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บทน�ำ
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในเดือน
พฤษภาคม 2562 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญต่อระบบวิจัยของประเทศไทย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปลี่ยนเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และเปลี่ยนแปลงภารกิจหลักจาก
การเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในแขนงต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวิชาการของประเทศ เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ
ด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
องค์ความรู้ ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้น
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการน�ำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
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สกสว. ตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงใน 1-3 ปีข้างหน้านี้ เป็นปีที่ท้าทายของ
การวางรากฐานประเทศด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม โดยมี ก ารก� ำ หนด
เป้าหมายและทิศทางร่วมกันอย่างชัดเจนของหน่วยงานในระบบ ววน. และมีงบประมาณ
เป็นตัวขับเคลื่อน สกสว. จึงจัดท�ำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณหรือ
หน่วยงานที่สนใจรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ไม่รวมถึงหน่วยบริหาร
และจัดการทุน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ การพัฒนา
และพิจารณาแผนปฏิบัติการ แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงาน ตลอดจน
การติดตามและประเมินผลด�ำเนินการของหน่วยรับงบประมาณ และรายละเอียดอื่น ๆ
ที่ ส� ำ คั ญ คู ่ มื อ ฉบั บ นี้ ถื อ เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการสื่ อ สาร สร้ า งความเข้ า ใจและ
ให้ความรู้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. เพื่อประโยชน์ในการบริหารแผนงานวิจัยและ
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับระเบียบหรือแนวทาง
ของกองทุนส่งเสริม ววน.
ท้ายที่สุด สกสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกลไกส�ำคัญร่วมกับหน่วยงานใน
ระบบ ววน. ที่ช่วยขับเคลื่อนการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการผลิต
ความรูห้ รือนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา และช่วยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงในทุก ๆ ด้าน ตามเป้าหมายความส�ำเร็จ (Objectives
and Key Results) ที่ก�ำหนดไว้ก่อนเริ่มการวิจัย ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าวจะต้องเป็น
การขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยกลไกสาธารณะ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนได้ว่างบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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1. ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ
เมือ่ ปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลจัดตัง้ สภาปฏิรปู แห่งชาติขนึ้ และก�ำหนดวาระการปฏิรปู
วาระหนึ่งที่ส�ำคัญคือ การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่ อ ปรั บ กระบวนทั ศ น์ ก ารด� ำ เนิ น งานและทิ ศ ทางการพั ฒ นาด้ า นการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิด
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ถือเป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ส�ำคัญส�ำหรับ
ประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 การน�ำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน
ต่อมามีการจัดตัง้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
ขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และตราพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาระบบ อววน. อีกจ�ำนวน 10 ฉบับ1 ซึ่งระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม มีพระราชบัญญัติส�ำคัญที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ประกาศ
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป) ในมาตรา 6 ได้ก�ำหนด
ให้ มี ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า สภานโยบาย ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
1
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พระราชบัญญัติ 10 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19)
พ.ศ. 2562 (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 (3) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (4) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (5) พระราชบัญญัติ
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 (6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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(10) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท และแผนงานอืน่ ทีส่ ำ� คัญของนโยบายรัฐบาล ตลอดจนเสนอกรอบงบประมาณ
อววน. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งท�ำหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
กฎ และระเบียบเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ตลอดจนก�ำกับ เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และในมาตรา 21
ได้ก�ำหนดให้มีส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ หรือ สอวช.2 เพื่อท�ำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึง
สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภายใต้สภานโยบายยังมีคณะกรรมการระดับกระทรวงทีส่ ำ� คัญคือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กสว. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ เ สนอแนะต่ อ สภานโยบายในการจั ด ท� ำ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) รวมถึงเสนอกรอบวงเงิน
งบประมาณประจ� ำ ปี ด ้ า น ววน. ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท� ำ ค� ำ ของบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (หน่วยงานใน
ระบบ ววน.) ก�ำหนดทิศทางและแนวทางการด�ำเนินงานของหน่วยงานในระบบ ววน.
ตลอดจนท�ำหน้าที่บริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน
ส่งเสริม ววน.) โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หรือ สกสว.3 ดังระบุไว้ในมาตรา 43 ท�ำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ
รวมถึงสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กสว. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2
3
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เดิมคือ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน.
เดิมคือ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.
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นอกจากนี้ ในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้ก�ำหนดให้จัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นใน สกสว. โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ นระบบการวิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย

1
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ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
รวมทั้งยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ

2

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพ และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

3

ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรือโครงการลงทุน
ที่รัฐเห็นสมควรก�ำหนดเป็นกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

4

สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการร่วมมือ
กับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

5

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาระดับชุมชนและพื้นที่

6

บุกเบิกการวิจัยขั้นแนวหน้าและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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ส่วนการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริม ววน. ให้เป็นไปตามที่ กสว. ก�ำหนด โดย
ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

การจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ
การด�ำเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
Ojective

การติดตามประเมินผล การเผยแพร่ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม และการส่งเสริมการน�ำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว. ก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย

ทั้งนี้ สกสว. มีแนวทางการด�ำเนินการกองทุนส่งเสริม ววน. ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของกองทุน และตอบสนองนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
โดยเน้นให้มกี ารด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล ไม่มี
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
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อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นอกจากท�ำให้เกิดการปรับโครงสร้างระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว ยังมีการระบุถงึ การแบ่งประเภทหน่วยงาน เพือ่ บูรณาการและขับเคลือ่ น
ระบบวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน บุคลากร งบประมาณ และ
กฎหมาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม4
ท� ำ หน้ า ที่ จั ด ท� ำ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ
ทั้งการพัฒนาก�ำลังคน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ก�ำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและ
กรอบงบประมาณส�ำหรับงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายของรัฐบาล และก�ำกับดูแล เร่งรัด ติดตามการด�ำเนินตามนโยบายยุทธศาสตร์
และแผน
2. หน่วยงานด้านการให้ทุน5
ท�ำหน้าทีใ่ ห้ทนุ สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ งานวิจยั และนวัตกรรมและบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ
4
5
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หน่วยงานส�ำคัญที่จัดอยู่ในหน่วยงานประเภทนี้ ได้แก่ สอวช. และ สกสว.
หน่วยงานส�ำคัญที่จัดอยู่ในหน่วยงานประเภทนี้ ได้แก่ ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. และส�ำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. นอกจากนี้ยังมีอีก 3 หน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลโดย สอวช. ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท.
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�ำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม หรือ บพค. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ หรือ บพข.
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3. หน่วยงานที่ท�ำวิจัยและสร้างนวัตกรรม
ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการวิจัยและนวัตกรรม หรือร่วมด�ำเนินการวิจัยและนวัตกรรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรรม อาจรวมถึงการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
4. หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ท�ำหน้าทีต่ รวจวิเคราะห์ ทดสอบและบริการคุณภาพ สอบเทียบเครือ่ งมือ / อุปกรณ์
และรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงศึกษา วิจัย พัฒนา
ความสามารถทางด้านมาตรวิทยาและการพัฒนาระบบ กระบวนการ บุคลากร
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
5. หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงาน
ซึ่งเป็นผู้ ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว
ท�ำหน้าที่น�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ บริหารจัดการและอ�ำนวย
ความสะดวกในการน�ำผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
6. หน่วยงานด้านอื่นตามที่สภานโยบายก�ำหนด
ทั้งนี้ หน่วยงานในประเภทที่ (1) และ (2) ไม่สามารถด�ำเนินการวิจัยด้วยตนเอง
เว้นแต่เป็นการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
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2. ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริม ววน. มียุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.)
เป็นกรอบก�ำหนดทิศทาง ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยพิจารณาความต้องการของประเทศจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทด้านวิจัยและนวัตกรรม นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม รวมถึงการจัดเวทีกบั ภาคีวชิ าการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และภาคีภาคประชาสังคม ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
แผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563 - 2565 จะผนวกอยูภ่ ายใต้ยทุ ธศาสตร์ นโยบาย และแผน
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563 - 2570
โดยผ่านความเห็นชอบของ กสว. สอวช. และคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบ
ด้วย 4 แพลตฟอร์ม (Platform) 17 โปรแกรม (Program) มีการก�ำหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดผลลัพธ์ส�ำคัญของแต่ละแพลตฟอร์มและโปรแกรม ซึ่งเป้าประสงค์หลักของ
4 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย

แพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์ม

การพัฒนาก�ำลังคน
และสถาบันความรู้

การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม

การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขัน

การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมล�้ำ

1

6
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2

3

4

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) เป็นแผนระยะปานกลาง จัดท�ำขึ้น
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการจัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะต่อเนื่องหลายปี (multi-years)
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โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์ม ด�ำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ อววน. ดังในภาพที่ 1

ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา
การพัฒนาก�ำลังคนและสถาบันความรู้

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม

P.1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและ
ใช้ก�ำลังคนคุณภาพ
(National Brain Power Ecosystem)
P.2 การพัฒนาก�ำลังคนระดับสูงรองรับ EEC
และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ
เพื่ออนาคต
P.4 AI for All
P.5 การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)
P.6 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัย
และการวิจัยพื่้นฐาน

P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และการเกษตร
• Circular Economy
		 เน้น Zero-waste/PM2.5/
		 Smart Farming/ การจัดการน�้ำ
P.8 สังคมสูงวัย
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

Strategic
Platforms
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้ำ
P.13 นวัตกรรมส�ำหรับเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนนวัตกรรม
P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นย�ำ
P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart / Livable City)

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขัน

P.10 การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
(RDI for New Economy)
• BCG Economy/ AI & Data Economy/
		 Creative Economy/ Sharing Economy
		 RDI for S-Curve Industries
P.11 การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
(Innovation Ecosystem) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/
อุทยานวิทยาศาสตร์/ EEC / เมืองนวัตกรรมอาหาร
P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
(National Quality Infrastructure & Service :
NQIS)

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

โดยแต่ละแพลตฟอร์มประกอบด้วยโปรแกรม ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาก�ำลังคนและสถาบันความรู้
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาก�ำลังคนและสถาบันความรู้ (Human and Knowledge
System Platform) มีเป้าประสงค์ เพื่อการจัดการระบบความรู้ของประเทศ
ผ่านบุคลากรและระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและองค์กร ในระบบวิทยาศาสตร์ การวิจยั
และนวัตกรรม (ววน.) เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบยุทธศาสตร์
ด้าน ววน. ทัง้ ยังมุง่ เน้นการวิจยั ขัน้ แนวหน้า (Frontier Research) หรือ วิจยั ขัน้ พืน้ ฐาน
ที่สร้างความเข้าใจในแต่ละสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาขาที่สามารถเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศและประชาคมวิจัยในอนาคต

โปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนาก�ำลังคนและสถาบันความรู้
(Human and Knowledge System Platform) ประกอบด้วย
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โปรแกรมที่ 1
ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและ
ใช้ก�ำลังคนคุณภาพ (National
Brain Power Ecosystem)

โปรแกรมที่ 4
ปัญญาประดิษฐ์
เพื่อทุกคน (AI for All)

โปรแกรมที่ 2
การพัฒนาก�ำลังคนระดับสูง
รองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ

โปรแกรมที่ 5
การวิจัยขั้นแนวหน้า
(Frontier Research)

โปรแกรมที่ 3
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

โปรแกรมที่ 6
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
เพื่อการวิจัยและการวิจัยพื้นฐาน
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2. ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการวิ จั ย และสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ ตอบโจทย์ ท ้ า ทายของสั ง คม
(Grand Challenge Platform) มีเป้าประสงค์ เพื่อการตอบโจทย์หรือประเด็น
ที่มีความท้าทายสูง และมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการแข่งขัน คุณภาพชีวิต และ
ความมั่นคง เช่น กลุ่มปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem) หรือ ไม่สามารถ
หารากของปัญหาได้อย่างชัดเจน (Wicked Problem) แต่มีความคุ้มค่าหรือจ�ำเป็น
ที่จะต้องได้รับการแก้ไข

โปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม (Grand Challenge Platform) ประกอบด้วย
โปรแกรมที่ 7
โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
เช่น Circular Economy-Zero-Waste
อากาศสะอาด - PM 2.5 - Smart Farming - การจัดการน�้ำ

โปรแกรมที่ 8
สังคมสูงวัย

โปรแกรมที่ 9
สังคมคุณภาพและความมั่นคง

Inner.indd 17
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

3. ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขัน (Competitiveness
Platform) มีเป้าประสงค์ เพือ่ การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับประเทศในแต่ละแขนง ทัง้ ภาค
การผลิตและการบริการเดิมและใหม่ (New S-Curve)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประเทศ

โปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขัน (Competitiveness Platform) ประกอบด้วย
โปรแกรมที่ 10
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
และวางรากฐาน ทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy) ได้แก่
BCG Economy / AI & Data Economy / Creative Economy /
Sharing Economy / RDI for S-Curve Industries
โปรแกรมที่ 11
การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ได้แก่
เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ EECi เมืองนวัตกรรม
อาหาร
โปรแกรมที่ 12
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
(National Quality Infrastructure & Services: NQIS)
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4. ด้านการวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนา
เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้ำ
ยุทธศาสตร์ด ้ า นการวิ จั ย และสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ
การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ แ ละเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ลด
ความเหลื่อมล�้ำ มีเป้าประสงค์ เพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจท้องถิน่ และลดความเหลือ่ มล�ำ้
ระดับพื้นที่ (Area Development - New Growth
Poles and Wealth Distribution)

โปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นทีแ่ ละลดความเหลือ่ มล�ำ้ ประกอบด้วย
โปรแกรมที่ 13
นวัตกรรมส�ำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 14
ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�ำ
โปรแกรมที่ 15
เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
(Smart / Livable City)

ทั้งนี้ ยังมีโปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และโปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ (National Crisis
Management) รวมอยู่ในนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ด้วย
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
ในการจัดท�ำแผนด้าน ววน. ได้ค�ำนึงถึงบริบทสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน และการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นเป็นกระทรวงใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งการปฏิบัติให้ประสบความส�ำเร็จ
และเกิดผลเป็นรูปธรรมนัน้ จ�ำเป็นต้องมีสว่ นร่วมจากหน่วยงานในระบบ ววน. ทุกภาคส่วน
โดยเชื่อมโยงจากระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ไปจนถึงระดับปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ
จึงมีการออกแบบกระบวนการท�ำงานและการวางแผนด้าน ววน. เพื่อให้หน่วยงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ ววน. สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานได้
ในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา
ทั้ง 4 ด้าน และด�ำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานแต่ละแพลตฟอร์ม ได้กำ� หนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ ำ� คัญ (Objectives and Key Results: OKR) ของชุดโปรแกรม
ภายใต้แพลตฟอร์ม ที่สามารถทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางนโยบายและสถานการณ์ของประเทศไทยในอนาคตได้
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อย่างไรก็ตาม การมีสว่ นร่วมของหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถท�ำได้ 2 ส่วน คือ
(1) ในกระบวนการจัดท�ำแผนด้าน ววน. หน่วยงานในระบบ ววน. สามารถมีส่วนร่วม
ในการท�ำงานแบบ Consortium ที่มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
รวมถึงสถาบันการศึกษา (Quadruple Helix)7 ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เพือ่ จัดท�ำ
แผนด้าน ววน. รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ (2) หน่วยงานในระบบ
ววน. สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. หรือขอรับงบประมาณ
ในส่วนทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)8 จากหน่วยบริหารและจัดการทุน9
(Program Management Unit: PMU)
7
8
9
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Quadruple Helix คือ การท�ำงานร่วมกัน 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
ภาคประชาสังคม
สามารถศึกษารายละเอียดทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อ 5.1 ประเภทของงบประมาณด้าน ววน.
หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program management Unit: PMU) มี 7 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาก�ำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจยั และการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หน่วยบริหาร
และจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

4. ระบบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ได้ท�ำให้เกิดระบบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้นใหม่
ซึ่งก�ำหนดไว้ในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ระบุว่าให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะขอ
งบประมาณจัดท�ำค�ำของบประมาณ ดังต่อไปนี้ มาตรา 17 (1) ค�ำของบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่มิใช่โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอต่อส�ำนักงบประมาณได้โดยตรง
และให้ส�ำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
แต่ละหน่วย มาตรา 17 (2) ค�ำของบประมาณเพือ่ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอต่อ กสว. ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว. ก�ำหนด และ
ให้ กสว. พิจารณาค�ำขอและผลการด�ำเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมา
ประกอบการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมาณของหน่วยงานนั้น
ทัง้ นี้ วิธกี ารเสนอของบประมาณด้าน ววน. จะมีความแตกต่างจากเดิม กล่าวคือ
งบประมาณขาขึ้นมีการด�ำเนินการ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เป็นการเสนอกรอบงบประมาณ
ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการเสนอเรื่องกรอบงบประมาณด้าน ววน. แต่ในพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวก�ำหนดให้ กสว. ต้องเสนอแผนด้าน ววน. และเสนอกรอบวงเงินงบประมาณ
เพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยจ�ำเป็นต้องลงทุนด้าน ววน. เป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยเสนอผ่าน
สภานโยบาย ส�ำนักงบประมาณ และน�ำเข้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี10

10
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ในปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ตามที่ กสว. เสนอนั้นควรเป็น
1.2% ต่อ GDP ของประเทศ และในปีงบประมาณ 2570 ประเทศไทยควรจะต้องลงทุนงบประมาณวิจยั
และพัฒนาที่ 2% ต่อ GDP ของประเทศ
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หลังจากเสนอแผนด้าน ววน. และกรอบวงเงินงบประมาณแล้ว กสว. จะต้อง
เสนองบประมาณขาขึ้ น ครั้ ง ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น ค� ำ ของบประมาณที่ ต ้ อ งระบุ ว ่ า จะจั ด สรร
งบประมาณไปยังหน่วยงานใด จ�ำนวนเท่าใด โดยมีขั้นตอนด�ำเนินการคือ เมื่อหน่วยงาน
ในระบบ ววน. เสนอแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณมายัง สกสว. และผ่าน กสว.
โดยมีรัฐมนตรีให้ค�ำแนะน�ำ มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ11 ช่วยพิจารณาก่อนที่
จะเสนอค�ำขอไปยังส�ำนักงบประมาณ และน�ำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรี จากนั้นจึงประกาศ
ออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ (เล่มขาวคาดแดง)
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2563 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน
คือ 1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
2. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในส่วนของงบประมาณแผนงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ผ่านกองทุน ประกอบด้วยแผนงานส�ำคัญ/
แผนงานริเริ่มส�ำคัญ (Flagship) และแผนงานปกติ (Non-flagship) ซึ่งวิธีการจัดสรร
งบประมาณในส่วนของแผนงานส�ำคัญ/แผนงานริเริม่ ส�ำคัญ (Flagship) จะมีหน่วยบริหาร
และจัดการทุน ท�ำหน้าที่บริหารจัดการทุนและสงมอบผลลัพธตามแผนดาน ววน.
ส่วนของแผนงานปกติ (Non-flagship) จะจัดสรรไปยังหน่วยรับงบประมาณ ซึง่ ท�ำหน้าที่
สนับสนุนการวิจัยและส่งมอบผลลัพธ์จากแผนงาน ววน.
11
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คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก กสว. ผู้แทนจากส�ำนักงบประมาณ และมี
ประธานคณะกรรมการจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
มีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังนี้ (1) พิจารณากลั่นกรองค�ำของบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสนอขอจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ที่สภานโยบายก�ำหนด
ก่อนเสนอไปยังส�ำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (2) ให้ข้อเสนอแนะการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
แผนงาน โครงการ และการจัดท�ำค�ำของบประมาณแก่หน่วยงานในระบบ ววน. (3) แต่งตั้งคณะท�ำงาน
เพื่อด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�ำเป็น และ (4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือสภานโยบาย
มอบหมาย
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

ส่ ว นการจั ด สรรงบประมาณด้ า น ววน. ปี ง บประมาณ 2564 12 จะจั ด สรร
งบประมาณเป็น 2 ประเภท คือ
1. ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)
โดยจัดสรรผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน เพือ่ ตอบเป้าหมาย 4 แพลตฟอร์ม
17 โปรแกรมมซึ่งหน่วยบริหารและจัดการทุนสามารถสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ท�ำโครงการพัฒนา ววน. ได้ ทั้งนี้ การยื่น
ค�ำของบประมาณจะเป็นหน้าที่ของหน่วยบริหารและจัดการทุน จัดท�ำค�ำขอ
เสนองบประมาณมายัง สกสว.
2. ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
เป็นการสนับสนุนทุนเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
โครงการวิจัยและนวัตกรรม ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานใน
ระบบ ววน. ที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษา

12
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สกสว. ได้ประกาศก�ำหนดเวลา (Timeline) การด�ำเนินงานของปีงบประมาณ และการเตรียมการ
ของปีงบประมาณ 2564 รวมถึงหน่วยบริหารและจัดการทุนที่รับผิดชอบโปรแกรมต่าง ๆ แล้ว
ซึ่งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถด�ำเนินการให้สอดคล้องกับก�ำหนดเวลาและ
ช่องทางที่ประกาศได้
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ตอนที่

2

การยื่นค�ำของบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

5. ประเภทของงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และการจัดสรรงบประมาณผ่าน
กองทุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5.1 ประเภทของงบประมาณด้าน ววน.
ตามที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
มาตรา 5 ระบุวา่ รัฐต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้น�ำไปใช้
ก�ำหนดนโยบายสาธารณะ และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และประโยชน์ทางสังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยการด�ำเนินการ
ส�ำคัญประการหนึง่ คือ ให้รฐั ด�ำเนินการจัดสรรงบประมาณเพือ่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ และตามความจ�ำเป็นของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม
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ทั้งนี้ กสว. และสภานโยบาย เห็นชอบแนวทางและกรอบงบประมาณด้าน ววน. ของ
ประเทศ ในปีงบประมาณ 2564 - 2566 โดยแบ่งประเภทของงบประมาณรายจ่ายด้าน
ววน. ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) เป็นการสนับสนุนทุนแบบให้
มีการแข่งขัน (Competitive Funding) โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริหารและ
จัดการทุน เพือ่ น�ำไปสนับสนุนทุน (Granting) แก่หน่วยงานระดับปฏิบตั ิ หรือคณะบุคคล
หรือบุคคล โดยต้องเป็นการท�ำวิจยั ทีเ่ น้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ
ซึ่งมีกรอบยุทธศาสตร์ อววน. ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
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1)
2)
3)
4)

การพัฒนาก�ำลังคนและสถาบันความรู้
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้ำ
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

2. ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
		 เป็นการสนับสนุนทุนเพือ่ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการ
วิจยั และนวัตกรรม ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในระบบ ววน. ทีไ่ ม่ใช่สถาบัน
ศึกษา โดยมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1)
		
		
		
		

Basic Research Fund
เป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
ในสาขาต่าง ๆ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างเทคโนโลยีใหม่ และสร้างความ
เข้มแข็งของงานวิจัย โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารงานวิจัยของสถาบัน
ความรู้ และสถาบันวิจัยในหน่วยงาน

2)
		
		
		
		
		
		
		

Basic Function Fund
เป็ น การจั ด สรรงบประมาณตรงไปยั ง หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ เฉพาะด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมและด� ำ เนิ น การวิ จั ย โดยบุ ค ลากรของ
หน่วยงานเอง ซึง่ อาจเป็นงบประมาณส�ำหรับโครงการขนาดใหญ่ดา้ นโครงสร้าง
พื้นฐาน หรือโครงการริเริ่มส�ำคัญเร่งด่วนขนาดใหญ่ หรือโครงการพิเศษที่ต้อง
ตอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมน�ำไปสู่
การสร้าง National Facilities และ National Research Center ที่เป็น
ฐานและโครงสร้างที่ส�ำคัญของประเทศ

