น�าเสนอผลการติดตามและการประเมินผลการด�าเนินงานของ	 

สกสว.	ให้ได้รับทราบเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
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3.6 การสร้างเครือข่ายผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของประเทศไทย 

การพัฒนาให้เกิดเครือข่ายผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อน�าไปสู่ 

ความสามารถในการพัฒนาความรู้ในศาสตร์การประเมินผลท่ีได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ	สามารถ 

ผลิตนักประเมินที่มีคุณภาพ	 และน�าไปสู่การสร้างระบบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ที่มีประสิทธิภาพของระบบวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 ถือเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ	 ทั้งน้ี 

ประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลด้านการติดตามและประเมินงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ 

จ�านวนหนึ่ง	 ที่สามารถน�าไปสู่การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ	 (Consortium)	 ของผู้ประเมินผลงานวิจัยและ 

นวัตกรรมในระดับประเทศได้	 โดยกลุ่มความร่วมมือดังกล่าวจะท�าหน้าที่เป็นหมุดหมายแรกของการพัฒนา 

ให้เกดิศาสตร์	ผูป้ระเมนิ	และเครอืข่ายการประเมนิท่ีมคีณุภาพ	ทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาให้เกดิระบบการตดิตาม 

และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าว	 จึงได้เกิดการสนับสนุนโครงการ	 “การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ 

(Consortium)	 ของผู้ประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามและการประเมิน 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 ภายใต้ระบบวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”	 ขึ้น	 โดยเกิด 

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

1.	 ได้ฐานข้อมูลท�าเนียบนักประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย	มีจ�านวนนักประเมิน 

ในฐานข้อมูล	ณ	ขณะนี้	รวมทั้งสิ้น	328	คน	โดยแบ่งเป็นนักประเมินจากฐานข้อมูลเดิมของ	สกสว.	จ�านวน 

279	คน	และนักประเมินเพิ่มเติมจากการศึกษาของโครงการนี้อีก	จ�านวน	49	คน	ซึ่งได้จัดกลุ่มนักประเมิน 

ตามความเชีย่วชาญใน	2	 ด้าน	คอื	สาขาวิชาการ	และสาขาระเบยีบวิธวีจิยั	จากการจดักลุ่มตามสาขาวชิาการ 

12	 สาขา	 พบว่านักประเมินมีความเช่ียวชาญในสาขาสาขาเศรษฐศาสตร์สูงสุด	 ส่วนสาขาเทคโนโลยี 

สารสนเทศและนิเทศศาสตร์เป็นสาขาท่ีมีนักประเมินท่ีเชี่ยวชาญน้อยท่ีสุด	 ส�าหรับการจัดกลุ่มตามระเบียบ 

วิธีวิจัย	พบว่า	ผู้ประเมินจากการท�าแบบสอบถาม	จ�านวน	71	คน	นักประเมินมีความเชี่ยวชาญวิธีการและ 

เครื่องมือการประเมินที่แตกต่างกันจ�านวน	 9	 วิธีการได้แก่	 1)	 Social	 Return	 on	 Investment:	 SROI	 

(23	คน)	2)	Impact	Value	Chain	(16	คน)	3)	Cost-Benefit	Analysis	(CBA)	(29	คน)	4)	RCT	(5	คน)	 

5)	Historical	baseline	 (14	คน)	 6)	 Pre/post	 test	 (33	คน)	 7)	 Regression	discontinuity	design 

(8	 คน)	 8)	 Difference	 in	 differences	 (14	 คน)	 9)	 อื่น	 ๆ	 อาทิ	 ความน่าสนใจทางวิชาการ,	 System	 

approach	to	assessment	and	evaluation	และ	Impact	factor	เป็นต้น	(15	คน)

2.	 รวบรวมศาสตร์ด้านการติดตามและประเมินผล	 และบทวิเคราะห์ส�าคัญจากการศึกษาบทความ 

วารสารวิชาการด้านการประเมินผลที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ	 และถ่ายทอดให้แก่นักประเมิน	 

ผ่านการจัดเวทีการประชุมเครือข่ายผู้ประเมินรวมทั้งสิ้น	 9	 คร้ัง	 (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินในระดับ 

นานาชาติ	จ�านวน	5	ครั้ง	และเครือข่ายนักประเมินในประเทศ	จ�านวน	4	ครั้ง)	
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3.	 ข้อเสนอแนะรูปแบบ/แนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ	 (Consortium) 

ของผู้ประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ	มีดังนี้

	 •	 ควรสร้างความเข้าใจ	และความร่วมมือกับ	PMU	ทุกหน่วยงาน	เพื่อร่วมกันสร้างกลุ่มเครือข่าย 

นักประเมินให้เป็นแหล่งรวบรวมนักประเมินท่ีมีความเชี่ยวชาญสนับสนุนงานประเมินของแต่ละ	 PMU	 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงขยายขอบเขตการจัดท�าฐานข้อมูลนักประเมิน	 โดยเปิดรับการเข้าร่วม 

ทั้งในลักษณะองค์กรและบุคคล	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสรรหาผู้เชี่ยวชาญในการประเมินของ	 PMU	 

