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บทน�ำ
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในเดือน

พฤษภาคม 2562 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่อระบบวิจัยของประเทศไทย 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปลี่ยนเป็นส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และเปล่ียนแปลงภารกิจหลักจาก 

การเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในแขนงต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวิชาการของประเทศ เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ 

ด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านกองทุน 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) โดยมุ่งเน้นการสร้าง 

องค์ความรู้ ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบสนองการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้น

การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 และการน�าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน 

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม2
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สกสว. ตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงใน 1-3 ปีข้างหน้านี้ เป็นปีที่ท้าทายของ 

การวางรากฐานประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการก�าหนด 

เป้าหมายและทศิทางร่วมกนัอย่างชดัเจนของหน่วยงานในระบบ ววน. และมงีบประมาณ

เป็นตัวขับเคล่ือน สกสว. จึงจัดท�าคู ่มือฉบับน้ีขึ้นเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณหรือ 

หน่วยงานที่สนใจรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ไม่รวมถึงหน่วยบริหาร

และจัดการทุน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ การพัฒนา

และพิจารณาแผนปฏิบัติการ แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงาน ตลอดจน 

การติดตามและประเมินผลด�าเนินการของหน่วยรับงบประมาณ และรายละเอียดอ่ืน ๆ  

ที่ส�าคัญ คู ่มือฉบับนี้ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่ือสาร สร้างความเข้าใจและ 

ให้ความรู้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. เพื่อประโยชน์ในการบริหารแผนงานวิจัยและ 

งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับระเบียบหรือแนวทาง

ของกองทุนส่งเสริม ววน. 

ท้ายที่สุด สกสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกลไกส�าคัญร่วมกับหน่วยงานใน 

ระบบ ววน. ที่ช่วยขับเคลื่อนการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการผลิต

ความรูห้รอืนวตักรรมเพือ่การพฒันา และช่วยปรบัโครงสร้างทางเศรษฐกจิและสังคมของ

ประเทศให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงในทกุ ๆ  ด้าน ตามเป้าหมายความส�าเรจ็ (Objectives 

and Key Results) ที่ก�าหนดไว้ก่อนเริ่มการวิจัย ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าวจะต้องเป็น 

การขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยกลไกสาธารณะ  

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนได้ว่างบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
 ผู้อ�านวยการ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3

Inner.indd   3 19/8/2563 BE   20:16



ตอนที่ 2
กำรยื่นค�ำของบประมำณด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

5. ประเภทของงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  26

 และการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์

 วิจัยและนวัตกรรม

6. กรอบเวลาการยื่นค�าของบประมาณและปฏิทินการจัดสรรงบประมาณ 31

7. ค�าของบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 34

8. ขั้นตอนการปรับค�าของบประมาณ 42

ตอนที่ 3
แนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรและบริหำรเงินอุดหนุน

9. แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและบริหารเงินอุดหนุน 46

ตอนที่ 1
ระบบวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ 8

2. ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  14

 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 20

4. ระบบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 22

สำรบัญ

7

25

45

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม4
ปีงบประมาณ 2563 - 2565

Inner.indd   4 19/8/2563 BE   20:16



ตอนที่ 4
กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน และกำรประเมินผล
กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน

10. การรายงานผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน 50

11. แนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 51

12. การประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน 59

13. การประเมินกระบวนการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 61

ตอนที่ 5
ค�ำถำมที่พบบ่อย

ภำคผนวก

ก. นิยามศัพท์  68

ข. ค�าอธิบายหัวข้อในค�าของบประมาณ 71

ค. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 87

 วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ง. ข้อมูลติดต่อ สกสว. 94

เอกสำรอ้ำงอิง

49

63

67

93

Inner.indd   5 19/8/2563 BE   20:16



Inner.indd   6 19/8/2563 BE   20:16



ระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
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1 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) พระราชบัญญัต ิ

 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 (6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)  

 พ.ศ. 2562 (8) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562  

 (9) พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2562  

 (10) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

เมือ่ปี พ.ศ. 2557 รฐับาลจดัตัง้สภาปฏริปูแห่งชาตขิึน้ และก�าหนดวาระการปฏิรปู

วาระหน่ึงที่ส�าคัญคือ การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

เพื่อปรับกระบวนทัศน์การด�าเนินงานและทิศทางการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิด 

พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ถือเป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ส�าคัญส�าหรับ

ประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษ 

ที่ 21 การน�าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคล่ือนประเทศไทย 

ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน

ต่อมามกีารจดัตัง้กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม (อว.) 

ขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และตราพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายพ้ืนฐาน 

ด้านการพัฒนาระบบ อววน. อีกจ�านวน 10 ฉบับ1 ซึ่งระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม มีพระราชบัญญัติส�าคัญที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติสภานโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ประกาศ  

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป) ในมาตรา 6 ได้ก�าหนด 

ให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า สภานโยบาย ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

1. ระบบวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม8
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2 เดิมคือ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. 
3 เดิมคือ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.

เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บท และแผนงานอ่ืนทีส่�าคญัของนโยบายรฐับาล ตลอดจนเสนอกรอบงบประมาณ  

อววน. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งท�าหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  

กฎ และระเบียบเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ตลอดจนก�ากับ เร่งรัด ติดตามและ

ประเมนิผลการด�าเนนิงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ให้เกดิผลสมัฤทธิ ์และในมาตรา 21 

ได้ก�าหนดให้มีส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ หรือ สอวช.2 เพื่อท�าหน้าท่ีรับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึง

สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ภายใต้สภานโยบายยงัมคีณะกรรมการระดบักระทรวงทีส่�าคญัคอื คณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กสว. ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามมาตรา 40  

เพื่อท�าหน้าที่เสนอแนะต่อสภานโยบายในการจัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ และ 

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) รวมถึงเสนอกรอบวงเงิน 

งบประมาณประจ�าปีด้าน ววน. ก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดท�าค�าของบประมาณ  

การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (หน่วยงานใน 

ระบบ ววน.) ก�าหนดทิศทางและแนวทางการด�าเนินงานของหน่วยงานในระบบ ววน.  

ตลอดจนท�าหน้าท่ีบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน 

ส่งเสริม ววน.) โดยมีส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หรือ สกสว.3 ดังระบุไว้ในมาตรา 43 ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ 

รวมถึงสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กสว. เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ ในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้ก�าหนดให้จัดตั้ง

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นใน สกสว. โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน  

รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย โครงสร้าง

พื้นฐานด้านคุณภาพ และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
2

3
ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศหรือโครงการลงทุน

ที่รัฐเห็นสมควรก�าหนดเป็นกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

4
สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการร่วมมือ

กับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

5
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาระดับชุมชนและพื้นที่

6 บุกเบิกการวิจัยขั้นแนวหน้าและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

1
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย

รวมทั้งยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ ภาคเกษตรกรรม

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ 

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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ส่วนการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริม ววน. ให้เป็นไปตามที่ กสว. ก�าหนด โดย

ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ สกสว. มีแนวทางการด�าเนินการกองทุนส่งเสริม ววน. ให้ครอบคลุม

วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และตอบสนองนโยบายส�าคญัของรฐับาลในการพฒันาประเทศ 

โดยเน้นให้มีการด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ คล่องตวั โปร่งใส มหีลกัธรรมาภบิาล ไม่มี

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

และขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนา

ประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

การจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หน่วยงาน	

ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ	

แผนด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ

การด�าเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน

การติดตามประเมินผล	การเผยแพร่ผลงานวิจัย

และนวัตกรรม	และการส่งเสริมการน�าผลงานวิจัย

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ตามหลักเกณฑ์ที่	กสว.	ก�าหนด	

โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย

Ojective
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4 หน่วยงานส�าคัญที่จัดอยู่ในหน่วยงานประเภทนี้ ได้แก่ สอวช. และ สกสว.
5 หน่วยงานส�าคัญที่จัดอยู่ในหน่วยงานประเภทนี้ ได้แก่ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ส�านักงาน 

 นวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) หรือ สนช. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ หรือ สวรส. และส�านกังาน 

 พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. นอกจากนี้ยังมีอีก 3 หน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต ้

 การก�ากับดูแลโดย สอวช. ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท.  