โดยกรอบวงเงินส�ำหรับทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทุน
สนับสนุนงานพื้นฐานไม่เกินร้อยละ 50 ของกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ประจ�ำปี
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5.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในกลุ่มทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)13
5.2.1 Basic Research Fund
เพื่อให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรวิจัย ความเข้มแข็งของหน่วยงาน
ความเข้มแข็งด้านการบริหารงานวิจัย และความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะ
เป็นฐานสนับสนุนระบบ ววน. ของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาสามารถยื่นเสนอค�ำขอ
งบประมาณมายัง สกสว. หรือหน่วยบริหารและจัดการทุน14 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ตามที่สภานโยบายก�ำหนด ดังนี้

13
14
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คุณภาพของ
แผนงานย่อย/ โครงการ

ความพร้อมของ
หน่วยงาน/ นักวิจัย

เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนการด�ำเนินงานและ
การบริหารจัดการงานวิจัย

มีศักยภาพที่จะน�ำไปสู่
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความเหมาะสมของ
งบประมาณกับผลงาน
ที่ส่งมอบของแผนงาน/
แผนงานย่อย/โครงการ

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. กลุ่มทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
ในปีงบประมาณ 2565 สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถยื่นขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.
ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนช่องทางเดียวเท่านั้น
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

5.2.2 Basic Function Fund
สกสว. จัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน ววน. เพื่อ
ด�ำเนินการแผนงานที่ตอบยุทธศาสตร์ อววน. และแผนด้าน ววน. ของประเทศ และ
แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน สร้างความเข้มแข็งของศูนย์วิจัย
ระดับชาติ (National Labs) สร้างความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐาน (National
Infrastructures) รวมถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (National Facilities) และ
สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะเรื่องที่เป็นความช�ำนาญของหน่วยงาน โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

เป็นแผนงานต่อเนื่อง
ตามพันธกิจของหน่วยงาน
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
เทียบเคียงวงเงินที่ได้รับ
การจัดสรรปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน

หลักเกณฑ์
การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ความสอดคล้อง
กับแผนด้าน ววน.
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของหน่วยงาน

ความเหมาะสมของงบประมาณกับผลงานที่ส่งมอบ
ตามแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน และแผนงาน
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6. กรอบเวลาการยื่นค�ำของบประมาณและปฏิทิน
การจัดสรรงบประมาณ
6.1 ขั้นตอนการจัดท�ำและยื่นค�ำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน.
1) หน่วยงานรับฟังการชี้แจงแผน และแนวทางการยื่นค�ำของบประมาณจาก สกสว.
2) หน่วยงานจัดท�ำค�ำขอ15 และยื่นค�ำของบประมาณ ผ่านระบบ NRIIS16
3) สกสว. กลั่นกรองค�ำของบประมาณ เพื่อเสนอต่อ กสว. และรัฐมนตรีกระทรวง อว.
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
4) สกสว. ปรับปรุงค�ำของบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. เสนอคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ
5) สกสว. ปรับปรุง / เพิ่มรายละเอียดค�ำของบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.
และกรอกข้อมูลในระบบ E-budgeting เสนอส�ำนักงบประมาณ
6) ส�ำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน.
7) หน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณในค�ำของบประมาณ
8) ส�ำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
9) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี เข้าสู่ขั้นตอนของรัฐสภา
10) ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) น�ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี 2564 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้
11) สกสว. ด�ำเนินการเบิกเงินงวดที่ 1 ให้แก่หน่วยงาน ตามที่ระบุใน MoA

15
16
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สามารถศึกษารายละเอียดค�ำขอในหัวข้อ 7. ค�ำของบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานยื่นค�ำขอผ่านระบบ NRIIS หรือระบบกลางที่ กสว. ก�ำหนด
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

6.2 ปฏิทินการจัดท�ำงบประมาณของหน่วยงาน
จากขั้นตอนการจัดท�ำและยื่นค�ำขอ
งบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน.17
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 ซึ่งจะท�ำให้
หน่วยงานเห็นกรอบระยะเวลาการจัดสรร
ประมาณในแต่ ล ะปี 18 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
วางแผนการท�ำงานและระยะเวลาในการ
เริ่ ม จั ด ท� ำ ค� ำ ขอเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

เดือนที่ 12
สำนักงบประมาณจัดพ�มพ
ราง พ.ร.บ. งบประมาณ
เดือนที่ 11

สำนักงบประมาณและคณะรัฐมนตร�
พ�จารณางบประมาณ ฉบับปรับปรุง

เดือนที่ 10
หนวยงานปรับปรุง
รายละเอียดแผนงาน
และงบประมาณ

เดือนที่ 1
สกสว. จัดประชุมชี้แจงแผน
และแนวทางการยื่นคำของบประมาณ

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

หนวยงานยื่นคำขอ
งบประมาณดาน ววน.

17

ปฏิทินการจัดท�ำงบประมาณในระบบ ววน. อ้างอิงประมาณการช่วงเวลาจากปฏิทินของส�ำนักงบประมาณ
ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนตามกรอบระยะเวลาของส�ำนักงบประมาณ

18

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้กระบวนการจัดท�ำงบประมาณ (มีการปรับ
รายละเอี ย ดงบประมาณเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ) และกระบวนการอนุ มั ติ ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ปรับเปลี่ยนในช่วงเดือนที่ 11 ถึงเดือนที่ 15
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สกสว. เบิกเง�น
ใหหนวยงาน

12
ณจัดพ�มพ
ประมาณ

เดือนที่ 13

เดือนที่ 9
สำนักงบประมาณพ�จารณา
รายละเอียดคำของบประมาณ
และ ครม. ใหความเห็นชอบ
(Pre-ceiling)

เดือนที่ 4
กสว. พ�จารณา
คำของบประมาณ

เดือนที่ 14

เดือนที่ 15
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร� (สลค.)
นำราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจำป 2564 ข�้นทูลเกลาฯ ถวาย
เพ�่อประกาศใช

เดือนที่ 8
เดือนที่ 7
สกสว. จัดทำรายละเอียดงบประมาณและเสนอ
สำนักงบประมาณ ผานระบบ E-budgeting

เดือนที่ 5
รัฐมนตร�กระทรวง อว.
ใหขอเสนอแนะตอ กสว.

เดือนที่ 6
ประชุมคณะกรรมการ
พ�จารณางบประมาณ

ภาพที่ 2 ปฏิทินการจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

7. ค�ำของบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ต้องจัดท�ำค�ำของบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีด้าน ววน. ผ่านระบบสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
7.1 แผนปฏิบัติการ
เป็นกรอบที่รวบรวมแผนงาน ววน. ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยแสดงเป้าหมาย
หลักและแนวทางที่สอดคล้องกับ OKR รายโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มตามยุทธศาสตร์
อววน. และแผนด้าน ววน. ของประเทศ ประกอบด้วยข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
		
		
6.
		
		
7.
8.
		
		
9.
10.
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ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน
พันธกิจของหน่วยงาน
ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณด้าน ววน.
Mapping พันธกิจของหน่วยงานกับแผนด้าน ววน. ของประเทศ (แพลตฟอร์ม /
โปรแกรม และระบุ Objectives และ Key Results ของโปรแกรม) ซึง่ สอดคล้อง
กับแผนงาน
แผนภาพความเชือ่ มโยงของแผนงานทีจ่ ะน�ำไปสูเ่ ป้าหมาย / วิสยั ทัศน์ / พันธกิจ
ของหน่วยงาน กับ แพลตฟอร์ม / โปรแกรม และระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ
แผนงานและงบประมาณเพื่อบรรลุเป้าหมาย
วิเคราะห์ชอ่ งว่าง (Gap) ในการด�ำเนินงานด้าน ววน. ของหน่วยงานทีอ่ าจต้องการ
การหนุนเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน
โครงการวิจัยและนวัตกรรม (3 ปีย้อนหลัง)
ผลงานที่โดดเด่น
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7.2 แผนงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ประเภทงบประมาณ
(Strategic Fund, Basic Research, Basic Function)

ปีงบประมาณ

ชื่อแผนงาน

แพลตฟอร์ม

(ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

โปรแกรม

โปรแกรมย่อย

แผนงานริเริ่มส�ำคัญ

(Sub Program)

เป้าหมาย
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของแผนงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
		
		
12.
		
13.
		
14.
		
15.
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ลักษณะแผนงาน (แผนงานใหม่ / แผนงานต่อเนื่อง)
ผู้อ�ำนวยการแผน (ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร Email)
หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ / ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด�ำเนินการ
ค�ำส�ำคัญ (ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
เป้าหมาย และตัวชี้วัด
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน
ที่มาและความส�ำคัญของแผนงาน
วัตถุประสงค์ของแผนงาน
ความสอดคล้องของแผนงานย่อยภายใต้แผนงาน
ระยะเวลาแผนงาน
งบประมาณของแผนงาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง
ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณ
ตลอดแผนการด�ำเนินงาน)
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR
(Output / Outcome / Impact)
แนวทางการน�ำผลการวิจยั และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานทีค่ าดว่า
จะน�ำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานย่อย / โครงการกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส�ำเร็จ (OKR) ของแผน
การประเมินระดับแผนงาน
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7.3 แผนงานย่อย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.

ชื่อแผนงานย่อย (ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
เป้าหมาย
Key Result – 1
Key Result – 2

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของแผนงานย่อย
1.
2.
3.
4.
		
		
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

19

Inner.indd 37

ชื่อข้อเสนอโครงการแผนงานย่อย
งบจัดสรร
หัวหน้าโครงการ
สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย
• สาขาการวิจัยหลัก OECD19
• สาขาการวิจัยย่อย OECD
ลักษณะแผนงาน (แผนงานใหม่ / แผนงานต่อเนื่อง)
หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ / ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด�ำเนินการ
ค�ำส�ำคัญ (ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
เป้าหมายและตัวชี้วัด
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานย่อย
ที่มาและความส�ำคัญของแผนงานย่อย
วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย
ขอบเขตของแผนงานย่อย

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ดูสาขาในภาคผนวก
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13.
14.
15.
		
		
16.
17.
18.
		
		
19.
		
20.
		
21.
		
22.
23.
24.
		

20

21
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ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวคิดของแผนงานย่อย
การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
• ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)20
• ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)21
ความสอดคล้องของแผนงานย่อย
ระยะเวลาของแผนงานย่อย
งบประมาณของแผนงานย่อย (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง
ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผน
การด�ำเนินงาน)
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output /
Outcome / Impact)
แนวทางการน�ำผลการวิจยั และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานทีค่ าดว่า
จะน�ำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานย่อยกับเป้าหมาย
และตัวชี้วัดความส�ำเร็จ (OKR) ของแผน
การประเมินระดับแผนงานย่อย
ศักยภาพของบุคลากรวิจัยที่ร่วมในแผนงานย่อย
แผนการใช้ประโยชน์ / ความเป็นไปได้ในการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
(Outcome) โดยพิจารณาจากระดับ TRL หรือ SRL

TRL เป็นเครื่องมือบริหารจัดการโครงการหรือโปรแกรมที่น�ำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ระหว่างนักพัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ที่จะน�ำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ลูกค้า และสามารถ
เปรียบเทียบความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี ระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันได้
SRL คือ ระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม ที่ใช้ในการประเมินระดับ
ความพร้ อ มของความรู ้ แ ละเทคโนโลยี ท างด้ า นสั ง คม องค์ ค วามรู ้ เทคโนโลยี ก ระบวนการ
การแก้ปัญหา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งด้านสังคม เป็นเครื่องมือที่น�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน ในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางด้านสังคม
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7.4 โครงการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

แผนงานหลัก
แผนงานย่อย
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญ – หลัก
ผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญ – รอง (ถ้ามี)
ชื่อชุดโครงการวิจัย / โครงการวิจัยเดี่ยว (ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
ลักษณะโครงการวิจัย (โครงการใหม่ / โครงการต่อเนื่อง)
ค�ำส�ำคัญ (ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
สาขาการวิจัยหลัก OECD
รายละเอียดของคณะผู้วิจัย

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของโครงการ
1.
2.
3.
4.
		