ทุกหน่วยงาน

	 •	 การจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือผู้ประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศในระยะแรก 

จะด�าเนินไปในลักษณะอย่างไม่เป็นทางการ	โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของนักประเมินต่าง	ๆ 	ที่มีวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายร่วมกันในการเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านการจัดสัมมนา	 โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

เป็นหลัก

	 •	 การจดัสัมมนาเพือ่ให้ผูป้ระเมนิในกลุม่ความร่วมมือเข้ามาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเหน็กนันัน้ 

จะต้องมีหน่วยงานหลักในการท�าหน้าที่จัดงาน	 รวมถึงประสานงานติดต่อผู้ประเมินต่าง	 ๆ	 โดยองค์กรที่จะ 

ท�าหน้าที่ดังกล่าว	อาจจะเป็น	สกสว.	เป็นเจ้าภาพในการด�าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มความร่วมมือ

	 •	 การจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกในกลุ่มความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง	 โดยการจัดกิจกรรมเป็นไป 

เพือ่ให้สมาชกิในกลุ่มความร่วมมอืเกดิความมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในเครอืข่ายผ่านการพดูคยุแลกเปลีย่น 

ความรู้และความคิดเห็น	โดยใช้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นตัวกลางในการพูดคุย	

	 •	 การแสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นของการมีกลุ่มความร่วมมือและประโยชน์ที่สมาชิกที่เข้าร่วม 

จะได้รับ	ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้ประเมินต่าง	ๆ	มีความสนใจที่จะเข้าร่วมในกลุ่มความร่วมมือนี้	

	 •	 การก�าหนดโครงสร้าง	บทบาท	และหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือให้มีความชัดเจน	

	 •	 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการประเมิน	 แนวทางปฏิบัติทางด้านจริยธรรม	 และ 

ความสามารถทางวิชาชีพของนักประเมินในประเทศไทย	

	 •	 ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประเมินต่าง	 ๆ	 จากต่างประเทศ	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้	 แบ่งปันประสบการณ์กันระหว่างองค์กร	 ทั้งนี้ควรมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ 

สมาชิกของกลุ่มความร่วมมือในการติดต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง	ๆ

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)92



ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(ววน.)

บทที่ 4



ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

บทที่ 4

แม้ว่าการจัดให้มีการประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการ	(Process	Evaluation)	ของหน่วย 

บริหารและจัดการทุน	(PMU)	ด้วยการใช้หลักการประเมินเพื่อการพัฒนา	(Developmental	Evaluation) 

ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ	 แต่ได้เกิดข้อเสนอแนะในช่วงเร่ิมต้นของการประเมินเชิงกระบวนการต่อ 

การพัฒนาระบบ	 ววน.	 จากการจัดเวทีสนทนาการประเมินผลการด�าเนินงานดังกล่าว	 ร่วมระหว่างคณะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน	 PMU	 ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ	 และในระดับ 

นโยบายคือ	 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (กสว.)	 รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้อง	

ทั้งนี้	 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรมม ี

ข้อเสนอแนะท่ีส�าคัญบางส่วนในช่วงเริ่มต้นของการประเมินเชิงกระบวนการต่อการพัฒนาระบบ	 ววน.	 

แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปในภาพรวมเนื่องจากกระบวนการประเมินยังไม่สิ้นสุด	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

●	 สกสว.	 ควรจัดเวทีถอดบทเรียน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และสื่อสารข้อมูลในระดับนโยบายระหว่าง	 

กสว.	-	สกสว.	-	บอร์ดของ	PMU	-	PMU	-	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	(Stakeholders)	เพื่อท�าความเข้าใจในนโยบาย 

และเป้าหมายร่วมกัน	 เพื่อให้	 PMU	 สามารถน�าข้อมูลท่ีได้ไปจัดล�าดับความส�าคัญในกระบวนการท�างาน 

ตั้งแต่	 ต้นน�้า	 กลางน�้า	 ปลายน�้า	 และสามารถส่งมอบผลผลิต	 ผลลัพธ์	 และผลกระทบ	 และขยายผลสู ่

การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง	

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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●	 สกสว.	 ควรสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการท�างาน	 ให้เกิดปฏิสัมพันธ์และบรรยากาศที่ด	ี 

โดยให้	 PMU	 เข้าร่วมในกระบวนการจัดท�าแผนด้าน	 ววน.	 และการต้ังค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	 (OKRs)	 ตั้งแต ่

ต้นทาง	 เพื่อสร้างการยอมรับ	 (Acknowledgement)	 ความรับผิดและรับชอบ	 (Accountability)	 และ 

ความไว้วางใจ	(Trust)	ในกระบวนการท�างานร่วมกัน

●	 ควรให้อิสระในการท�างานแก่	 PMU	 เน่ืองจาก	 PMU	 มีความแตกต่างทั้งในด้านของ	 Sector	 

ที่รับผิดชอบ	 และบริบทการท�างาน	 แต่จะต้องไม่ให้ขาดความเชื่อมโยงในการท�างานระหว่าง	 กสว.	 สกสว. 