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย 

 และการสร้างนวตักรรม หรอื บพค. หน่วยบรหิารและจดัการทนุด้านการเพิม่ความสามารถในการแข่งขัน 

 ของประเทศ หรือ บพข.

1.	 หน่วยงานด้านนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 แผน	 และงบประมาณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	 
	 วิจัยและนวัตกรรม4

ท�าหน้าที่จัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

ทั้งการพัฒนาก�าลังคน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ก�าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณและ 

กรอบงบประมาณส�าหรับงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์หรือ

นโยบายของรฐับาล และก�ากบัดแูล เร่งรดั ตดิตามการด�าเนนิตามนโยบายยทุธศาสตร์

และแผน

2.	 หน่วยงานด้านการให้ทุน5

ท�าหน้าทีใ่ห้ทนุสนบัสนนุการพฒันาวทิยาศาสตร์ งานวจิยัและนวตักรรมและบรหิาร

จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

นอกจากท�าให้เกดิการปรบัโครงสร้างระบบวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของประเทศ 

ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว ยงัมกีารระบถุงึการแบ่งประเภทหน่วยงาน เพือ่บรูณาการและขบัเคล่ือน

ระบบวิจัยและนวัตกรรมทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน บุคลากร งบประมาณ และ

กฎหมาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ

การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม12
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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3.	 หน่วยงานที่ท�าวิจัยและสร้างนวัตกรรม

ท�าหน้าที่ด�าเนินการวิจัยและนวัตกรรม หรือร่วมด�าเนินการวิจัยและนวัตกรรมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรรม อาจรวมถึงการบริหาร

งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

4.	 หน่วยงานด้านมาตรวิทยา	มาตรฐาน	การทดสอบและบริการคุณภาพ
	 วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

ท�าหน้าทีต่รวจวเิคราะห์ ทดสอบและบรกิารคณุภาพ สอบเทียบเครือ่งมอื / อปุกรณ์ 

และรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงศึกษา วิจัย พัฒนา 

ความสามารถทางด้านมาตรวิทยาและการพัฒนาระบบ กระบวนการ บุคลากร 

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

5.	 หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม	และหน่วยงาน
	 ซึ่งเป็นผู้ ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว

ท�าหน้าที่น�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ บริหารจัดการและอ�านวย 

ความสะดวกในการน�าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ

และสังคม

6.	 หน่วยงานด้านอื่นตามที่สภานโยบายก�าหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานในประเภทที่ (1) และ (2) ไม่สามารถด�าเนินการวิจัยด้วยตนเอง 

เว้นแต่เป็นการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น

13
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6 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) เป็นแผนระยะปานกลาง จัดท�าข้ึน 

 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการจัดสรร 

 งบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะต่อเนื่องหลายปี (multi-years)

2.	 ยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยัและนวตักรรม	 
	 และแผนด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

การด�าเนินงานของกองทุนส่งเสริม ววน. มียุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) 

เป็นกรอบก�าหนดทิศทาง ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยพิจารณาความต้องการของประเทศจาก

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทด้านวิจัยและนวัตกรรม นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม รวมถงึการจดัเวทกีบัภาควีชิาการ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

และภาคีภาคประชาสังคม ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

แผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563 - 2565 จะผนวกอยูภ่ายใต้ยทุธศาสตร์ นโยบาย และแผน

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563 - 2570 

โดยผ่านความเห็นชอบของ กสว. สอวช. และคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงประกอบ

ด้วย 4 แพลตฟอร์ม (Platform) 17 โปรแกรม (Program) มีการก�าหนดเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดผลลัพธ์ส�าคัญของแต่ละแพลตฟอร์มและโปรแกรม ซ่ึงเป้าประสงค์หลักของ 

4 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย

1 2 3 4
แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์ม

การพัฒนาก�าลังคน

และสถาบันความรู้

การวิจัยและ

สร้างนวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ท้าทาย

ของสังคม

การวิจัยและ

สร้างนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถการแข่งขัน

การวิจัยและ

สร้างนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

และลดความเหลื่อมล�้า

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม14
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์ม ด�าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ อววน. ดังในภาพที่ 1

ยุทธศำสตร์ อววน. เพื่อกำรพัฒนำ

การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้
P.1 ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและ

 ใช้ก�าลังคนคุณภาพ

 (National Brain Power Ecosystem)

P.2 การพัฒนาก�าลังคนระดับสูงรองรับ EEC

 และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

P.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ

 เพื่ออนาคต

P.4 AI for All

P.5 การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)

P.6  โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัย

 และการวิจัยพื่้นฐาน

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า

P.13 นวัตกรรมส�าหรับเศรษฐกิจฐานราก

 และชุมชนนวัตกรรม

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ

 และแม่นย�า

P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart / Livable City)

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม

P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  

 และการเกษตร

 • Circular Economy

  เน้น Zero-waste/PM2.5/

  Smart Farming/ การจัดการน�้า

P.8 สังคมสูงวัย

P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

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)

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขัน

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา	วิทยาศาสต์	วิจัยและนวัตกรรม

Strategic
Platforms

15
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โดยแต่ละแพลตฟอร์มประกอบด้วยโปรแกรม ดังนี้

1.	 ด้านการพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้

ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาก�าลงัคนและสถาบนัความรู ้(Human and Knowledge 

System Platform) มีเป้าประสงค์ เพื่อการจัดการระบบความรู้ของประเทศ 

ผ่านบคุลากรและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและองค์กร ในระบบวิทยาศาสตร์ การวิจยั 

และนวัตกรรม (ววน.) เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบยุทธศาสตร์ 

ด้าน ววน. ทัง้ยงัมุง่เน้นการวจัิยขัน้แนวหน้า (Frontier Research) หรอื วจิยัขัน้พืน้ฐาน 

ที่สร้างความเข้าใจในแต่ละสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาขาที่สามารถเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศและประชาคมวิจัยในอนาคต

โปรแกรมภำยใต้แพลตฟอร์มกำรพัฒนำก�ำลังคนและสถำบันควำมรู้
(Human and Knowledge System Platform) ประกอบด้วย

โปรแกรมที่	1
ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและ

ใช้ก�าลังคนคุณภาพ (National 

Brain Power Ecosystem)

โปรแกรมที่	2
การพัฒนาก�าลังคนระดับสูง

รองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ

สังคมของประเทศ

โปรแกรมที่	3
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

โปรแกรมที่	4
ปัญญาประดิษฐ์

เพื่อทุกคน (AI for All)

โปรแกรมที่	5
การวิจัยขั้นแนวหน้า 

(Frontier Research)

โปรแกรมที่	6
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

เพื่อการวิจัยและการวิจัยพื้นฐาน

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม16
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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โปรแกรมภำยใต้แพลตฟอร์มกำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้ำทำยของสังคม (Grand Challenge Platform) ประกอบด้วย

2.	 ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  

(Grand Challenge Platform) มีเป้าประสงค์ เพื่อการตอบโจทย์หรือประเด็น 

ที่มีความท้าทายสูง และมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการแข่งขัน คุณภาพชีวิต และ 

ความมั่นคง เช่น กลุ่มปัญหาท่ีซับซ้อน (Complex Problem) หรือ ไม่สามารถ 

หารากของปัญหาได้อย่างชัดเจน (Wicked Problem) แต่มีความคุ้มค่าหรือจ�าเป็น

ที่จะต้องได้รับการแก้ไข 

โปรแกรมที่	7
โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการเกษตร

เช่น Circular Economy-Zero-Waste

อากาศสะอาด - PM 2.5 - Smart Farming - การจัดการน�้า

โปรแกรมที่	8
สังคมสูงวัย

โปรแกรมที่	9
สังคมคุณภาพและความมั่นคง

17
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3.	 ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพ่ิม

ขีดความสามารถการแข่งขัน (Competitiveness 

Platform) มเีป้าประสงค์ เพือ่การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนัในระดบัประเทศในแต่ละแขนง ทัง้ภาค

การผลติและการบรกิารเดมิและใหม่ (New S-Curve) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประเทศ

โปรแกรมภำยใต้แพลตฟอร์มกำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดควำม
สำมำรถกำรแข่งขัน (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)

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม18
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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4.	 ด้านการวจิยัและสร้างนวตักรรมเพือ่การพฒันา 
	 เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ 

การพัฒนาเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อลด 

ความเหลื่อมล�้า มีเป้าประสงค์ เพื่อการยกระดับ

คณุภาพชวีติ เศรษฐกิจท้องถิน่ และลดความเหลือ่มล�า้ 

ระดับพื้นที่ (Area Development - New Growth 

Poles and Wealth Distribution)

ทั้งนี้ ยังมีโปรแกรมท่ี 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม และโปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ (National Crisis 

Management) รวมอยู่ในนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ด้วย

โปรแกรมภำยใต้แพลตฟอร์มกำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม
เพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นทีแ่ละลดควำมเหลือ่มล�ำ้ ประกอบด้วย

โปรแกรมที่	13
นวัตกรรมส�าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

โปรแกรมที่	14
ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า

โปรแกรมที่	15
เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

(Smart / Livable City)

19
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3.	 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์
	 วิจัยและนวัตกรรม 

ในการจัดท�าแผนด้าน ววน. ได้ค�านึงถึงบริบทสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเร็ว การปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน และการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นเป็นกระทรวงใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน

ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งการปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จ

และเกดิผลเป็นรูปธรรมนัน้ จ�าเป็นต้องมส่ีวนร่วมจากหน่วยงานในระบบ ววน. ทกุภาคส่วน 

โดยเชื่อมโยงจากระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ไปจนถึงระดับปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 

จึงมีการออกแบบกระบวนการท�างานและการวางแผนด้าน ววน. เพื่อให้หน่วยงานและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ ววน. สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานได้ 

ในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา 

ทั้ง 4 ด้าน และด�าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์การด�าเนินงานแต่ละแพลตฟอร์ม ได้ก�าหนด 

เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่�าคญั (Objectives and Key Results: OKR) ของชดุโปรแกรม

ภายใต้แพลตฟอร์ม ที่สามารถทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ทางนโยบายและสถานการณ์ของประเทศไทยในอนาคตได้ 

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม20
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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7 Quadruple Helix คือ การท�างานร่วมกัน 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ 

 ภาคประชาสังคม
8 สามารถศึกษารายละเอียดทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ในหัวข้อ 5.1 ประเภทของงบประมาณด้าน ววน.
9 หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program management Unit: PMU) มี 7 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงาน 

 การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส�านักงานพัฒนาการวิจัย 

 การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) หน่วยบรหิารและจดัการทนุ 

 ด้านการพัฒนาก�าลงัคน และทนุด้านการพัฒนาสถาบนัอดุมศกึษา การวิจยัและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หน่วยบริหาร 

 และจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

อย่างไรกต็าม การมส่ีวนร่วมของหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถท�าได้ 2 ส่วน คือ 

(1) ในกระบวนการจัดท�าแผนด้าน ววน. หน่วยงานในระบบ ววน. สามารถมีส่วนร่วม 

ในการท�างานแบบ Consortium ที่มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

รวมถงึสถาบนัการศึกษา (Quadruple Helix)7 ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค เพือ่จดัท�า

แผนด้าน ววน. รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ (2) หน่วยงานในระบบ 

ววน. สามารถขอรบัการจดัสรรงบประมาณจากกองทนุส่งเสรมิ ววน. หรอืขอรบังบประมาณ

ในส่วนทนุสนบัสนนุงานเชงิกลยทุธ์ (Strategic Fund)8 จากหน่วยบรหิารและจดัการทนุ9 

 (Program Management Unit: PMU) 

21
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10 ในปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ตามท่ี กสว. เสนอนั้นควรเป็น  

 1.2% ต่อ GDP ของประเทศ และในปีงบประมาณ 2570 ประเทศไทยควรจะต้องลงทนุงบประมาณวจิยั 

 และพัฒนาที่ 2% ต่อ GDP ของประเทศ

4.	 ระบบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
	 วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ ได้ท�าให้เกิดระบบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้นใหม่  

ซึ่งก�าหนดไว้ในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย 

และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ระบุว่าให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะขอ 

งบประมาณจัดท�าค�าของบประมาณ ดังต่อไปนี้ มาตรา 17 (1) ค�าของบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าและรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานที่มิใช่โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอต่อส�านักงบประมาณได้โดยตรง  

และให้ส�านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

แต่ละหน่วย มาตรา 17 (2) ค�าของบประมาณเพ่ือโครงการพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ให้เสนอต่อ กสว. ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว. ก�าหนด และ

ให้ กสว. พิจารณาค�าขอและผลการด�าเนินการของหน่วยงานแต่ละหน่วยในปีที่ผ่านมา

ประกอบการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมาณของหน่วยงานนั้น 

 ทัง้นี ้วธิกีารเสนอของบประมาณด้าน ววน. จะมคีวามแตกต่างจากเดมิ กล่าวคอื 

งบประมาณขาขึ้นมีการด�าเนินการ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เป็นการเสนอกรอบงบประมาณ 

ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการเสนอเรื่องกรอบงบประมาณด้าน ววน. แต่ในพระราชบัญญัต ิ

ฉบบัดงักล่าวก�าหนดให้ กสว. ต้องเสนอแผนด้าน ววน. และเสนอกรอบวงเงนิงบประมาณ 

เพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยจ�าเป็นต้องลงทุนด้าน ววน. เป็นจ�านวนเท่าใด โดยเสนอผ่าน

สภานโยบาย ส�านักงบประมาณ และน�าเข้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี10

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม22
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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11 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก กสว. ผู้แทนจากส�านักงบประมาณ และมี 

 ประธานคณะกรรมการจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 มีหน้าที่และอ�านาจ ดังนี้ (1) พิจารณากลั่นกรองค�าของบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. ให้เป็นไป 

 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสนอขอจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ที่สภานโยบายก�าหนด  

 ก่อนเสนอไปยังส�านักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (2) ให้ข้อเสนอแนะการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 

  แผนงาน โครงการ และการจัดท�าค�าของบประมาณแก่หน่วยงานในระบบ ววน. (3) แต่งตั้งคณะท�างาน 

 เพื่อด�าเนินการที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ�าเป็น และ (4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือสภานโยบาย 

 มอบหมาย

 หลังจากเสนอแผนด้าน ววน. และกรอบวงเงินงบประมาณแล้ว กสว. จะต้อง 

เสนองบประมาณขาข้ึนครั้งท่ี 2 ซ่ึงเป็นค�าของบประมาณท่ีต้องระบุว่าจะจัดสรร 

งบประมาณไปยังหน่วยงานใด จ�านวนเท่าใด โดยมีขั้นตอนด�าเนินการคือ เมื่อหน่วยงาน

ในระบบ ววน. เสนอแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณมายัง สกสว. และผ่าน กสว. 

โดยมีรัฐมนตรีให้ค�าแนะน�า มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ11 ช่วยพิจารณาก่อนที่

จะเสนอค�าขอไปยังส�านักงบประมาณ และน�าเข้าเสนอคณะรัฐมนตรี จากนั้นจึงประกาศ

ออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ (เล่มขาวคาดแดง) 

ส�าหรับปีงบประมาณ 2563 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน 

คือ 1. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ  

2. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในส่วนของงบประมาณแผนงาน

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีผ่านกองทุน ประกอบด้วยแผนงานส�าคัญ/

แผนงานริเริ่มส�าคัญ (Flagship) และแผนงานปกติ (Non-flagship) ซ่ึงวิธีการจัดสรร 

งบประมาณในส่วนของแผนงานส�าคญั/แผนงานรเิริม่ส�าคญั (Flagship) จะมีหน่วยบรหิาร 

และจัดการทุน ท�าหน้าที่่บริหารจัดการทุนและส่งมอบผลลัพธ์ตามแผนด้าน ววน.  

ส่วนของแผนงานปกต ิ(Non-flagship) จะจดัสรรไปยงัหน่วยรบังบประมาณ ซึง่ท�าหน้าที่

สนับสนุนการวิจัยและส่งมอบผลลัพธ์จากแผนงาน ววน. 