5.
6.
7.
8.
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บทสรุปผู้บริหาร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
สรุปผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา (กรณีเป็นโครงการต่อเนือ่ ง หรือโครงการทีม่ ผี ล
ก่อนหน้านี้)
กรอบการวิจัย
แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัยและแผนการด�ำเนินงานวิจัย
สถานที่ท�ำการวิจัย
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9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย (แสดงรายละเอียดประมาณการ
		 งบประมาณตลอดชุดโครงการ โดยแยกเป็นงบบริหารชุดโครงการวิจัย และ
		 โครงการวิจัยย่อย กรณีของบประมาณเป็นชุดโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลา
		 ด�ำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด�ำเนินงาน)
10. มาตรฐานการวิจัย
11. หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ / ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด�ำเนินการ
12. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)
		 12.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)
		 12.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)
13. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output /
		 Outcome / Impact)
14. แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ
15. การประเมินตนเองระดับโครงการ (Self-assessment)
		 15.1 ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในการตอบ OKR ของแผนด้าน ววน.
				 ของประเทศ
		 15.2 ความสอดคล้องของโครงการวิจัยย่อยกับ KR ของชุดโครงการ
				 (เฉพาะชุดโครงการวิจัย)
		 15.3 ประสบการณ์บริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการ
				 ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (โครงการที่เกิดผลกระทบสูง 5 ล�ำดับแรก)
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7.5 การเตรียมเอกสารชี้แจง
เอกสารและค�ำชี้แจงอื่น ๆ ที่หน่วยรับงบประมาณควรจัดเตรียมไว้ส�ำหรับชี้แจง
ฝ่ายบริหาร และใช้ประกอบเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณที่ส�ำคัญ เช่น
1.
2.
3.
		
		
4.
		
		
		
		
5.
		
6.
		
7.
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มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
รายงานการเงินประจ�ำปีของหน่วยงาน
แผนความต้องการงบลงทุนในครุภณ
ั ฑ์เพือ่ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ใบเสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์และใบสืบราคา เหตุผลความจ�ำเป็นในการจัดซื้อ
รายละเอียด และเหตุผลความจ�ำเป็นในภาพรวมของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ประชาสัมพันธ์) ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว การวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่าทรัพย์สิน
เหตุผลความจ�ำเป็น และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุน
องค์กรเอกชน (NGO) และเงินอุดหนุนองค์กรกลุ่มต่าง ๆ
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่รายการส�ำคัญ เช่น การจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ PM 2.5 โรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้ำ เป็นต้น
ผลงานวิ จั ย เด่ น ของหน่ ว ยรั บ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณด้ า น
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมในปีกอ่ นหน้า และผลการวิเคราะห์ผลตอบแทน
จากการลงทุนทางเศรษฐกิจ และ / หรือ สังคม
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8. ขั้นตอนการปรับค�ำของบประมาณ
เมื่อหน่วยงานจัดท�ำค�ำของบประมาณ และยื่นเสนอต่อ สกสว. ผ่านระบบ
สารสนเทศกลาง สกสว. จะมีขั้นตอนในการพิจารณากลั่นกรองค�ำของบประมาณ
(ดังแสดงในภาพที่ 3) เพื่อให้การปรับปรุงค�ำของบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1.
			
			
2.
			
			
			
3.
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เมื่อหน่วยงานยื่นค�ำของบประมาณผ่านระบบสารสนเทศกลางแล้ว สกสว.
พิจารณากลั่นกรองค�ำของบประมาณ เพื่อเสนอต่อ กสว. โดย สกสว. แจ้ง
หน่วยงานให้ปรับค�ำของบประมาณตามกรอบที่ กสว. แจ้ง
เมือ่ ค�ำของบประมาณผ่านการพิจารณาในขัน้ ต้นของ กสว. แล้ว สกสว. จะยืน่
ค�ำของบประมาณเพื่อเสนอต่อส�ำนักงบประมาณ เมื่อส�ำนักงบประมาณ
พิจารณากลั่นกรองและมีการปรับค�ำของบประมาณ ทาง สกสว. จะแจ้งให้
หน่วยงานปรับค�ำของบประมาณตามกรอบงบประมาณทีส่ ำ� นักงบประมาณแจ้ง
เมือ่ ค�ำของบประมาณผ่านการพิจารณาในขัน้ ทีส่ องจากส�ำนักงบประมาณแล้ว
สกสว. จะยื่ น ค� ำ ของบประมาณเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
เมือ่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากลัน่ กรองค�ำของบประมาณ และอนุมตั ิ
เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ (เล่มขาว
คาดแดง) ทาง สกสว. จะแจ้งให้หน่วยงานปรับค�ำของบประมาณตาม
กรอบงบประมาณในพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
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3

สภาผู้แทนฯ

พิจารณากลั่นกรอง
ค�ำขอ งปม. ขั้นที่ 3

ครม.

2

ประกาศการ
จัดสรร งปม.

ส�ำนักงบประมาณ

พิจารณากลั่นกรอง
ค�ำขอ งปม. ขั้นที่ 2

คกก. พิจารณา งปม.

1

กสว.

พิจารณากลั่นกรอง
ค�ำขอ งปม. ขั้นที่ 1

แจ้งปรับปรุง
ค�ำขอ งปม.

สกสว.
กองทุนส่งเสริม ววน.
ยื่นค�ำขอ งปม.

แจ้งปรับปรุงค�ำขอ
งปม. ครั้งที่ 1

หน่วยงานในระบบ ววน.

แจ้งปรับปรุงค�ำขอ
งปม. ครั้งที่ 3
แจ้งปรับปรุงค�ำขอ
งปม. ครั้งที่ 2

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการปรับค�ำของบประมาณด้าน ววน.
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ตอนที่

3

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
และบริหารเงินอุดหนุน
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9. แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและบริหารเงินอุดหนุน
9.1 การเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินอุดหนุน
		 9.1.1 การด�ำเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ
				 ของหน่วยงาน หรืออนุโลมให้ใช้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด
				 แนวปฏิบัติของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
		 9.1.2 หน่วยงานต้องรายงานผลการด�ำเนินงานและรายงานการใช้จ่ายเงิน
				 ทีไ่ ด้รบั อุดหนุนต่อ สกสว. ผ่านระบบสารสนเทศกลางหรือรูปแบบอืน่ ๆ
				 ที่ สกสว. ก�ำหนด ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง
		
9.2 การด�ำเนินการ
		 9.2.1 หน่วยงานต้องใช้เงินทุนอุดหนุนที่ได้รับจาก สกสว. เพื่อด�ำเนินการตาม
				 วัตถุประสงค์ของแผนงานเท่านั้น หาก สกสว. พิจารณาแล้วเห็นว่า
				 การด�ำเนินการของหน่วยงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
				 สกสว. จะแจ้งให้หน่วยงานแก้ไขการด�ำเนินการต่อไป หากหน่วยงาน
				 ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ สกสว. สามารถอุทธรณ์ต่อประธาน
				 กสว. ได้ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ผลการพิจารณา โดยค�ำวินจิ ฉัย
				 ของประธาน กสว. ให้ถือเป็นที่สุด
		 9.2.2 การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
				 ให้เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน รวมทั้งกฎหมาย
				 ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
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		 9.2.4
				
				
				
				
				
		 9.2.5
				
		 9.2.6
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ครุภัณฑ์ที่จัด ซื้อแล้วต้องบัน ทึ กข้อ มู ลครุภั ณฑ์ใ นระบบฐานข้อ มูล
ที่ สกสว. ก�ำหนด พร้อมติดหมายเลขครุภัณฑ์
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นครุ ภั ณ ฑ์ ใ นโครงการวิ จั ย และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ไ ด้ จ าก
โครงการวิจยั ให้เป็นไปตามทีต่ กลงในสัญญาหรือข้อตกลงโดยต้องค�ำนึง
ถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น และ
ความเหมาะสมในการดูแลบ�ำรุงรักษา ในกรณีที่ไม่มีข้อสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของกองทุนหรือหน่วยงานอื่น ตามที่
กสว. ก�ำหนด
รายได้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้รับจากการให้ใช้ครุภัณฑ์ ให้เป็น
รายได้ของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์
การเปลีย่ นแปลงวงเงินของแผนงานให้หน่วยงานสามารถด�ำเนินการได้
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20 ของวงเงิ น งบประมาณแผนงานนั้ น โดยการ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการ
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		 ในกรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องเปลีย่ นแปลงวงเงินเกินกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ หรือกระทบต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์และผลสัมฤทธิข์ องแผนงานหรือโครงการ ให้หน่วยงานแจ้งเหตุผล
ความจ�ำเป็นมายัง สกสว. เพื่อพิจารณาด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
		 (1) กรณีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าที่ก�ำหนดและไม่กระทบต่อการบรรลุ
			 วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการ ให้ผู้อ�ำนวยการ
			 สกสว. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
		 (2) กรณีก ารเปลี่ยนแปลงวงเงิน ซึ่งกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ประสงค์ และ
			 ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการให้ สกสว. ด�ำเนินการเสนอ กสว.
			 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
		 ทั้งสองกรณีข้างต้น เมื่อ สกสว. หรือ กสว. อนุมัติแล้ว ให้น�ำเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องแนบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลง
9.2.7
			
			
9.2.8
			
9.2.9
			
			
			

หน่วยงานต้องให้ความร่วมมือและอ�ำนวยความสะดวกแก่ สกสว. และ
ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจาก สกสว. ในการตรวจสอบการด�ำเนินโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานต้องด�ำเนินการด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง ให้หน่วยงาน
แจ้งให้ สกสว. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันสิ้นสุดบันทึก
ข้อตกลง ทั้งนี้ สกสว. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาตามเหตุผลความจ�ำเป็น

9.3 เงินคงเหลือ
		 กรณีมเี งินเหลือจากการด�ำเนินการตามแผนงาน หน่วยงานต้องน�ำส่งเงินอุดหนุน
คงเหลือพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งเงินคงเหลือจากโครงการวิจัยหรือกิจกรรมที่หน่วยงาน
ให้การสนับสนุน คืนให้แก่ สกสว. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บันทึกข้อตกลงสิ้นสุดลง
หรือยุติลง
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การรายงานผลการด�ำเนินงาน
และการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงาน
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10. การรายงานผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
หน่วยงานต้องรายงานผลการด�ำเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System; NRIIS:
http://nriis.nrct.go.th) หรือรูปแบบตามที่ สกสว. ก�ำหนด เพือ่ การติดตามและประเมินผล
ซึ่งประกอบด้วย
10.1
10.2
			
10.3
			
			
			