บอร์ดของ	 PMU	 และ	 PMU	 เพื่อสามารถสะท้อนปัญหาในการท�างานกลับมาที่	 กสว.	 เพื่อแก้ไขปัญหา 

ร่วมกัน	

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการท�างาน

●	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล	ววน.	ควรน�าเสนอข้อสรุปจากการประเมินเพื่อการพัฒนา 

การท�างานเชิงกระบวนการของหน่วยบริหารและจัดการทุน	 (PMU)	 ต่อ	 กสว.	 เพื่อให้	 กสว.	 ได้รับทราบถึง 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาการท�างานของ	 PMU	 เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ 

ของระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(ววน.)	ต่อไป	ทั้งนี้อาจจัดสรรเงินงบประมาณ 

ส่วนหนึ่งไว้ส�าหรับการพัฒนากระบวนการท�างานของ	PMU	เป็นต้น	

●	 สกสว.	 ควรก�ากับดูแลและหนุนเสริมการท�างานของ	 PMU	 รวมทั้งประสานการท�างานระหว่าง 

PMU	ที่มีงานเชื่อมโยงกัน	เพื่อลดความทับซ้อนในการท�างาน	และให้เกิดการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

●	 สกสว.	 ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงกระบวนการ	 และจัดท�าคู่มือด้านการบริหารงานวิจัย 

ให้แก่	 PMU	 และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง	 เช่น	 นักวิจัย	 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ	 และผู้ใช้ประโยชน์จาก 

ผลงานวิจัย

●	 สกสว.	 ควรช่วยส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้กับ	 PMU 

ได้แก่	การพัฒนาโจทย์วิจัย	การบริหารจัดการโครงการ	การบริหารงบประมาณโครงการ

●	 สกสว.	ควรจัดให้มีกระบวนการหนุนเสริม	โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญ 

ในพื้นที่	 เพื่อจะได้ลดปัญหาความซ�้าซ้อนในการท�างานเชิงพื้นที่ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น	 ๆ	 

ดูแลอยู่แล้ว	

●	 ควรส่งเสริมให้เกิด	 Consortium	 ของงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 ระหว่างรัฐกับรัฐ	 และรัฐ 

กับเอกชน	 โดยให้มี	 Intelligent	 Unit	 และ	 Intermediary	 Unit	 ซึ่งเป็นจุดเชื่อมประสานท่ีส�าคัญของ 

ระบบ	ววน.	
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 4

บทที่



ด้านระบบข้อมูลและงบประมาณ

●	 ควรเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 และก�าหนดทิศทางของประเด็น 

วิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	 เน่ืองจากงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบและเกิดการน�าไป 

ใช้ประโยชน์ได้จริง	ต้องอาศัยความต่อเนื่องของงบประมาณในการท�าวิจัย	(Multi-Year	Project/Program)

●	 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (NRIIS)	 ให้สามารถเชื่อมต่อกับฐาน 

ข้อมูลของ	 PMU	 และฐานข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อสามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน	 ววน.	

ของประเทศ	และน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนด้าน	ววน.	และพัฒนาระบบ	ววน.	ของประเทศ 

ต่อไป

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ภาคผนวก



ภาคผนวกที่

ภาคผนวกที่ 1

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ภาคผนวก



ประวัติการศึกษา

•	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	The	Georgia	Institute	of	Technology	สหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	The	Georgia	Institute	of	Technology	สหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาไฟฟ้า	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP),	Harvard	Business	School	สหรัฐอเมริกา

ประวัติการท�างาน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

•	 พ.ศ.	2559		 ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ	 และประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้น�า 
	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน	บริษัทแอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	

•	 พ.ศ.	2559		 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	

•	 พ.ศ.	2559		 กรรมการบริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	

•	 พ.ศ.	2560		 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน	

•	 พ.ศ.	2560		 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการบริษัทอินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

• พ.ศ.	2560		 กรรมการอิสระ	บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ	จ�ากัด	(มหาชน)	(ตั้งแต่	พ.ศ.	2560)

นายกานต ์ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการ

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจกำรอื่น 

•	 พ.ศ.	2556		 ที่ปรึกษา	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

•	 พ.ศ.	2556		 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย	

•	 พ.ศ.	2556		 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล	

•	 พ.ศ.	2556		 คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวศิวกรรมศาสตร์	มลูนธิอิานนัทมหิดล	

•	 พ.ศ.	2556		 กรรมการ	 คณะกรรมการท่ีปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ ์
	 	 มหาวิทยาลัย	

•	 พ.ศ.	2558		 กรรมการ	คณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์	สภากาชาดไทย	

•	 พ.ศ.	2560		 กรรมการ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	

•	 พ.ศ.	2561		 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

•	 พ.ศ.	2562		 ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ	 การจัดท�าร่างกรอบนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 แผน	 และร่างแนวทาง 
	 	 การจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ส�านักงาน 
	 	 สภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช.)	