23
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12 สกสว. ได้ประกาศก�าหนดเวลา (Timeline) การด�าเนินงานของปีงบประมาณ และการเตรียมการ 

 ของปีงบประมาณ 2564 รวมถึงหน่วยบริหารและจัดการทุนที่รับผิดชอบโปรแกรมต่าง ๆ แล้ว 

 ซึ่งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถด�าเนินการให้สอดคล้องกับก�าหนดเวลาและ 

 ช่องทางที่ประกาศได้

ส่วนการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ 256412 จะจัดสรร 

งบประมาณเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)

 โดยจดัสรรผ่านหน่วยบรหิารและจดัการทนุ เพือ่ตอบเป้าหมาย 4 แพลตฟอร์ม  

 17 โปรแกรมมซึ่งหน่วยบริหารและจัดการทุนสามารถสนับสนุนงบประมาณ 

 ให้แก่ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ท�าโครงการพัฒนา ววน. ได้ ทั้งนี้ การยื่น 

 ค�าของบประมาณจะเป็นหน้าท่ีของหน่วยบริหารและจัดการทุน จัดท�าค�าขอ 

 เสนองบประมาณมายัง สกสว. 

2. ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)

 เป็นการสนับสนุนทุนเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

 โครงการวิจัยและนวัตกรรม ส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานใน 

 ระบบ ววน. ที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษา

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม24
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การยื่นค�าของบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม

2ตอนที่
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5.	 ประเภทของงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์	วิจัย
	 และนวัตกรรม	และการจัดสรรงบประมาณผ่าน
	 กองทุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

	 5.1	ประเภทของงบประมาณด้าน	ววน.

 ตามที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 

มาตรา 5 ระบวุ่า รฐัต้องให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

การวิจัยและนวัตกรรม และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้น�าไปใช้

ก�าหนดนโยบายสาธารณะ และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ และประโยชน์ทางสังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยการด�าเนินการ

ส�าคญัประการหนึง่ คอื ให้รฐัด�าเนนิการจดัสรรงบประมาณเพือ่การพฒันาวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ และตามความจ�าเป็นของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม26
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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

จดัการทนุ เพือ่น�าไปสนบัสนนุทนุ (Granting) แก่หน่วยงานระดบัปฏิบตั ิหรอืคณะบคุคล 

หรือบคุคล โดยต้องเป็นการท�าวิจยัทีเ่น้นตอบยทุธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ 

ซึ่งมีกรอบยุทธศาสตร์ อววน. ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

  1) การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้ 

  2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 

  3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า

27
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 1) Basic Research Fund

  เป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)  

  ในสาขาต่าง ๆ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างเทคโนโลยีใหม่ และสร้างความ 

  เข้มแข็งของงานวิจัย โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารงานวิจัยของสถาบัน 

  ความรู้ และสถาบันวิจัยในหน่วยงาน

 2) Basic Function Fund

  เป็นการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน 

  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและด�าเนินการวิจัยโดยบุคลากรของ 

  หน่วยงานเอง ซึง่อาจเป็นงบประมาณส�าหรบัโครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้าง 

  พื้นฐาน หรือโครงการริเริ่มส�าคัญเร่งด่วนขนาดใหญ่ หรือโครงการพิเศษที่ต้อง 

  ตอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมน�าไปสู่ 

  การสร้าง National Facilities และ National Research Center ที่เป็น 

  ฐานและโครงสร้างที่ส�าคัญของประเทศ

 2. ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)

  เป็นการสนบัสนนุทุนเพือ่โครงการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและโครงการ

วจิยัและนวตักรรม ส�าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงานในระบบ ววน. ทีไ่ม่ใช่สถาบัน

ศึกษา โดยมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 โดยกรอบวงเงินส�าหรับทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทุน

สนับสนุนงานพื้นฐานไม่เกินร้อยละ 50 ของกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ประจ�าปี

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม28
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13 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. กลุ่มทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน ประจ�าปีงบประมาณ 2564 
14 ในปีงบประมาณ 2565 สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถยื่นขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.

 ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนช่องทางเดียวเท่านั้น

5.2	 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม
	 ในกลุ่มทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน	(Fundamental	Fund)13 

5.2.1 Basic Research Fund 

เพื่อให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรวิจัย ความเข้มแข็งของหน่วยงาน 

ความเข้มแข็งด้านการบริหารงานวิจัย และความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะ

เป็นฐานสนับสนุนระบบ ววน. ของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาสามารถยื่นเสนอค�าขอ 

งบประมาณมายงั สกสว. หรอืหน่วยบรหิารและจดัการทุน14 โดยมีหลักเกณฑ์การพจิารณา

จัดสรรงบประมาณ ตามที่สภานโยบายก�าหนด ดังนี้

คุณภาพของ

แผนงานย่อย/ โครงการ

แผนการด�าเนินงานและ

การบริหารจัดการงานวิจัย

ความพร้อมของ

หน่วยงาน/ นักวิจัย

มีศักยภาพที่จะน�าไปสู่

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์

ที่คาดว่าจะได้รับ

ความเหมาะสมของ

งบประมาณกับผลงาน

ที่ส่งมอบของแผนงาน/

แผนงานย่อย/โครงการ

29
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5.2.2 Basic Function Fund

สกสว. จัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน ววน. เพื่อ

ด�าเนินการแผนงานที่ตอบยุทธศาสตร์ อววน. และแผนด้าน ววน. ของประเทศ และ 

แผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน สร้างความเข้มแข็งของศูนย์วิจัย 

ระดับชาติ (National Labs) สร้างความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐาน (National  

Infrastructures) รวมถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (National Facilities) และ

สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะเรื่องท่ีเป็นความช�านาญของหน่วยงาน โดยม ี

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

เป็นแผนงานต่อเนื่อง

ตามพันธกิจของหน่วยงาน

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ความสอดคล้อง

กับแผนด้าน ววน.

ประสิทธิภาพในการท�างาน

ของหน่วยงาน

เทียบเคียงวงเงินที่ได้รับ

การจัดสรรปีงบประมาณ

ที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน

ความเหมาะสมของงบประมาณกับผลงานที่ส่งมอบ

ตามแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน และแผนงาน

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์
การพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม30
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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15 สามารถศึกษารายละเอียดค�าขอในหัวข้อ 7. ค�าของบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
16 หน่วยงานยื่นค�าขอผ่านระบบ NRIIS หรือระบบกลางที่ กสว. ก�าหนด

6.	กรอบเวลาการยื่นค�าของบประมาณและปฏิทิน
	 การจัดสรรงบประมาณ	

	 6.1	ขั้นตอนการจัดท�าและยื่นค�าของบประมาณของหน่วยงานในระบบ	ววน.

1) หน่วยงานรับฟังการชี้แจงแผน และแนวทางการยื่นค�าของบประมาณจาก สกสว.

2) หน่วยงานจัดท�าค�าขอ15 และยื่นค�าของบประมาณ ผ่านระบบ NRIIS16 

3) สกสว. กลั่นกรองค�าของบประมาณ เพื่อเสนอต่อ กสว. และรัฐมนตรีกระทรวง อว.  

 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

4) สกสว. ปรับปรุงค�าของบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. เสนอคณะกรรมการ 

 พิจารณางบประมาณ

5) สกสว. ปรับปรุง / เพิ่มรายละเอียดค�าของบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.

 และกรอกข้อมูลในระบบ E-budgeting เสนอส�านักงบประมาณ

6) ส�านักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน.

7) หน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณในค�าของบประมาณ

8) ส�านักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

9) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เข้าสู่ขั้นตอนของรัฐสภา

10) ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) น�าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ�าปี 2564 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้

11)  สกสว. ด�าเนินการเบิกเงินงวดที่ 1 ให้แก่หน่วยงาน ตามที่ระบุใน MoA

31
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สกสว. จัดประชุมชี้แจงแผน

และแนวทางการยื่นคำของบประมาณ

หน�วยงานยื่นคำขอ

งบประมาณด�าน ววน.

กสว. พ�จารณา

คำของบประมาณ

รัฐมนตร�กระทรวง อว.

ให�ข�อเสนอแนะต�อ กสว.

ประชุมคณะกรรมการ

พ�จารณางบประมาณ

สกสว. จัดทำรายละเอียดงบประมาณและเสนอ

สำนักงบประมาณ ผ�านระบบ E-budgeting

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร� (สลค.)