10.4
			
			
10.5		

Inner.indd 50

รายงานการใช้จา่ ยเงินทีไ่ ด้รบั อุดหนุน ทุก 90 วัน หลังจากวันทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการ
รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ววน. ภายใน 120 วัน หลังจากวันที่เริ่มด�ำเนินการ
สรุปภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่มีการสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ของแผนงาน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลงหรือสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยรายงานต่อเนื่องทุกปี
เป็นระยะเวลา 5 ปี
รายงานแผนงานหรือโครงการที่สร้างผลกระทบด้านต่าง ๆ พร้อมระบุ
Return of Investment (ROI) หรือ Social Return of Investment (SROI)
เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ปัญหาอุปสรรคในการผลักดันน�ำงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เพือ่ ให้บรรลุ OKR (ถ้ามี)
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11. แนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาระบบการวิจัยและ
นวัตกรรม และเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับผิดชอบต่อการใช้ภาษีอากรของประชาขน
การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) หรือเรียกโดยย่อว่า
M&E มีความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการแผนงานวิจยั และโครงการวิจยั โดยเป็นเครือ่ งมือ
ทีช่ ว่ ยให้ผบู้ ริหารโครงการทราบความก้าวหน้าของแผนงานวิจยั และโครงการวิจยั สามารถ
เปรียบเทียบความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล
เพื่อการหาแนวทางหนุนเสริมให้แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ทันท่วงทีหากติดขัดหรือเกิดปัญหาระหว่างการด�ำเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลมีกระบวนการที่แตกต่างกันและมีจุดมุ่งหมาย
ที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การติดตาม (Monitoring)
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน�ำเข้า (Input) การด�ำเนินงาน
(Process) และผลผลิต (Output) เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ส�ำหรับ
การก�ำกับดูแลและการแก้ปัญหาระหว่างการด�ำเนินการ ซึ่งในกระบวนการของการ
ส่งข้อมูลย้อนกลับนี้อาจท�ำการประเมินได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเรียกว่า การประเมินก่อนหรือ
ระหว่ า งการด� ำ เนิ น โครงการ (Ex-ante) โดยเป็ น การประเมิ น ไปในอนาคตในเชิ ง
การพยากรณ์ เพื่อดูผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ
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ในขณะที่ ก ารประเมิ น ผล (Evaluation) เป็ น กระบวนการตรวจสอบและ
ตัดสินคุณค่าผลส�ำเร็จของโครงการ ซึ่งจะใช้เป็นสารสนเทศส�ำคัญส�ำหรับการปรับปรุง
และพัฒนาโครงการต่อไป โดยปกติการประเมินผลจะกระท�ำเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว
(Ex-post) จากหลักฐานทีป่ รากฏขึน้ จริง (Evidence-based) ทัง้ ในระดับผลผลิต (Output)
และการน�ำผลผลิตนั้นไปต่อยอด หรือน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ (Research utilization)
ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตามมา
ทั้งนี้ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ อาจจะนิยามได้ดังนี้
ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นทันที ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการ
ด�ำเนินโครงการ สามารถวัดได้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ เช่น ผลงานการประดิษฐ์ ผลงานการสร้างนวัตกรรม ผลงานการคิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์ ผลงานการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ผลงานจากการสร้างสรรค์ของคนในชุมชน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการ และผลงานการจัดอบรมหรือ
การประชุมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นต้น
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ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลส�ำเร็จที่เกิดจากการน�ำผลผลิต (Output)
ไปต่อยอด การเปลี่ยนรูปของผลผลิตไปสู่รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง หรือ
การเคลื่อนผลผลิตไปสู่กิจกรรมที่ต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change)
ที่ปรากฏชัด และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่วัดในเชิงปริมาณได้
และไม่ได้ เช่น การน�ำผลงานการประดิษฐ์หรือผลงานการสร้างนวัตกรรมไปใช้เปลีย่ นแปลง
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ การน�ำผลงานการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ไปผลิตเป็นยาหรือ
สร้างเครื่องมือทางการแพทย์ การน�ำผลงานการสร้างสรรค์ทางศิลปะไปสร้างเป็น
ภาพยนตร์ การสร้างสรรค์ของคนในชุมชนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน
หรือเป็นต้นแบบส�ำหรับชุมชนอื่น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้รับการขับเคลื่อนไปสู่
กระบวนการสร้างเป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบ ผลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการได้รับ
การอ้างอิง และผูท้ เี่ ข้าร่วมการอบรมหรือการประชุมเพือ่ เผยแพร่องค์ความรูไ้ ด้นำ� ความรู้
ที่ได้รับไปเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติของตนเองหรือครอบครัว เป็นต้น
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ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ตามผลลัพธ์ (Results of the change) ซึ่งวัดได้อย่างชัดเจนและมีหลักฐานปรากฏชัด
(Evidence-based) ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่วัดในเชิงปริมาณได้
และไม่ได้ ผลกระทบอาจเป็นได้ทงั้ ทางบวกและทางลบ โดยผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ทางหนึง่
อาจจะน�ำความสูญเสียมาให้อีกทางหนึ่งก็ได้ ในด้านผลประโยชน์ เช่น การเพิ่มรายได้
การส่งออก การลงทุน การจ้างงาน และการลดต้นทุนของภาคธุรกิจและการจ้างงานใหม่
จากการน�ำผลงานการประดิษฐ์หรือผลงานการสร้างนวัตกรรมไปใช้ จ�ำนวนผู้รอดชีวิต
จากโรคระบาดจากยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์ อิทธิพลทางวัฒนธรรมและสังคม
ที่เกิดจากภาพยนตร์ ความกินดีอยู่ดีของผู้คนในชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มจากกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บ
การลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการน�ำผลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการมาใช้
เป็นแนวทางการต่อสู้กับโรคระบาดหรือการป้องกันภัยพิบัติ สุขภาพที่ดีขึ้นและอายุขัย
ทีย่ าวนานขึน้ ของผูท้ น่ี ำ� ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการอบรมไปเปลีย่ นแปลงวิธกี ารปฏิบตั ิ เป็นต้น
ในด้านความสูญเสีย เช่น การลดต้นทุนท�ำให้ภาคธุรกิจคู่ค้าที่เคยจ�ำหน่ายสินค้าให้
กลับต้องสูญเสียรายได้ การลดการน�ำเข้าน�ำพาให้เกิดข้อพิพาททางการค้ากับประเทศคูค่ า้
การใช้ยามีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ กฎหมายสร้างผลกระทบทางลบต่อผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง
ความกินดีอยู่ดีน�ำมาซึ่งการใช้ชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อและไร้วินัย การท่องเที่ยวน�ำมาซึ่งความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การทิ้งขยะในชุมชน และการบุกรุกป่า การสร้างถนนท�ำให้
กั้นขวางทางน�้ำและเสี่ยงต่อการเกิดน�้ำท่วมใหญ่ รายได้จากการปลูกพืชไร่น�ำมาสู่
ปัญหามลภาวะหมอกควัน การอนุญาตให้ปลูกพืชบางชนิดเสี่ยงต่อการน�ำมาใช้เป็น
ยาเสพติด และการตัดต่อทางพันธุกรรมเสี่ยงต่อการก่อโรคระบาด เป็นต้น
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ผลการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนงานวิจัยและ
โครงการวิจัย จะส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวั ต กรรมของประเทศ โดยหน่ ว ยรั บ งบประมาณที่ มี ผ ลการติ ด ตาม
และประเมินผลที่ดีควรได้รับการตอบแทนที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจและได้รับ
การสนับสนุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่หน่วยรับงบประมาณใดซึ่งไม่สามารถส่งมอบ
ผลงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด และไม่ได้สร้างให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์
และกระทบตามความคาดหวังควรได้รับการหนุนเสริม (Empowerment)
ในชั้นแรก และอาจมีผลต่อการพิจารณางบประมาณในล�ำดับต่อมา
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สกสว. ในฐานะเลขานุ ก ารของคณะกรรมการการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ได้ก�ำหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลไว้ 2 แนวทางหลัก ดังนี้
1) การติดตามและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ การวิจยั และนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
ววน. ซึ่งผลลัพธ์และผลกระทบสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงวิชาการ
เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม และเชิงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาจจะมีทั้งผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบด้วย ดังนั้น การเลือกเครื่องมือในการประเมินและการรายงานผลการประเมิน
จึงควรสอดคล้องและเหมาะสมกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการ
หากการด�ำเนินโครงการท�ำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือเป็น
หลัก เครือ่ งมือทีห่ น่วยรับงบประมาณควรให้ความส�ำคัญส�ำหรับการประเมินผล อาจได้แก่
การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ผลก�ำไรขาดทุน มูลค่า
ปัจจุบนั สุทธิ (Net present value: NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน (Benefit-cost
ratio: BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) โดยค�ำนวณ
ผลประโยชน์จากรายรับทีเ่ พิม่ ขึน้ การส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ ต้นทุนทีล่ ดลง การลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
ในขณะทีผ่ ลของการเปลีย่ นแปลงบางอย่างไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ เช่น การลด
ความสูญเสียในชีวติ และทรัพย์สนิ การลดระยะเวลาในปฏิบตั งิ าน สามารถใช้คา่ ประมาณ
ทางการเงิน หรือค่าตัวแทนทางการเงิน (Financial Proxy) มาค�ำนวณมูลค่าของสิง่ ทีเ่ ป็น
คุณค่าเหล่านั้น ด้วยวิธีมูลค่าผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) โดยประเมินมูลค่าของสิง่ ต่าง ๆ ทีโ่ ดยปกติไม่ได้อยูใ่ นรูปตัวเงินให้ออกมาเป็นมูลค่า
ในรูปตัวเงินได้ ทั้งนี้มูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับเรื่องและบริบทที่แตกต่างกันออกไป
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หากการด�ำเนินโครงการท�ำให้เกิดผลกระทบทางด้านอื่น ๆ และมีผลกระทบสูง
แต่ไม่สามารถระบุมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ อาทิ ผลงานทางวิชาการ ผลงานเชิง
นโยบาย ผลงานในการพัฒนาสังคมและชุมชน และผลงานทางศิลปะ เป็นต้น หน่วยงาน
รับงบประมาณสามารถยกตัวอย่างโครงการที่มีผลกระทบสูงเหล่านั้นพร้อมอธิบาย
ให้เห็นถึงกระบวนการเกิดขึ้นของผลลัพธ์และผลกระทบได้เช่นกัน โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
ระบุมูลค่าของผลกระทบ
หน่ ว ยรั บ งบประมาณจะต้ อ งติ ด ตามให้ หั ว หน้ า โครงการรายงานผลลั พ ธ์
เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยรายงานต่อเนื่องทุกปี เป็นเวลา 5 ปี ผ่านระบบข้อมูล
สารสนเทศวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (NRIIS) และหน่ ว ยรั บ งบประมาณ
ต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบของโครงการตามแนวทางที่ สกสว. ก�ำหนด
พร้อมยกตัวอย่างโครงการที่มีผลกระทบสูง เพื่อให้เห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมจากการลงทุนด้าน ววน. ของประเทศ โดยให้รายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจยั
และนวัตกรรม ซึ่งจะรายงานต่อ กสว. และสภานโยบาย ตามล�ำดับต่อไป
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2) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับงบประมาณ เน้นไปที่
กระบวนการบริการจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ การจัดการ
งานวิจัยที่ดี กระบวนการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบจากการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจยั และนวัตกรรม การผลักดันให้มกี ารวิจยั และพัฒนาในหน่วยงานผูใ้ ช้ประโยชน์
จากงานวิ จั ย ในสั ด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ความพร้ อ มของระบบและกลไกการติ ด ตามและ
ประเมินผล และการมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของหน่วยงาน ผ่านการประเมิน
ด้วยตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
หน่วยรับงบประมาณจะต้องด�ำเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ
ทุกสิ้นปีงบประมาณ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจยั
และนวัตกรรม ซึ่งจะรายงานต่อ กสว. และสภานโยบาย ตามล�ำดับต่อไป ทั้งนี้
รอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมก�ำหนด
ทัง้ นี้ สกสว. จะมีกระบวนการติดตามและหนุนเสริมหน่วยงาน (Empowerment)
ภายหลังจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. โดย สกสว. อาจมี
การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (Site Visit) ระหว่างการด�ำเนินงาน ซึ่งเป็นกลไกหนุนเสริม
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานหรือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และสามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามที่
ระบุไว้ในแผน นอกจากนัน้ สกสว. หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผูป้ ระเมินที่ สกสว. มอบหมายอาจ
จะมีการตรวจเยีย่ มหน่วยรับงบประมาณภายหลังสิน้ สุดการด�ำเนินงานเพือ่ เน้นการตรวจ
ยืนยัน (Verification) ผลการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการด�ำเนินงาน
ตามแผนงานวิ จั ย และโครงการวิ จั ย และผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องหน่ ว ยรั บ
งบประมาณด้วย
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12. การประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
สกสว. จะด�ำเนินการประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน เพือ่ ให้สามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยงาน ซึ่งจะด�ำเนินการประเมิน ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดังต่อไปนี้
1) สั ด ส่ ว นจ� ำ นวนโครงการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ถู ก น� ำ ไป
		 ใช้ประโยชน์* หรือได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงการวิชาการและสาธารณะ
		 ในรอบปีงบประมาณ ต่อจ�ำนวนโครงการที่สิ้นสุด ในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ
2) เป้าหมายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นรายปี (Milestone) ของแต่ละแผนงานที่ระบุ
		 ในแผนปฏิบัติการ
3)
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* ค�ำจ�ำกัดความการน�ำไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน
1. ด้านโยบายและสาธารณะ การน�ำความรูจ้ ากงานวิจยั ไปใช้ในกระบวนการก�ำหนด
		 นโยบาย อาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิน่
การใช้ประโยชน์ด้านนโยบายจะรวมทั้งการน�ำองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็น
		 นโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย (Policy options) แล้วน�ำนโยบายนั้นไปสู่
		 ผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่ม
		 คุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ด้านพาณิชย์ เป็นผลงานวิจยั ทีเ่ น้นสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
		 การพัฒนาจากสิง่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม โดยเป็นการน�ำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์
		 หรือลดการน�ำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือน�ำไปสู่การพัฒนารูปแบบ
		 ธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
		 ผลิตและบริการ
3. ด้านสังคมและชุมชน การน�ำกระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลง
		 การเสริมพลัง อันเป็นผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
		 พื้นที่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือรวมถึงสังคมอื่น
4. ด้านวิชาการ เป็นผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ การน�ำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
		 ทีต่ พี มิ พ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ
		 หนังสือ ต�ำรา บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ดา้ นวิชาการ การเรียนรู้ การเรียนการสอน
		 ในวงนักวิชาการและผูส้ นใจด้านวิชาการ รวมถึงการน�ำผลงานวิจยั ไปวิจยั ต่อยอด
		 สื่อสาธารณะ การเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยที่ได้ต่อสาธารณะ ผ่านทาง
		 หนังสือพิมพ์ / วารสาร / โทรทัศน์ / วิทยุ / คู่มือ / แผ่นพับ การฝึกอบรม และ
		 สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น
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13. การประเมินกระบวนการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
การประเมินกระบวนการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เน้นการ
ประเมินเชิงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert assessment) ซึ่งจะพิจารณาครอบคลุม
กระบวนการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และนวั ต กรรมของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ส ามารถ
สะท้อนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของหน่วยงานผ่านการประเมินกระบวนการบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการออกแบบกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหน่วยงานต่อไป ดังนี้
13.1 กระบวนการติดตามและหนุนเสริมโครงการ
		