•	 พ.ศ.	2562	 ประธานอนุกรรมการ	 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ	 
	 	 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

•	 พ.ศ.	2562	 ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการก�ากับโครงการขับเคล่ือนการปฏิรูประบบบริหารจัดการ 
	 	 ด้านอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

•	 พ.ศ.	2562		 ประธานกรรมการ	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ 
	 	 การวิจัยและนวัตกรรม	

•	 พ.ศ.	2563	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	

•	 พ.ศ.	2563	 กรรมการ	บริษัทเอสซีบี	เท็นเอกซ์	จ�ากัด	

•	 พ.ศ.	2563	 กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	

•	 พ.ศ.	2563	 กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย 
	 	 และนวัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช.)	

•	 พ.ศ.	2563	 กรรมการ	 คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง	 ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม	 และ 
	 	 การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย	กฎและระเบียบ	

•	 พ.ศ.	2563		 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	

•	 พ.ศ.	2563		 กรรมการบริหาร	เอสซีบี	เอ็กซ์	
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ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ

•	 พ.ศ.	2548-2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

•	 พ.ศ.	2552-2554	 กรรมการ	Kubota	Corporation	(Japan)	

•	 พ.ศ.	2554-2562		 Global	Advisor,	Kubota	Corporation	(Japan)	

•	 พ.ศ.	2556-2559		 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	

•	 พ.ศ.	2556-2558	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

•	 พ.ศ.	2557-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

•	 พ.ศ.	2558	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ	(พ.ศ.	2558)

•	 พ.ศ.	2558-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ	

•	 พ.ศ.	2558-2562	 หัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ	การยกระดับนวัตกรรม 
	 	 และ	Digitalization	

•	 พ.ศ.	2558-2562		 หวัหน้าทมีภาคเอกชน	คณะกรรมการสานพลงัประชารฐั	การปรบัแก้กฎหมายและ 
	 	 กลไกภาครัฐ	

•	 พ.ศ.	2558-2562		 คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ	การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า	

•	 พ.ศ.	2558-2562		 Member	of	the	Advisory	Board,	Nomura	Holding	Inc.	

•	 พ.ศ.	2559-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการอ�านวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร	

•	 พ.ศ.	2559-2561	 กรรมการ	 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวการสร้างความเข้มแข็งและ 
	 	 ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	

•	 พ.ศ.	2560-2561	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์	

•	 พ.ศ.	2560-2561	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาภาค	 ในคณะกรรมการ 
	 	 พิจารณาการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงาน 
	 	 บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	 
	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	

•	 พ.ศ.	2560-2561	 คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล	

•	 พ.ศ.	2560-2561	 กรรมการ	สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	

•	 พ.ศ.	2560-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับการจัดซื้อจัดจ้าง	

•	 พ.ศ.	2560-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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•	 พ.ศ.	2560-2561	 กรรมการ	 คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนตาม 
	 	 นโยบาย	Thailand	4.0	

•	 พ.ศ.	2560-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	

•	 พ.ศ.	2561-2562	 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

•	 พ.ศ.	2561-2562	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

•	 พ.ศ.	2561-2562	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน	

•	 พ.ศ.	2561-2562	 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ	 Innovation	 Hubs	 เพื่อสร้างเศรษฐกิจ 
	 	 ฐานนวัตกรรมของประเทศ	ตามนโยบายประเทศไทย	4.0	

ต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญในปัจจุบัน

•	 กรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และอื่น	ๆ	ที่ส�าคัญ	ๆ	
•	 กรรมการ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
•	 กรรมการ	 สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม 

	 แห่งชาติ	(สอวช.)
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ประวัติการศึกษา

•	 พ.ศ.	2498		 แพทยศาสตรบัณฑิต	 เกียรตินิยม	 คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 

	 	 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	

•	 พ.ศ.	2500	 ได้รับพระราชทานทนุมลูนธิอิานนัทมหดิลไปศกึษาฝึกอบรมต่อ	วชิาประสาทศลัยศาสตร์ 

		 	 ณ	มหาวทิยาลยัชคิาโก	และโรงพยาบาลนอร์ธคาโรไลนาแบปทสิต์	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	

•	 พ.ศ.	2501	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยชิคาโก	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

•	 พ.ศ.	2505	 วุฒิบัตรวิชาชีพ	ประสาทศัลยศาสตร์	โดยอเมริกันบอร์ด	ทางประสาทศัลยศาสตร์

ประวัติการท�างาน

•	 ศาสตราจารย์	 ภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และแผนกประสาท 

	 ศัลยแพทย์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

•	 อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 คณบดี	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

•	 ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	(พรพ.)	