นำร�าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ�าย

ประจำป� 2564 ข�้นทูลเกล�าฯ ถวาย

เพ�่อประกาศใช�

สำนักงบประมาณพ�จารณา

รายละเอียดคำของบประมาณ

และ ครม. ให�ความเห็นชอบ

(Pre-ceiling)

หน�วยงานปรับปรุง

รายละเอียดแผนงาน

และงบประมาณ

สำนักงบประมาณและคณะรัฐมนตร�

พ�จารณางบประมาณ ฉบับปรับปรุง

สำนักงบประมาณจัดพ�มพ�

ร�าง พ.ร.บ. งบประมาณ

เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6

เดือนที่ 7

เดือนที่ 8เดือนที่ 10 เดือนที่ 9

เดือนที่ 11

เดือนที่ 12 เดือนที่ 15เดือนที่ 14เดือนที่ 13

เดือนที่ 1

สกสว. เบิกเง�น
ให�หน�วยงาน

6.2	ปฏิทินการจัดท�างบประมาณของหน่วยงาน

จากขั้นตอนการจัดท�าและยื่นค�าขอ

งบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน.17 

สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 2 ซ่ึงจะท�าให้

หน่วยงานเห็นกรอบระยะเวลาการจัดสรร

ประมาณในแต่ละปี18 เพื่อให้หน่วยงาน

วางแผนการท�างานและระยะเวลาในการ

เริ่มจัดท�าค�าขอเพื่อขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณจากกองทนุส่งเสรมิ ววน. ภายใต้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

17 ปฏิทินการจัดท�างบประมาณในระบบ ววน. อ้างอิงประมาณการช่วงเวลาจากปฏิทินของส�านักงบประมาณ  

 ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนตามกรอบระยะเวลาของส�านักงบประมาณ
18 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้กระบวนการจัดท�างบประมาณ (มีการปรับ 

 รายละเอียดงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์) และกระบวนการอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ปรับเปลี่ยนในช่วงเดือนที่ 11 ถึงเดือนที่ 15

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม32
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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สกสว. จัดประชุมชี้แจงแผน

และแนวทางการยื่นคำของบประมาณ

หน�วยงานยื่นคำขอ

งบประมาณด�าน ววน.

กสว. พ�จารณา

คำของบประมาณ

รัฐมนตร�กระทรวง อว.

ให�ข�อเสนอแนะต�อ กสว.

ประชุมคณะกรรมการ

พ�จารณางบประมาณ

สกสว. จัดทำรายละเอียดงบประมาณและเสนอ

สำนักงบประมาณ ผ�านระบบ E-budgeting

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร� (สลค.)

นำร�าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ�าย

ประจำป� 2564 ข�้นทูลเกล�าฯ ถวาย

เพ�่อประกาศใช�

สำนักงบประมาณพ�จารณา

รายละเอียดคำของบประมาณ

และ ครม. ให�ความเห็นชอบ

(Pre-ceiling)

หน�วยงานปรับปรุง

รายละเอียดแผนงาน

และงบประมาณ

สำนักงบประมาณและคณะรัฐมนตร�

พ�จารณางบประมาณ ฉบับปรับปรุง

สำนักงบประมาณจัดพ�มพ�

ร�าง พ.ร.บ. งบประมาณ

เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6

เดือนที่ 7

เดือนที่ 8เดือนที่ 10 เดือนที่ 9

เดือนที่ 11

เดือนที่ 12 เดือนที่ 15เดือนที่ 14เดือนที่ 13

เดือนที่ 1

สกสว. เบิกเง�น
ให�หน�วยงาน

ภาพที่ 2 ปฏิทินการจัดสรรงบประมาณ ประจ�าปี พ.ศ. 2564

33
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7.	 ค�าของบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ต้องจัดท�าค�าของบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีด้าน ววน. ผ่านระบบสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ ซึ่งมี

องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

 7.1 แผนปฏิบัติกำร

 เป็นกรอบที่รวบรวมแผนงาน ววน. ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยแสดงเป้าหมาย

หลักและแนวทางที่สอดคล้องกับ OKR รายโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มตามยุทธศาสตร์ 

อววน. และแผนด้าน ววน. ของประเทศ ประกอบด้วยข้อมูล

 1. ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน

 2. ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน

 3. พันธกิจของหน่วยงาน

 4. ผลสมัฤทธิแ์ละประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณด้าน ววน.

 5. Mapping พนัธกจิของหน่วยงานกบัแผนด้าน ววน. ของประเทศ  (แพลตฟอร์ม / 

  โปรแกรม และระบ ุObjectives และ Key Results ของโปรแกรม) ซึง่สอดคล้อง 

  กับแผนงาน

 6. แผนภาพความเช่ือมโยงของแผนงานทีจ่ะน�าไปสูเ่ป้าหมาย / วสิยัทัศน์ / พันธกจิ 

  ของหน่วยงาน กับ แพลตฟอร์ม / โปรแกรม และระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์  

  ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ

 7. แผนงานและงบประมาณเพื่อบรรลุเป้าหมาย

 8. วเิคราะห์ช่องว่าง (Gap) ในการด�าเนนิงานด้าน ววน. ของหน่วยงานทีอ่าจต้องการ 

  การหนุนเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 

  หน่วยงาน

 9. โครงการวิจัยและนวัตกรรม (3 ปีย้อนหลัง)

 10. ผลงานที่โดดเด่น

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม34
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ประเภทงบประมาณ
(Strategic Fund, Basic Research, Basic Function)

ปีงบประมาณ ชื่อแผนงาน
(ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

แพลตฟอร์ม

โปรแกรม โปรแกรมย่อย
(Sub Program)

7.2 แผนงำน

แผนงานริเริ่มส�าคัญ

Key	Result	–	2เป้าหมาย Key	Result	–	1

35
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลของแผนงำน 

 1. ลักษณะแผนงาน (แผนงานใหม่ / แผนงานต่อเนื่อง)

 2. ผู้อ�านวยการแผน (ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร Email)

 3. หน่วยงานร่วมด�าเนินการ / ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด�าเนินการ

 4. ค�าส�าคัญ (ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

 5. เป้าหมาย และตัวชี้วัด

 6. แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน

 7. ที่มาและความส�าคัญของแผนงาน

 8. วัตถุประสงค์ของแผนงาน 

 9. ความสอดคล้องของแผนงานย่อยภายใต้แผนงาน

 10. ระยะเวลาแผนงาน 

 11. งบประมาณของแผนงาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง

  ระยะเวลาด�าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณ

  ตลอดแผนการด�าเนินงาน)

 12. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR 

  (Output / Outcome / Impact)

 13. แนวทางการน�าผลการวจิยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานทีค่าดว่า 

  จะน�าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

 14. ความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานย่อย / โครงการกับ 

  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส�าเร็จ (OKR) ของแผน

 15. การประเมินระดับแผนงาน

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
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19 Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ดูสาขาในภาคผนวก

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 1. ชื่อแผนงานย่อย (ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

 2. เป้าหมาย

 3. Key Result – 1

 4. Key Result – 2

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลของแผนงำนย่อย
 1. ชื่อข้อเสนอโครงการแผนงานย่อย

 2. งบจัดสรร

 3. หัวหน้าโครงการ

 4. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย

  •  สาขาการวิจัยหลัก OECD19 

  •  สาขาการวิจัยย่อย OECD

 5. ลักษณะแผนงาน (แผนงานใหม่ / แผนงานต่อเนื่อง)

 6. หน่วยงานร่วมด�าเนินการ / ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด�าเนินการ

 7. ค�าส�าคัญ (ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

 8. เป้าหมายและตัวชี้วัด

 9. แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานย่อย

 10. ที่มาและความส�าคัญของแผนงานย่อย

 11. วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย

 12. ขอบเขตของแผนงานย่อย

7.3 แผนงำนย่อย
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20 TRL เป็นเครื่องมือบริหารจัดการโครงการหรือโปรแกรมที่น�ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจ 

 ร่วมกัน ระหว่างนักพัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ที่จะน�าเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่ลูกค้า และสามารถ 

 เปรียบเทียบความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยี ระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันได้
21 SRL คือ ระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม ที่ใช้ในการประเมินระดับ 

 ความพร้อมของความรู ้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม องค์ความรู้ เทคโนโลยีกระบวนการ  

 การแก้ปัญหา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมท้ังด้านสังคม เป็นเคร่ืองมือที่น�ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้าง 

 ความเข้าใจร่วมกัน ในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางด้านสังคม

 13. ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวคิดของแผนงานย่อย

 14. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง

 15. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  • ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)20

  • ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)21

 16. ความสอดคล้องของแผนงานย่อย

 17. ระยะเวลาของแผนงานย่อย

 18. งบประมาณของแผนงานย่อย (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง

  ระยะเวลาด�าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผน

  การด�าเนินงาน)

 19. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output /  

  Outcome / Impact)

 20. แนวทางการน�าผลการวจิยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานทีค่าดว่า 

  จะน�าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

 21. ความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานย่อยกับเป้าหมาย 

  และตัวชี้วัดความส�าเร็จ (OKR) ของแผน

 22. การประเมินระดับแผนงานย่อย

 23. ศักยภาพของบุคลากรวิจัยที่ร่วมในแผนงานย่อย

 24. แผนการใช้ประโยชน์ / ความเป็นไปได้ในการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  (Outcome) โดยพิจารณาจากระดับ TRL หรือ SRL

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 1. แผนงานหลัก

 2. แผนงานย่อย

 3. แพลตฟอร์ม

 4. โปรแกรม

 5. เป้าหมาย

 6. ผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ – หลัก

 7. ผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ – รอง (ถ้ามี)

 8. ชื่อชุดโครงการวิจัย / โครงการวิจัยเดี่ยว (ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

 9. ลักษณะโครงการวิจัย (โครงการใหม่ / โครงการต่อเนื่อง)

 10. ค�าส�าคัญ (ระบุภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

 11. สาขาการวิจัยหลัก OECD

 12. รายละเอียดของคณะผู้วิจัย

 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลของโครงกำร
 1. บทสรุปผู้บริหาร

 2. หลักการและเหตุผล

 3. วัตถุประสงค์

 4. สรุปผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา (กรณีเป็นโครงการต่อเนือ่ง หรอืโครงการทีม่ผีล 

  ก่อนหน้านี้)

 5. กรอบการวิจัย 

 6. แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย

 7. วิธีด�าเนินการวิจัยและแผนการด�าเนินงานวิจัย

 8. สถานที่ท�าการวิจัย

7.4 โครงกำร
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 9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย (แสดงรายละเอียดประมาณการ 

  งบประมาณตลอดชุดโครงการ โดยแยกเป็นงบบริหารชุดโครงการวิจัย และ 

  โครงการวิจัยย่อย กรณีของบประมาณเป็นชุดโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลา 

  ด�าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด�าเนินงาน)

 10. มาตรฐานการวิจัย

 11. หน่วยงานร่วมด�าเนินการ / ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด�าเนินการ

 12. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)

  12.1 ระดบัความพร้อมทางเทคโนโลย ี(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�าดับแรก) 

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
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 เอกสารและค�าช้ีแจงอื่น ๆ ท่ีหน่วยรับงบประมาณควรจัดเตรียมไว้ส�าหรับชี้แจง 

ฝ่ายบริหาร และใช้ประกอบเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณที่ส�าคัญ เช่น

 1. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

 2. รายงานการเงินประจ�าปีของหน่วยงาน

 3. แผนความต้องการงบลงทนุในครภุณัฑ์เพือ่โครงการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ใบเสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

  ครุภัณฑ์และใบสืบราคา เหตุผลความจ�าเป็นในการจัดซื้อ 

 4. รายละเอียด และเหตุผลความจ�าเป็นในภาพรวมของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ 

  ฝึกอบรม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ประชาสัมพันธ์) ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่าย 

  ในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว การวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่าทรัพย์สิน

 5. เหตุผลความจ�าเป็น และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุน 

  องค์กรเอกชน (NGO) และเงินอุดหนุนองค์กรกลุ่มต่าง ๆ

 6. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงพื้นท่ีรายการส�าคัญ เช่น การจัดการ 

  ทรัพยากรน�้า PM 2.5 โรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้า เป็นต้น

 7. ผลงานวิจัยเด่นของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด้าน 

  วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมในปีก่อนหน้า และผลการวเิคราะห์ผลตอบแทน 

  จากการลงทุนทางเศรษฐกิจ และ / หรือ สังคม

7.5 กำรเตรียมเอกสำรชี้แจง

41

Inner.indd   41 19/8/2563 BE   20:16



8.	 ขั้นตอนการปรับค�าของบประมาณ

เมื่อหน่วยงานจัดท�าค�าของบประมาณ และยื่นเสนอต่อ สกสว. ผ่านระบบ

สารสนเทศกลาง สกสว. จะมีขั้นตอนในการพิจารณากลั่นกรองค�าของบประมาณ  

(ดังแสดงในภาพที่ 3) เพื่อให้การปรับปรุงค�าของบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. เมื่อหน่วยงานยื่นค�าของบประมาณผ่านระบบสารสนเทศกลางแล้ว สกสว.  

   พิจารณากลั่นกรองค�าของบประมาณ เพื่อเสนอต่อ กสว. โดย สกสว. แจ้ง 

   หน่วยงานให้ปรับค�าของบประมาณตามกรอบที่ กสว. แจ้ง

2. เมือ่ค�าของบประมาณผ่านการพจิารณาในขัน้ต้นของ กสว. แล้ว สกสว. จะยืน่ 

   ค�าของบประมาณเพื่อเสนอต่อส�านักงบประมาณ เมื่อส�านักงบประมาณ 

   พิจารณากลั่นกรองและมีการปรับค�าของบประมาณ ทาง สกสว. จะแจ้งให้ 

   หน่วยงานปรบัค�าของบประมาณตามกรอบงบประมาณทีส่�านกังบประมาณแจ้ง

3. เมือ่ค�าของบประมาณผ่านการพจิารณาในขัน้ทีส่องจากส�านกังบประมาณแล้ว 

   สกสว. จะยื่นค�าของบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ  

   เม่ือคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณากลัน่กรองค�าของบประมาณ และอนมุตัิ 

   เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ (เล่มขาว 

   คาดแดง) ทาง สกสว. จะแจ้งให้หน่วยงานปรับค�าของบประมาณตาม 

   กรอบงบประมาณในพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการปรับค�าของบประมาณด้าน ววน.

พิจำรณำกลั่นกรอง
ค�ำขอ งปม. ขั้นที่ 3

ประกำศกำร
จัดสรร งปม.

พิจำรณำกลั่นกรอง
ค�ำขอ งปม. ขั้นที่ 2

พิจำรณำกลั่นกรอง
ค�ำขอ งปม. ขั้นที่ 1

ยื่นค�ำขอ งปม.

สภำผู้แทนฯ

ครม.

กสว.

หน่วยงานในระบบ	ววน.

สกสว.

กองทุนส่งเสริม ววน.

ส�ำนักงบประมำณ

คกก. พิจำรณำ งปม.

แจ้งปรับปรุงค�ำขอ
งปม. ครั้งที่ 1

แจ้งปรับปรุง
ค�ำขอ งปม.

แจ้งปรับปรุงค�ำขอ
งปม. ครั้งที่ 2

แจ้งปรับปรุงค�ำขอ
งปม. ครั้งที่ 3

3

2

1
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แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
และบริหารเงินอุดหนุน

3ตอนที่
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9.	แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและบริหารเงินอุดหนุน

	 9.1	การเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินอุดหนุน

  9.1.1 การด�าเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ 

    ของหน่วยงาน หรืออนุโลมให้ใช้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด  

    แนวปฏิบัติของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

  9.1.2 หน่วยงานต้องรายงานผลการด�าเนินงานและรายงานการใช้จ่ายเงิน 

    ทีไ่ด้รบัอดุหนนุต่อ สกสว. ผ่านระบบสารสนเทศกลางหรอืรปูแบบอืน่ ๆ   

    ที่ สกสว. ก�าหนด ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง 

  
 9.2	การด�าเนินการ

  9.2.1 หน่วยงานต้องใช้เงินทุนอุดหนุนที่ได้รับจาก สกสว. เพื่อด�าเนินการตาม 

    วัตถุประสงค์ของแผนงานเท่าน้ัน หาก สกสว. พิจารณาแล้วเห็นว่า 

    การด�าเนินการของหน่วยงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  

    สกสว. จะแจ้งให้หน่วยงานแก้ไขการด�าเนินการต่อไป หากหน่วยงาน 

    ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ สกสว. สามารถอุทธรณ์ต่อประธาน  

    กสว. ได้ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รับผลการพจิารณา โดยค�าวนิจิฉัย 