ระบบการบริหารจัดการที่ส่งผลให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ เช่น
		
1) ระบบสนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ระเบียบการเงิน ระบบการ
			 เบิกจ่าย ระเบียบจัดซือ้ จัดจ้าง มีความโปร่งใส คล่องตัว และตรวจสอบได้
		
2) กระบวนการหนุนเสริมและประสานงานให้โครงการสามารถด�ำเนินการ
			 ได้บรรลุตามแผนงาน
		
3) การติดตามผลการด�ำเนินงานและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
			 ตั้งแต่ออกสัญญาจนถึงสิ้นสุดโครงการ
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13.2 กระบวนการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบ
			 กระบวนการผลักดันผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่
การใช้ประโยชน์ทคี่ รอบคลุม เช่น
			 1) กลไกการจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาและผลักดันผลงานด้านวิทยาศาสตร์
				 วิจยั และนวัตกรรมไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
			 2) ระบบรวบรวม วิเคราะห์ ติดตามการน�ำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
				 และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ และฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์
			 3) การสื่อสารผลลัพธ์และผลกระทบให้สาธารณชนตระหนักถึงการใช้
				 ประโยชน์จากผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Public
				 awareness)
			 4) กลไกการท�ำงานร่วมกับผูใ้ ช้ประโยชน์จากผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั
				 และนวัตกรรม (End-user)
			 5) การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการทีแ่ ล้วเสร็จอย่างต่อเนือ่ ง
13.3 ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
			 1) การรวบรวมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยสอดคล้อง
				 กับระบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
			 2) กระบวนการท�ำงานและรับฟังความเห็นรอบด้านทัง้ ในและนอก Consortium
				 ตลอดกระบวนการขับเคลือ่ นวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

Inner.indd 62

19/8/2563 BE 20:16

ตอนที่

5

ค�ำถามที่พบบ่อย

Inner.indd 63

19/8/2563 BE 20:16

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมาณ

64

จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

ถาม หากหน่วยรับงบประมาณมีเงินเหลือจากการด�ำเนินการตามแผนงาน จะต้อง
น�ำส่งเงินอุดหนุนที่เหลือและดอกเบี้ยคืนให้แก่ส�ำนักงาน หรือไม่
ตอบ หน่วยรับงบประมาณต้องส่งคืนเงินอุด หนุน พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่กองทุน
ส่งเสริม ววน. และต้องเก็บเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้จา่ ยไว้เป็นหลักฐาน
ทางการเงินด้วย
ถาม หน่วยรับงบประมาณจะสามารถเสนอแผนงานเพื่อด�ำเนินโครงการต่อเนื่อง
ได้หรือไม่
ตอบ ส�ำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ประสงค์จะเสนอแผนปฏิบัติการ / แผนงานที่มี
โครงการต่อเนื่อง ควรต้องเป็นโครงการที่สร้างให้เกิดมูลค่า (Value) ต่อประเทศ
โดยมีล�ำดับการพิจารณาดังนี้ 1) มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับว่าเป็นโครงการที่ควร
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2) เป็นโครงการที่มีสัญญาผูกพัน หากไม่ด�ำเนินการ
ต่อเนื่อง จะเกิดความเสียหายต่อรัฐบาลและสังคมส่วนรวม 3) เป็นโครงการ
ที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้แล้ว
ถาม การจ่ายเงินอุดหนุนให้กบั หน่วยรับงบประมาณแต่ละงวด มีการจ่ายเงินอุดหนุน
อย่างไร
ตอบ การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยรับงบประมาณเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุน
การพัฒนา ววน. ตามงบประมาณของแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้วนั้น สกสว.
จะจ่ายเงินอุดหนุน ดังนี้
1. การจ่ายเงินอุดหนุนงวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ลงนามในบันทึกข้อตกลง
		 ประกอบด้วย
		 1.1 งบอุดหนุนเพื่อการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 80 ของงบอุดหนุน โดยเบิกจ่าย
			 หลังจากที่ได้รับรายละเอียดโครงการที่จะอนุมัติมายัง สกสว.
		 1.2 งบบริหาร ไม่เกินร้อยละ 80 ของงบบริหาร
2. การจ่ายเงินอุดหนุนงวดที่ 2 เมื่อ สกสว. เห็นชอบตามรายงานความก้าวหน้า
		 การด�ำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ / แผนงาน ววน. และรายงานการ
		 ใช้จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนที่บันทึกลงในระบบสารสนเทศกลางของ สกสว.
		 ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ประกอบด้วย
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		 2.1
			
		 2.2
			

งบอุดหนุนเพื่อการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบอุดหนุน โดยจะ
เบิกจ่ายหลังจากที่ได้รับรายละเอียดโครงการที่จะอนุมัติมายัง สกสว.
งบบริหาร ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบบริหาร จะเบิกจ่ายเมื่อพ้น 120 วัน
หลังจากเบิกจ่ายงบบริหารงวดที่ 1

ถาม หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม สามารถยื่นค�ำของบประมาณผ่าน
กองทุนส่งเสริม ววน. ได้ในส่วนใดบ้าง
ตอบ หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม สามารถยื่นค�ำของบประมาณผ่านกองทุน
ส่งเสริม ววน. ได้ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
การวิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ระบุวา่ หน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรม
ที่จะของบประมาณ จัดท�ำค�ำของบประมาณ ดังต่อไปนี้
มาตรา 17 (1) ค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำและรายจ่ายตามภารกิจของ
หน่วยงานที่มิใช่โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม ให้เสนอต่อส�ำนักงบประมาณได้โดยตรง และให้ส�ำนักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแต่ละหน่วย
มาตรา 17 (2) ค�ำของบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้เสนอต่อ กสว. ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว.
ก�ำหนด และให้ กสว. พิจารณาค�ำขอและผลการด�ำเนินการของหน่วยงาน
แต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมาณของ
หน่วยงานนั้น
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ถาม Block Grant / Multi-years ต่างกันอย่างไร หน่วยงานสามารถยืน่ ของบประมาณ
แบบ Multi-years ได้หรือไม่
ตอบ การจัดสรรทุนแบบ Block Grant หมายถึง การจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินรวม
จากกองทุนส่งเสริม ววน. (โดย สกสว.) ไปยังหน่วยบริหารและจัดการทุน
(ตามแผนปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยแผนงานและแผนงานย่อย) เพื่อให้ทุน
(Granting) และบริหารจัดการงานวิจัย รวมถึงส่งมอบผลงานที่สอดคล้องกับ
โปรแกรมนั้น ๆ (16+1 โปรแกรมของยุทธศาสตร์ อว.)
ส่วน Multi-years หมายถึง การจัดสรรงบประมาณ โดย สกสว. หรือหน่วยบริหาร
และจัดการทุน ให้แก่หน่วยงาน 1 – 2 ปีตอ่ เนือ่ ง โดยไม่ตอ้ งยืน่ ค�ำของบประมาณ
ของแผนงานนัน้ อีก ดังนัน้ หน่วยงานสามารถยืน่ ของบประมาณแบบ Multi-years ได้
ถาม งบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. เป็นงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินนอก
งบประมาณ
ตอบ งบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. เป็นงบประมาณแผ่นดิน
ถาม ภาคเอกชนสามารถยื่นค�ำของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. อย่างไร
ตอบ ภาคเอกชนสามารถยื่นค�ำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ผ่านหน่วย
บริหารและจัดการทุน ในส่วนทีเ่ ป็นทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)
โดยภาคเอกชนจะต้องด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา (Quadruple Helix) ด้วย
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ก. นิยามศัพท์ 22
ค�ำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมายถึง ค�ำขอเพื่อจัดตั้ง
งบประมาณส�ำหรับโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมของหน่วยงาน ทีส่ อดคลองกับระบบงบประมาณมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
(Strategic Performance Based Budgeting, SPBB) มีการแสดงความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนแม่บทอื่น ๆ และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณ (หน่วยบริหารและจัดการทุน หรือหน่วยงาน) จะต้องจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของหน่วยรับงบประมาณ เพือ่ ให้เกิดผลกระทบหรือผลลัพธ์ ทีต่ อ้ งการให้เกิดต่อประชาชน
และประเทศ และแผนงาน ซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
หน่วยรับงบประมาณ ที่มาและความส�ำคัญของแผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
โครงการ “การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” หมายถึง การด�ำเนินกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพือ่ ยกระดับความสามารถในการผลิต
และการบริการ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน
ความเป็นอยูข่ องสังคม โดยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพืน้ ฐาน และการพัฒนา
ขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งภายในและจากต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
22
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โครงการ “การวิจัยและนวัตกรรม” หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลอง
อย่างเป็นระบบ อันจะท�ำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง องค์ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ใน
การตัง้ กฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้าง
นวัตกรรม อันจะสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้
หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมายถึง หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม โดย
อ้างอิงตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
(มาตรา 7) ประกอบด้วยหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ 1) หน่วยงานด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2) หน่วยงานด้านการให้ทุน 3) หน่วยงานที่ท�ำวิจัยและสร้างนวัตกรรม 4) หน่วยงานด้าน
มาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5) หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานซึ่งเป็น
ผูใ้ ช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว และ 6) หน่วยงานด้านอืน่ ตามทีส่ ภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติก�ำหนด
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แผนปฏิบตั กิ ารด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม หมายถึง แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และแผนการวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยรับงบประมาณจัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นก
รอบแนวทางการปฏิบัติและก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณ
ตลอดจนเชือ่ มโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(พ.ศ. 2563-2565) โดยหนึ่งหน่วยรับงบประมาณอาจมีแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมากกว่า 1 แผนงาน ใน 16 โปรแกรม ซึ่งมีเป้า
หมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญที่สอดคล้องในแต่ละโปรแกรมที่ชัดเจน (Objectives and
Key Results: OKR)
แผนงาน หมายถึง แผนการด�ำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่มีความสอดคล้อง
กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
มีแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งเชิงวิชาการ สังคม
เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง หรือการก�ำหนดเป็นนโยบาย แผนงานย่อยภายใต้แผนงาน
ต้องมีความเชือ่ มโยงกัน มีการบูรณาการงานวิจยั แบบสหสาขาวิชา หรือบูรณาการระหว่าง
เครือข่ายการวิจยั ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ได้ผลงานวิจยั ที่
มีศักยภาพสูงและสอดคล้องกับโปรแกรมตามยุทธศาสตร์ ที่มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ส�ำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ที่ชัดเจน สามารถด�ำเนินการวิจัยและน�ำ
ส่งผลผลิตและผลลัพธ์ได้ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด�ำเนิน
การที่ชัดเจน และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
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ข. ค�ำอธิบายหัวข้อในค�ำของบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณด้าน ววน.
หมายถึง ผลกระทบ ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนและประเทศจะได้รับ
จากการด�ำเนินการและการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงาน โดยก�ำหนดค่าเป้าหมายและ
ตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ
แผนงานและงบประมาณเพื่อบรรลุเป้าหมาย หมายถึง ชื่อแผนงาน ซึ่งหน่วยงานได้
เรียงล�ำดับแผนงานตามความส�ำคัญและศักยภาพของหน่วยงานแล้ว พร้อมระบุระยะเวลา
ด�ำเนินงาน งบประมาณรายปี ของแต่ละแผนงาน (ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง)
โครงการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลงบประมาณด้านการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศที่หน่วยงานได้รับ โดยระบุงบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบวิจัยและนวัตกรรม และงบเงินรายได้ของหน่วยงาน
(ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง)
ผลงานที่โดดเด่น หมายถึง ผลงานที่โดดเด่นจากการได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม
โดยระบุชอื่ ผลงานทีโ่ ดดเด่น ช่วงปีทดี่ ำ� เนินการริเริม่ – ปีทสี่ นิ้ สุด ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ลักษณะแผนงาน กรณีเป็นลักษณะแผนงานใหม่ ซึ่งจะเป็นแผนงาน 1 ปีหรือหลายปี
จะระบุขอ้ มูลเริม่ ปีงบประมาณและปีงบประมาณสิน้ สุด กรณีเป็นแผนงานต่อเนือ่ ง จะระบุ
ข้อมูลเริ่มปีงบประมาณ ปีงบประมาณสิ้นสุด แผนงานปีที่ และระยะเวลา (ปี)
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หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ / ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด�ำเนินการ
ระบุชอื่ หน่วยงาน / บริษทั แนวทางการร่วมด�ำเนินการ การร่วมลงทุน (in-cash / in-kind)
การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind)
เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนงาน หมายถึ ง เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ความส� ำ เร็ จ
ของแผนงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีส�ำคัญ (Objectives และ
Key results) ของแพลตฟอร์ม / โปรแกรม
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน / แผนงานย่อย หมายถึง แนวทางการด�ำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงาน / แผนงานย่อย
ที่มาและความส�ำคัญของแผนงาน หมายถึ ง จุ ด ริ เริ่ ม / สภาพปั ญ หา ที่ น� ำ มาสู ่
ความต้องการที่ท�ำให้เกิดโครงการ เช่น กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
ส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / ประชาชน แผนพัฒนาของ
ภาครัฐ แผนพัฒนาของหน่วยงาน เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของแผนงาน หมายถึง การระบุวตั ถุประสงค์ของแผนงานเป็นข้อ ๆ ตามล�ำดับ
ความส�ำคัญ
งบประมาณของแผนงาน แสดงรายละเอี ย ดประมาณการงบประมาณตลอดแผน
งาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี
ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด�ำเนินงาน) โดยระบุ ปีที่ด�ำเนินการ ปีงบประมาณ
งบประมาณที่เสนอขอ
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รายละเอียดงบประมาณของแผนงาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง
ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด�ำเนินงาน)
งบประมาณที่เสนอขอแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
• งบบุคลากร
• งบด�ำเนินการ แบ่งเป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
• งบลงทุน แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
• ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน
เหตุผลความจ�ำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ หมายถึง การระบุชื่อครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ
ภายใต้แผนงาน สถานภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ ลักษณะการใช้งานและความจ�ำเป็น
และการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์เมื่อแผนงานสิ้นสุด พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์
ที่จะจัดซื้อ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR ของแผนงาน /
แผนงานย่อย หมายถึง ผลของการด�ำเนินงานตามแผนงาน ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต
(Product) การให้บริการ (Service) หรือองค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีตัวชี้วัด
ผลส�ำเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