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นพ.จรัส สุวรรณเวลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)104



•	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(AIT)

•	 นายกสภามหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

•	 นายกสภาประจ�าสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	

•	 รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	ฝ่ายการแพทย์	

•	 รองประธานบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์	

•	 ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	

•	 นายกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย	

•	 นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	

•	 นายกสมาคมประสาทศัลยศาสตร์อาเซียน	

•	 ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา	

•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

•	 สมาชิกวุฒิสภา	

•	 กรรมการแพทยสภา	

•	 อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน	กระทรวงสาธารณสุข	

•	 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

•	 กรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก	

•	 ที่ปรึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 ที่ปรึกษาด้านการวิจัย	องค์การอนามัยโลก	

•	 ที่ปรึกษาด้านอุดมศึกษา	องค์การศึกษา	วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(ยูเนสโก)	

•	 ประธานกรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย	

•	 President	of	the	Academia	Eurasiana	Neurochirurgica	

•	 ประธานกรรมการ	Council	on	Health	Research	for	Development	

•	 กรรมการ	International	Clinical	Epidemiology	Network	

•	 กรรมการ	International	Association	of	Universities	

•	 กรรมการ	Network	of	Community-Oriented	Health	Sciences	Institutions	
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ต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญในปัจจุบัน 

•	 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

•	 รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา	 ในพระอุปถัมถ์ 

		 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	(สอวน.)	

•	 กรรมการสภากาชาดไทย	

•	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	สภากาชาดไทย	

•	 กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	

•	 ประธานที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	 ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 

	 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ประวัติการศึกษา
•	 พ.ศ.	2512		 ปริญญาเอก	สาขาเคมีอินทรีย์	มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด	ประเทศอังกฤษ	
•	 พ.ศ.	2509		 ปรญิญาตร	ีสาขาเคม	ี(เกียรตนิยิมอนัดบั	1)	มหาวทิยาลยัลอนดอน	ประเทศองักฤษ	

ประวัติการท�างาน
•	 พ.ศ.	2526	 ศาสตราจารย์	ชีวเคมี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
•	 พ.ศ.	2528-2534	 อดีตผู้อ�านวยการ	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	 ส�านักงาน	

	 	 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
•	 พ.ศ.	2534-2541	 อดีตผู้อ�านวยการ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
•	 พ.ศ.	2549-2551	 อดีตรัฐมนตรี	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
•	 พ.ศ.	2550-2551	 อดีตรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
•	 พ.ศ.	2557-2558	 อดีตรองนายกรัฐมนตรี	
•	 พ.ศ.	2552	 ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
•	 พ.ศ.	2527	 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น	
•	 พ.ศ.	2547	 Nikkei	Asia	Prize	for	Science,	Technology	and	Innovation,	Japan	
•	 พ.ศ.	2564	 กรรมการ	WHO	Science	Council	
•	 ท�างานด้านวิจัยยามาลาเรีย	 เป็นผู้น�าทีมพัฒนายามาลาเรียใหม่	 เป็นยาสังเคราะห์ตัวแรกที่เป็นผลงาน	

	 ของทีมนักวิจัยไทยที่ผ่านเข้าสู่การทดสอบในคนระดับคลินิก
•	 มีบทบาทด้านการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมทั้งชี้น�าสังคมให้สนใจวิทยาศาสตร์	

	 และเทคโนโลยี

ต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญในปัจจุบัน
•	 ที่ปรึกษาอาวุโสของผู้อ�านวยการ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ประวัติการศึกษา

•	 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

•	 ปริญญาตรีแพทยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

•	 ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล

•	 ปริญญาโท	Master	of	Science	(Public	Health)	National	University	of	Singapore

•	 ปริญญาเอก	PhD	(Health	Planning	and	Financing)	University	of	London

ประวัติการท�างาน

•	 นายแพทย์	โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก

•	 หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมสังคม	โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก

•	 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ	กองโรงพยาบาลภูมิภาค	กระทรวงสาธารณสุข

•	 อาจารย์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

•	 รองศาสตราจารย์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

•	 ศาสตราจารย์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

•	 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

•	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

ต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญในปัจจุบัน

•	 ประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ

ศาสตราจารย์
ดร. นพ.ศุภสิทธิ ์พรรณนารุโณทัย
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
ดร.ธีระพันธ ์เหลืองทองค�า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

•	 ปริญญาเอก	 สาขา	Phonetics	 U.	of	Edinburgh

•	 ปริญญาโท	 สาขา	Linguistics	 U.C.,	Davis

•	 ปริญญาตรี	 สาขาภาษาอังกฤษ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

•	 คณบดีคณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยทางภาษาศาสตร์	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หัวหน้าโครงการและชุดโครงการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ	20	 โครงการ 

	 (มีบทความภาษาอังกฤษและหนังสือภาษาไทยเผยแพร่	103	รายการ)

•	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินทุนวิจัยสาขามนุษยศาสตร์	 กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 กรรมการคณะกรรมการประเมินส่วนงานตาม	 พรบ.	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มาตรา	 43	 ของ 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 กรรมการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน	 สาขาสังคมศาสตร์และ 

		 มนุษยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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•	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน	 กลุ่มสหสถาบัน	 2	 สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์	 

	 และศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 กรรมการคณะกรรมการของ	สกว.	หลายกรรมการ

•	 กรรมการคณะกรรมการตัดสินทุนวิจัยและรางวัลผลงานวิจัยของ	วช.	หลายกรรมการ

•	 กรรมการบริหาร	The	International	Phonetic	Association

•	 กรรมการบริหาร	(อุปนายก)	The	International	Association	of	Yao	Studies

ต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญในปัจจุบัน

•	 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย	(CE	RU	STAR)	สาขามนุษยศาสตร์	จุฬาลงกรณ ์