    ของประธาน กสว. ให้ถือเป็นที่สุด

  9.2.2 การจัดซ้ือจัดจ้างของโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

    ให้เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน รวมทั้งกฎหมาย  

    ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม46
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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  9.2.3 ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อแล้วต้องบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบฐานข้อมูล 

    ที่ สกสว. ก�าหนด พร้อมติดหมายเลขครุภัณฑ์

  9.2.4 กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ในโครงการวิจัยและทรัพย์สินอื่นที่ได ้จาก 

    โครงการวจิยั ให้เป็นไปตามทีต่กลงในสญัญาหรอืข้อตกลงโดยต้องค�านงึ 

    ถึงประโยชน์สูงสุดท่ีจะได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น และ 

    ความเหมาะสมในการดูแลบ�ารุงรักษา ในกรณีที่ไม่มีข้อสัญญาหรือ 

    ข้อตกลงให้กรรมสิทธ์ิตกเป็นของกองทุนหรือหน่วยงานอื่น ตามที่  

    กสว. ก�าหนด

  9.2.5 รายได้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้รับจากการให้ใช้ครุภัณฑ์ ให้เป็น 

    รายได้ของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์

  9.2.6 การเปลีย่นแปลงวงเงนิของแผนงานให้หน่วยงานสามารถด�าเนนิการได้ 

    ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณแผนงานนั้น โดยการ 

    อนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ 

    หน่วยงาน ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการบรรล ุ

    วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการ

47
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  ในกรณมีคีวามจ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงวงเงนิเกนิกว่าทีก่�าหนดไว้ หรอืกระทบต่อ

การบรรลวุตัถปุระสงค์และผลสมัฤทธิข์องแผนงานหรอืโครงการ ให้หน่วยงานแจ้งเหตผุล

ความจ�าเป็นมายัง สกสว. เพื่อพิจารณาด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

  (1) กรณีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าท่ีก�าหนดและไม่กระทบต่อการบรรลุ 

   วัตถุประสงค์และผลสัมฤทธ์ิของแผนงานหรือโครงการ ให้ผู้อ�านวยการ  

   สกสว. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

  (2) กรณีการเปลี่ยนแปลงวงเงินซึ่งกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ 

   ผลสัมฤทธ์ิของแผนงานหรือโครงการให้ สกสว. ด�าเนินการเสนอ กสว.  

   เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  ทั้งสองกรณีข้างต้น เมื่อ สกสว. หรือ กสว. อนุมัติแล้ว ให้น�าเอกสารหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องแนบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลง 

 9.2.7 หน่วยงานต้องให้ความร่วมมือและอ�านวยความสะดวกแก่ สกสว. และ 

   ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจาก สกสว. ในการตรวจสอบการด�าเนนิโครงการพฒันา 

   วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 9.2.8 หน่วยงานต้องด�าเนนิการด้านทรพัย์สนิทางปัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

   เกี่ยวกับการส่งเสริมและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 9.2.9 การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง ให้หน่วยงาน 

   แจ้งให้ สกสว. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันส้ินสุดบันทึก 

   ข้อตกลง ท้ังนี้ สกสว. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การเปล่ียนแปลง 

   ระยะเวลาตามเหตุผลความจ�าเป็น

	 9.3	 เงินคงเหลือ
  กรณมีเีงนิเหลอืจากการด�าเนนิการตามแผนงาน หน่วยงานต้องน�าส่งเงนิอดุหนนุ

คงเหลือพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งเงินคงเหลือจากโครงการวิจัยหรือกิจกรรมที่หน่วยงาน

ให้การสนับสนุน คืนให้แก่ สกสว. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บันทึกข้อตกลงส้ินสุดลง 

หรือยุติลง

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม48
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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การรายงานผลการด�าเนินงาน
และการประเมินผลการด�าเนินงาน

ของหน่วยงาน

4ตอนที่
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10.	การรายงานผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน
 

 หน่วยงานต้องรายงานผลการด�าเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ

นวตักรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System; NRIIS: 

http://nriis.nrct.go.th) หรอืรปูแบบตามที ่สกสว. ก�าหนด เพือ่การตดิตามและประเมนิผล 

ซึ่งประกอบด้วย

 10.1 รายงานการใช้จ่ายเงนิทีไ่ด้รบัอดุหนนุ ทกุ 90 วนั หลงัจากวนัทีเ่ริม่ด�าเนนิการ

 10.2 รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา  

   ววน. ภายใน 120 วัน หลังจากวันที่เริ่มด�าเนินการ 

 10.3 สรุปภาพรวมผลการด�าเนินงานที่มีการสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ  

   เมื่อเทียบกับแผนท่ีตั้งไว้ของแผนงาน หลังส้ินสุดระยะเวลาการด�าเนินงาน 

   ตามบันทึกข้อตกลงหรือสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยรายงานต่อเน่ืองทุกปี  

   เป็นระยะเวลา 5 ปี

 10.4 รายงานแผนงานหรือโครงการท่ีสร้างผลกระทบด้านต่าง ๆ พร้อมระบุ  

   Return of Investment (ROI) หรอื Social Return of Investment (SROI)  

   เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง 

 10.5  ปัญหาอปุสรรคในการผลกัดันน�างานวจัิยไปใช้ประโยชน์เพือ่ให้บรรลุ OKR (ถ้าม)ี

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม50
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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11.	แนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล

 การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาระบบการวิจัยและ

นวัตกรรม และเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับผิดชอบต่อการใช้ภาษีอากรของประชาขน 

 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) หรือเรียกโดยย่อว่า 

M&E มคีวามส�าคัญต่อการบรหิารจดัการแผนงานวจิยัและโครงการวจิยั โดยเป็นเครือ่งมอื

ทีช่่วยให้ผูบ้รหิารโครงการทราบความก้าวหน้าของแผนงานวิจยัและโครงการวจิยั สามารถ

เปรียบเทียบความส�าเร็จของการด�าเนินงานกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล

เพื่อการหาแนวทางหนุนเสริมให้แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยบรรลุเป้าหมายได้อย่าง 

ทันท่วงทีหากติดขัดหรือเกิดปัญหาระหว่างการด�าเนินงาน 

 การติดตามและการประเมินผลมีกระบวนการที่แตกต่างกันและมีจุดมุ ่งหมาย 

ที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การติดตาม (Monitoring)  

เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน�าเข้า (Input) การด�าเนินงาน  

(Process) และผลผลิต (Output) เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ส�าหรับ 

การก�ากับดูแลและการแก้ปัญหาระหว่างการด�าเนินการ ซึ่งในกระบวนการของการ 

ส่งข้อมูลย้อนกลับน้ีอาจท�าการประเมินได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเรียกว่า การประเมินก่อนหรือ 

ระหว่างการด�าเนินโครงการ (Ex-ante) โดยเป็นการประเมินไปในอนาคตในเชิง 

การพยากรณ์ เพื่อดูผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ
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ในขณะท่ีการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการตรวจสอบและ

ตัดสินคุณค่าผลส�าเร็จของโครงการ ซ่ึงจะใช้เป็นสารสนเทศส�าคัญส�าหรับการปรับปรุง

และพัฒนาโครงการต่อไป โดยปกติการประเมินผลจะกระท�าเม่ือส้ินสุดโครงการแล้ว 

(Ex-post) จากหลกัฐานท่ีปรากฏขึน้จรงิ (Evidence-based) ทัง้ในระดบัผลผลิต (Output) 

และการน�าผลผลิตนั้นไปต่อยอด หรือน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ (Research utilization)  

ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตามมา

ทั้งนี้ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ อาจจะนิยามได้ดังนี้ 

ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นทันที ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการ

ด�าเนินโครงการ สามารถวัดได้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ เช่น ผลงานการประดิษฐ์ ผลงานการสร้างนวัตกรรม ผลงานการคิดค้นทาง

วทิยาศาสตร์ ผลงานการสร้างสรรค์ทางศลิปะ ผลงานจากการสร้างสรรค์ของคนในชมุชน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการ และผลงานการจัดอบรมหรือ 

การประชุมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นต้น

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
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ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลส�าเร็จที่เกิดจากการน�าผลผลิต (Output)  

ไปต่อยอด การเปลี่ยนรูปของผลผลิตไปสู่รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง หรือ 

การเคลื่อนผลผลิตไปสู่กิจกรรมที่ต่อเน่ือง ซ่ึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change)  