สาขาวิจัยที่จ�ำแนกตาม Organisation for Economic Co-Operation and
Development (OECD) ประกอบด้วย
1)
		
		
		
2)
		
		
		
		
3)
		
		
4)
		
		
5)
		
		
6)
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สาขาหลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ ประกอบด้ ว ยสาขาย่ อ ยคณิ ต ศาสตร์
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (เฉพาะซอฟแวร์) วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติอื่น ๆ
สาขาหลักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสาขาวิชาย่อย
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรม
เครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมการแพทย์
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี ชี ว ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ
สาขาหลักแพทย์ศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยการแพทย์พนื้ ฐาน การแพทย์
คลินกิ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ เทคโนโลยีชวี ภาพทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์อื่น ๆ
สาขาหลักเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยเกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เทคโนโลยีชวี ภาพทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์
ทางด้านการเกษตรอื่น ๆ
สาขาหลักสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ทางสังคมและ
เศรษฐกิจ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์อื่น ๆ
สาขาหลักมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ภาษาและวรรณคดี ปรัชญา จริยธรรม และศาสนา ศิลปะ มนุษยศาสตร์อื่น ๆ
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สาขาการวิจัยที่จ�ำแนกตาม International Standard Classification of
Education (ISCED) ประกอบด้วย
1) สาขาหลักศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู
2) สาขาหลักมนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา
3) สาขาหลักวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
4) สาขาหลักนิติศาสตร์
5) สาขาหลักสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
		 การบริ ห ารพาณิ ช ยการและธุ ร กิ จ การสื่ อ สารมวลชนและการเอกสาร
		 คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจบริการ
6) สาขาหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประกอบด้วยสาขาย่อยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
		 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
7) สาขาหลักแพทยศาสตร์และวิชาเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
8) สาขาหลั ก วิ ศ วกรรมศาสตร์ ประกอบด้ ว ยสาขาย่ อ ยวิ ศ วกรรมศาสตร์
		 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรการอาชีวะ หัตถกรรมและ
		 อุตสาหกรรม การขนส่งและการคมนาคม
9) สาขาหลักเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง
10) สาขาหลักวิชาอื่น ๆ
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

เป้าหมายของแผนงานย่อย / โครงการ หมายถึง การระบุถงึ ผลลัพธ์สดุ ท้าย (Outcome)
ที่คาดว่าจะได้จากการด�ำเนินโครงการ โดยจะระบุทั้งผลที่เป็นเชิงปริมาณและผลเชิง
คุณภาพ
แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานย่อย / โครงการ หมายถึง แนวทางการด�ำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานย่อย / โครงการ
ที่มาและความส�ำคัญของแผนงานย่อย / โครงการ หมายถึง การอธิบายเหตุผล
ที่มาของแผนงานย่อย / โครงการ รวมทั้งให้ระบุองค์ความรู้ใหม่ หรือผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับ ตลอดจนผลกระทบของผลการวิจัยนั้นต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย/ โครงการ หมายถึง การระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน
ย่อย / โครงการ เป็นข้อ ๆ ตามล�ำดับความส�ำคัญ
ขอบเขตของแผนงานย่อย / โครงการ หมายถึง การระบุขอบเขตของการด�ำเนินการวิจยั
ว่าครอบคลุมอะไรบ้าง เช่น กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา พื้นที่ เป็นต้น
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ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวคิดของแผนงานย่อย / โครงการ
1)
		
		
		
		
		
2)
		
3)
		
		
		
		

ทฤษฎี (Theory) หมายถึง ค�ำอธิบายที่เป็นนามธรรมของปรากฏการณ์ต่าง ๆ
โดยปรกติประกอบด้วยชุดของนิยามและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ
ที่ท�ำให้เกิดมโนทัศน์และเข้าใจปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ได้อย่างเป็นระบบ
หรือข้อสรุปที่อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยบอกให้ทราบถึงกลไกเชิงเหตุ
และผล รวมทัง้ กระบวนการของสิง่ ต่าง ๆ ทีถ่ งึ แม้จะไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง
แต่มีผลเป็นที่ประจักษ์
สมมติฐาน หมายถึง (Hypothesis) ข้อคิดเห็นหรือถ้อยแถลงที่ใช้เป็นมูลฐาน
แห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) หมายถึง การประมวล
ความคิดรวบยอดของงานวิจัยที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
ทั้งนี้ หลักส�ำคัญในการเขียนกรอบแนวคิด คือ จะต้องอิงแนวคิด หลักการหรือ
ทฤษฎีที่น�ำมาใช้เป็นกรอบการท�ำวิจัย และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่ศึกษา

การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ (Information) ทีเ่ กีย่ วข้อง หมายถึง การส�ำรวจ
สถานภาพความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่มีการตีพิมพ์แล้ว หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มีการเผยแพร่แล้วอย่างครบถ้วน และแสดงความเชื่อมโยงมาสู่แผนงานย่อย /
โครงการทีจ่ ะด�ำเนินการ ว่าเป็นการท�ำวิจยั เพือ่ องค์ความรูใ้ หม่ หรือมุง่ หวังให้เกิดผลลัพธ์
ผลกระทบในการแก้ไขปัญหาใดตามยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทอื่น ๆ ของประเทศ
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)
มีรายละเอียด ดังนี้
TRL 1: หลักการพื้นฐานได้รับการพิจารณาและมีการรายงาน
		 (Basic principles observed and reported)
TRL 2: มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยีและ / หรือ การประยุกต์ใช้
(Technology concept and / or application formulated)
TRL 3: มีการทดลองและวิเคราะห์หน้าที่หลัก และ / หรือ มีการพิสูจน์ความเป็นไปได้
		 ของแนวคิด
		 (Analytical and experimental critical function and / or
		 characteristic proof-of concept)
TRL 4: การทดสอบองค์ประกอบ และ/หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ�ำลอง
		 (Breadboard) ในสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ (Component and /
		 or breadboard validation in laboratory environment)
TRL 5: การทดสอบองค์ประกอบ และ / หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ�ำลอง
		 (Breadboard) ในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Component and / or
		 breadboard validation in relevant environment)
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TRL 6:
		
		
		
TRL 7:
		
TRL 8:
		
		
TRL 9:
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การทดสอบแบบจ�ำลองของระบบหรือระบบย่อย หรือต้นแบบในสภาวะ
แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจเป็นภาคพืน้ ดินหรืออวกาศ (System / subsystem
model or prototype demonstration in a relevant environment
(ground or space))
การทดสอบต้นแบบระบบในสภาวะแวดล้อมอวกาศ
(System prototype demonstration in a space environment)
ระบบจริงเสร็จสมบูรณ์และมีคณ
ุ สมบัตผิ า่ นการทดสอบและสาธิตบนภาคพืน้ ดิน
หรือในอวกาศ (Actual system completed and “flight qualified”
through test and demonstration (ground or space))
ระบบจริงได้รับการพิสูจน์ทางการบินโดยภารกิจส�ำเร็จ (Actual system
“flight proven” through successful mission operations)
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ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)
มีรายละเอียด ดังนี้
SRL 1: การวิเคราะห์ปญ
ั หาและก�ำหนดความพร้อมของความรูแ้ ละเทคโนโลยีทางด้าน
		 สังคมทีม่ ี (Identifying problem and identifying societal readiness)
SRL 2:
		
		
		
		

การก�ำหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและ
คาดการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการ (Formulation of problem, proposed solution(s) and
potential impact, expected societal readiness; identifying relevant
stakeholders for the project.)