	 มหาวิทยาลัย

•	 กรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ	 ก้าวสู่ศตวรรษที่	 2	 

	 ระยะที่	2.2	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 กรรมการคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ	 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	 

	 (กพว.)	ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน	10	แห่ง

•	 กรรมการสภาวิชาการ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

•	 สมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ	The	Linguistic	Society	of	America

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ
คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

•	 ปริญญาเอก	สถิติศาสตร์	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	

•	 ปริญญาโท	สถิติศาสตร์	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	

•	 ปรญิญาตรี	พาณิชยศาสตรบณัฑติ	เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่	คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีจฬุาลงกรณ์ 

	 มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

•	 นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 อาจารย์	ภาควิชาสถิติ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 Visiting	Assistant	Professor	ภาควิชาสถิติ	มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนาสเตท	สหรัฐอเมริกา

•	 รองประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล	 บมจ.	 ธนาคาร 

	 กสิกรไทย
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ต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญในปัจจุบัน

•	 กรรมการสภากาชาดไทย	 กรรมการตรวจสอบ	 และประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 

		 สภากาชาดไทย

•	 ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานร้านภูฟ้า

•	 กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

•	 กรรมการอิสระ	 ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียง	 และประธานคณะกรรมการ 

	 ตรวจสอบ	บมจ.	เสริมสุข

•	 กรรมการอิสระ	 และประธานคณะกรรมการสรรหา	 พิจารณาค่าตอบแทน	 และธรรมาภิบาล	 

	 บมจ.	ดุสิตธานี

•	 กรรมการอิสระ	บมจ.	บี	กริม	เพาเวอร์	

•	 รองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก

•	 กรรมการและเหรัญญิก	 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

	 สยามบรมราชกุมารี

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา
•	 พ.ศ.	2549	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขา	Health	Economics,	University	of	East	Anglia,	England	
•	 พ.ศ.	2546		 อนปุรญิญามหาบณัฑติ	สาขา	Health	Sciences,	University	of	East	Anglia,	England	
•	 พ.ศ.	2540		 แพทยศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประวัติการท�างาน
•	 พ.ศ.	2553-ปัจจุบัน	 เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ	
•	 พ.ศ.	2561-ปัจจุบัน		 อาจารย์พิเศษ	 Saw	 Swee	 Hock	 School	 of	 Public	 Health	 (SSHSPH), 

	 	 	 National	University	of	Singapore
•	พ.ศ.	2563-ปัจจุบัน		 Non-resident	Fellow,	Center	for	Global	Development
•	พ.ศ.	2558-2564		 สมาชิกผู้ก่อตั้งคณะกรรมการบริหาร	 International	 Decision	 Support 

	 	 	 Initiative	(iDSI),	http://www.idsihealth.org	
•	 พ.ศ.	2550-2560		 ผูก่้อตัง้และหวัหน้าโครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายด้านสุขภาพ	(HITAP)	
•	 พ.ศ.	2555-2562		 นักวิชาการวิจัยอาวุโส	 กองทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยี 

	 	 	 สุขภาพ	(Thailand	Research	Fund	on	Health	Technology	Assessment)	
•	 พ.ศ.	2562-2563		 เลขาธิการ	National	Health	Foundation	
•	 พ.ศ.	2543-2544		 Research	Fellow,	Senior	Research	Scholar	Program	in	Health	Financing 

	 	 	 and	Health	Economics,	Health	Systems	Research	Institute	
•	 พ.ศ.	2541-2543		 รักษาการผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโป่ง	จังหวัดพะเยา	
•	 พ.ศ.	2540-2541		 บุคลากรทางการแพทย์	รพ.เชียงค�า	จ.พะเยา	(พ.ศ.	2540-2541)

ต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญในปัจจุบัน 

•	 เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
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ดร.สมเกียรต ิตั้งกิจวานิชย์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

•	 พ.ศ.	2537	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 (D.	Eng)	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Department	of 

		 	 Computer	Science,	Tokyo	Institute	of	Technology

•	พ.ศ.	2534	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 (M.	Eng)	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	Department	of 

		 	 Computer	Science,	Tokyo	Institute	of	Technology

•	พ.ศ.	2531	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	 

	 	 เหรียญทอง)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

•	 กรรมการพัฒนากฎหมาย

•	 กรรมการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน	

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

•	 กรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ

•	 กรรมการอาชีวะศึกษา	

•	 กรรมการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

•	 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 กรรมการวิชาการ	สถาบันพระปกเกล้า

•	 พ.ศ.	2562	 เลขานกุารและกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัพิืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา	 

	 	 พ.ศ.	....	

•	 พ.ศ.	2553	 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับ 

	 	 การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ....	 

	 	 ในคณะกรรมาธิการร่วม	

•	 พ.ศ.	2553	 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับ 

	 	 การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	 .... 

		 	 วุฒิสภา

•	พ.ศ.	2552	 เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น 

	 	 ความถี่	 และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการ 

	 	 โทรคมนาคม	พ.ศ.	....	สภาผู้แทนราษฎร

•	พ.ศ.	2552	 กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	

•	 พ.ศ.	2552	 กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

•	 พ.ศ.	2552	 กรรมการปฏิรูปสื่อภาครัฐ	(แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี)

•	 พ.ศ.	2552	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ	 

	 	 พ.ศ.	2551

•	พ.ศ.	2550	 โฆษกและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ 

	 	 แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

•	 พ.ศ.	2550	 เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 

	 	 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

•	 พ.ศ.	2550	 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

	 		 พ.ศ.	....	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

•	 พ.ศ.	2550	 อนุกรรมาธิการ	 (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)	 ในคณะกรรมาธิการ 

	 	 กิจการองค์กรอิสระ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
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•	 พ.ศ.	2550	 อนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายการก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 

	 	 และการสื่อสาร	 ในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

	 	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

•	 พ.ศ.	2549	 กรรมการ	สภาวิชาการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

•	 พ.ศ.	2548-2549	 อนุกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ	วุฒิสภา

•	พ.ศ.	2546-2548	 กรรมการสภาผู้ดูแลเว็บไทย

•	พ.ศ.	2545-2548	 กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 อนุกรรมการด้านวิชาการ	 สภาการ- 

	 	 	 หนังสือพิมพ์แห่งชาติ

•	 พ.ศ.	2537-2538		 นายกสมาคม	สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น

•	 พ.ศ.	2530-2531		 รองเลขาธิการ	สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย	(สนนท.)

•	 พ.ศ.	2530-2531		 อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก	องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬา	(อบจ.)

ต�าแหน่งหน้าที่ส�าคัญในปัจจุบัน

•	 ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ค�ำสั่งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม
ที่ 1/2563

เรื่อง แต่งตั้งเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลกำรสนับสนุนวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม

โดยทีพ่ระราชบญัญตัสิภานโยบายการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2562 
ก�าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรมโดยให้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรมแต่งตั้งเลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 64	 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร ์
การวิจัยและนวัตกรรม	ในการประชุมครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	24	มกราคม	พ.ศ.	2563	จึงแต่งตั้งเลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและ 
นวัตกรรม	ดังนี้

1.	 รองศาสตราจารย์	พงศ์พันธ์	แก้วตาทิพย์		 เลขานุการ
	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)
	 ก�ากับการด�าเนินงานด้านการติดตามและประเมินผล
2.	 รองศาสตราจารย์	คมสัน	สุริยะ	 ผู้ช่วยเลขานุการ
3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชลิตา	ศรีนวล	 ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้	เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลง

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	24	มกราคม	พ.ศ.	2563
   

 
	 	 	 (นายกานต์	ตระกูลฮุน)
	 	 	 ประธานกรรมการ
	 	 	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์
	 	 	 การวิจัยและนวัตกรรม

ภาคผนวกที่ 2
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ค�ำสั่งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม

ที่ 2/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำของฝ่ำยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรติดตำม

และประเมินผลกำรสนับสนุนวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัย 

และนวัตกรรม	ครั้งที่	 1/2563	 เมื่อวันที่	 24	มกราคม	2563	ที่ผ่านมา	ที่ประชุมคณะกรรมการฯ	 เห็นควร 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม	 มีบทบาท 

ในการ	“พัฒนาระบบประเมนิ”	ควบคูไ่ปกบัการท�าหน้าทีต่ดิตามและประเมนิผล	เพ่ือให้เกดิระบบการประเมนิ 

ที่มีประสิทธิภาพ	และเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของฝ่ายเลขานุการฯ	เพื่อให้ค�าแนะน�าในการศึกษา 

และจัดท�ารูปแบบการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม	 ในการ 

น�าเสนอต่อคณะกรรมการฯ	เพื่อพิจารณาต่อไป

เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย	 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

การสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม	 ครั้งท่ี	 2/2563	 เมื่อวันที่	 21	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2563	 

จงึแต่งตัง้คณะท่ีปรกึษาของฝ่ายเลขานกุารในคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนนุวทิยาศาสตร์ 

การวิจัยและนวัตกรรม	ดังนี้

1.		ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์		 คณะที่ปรึกษา

2.		ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ยงยุทธ	ยุทธวงศ์		 	 	 คณะที่ปรึกษา

3.		ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภสิทธิ์	พรรณารุโณทัย			 คณะที่ปรึกษา

4.		นายแพทย์ยศ	ตีระวัฒนานนท์		 	 	 คณะที่ปรึกษา

5.	ดร.สมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์		 	 	 คณะที่ปรึกษา

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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โดยให้คณะที่ปรึกษาของฝ่ายเลขานุการฯ	มีอ�านาจและหน้าที่	ดังนี้

1.	 ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายเลขาฯ	 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการติดตามและ 

ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม

2.	 ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท�าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการติดตามและประเมิน 

ผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม

3.		ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะในการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานในระบบ 

วิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้	เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลง

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	21	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563

    

	 	 	 (นายกานต์	ตระกูลฮุน)

	 	 	 ประธานกรรมการ

	 	 	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์

	 	 	 การวิจัยและนวัตกรรม
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ค�ำสั่งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม
ที่ 1/2564