SRL 3: ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่ก�ำหนดขึ้นร่วมกับ
		 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Initial testing of proposed solution(s)
		 together with relevant stakeholders)
SRL 4:
		
		
		
		

ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นที่น�ำร่องเพื่อยืนยัน
ผลกระทบตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และดูความพร้อมขององค์ความรู้และ
เทคโนโลยี (Problem validated through pilot testing in relevant
environment to substantiate Proposed impact and societal
readiness)

SRL 5: แนวทางการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ ถูกน�ำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		 ที่เกี่ยวข้อง area (Proposed solution(s) validated, now by relevant
		 stakeholders in the area)
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SRL 6:
		
		
		
		

ผลการศึกษาน�ำไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอื่น และด�ำเนินการกับผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไ ด้ข้อเสนอแนะเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
ที่เป็นไปได้ (Solution (s) demonstrated in relevant environment and
in co-operation with relevant stakeholders to gain initial feedback
on potential impact)

SRL 7:
		
		
		
		

การปรับปรุงโครงการ และ/หรือ การแนวทางการพัฒนา การแก้ปญ
ั หา รวมถึง
การทดสอบแนวทางการพัฒนา การแก้ปญ
ั หาใหม่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Refinement of project and / or solution and,
if needed, retesting in relevant environment with relevant
stakeholders)

SRL 8: เสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปญ
ั หาในรูปแบบแผนการด�ำเนินงานทีส่ มบูรณ์
		 และได้รับการยอมรับ (Proposed solution(s) as well as a plan for
		 societal adaptation complete and qualified)
SRL 9: แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของโครงการได้รับการยอมรับและ
		 สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กบั สิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ (Actual project solution (s)
		 proven in relevant environment)
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ระยะเวลาการวิจัย ระบุระยะเวลาแผนงานย่อย / โครงการ วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
ของแผนงานย่อย / โครงการ ตลอดจนระบุแผนการด�ำเนินงานวิจัยรายเดือน / รายปี
ศักยภาพของบุคลากรวิจยั ทีร่ ว่ มในแผนงานย่อย ระบุจำ� นวนผลงานตีพมิ พ์, H-index,
FWCI, เปอร์เซ็นต์นักวิจัยที่ตีพิมพ์ต่อนักวิจัยทั้งแผนงานย่อย
คณะผู้วิจัย ระบุรายละเอียดของชื่อ – สกุล ต�ำแหน่งในโครงการ สัดส่วนการด�ำเนิน
โครงการวิจัย
หลักการและเหตุผล แสดงถึงบริบทของพื้นที่และระบุที่ไปที่มาของปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่ (Situation Review) และอธิบายความจ�ำเป็นและความส�ำคัญที่
โครงการวิจัยจะเข้าไปแก้ไขปัญหาส�ำคัญ / พัฒนาศักยภาพที่ส�ำคัญ และระบุค�ำถามงาน
วิจัยของโครงการวิจัย
กรอบการวิจัย ที่เป็นแผนผังภาพแสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดของชุดโครงการ และมี
การแสดงความเชื่อมโยงโครงการย่อยภายในชุดเพื่อตอบเป้าใหญ่ร่วมกัน
วิธีด�ำเนินการวิจัยและแผนการด�ำเนินงานวิจัย ระบุวิธีการด�ำเนินงานวิจัยที่ส�ำคัญโดย
สรุป และแสดงแผนการด�ำเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาทีใ่ ช้ ในแต่ละปีงบประมาณ
สถานที่ท�ำการวิจัย ระบุประเทศ จังหวัด พื้นที่ท�ำวิจัย หรือชื่อสถานที่
มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในกระบวนการด�ำเนินงานวิจัย
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน / นักวิจัยจึงควรมี
การบริหารจัดการให้เกิดมาตรฐานในกระบวนการวิจัย เช่น มาตรฐานการวิจัยในคน
มาตรฐานการด�ำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เป็นต้น
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ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output /
Outcome / Impact) ของโครงการ ระบุ Key Result - 1 (ตัวชีว้ ดั หลัก) และ Key Result - 2
(ตัวชี้วัดรอง) (ถ้ามี) จ�ำแนกตามปีงบประมาณ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
1. ผลผลิต
		 • ผลส�ำคัญทีจ่ ะเกิดขึน้ (ระบุตวั เลขทีเ่ ป็นค่าเป้าหมายพืน้ ฐาน (Baseline Data)
			 และใส่ค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่ชัดเจน)
2. ผลลัพธ์
		 • ผลส�ำคัญทีจ่ ะเกิดขึน้ (ระบุตวั เลขทีเ่ ป็นค่าเป้าหมายพืน้ ฐาน (Baseline Data)
			 และใส่ค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่ชัดเจน)
		 • ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
		 • แนวทางการน�ำผลงานไปขยายผล / ใช้ประโยชน์
3. ผลกระทบ
		 • ผลส�ำคัญที่จะเกิดขึ้น (ระบุเป็นค่าเป้าหมายที่ชัดเจน)
		 • ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
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แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบของ
โครงการ
•
		
		
		

การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท�ำการวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ (ถ้ามี) (Connections with other experts within and outside
Thailand) และแผนที่จะติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง
การสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย

•
		
		
		
		
		

การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั (Stakeholder and User Engagement) โดยระบุชอื่ หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการด�ำเนินงานร่วมกัน
และการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
รวมถึงอธิบายกระบวนการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น
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ค.

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

1. รู้จัก สกสว.
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(Thailand Science Research and Innovation) หรือเรียก
โดยย่อว่า สกสว. (อังกฤษ: TSRI) เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
มีฐานะเป็นนิติบุคคลท�ำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการและ
งานด้านธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือ กสว. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สหวิทยาการ เพือ่ สร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และ
สนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
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หน้าที่และอ�ำนาจ
สกสว. มีหน้าที่และอ�ำนาจตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวก
		 ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง กสว. และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน ววน.
		 ตามมาตรา 12 (2) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจยั และนวัตกรรม ในระดับชาติ
		 และนานาชาติ เพื่อน�ำเสนอต่อสภานโยบายในการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
		 และแผน รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
3. จัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน ววน. ของประเทศ เสนอต่อ กสว.
4. จัดท�ำกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศเสนอต่อ กสว.
5. จั ด ท� ำ ค� ำ ของบประมาณของกองทุ น เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
		 งบประมาณด้าน ววน. ตามมาตรา 12 (2)
6. จัดท�ำหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดท�ำค�ำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
		 ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อ กสว.
7. กลั่ น กรองค� ำ ของบประมาณของหน่ ว ยงานในระบบวิ จั ย และนวั ต กรรมให้
		 สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ของประเทศ และหลักเกณฑ์ ตามมาตรา 41 (4)
8.
		
		
		
9.
		

Inner.indd 88

จัดท�ำข้อเสนอ และริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส�ำคัญของประเทศ
ที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การของหน่ ว ยงานของรั ฐ และภาคเอกชน รวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ น
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ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
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ในระบบวิจัยและนวัตกรรม
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10.
		
11.
		
		
		
		
12.
		
		
		
13.
		
		
		
14.
		
15.
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เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการก�ำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุง
และแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคล
หรือหน่วยงาน ในต่างประเทศในด้านการวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอด
วิทยาการหรือเทคโนโลยี รวมทั้งจัดท�ำ และเสนอมาตรการ สิทธิประโยชน์ และ
แรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินการดังกล่าว
เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการก�ำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดท�ำ
และการด�ำเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน ววน. ของประเทศ
รวมถึงการก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอืน่ ของรัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจยั และนวัตกรรม และการด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของ กสว. และ
กองทุน
จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของ กสว. และกองทุน เสนอต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และสภานโยบาย
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สภานโยบาย หรือ กสว. มอบหมาย
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วิสัยทัศน์
สานพลังและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2580

พันธกิจ
1. จัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
และริเริ่มแผนงาน ววน. ที่ส�ำคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐ
และอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาค และสถาบันความรู้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. จัดท�ำแผนและจัดสรรงบประมาณ ก�ำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ อย่างมีธรรมาภิบาล
3. บริหารจัดการกองทุนส่งเสริม ววน. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี
หลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลือ่ นระบบและเครือข่ายหน่วยงานในระบบ ววน. ของประเทศ
ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ ววน. และการติดตาม
ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
5. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน� ำ ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้
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จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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2. โครงสร้าง สกสว.
สกสว. ได้ จั ด โครงสร้ า งองค์ ก รเป็ น 5 กลุ ่ ม ภารกิ จ หลั ก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
20 ภารกิจย่อย โดยงานในแต่ละกลุ่มภารกิจยึดตามหน้าที่และอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดไว้
ตามกฎหมาย และการก�ำหนดกลุ่มภารกิจได้ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการให้เกิด
ความสอดคล้อง และน�ำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึง่ โครงสร้างองค์กร (Organization Profile) ได้นำ� เข้าสูก่ ารพิจารณาของ
คณะกรรมการอ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และได้รบั ความเห็นชอบให้ สกสว. ด�ำเนินงานจัดแบ่งส่วนงาน
ตามโครงสร้างดังกล่าว เป็นเวลา 1 ปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
2.1 กลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ววน. ประกอบด้วย
1) ภารกิจการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน ววน. ในประเทศและต่างประเทศ
2) ภารกิจการจัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และกรอบงบประมาณ ววน.
3) ภารกิจการจัดท�ำแผนบูรณาการ ววน. เพื่อชุมชนและพื้นที่
4) ภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และการริเริ่มงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
2.2 กลุ่มภารกิจการบริหารระบบงบประมาณ ววน. ประกอบด้วย
1) ภารกิจการจัดท�ำแผนงบประมาณ
2) ภารกิจการจัดสรรงบประมาณ
3) ภารกิจการก�ำกับและติดตามการใช้งบประมาณ
4) ภารกิจการพัฒนาธรรมาภิบาลงบประมาณ
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2.3 กลุ่มภารกิจการด�ำเนินการกองทุน และอ�ำนวยการ ประกอบด้วย
1) ภารกิจด�ำเนินการกองทุน
2) ภารกิจอ�ำนวยการ
3) ภารกิจพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
4) ภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
2.4 กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบ และเครือข่าย ววน. ประกอบด้วย
1) ภารกิจพัฒนาระบบ ววน. และระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
2) ภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน.
3) ภารกิจติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ ววน.
		 และสนับสนุนการติดตาม และประเมินผลงานวิจัย และนวัตกรรม
4) ภารกิจสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในระบบ ววน. ทัง้ ในประเทศ
		 และต่างประเทศ
2.5 กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ ประกอบด้วย
1) ภารกิจการส่งเสริมระบบการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
2) ภารกิจการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้และนวัตกรรม
3) ภารกิจการจัดการโครงการวิจัยที่ก�ำลังด�ำเนินการ (Ongoing)
4) ภารกิจบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมองค์กร
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ง. ข้อมูลติดต่อ สกสว.
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02 278 8200
02 298 0476
http://www.tsri.or.th
callcenter@trf.or.th, webmaster@trf.or.th

กลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ววน.
นางสาวจุฑารัตน์ ทนันไชย

02 278 8235
chutharat@trf.or.th

กลุ่มภารกิจการบริหารระบบงบประมาณ ววน.
นางสาวสุจารี สอนง่าย

02 278 8252
sujaree@trf.or.th

กลุ่มภารกิจการด�ำเนินการกองทุนและอ�ำนวยการ
02 278 8287
นางสาววิภาวี มะมา
wipawee@trf.or.th
กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบ และเครือข่าย ววน.
02 278 8351
นางสาวธนาภรณ์ ส�ำราญถิ่น
tanaporn@trf.or.th
กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
02 278 8219
นางสาวนภัสนันน์ กล้าวิทย์การ
napatsanan@trf.or.th
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เอกสารอ้างอิง
ส�ำนักงบประมาณ, คู่มือปฏิบัติการจัดท�ำค�ำของบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักการจ�ำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ.
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม, เอกสาร
ประกอบการชีแ้ จงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563.
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม,
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดี
ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563.
ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม, นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565.
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