เรื่อง แต่งตั้งเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลกำรสนับสนุนวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม

โดยทีพ่ระราชบญัญตัสิภานโยบายการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2562 
ก�าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรมและให ้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม	 แต่งตั้งเลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ	นั้น

เนื่องจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 (สกสว.)	 ได้มีการปรับ 
โครงสร้างองค์กรใหม่	 เพื่อให้การท�าหน้าท่ีของฝ่ายเลขาบุการคณะกรรมการฯ	 เป็นไปอย่างเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 64	 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน 
วทิยาศาสตร์	การวจิยัและนวตักรรม	จงึขอยกเลกิค�าสัง่แต่งตัง้เลขานกุารและผูช่้วยเลขานกุารในคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	 การวิจัยและนวัตกรรม	 ที่	 1/2563	 ลง	 และขอแต่งตั้ง 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	การวิจัย 
และนวัตกรรม	ที่1/2564	แทน	ดังนี้

1.	 รองศาสตราจารย์	พงศ์พันธ์	แก้วตาทิพย์		 	 เลขานุการ
	 รองผู้อ�านวยการ	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	
	 ก�ากับการด�าเนินงานด้านการติดตามและประเมินผล
2.	 รองศาสตราจารย์	คมสัน	สุริยะ		 	ผู้ช่วยเลขานุการ
3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประพัฒชนม์	จริยะพันธุ์		 	ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้	เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลง

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2564
    
  

	 	 	 (นายกานต์	ตระกูลฮุน)
	 	 	 ประธานกรรมการ
	 	 	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์
	 	 	 การวิจัยและนวัตกรรม

ภาคผนวกที่ 4

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ภาคผนวกที่ 5

ประกำศ

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลกำรด�ำเนินงำนเชิงกระบวนกำร (Process Evaluation)

ของหน่วยบริหำรและจัดกำรทุน (PMU) และหน่วยงำนในระบบ ววน.

ตามมาตรา	 64	 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม 

แห่งชาติ	พ.ศ.	2562	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์	การวิจัย 

และนวัตกรรม	 และประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 ได้ 

ลงนามค�าสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	ที่	 8/2562	 เรื่องแต่งตั้ง 

ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน 

วทิยาศาสตร์	การวจิยัและนวตักรรม	เมือ่วนัที	่17	ธนัวาคม	2562	โดยหนึง่ในอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

ชุดนี้	 คือ	 การดิดตามตรวจสอบ	 และประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

ที่ได้รับการสนับสนุน	นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการของหน่วยบริหารและจัดการทุน 

(PMU)	 และหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 เป็นไปอย่างเรียบร้อย	 ก่อให้เกดิประโยชน์และคณุอนนัต์ต่อทกุภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องในระบบ	 ววน.	 จึงขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อด�าเนินการประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วย 

บริหารและจัดการทุน	 (PMU)	 และหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก 

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	โดยมีรายนามดังนี้

1.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์วิจารณ์	พานิช

2.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ปิยะวัติ	บุญ-หลง

3.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.อมเรศ	ภูมิรัตน

4.	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ชัชนาถ	เทพธรานนท์

5.	 รองศาสตราจารย์	ดร.พีรเดช	ทองอ�าไพ

6.	 รองศาสตราจารย์	ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน

7.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุธีระ	ประเสริฐสรรพ์

8.	 รองศาสตราจารย์	ดร.นวลน้อย	ตรีรัตน์

9.	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์สรนิต	ศิลธรรม

10.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สันติ	เจริญพรพัฒนา
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11.	ดร.กฤษณพงศ์	กีรติกร

12.	ดร.สัมพันธ์	ศิลปนาฎ

13.	ดร.สมประวิณ	มันประเสริฐ

14.	นายแพทย์สุวิทย์	วิบุลผลประเสริฐ

15.	นายแพทย์สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์

16.	นายแพทย์นิรันดร์	พิทักษ์วัชระ

17.	นายสัตวแพทย์ยุคล	ลิ้มแหลมทอง

18.	นายวนัส	แต้ไพสิฐพงษ์

19.	นายทักษ์	ศรีรัตโนภาส

20.	นางสาวสฤณี	อาชวานันทกุล

21.	นางสาวนิสากร	จึงเจริญธรรม

22.	นายบรรจง	อมรชีวิน

23.	นายวิฑูรย์	เลี่ยนจ�ารูญ

โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้มีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้

1.		 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานเชิงกระบวนการของหน่วยบริหารและจัดการทุน	 (PMU) 

และหน่วยงานในระบบ	ววน.

2.		 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยและ 

นวัตกรรมของหน่วยบริหารและจัดการทุน	(PMU)	และหน่วยงานในระบบ	ววน.

3.	 ด�าเนินการอื่น	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 หรือตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน 

วิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม	มอบหมาย

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้	เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2564

  

	 	 	 (นายกานต์	ตระกูลฮุน)

	 	 	 ประธานกรรมการ

	 	 	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์

	 	 	 การวิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564
(1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2564)122