ที่ปรากฏชัด และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่วัดในเชิงปริมาณได้

และไม่ได้ เช่น การน�าผลงานการประดษิฐ์หรอืผลงานการสร้างนวตักรรมไปใช้เปลีย่นแปลง

รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ การน�าผลงานการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ไปผลิตเป็นยาหรือ 

สร้างเครื่องมือทางการแพทย์ การน�าผลงานการสร้างสรรค์ทางศิลปะไปสร้างเป็น

ภาพยนตร์ การสร้างสรรค์ของคนในชุมชนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน

หรือเป็นต้นแบบส�าหรับชุมชนอื่น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้รับการขับเคล่ือนไปสู่

กระบวนการสร้างเป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบ ผลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการได้รับ 

การอ้างองิ และผูท้ีเ่ข้าร่วมการอบรมหรอืการประชมุเพือ่เผยแพร่องค์ความรูไ้ด้น�าความรู้

ที่ได้รับไปเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติของตนเองหรือครอบครัว เป็นต้น
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ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

ตามผลลัพธ์ (Results of the change) ซึ่งวัดได้อย่างชัดเจนและมีหลักฐานปรากฏชัด  

(Evidence-based) ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่วัดในเชิงปริมาณได้ 

และไม่ได้ ผลกระทบอาจเป็นได้ทัง้ทางบวกและทางลบ โดยผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ทางหนึง่ 

อาจจะน�าความสูญเสียมาให้อีกทางหน่ึงก็ได้ ในด้านผลประโยชน์ เช่น การเพิ่มรายได้ 

การส่งออก การลงทุน การจ้างงาน และการลดต้นทุนของภาคธุรกิจและการจ้างงานใหม่

จากการน�าผลงานการประดิษฐ์หรือผลงานการสร้างนวัตกรรมไปใช้ จ�านวนผู้รอดชีวิต 

จากโรคระบาดจากยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์ อิทธิพลทางวัฒนธรรมและสังคม 

ที่เกิดจากภาพยนตร์ ความกินดีอยู่ดีของผู้คนในชุมชนจากการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต  

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ  

การลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการน�าผลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการมาใช้

เป็นแนวทางการต่อสู้กับโรคระบาดหรือการป้องกันภัยพิบัติ สุขภาพที่ดีขึ้นและอายุขัย 

ทีย่าวนานขึน้ของผูท้ีน่�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการอบรมไปเปลีย่นแปลงวธิกีารปฏบิตั ิเป็นต้น 

ในด้านความสูญเสีย เช่น การลดต้นทุนท�าให้ภาคธุรกิจคู่ค้าที่เคยจ�าหน่ายสินค้าให้ 

กลบัต้องสญูเสยีรายได้ การลดการน�าเข้าน�าพาให้เกิดข้อพพิาททางการค้ากบัประเทศคูค้่า  

การใช้ยามีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ กฎหมายสร้างผลกระทบทางลบต่อผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง 

ความกินดีอยู่ดีน�ามาซึ่งการใช้ชีวิตท่ีฟุ้งเฟ้อและไร้วินัย การท่องเที่ยวน�ามาซ่ึงความ

เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การทิ้งขยะในชุมชน และการบุกรุกป่า การสร้างถนนท�าให้

กั้นขวางทางน�้าและเสี่ยงต่อการเกิดน�้าท่วมใหญ่ รายได้จากการปลูกพืชไร่น�ามาสู ่

ปัญหามลภาวะหมอกควัน การอนุญาตให้ปลูกพืชบางชนิดเสี่ยงต่อการน�ามาใช้เป็น 

ยาเสพติด และการตัดต่อทางพันธุกรรมเสี่ยงต่อการก่อโรคระบาด เป็นต้น

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
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ผลการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนงานวิจัยและ 

โครงการวิจัย จะส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย  

และนวัตกรรมของประเทศ โดยหน่วยรับงบประมาณที่มีผลการติดตาม 

และประเมินผลที่ดีควรได้รับการตอบแทนที่ดีเพ่ือสร้างแรงจูงใจและได้รับ 

การสนับสนุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่หน่วยรับงบประมาณใดซึ่งไม่สามารถส่งมอบ

ผลงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนด และไม่ได้สร้างให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์  

และกระทบตามความคาดหวังควรได้รับการหนุนเสริม (Empowerment)  

ในชั้นแรก และอาจมีผลต่อการพิจารณางบประมาณในล�าดับต่อมา

55

Inner.indd   55 19/8/2563 BE   20:16



สกสว. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล 

การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ได้ก�าหนดแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลไว้ 2 แนวทางหลัก ดังนี้ 

1) การติดตามและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการพัฒนา

วทิยาศาสตร์ การวิจยัและนวตักรรมทีไ่ด้รบังบประมาณสนบัสนนุจากกองทุนส่งเสริม 

ววน. ซึ่งผลลัพธ์และผลกระทบสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงวิชาการ  

เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม และเชิงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาจจะมีทั้งผลกระทบทั้งเชิงบวกและ

เชิงลบด้วย ดังนั้น การเลือกเครื่องมือในการประเมินและการรายงานผลการประเมิน 

จึงควรสอดคล้องและเหมาะสมกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ 

หากการด�าเนินโครงการท�าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือเป็น 

หลกั เคร่ืองมอืทีห่น่วยรบังบประมาณควรให้ความส�าคญัส�าหรบัการประเมนิผล อาจได้แก่ 

การวดัผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ผลก�าไรขาดทนุ มลูค่า

ปัจจบุนัสทุธ ิ(Net present value: NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทนุ (Benefit-cost 

ratio: BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) โดยค�านวณ

ผลประโยชน์จากรายรบัทีเ่พิม่ขึน้ การส่งออกทีเ่พิม่ขึน้ ต้นทนุทีล่ดลง การลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

ในขณะทีผ่ลของการเปลีย่นแปลงบางอย่างไม่สามารถวดัเป็นตวัเงนิได้ เช่น การลด

ความสญูเสยีในชวีติและทรพัย์สนิ การลดระยะเวลาในปฏบิตังิาน สามารถใช้ค่าประมาณ

ทางการเงนิ หรอืค่าตวัแทนทางการเงนิ (Financial Proxy) มาค�านวณมลูค่าของส่ิงทีเ่ป็น

คุณค่าเหล่านั้น ด้วยวิธีมูลค่าผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: 

SROI) โดยประเมนิมลูค่าของสิง่ต่าง ๆ  ทีโ่ดยปกตไิม่ได้อยูใ่นรปูตวัเงนิให้ออกมาเป็นมลูค่า

ในรูปตัวเงินได้ ทั้งนี้มูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับเรื่องและบริบทที่แตกต่างกันออกไป

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
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หากการด�าเนินโครงการท�าให้เกิดผลกระทบทางด้านอื่น ๆ และมีผลกระทบสูง  

แต่ไม่สามารถระบุมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ อาทิ ผลงานทางวิชาการ ผลงานเชิง

นโยบาย ผลงานในการพัฒนาสังคมและชุมชน และผลงานทางศิลปะ เป็นต้น หน่วยงาน 

รับงบประมาณสามารถยกตัวอย่างโครงการท่ีมีผลกระทบสูงเหล่านั้นพร้อมอธิบาย 

ให้เห็นถึงกระบวนการเกิดข้ึนของผลลัพธ์และผลกระทบได้เช่นกัน โดยไม่จ�าเป็นต้อง 

ระบุมูลค่าของผลกระทบ

หน่วยรับงบประมาณจะต้องติดตามให้หัวหน้าโครงการรายงานผลลัพธ์ 

เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยรายงานต่อเนื่องทุกปี เป็นเวลา 5 ปี ผ่านระบบข้อมูล

สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และหน่วยรับงบประมาณ 

ต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบของโครงการตามแนวทางท่ี สกสว. ก�าหนด  

พร้อมยกตัวอย่างโครงการท่ีมีผลกระทบสูง เพ่ือให้เห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ

สังคมจากการลงทุนด้าน ววน. ของประเทศ โดยให้รายงานเม่ือสิ้นปีงบประมาณ   

เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ การวจิยั

และนวัตกรรม ซึ่งจะรายงานต่อ กสว. และสภานโยบาย ตามล�าดับต่อไป
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2) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับงบประมาณ เน้นไปที่

กระบวนการบริการจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ การจัดการ 

งานวิจัยที่ดี กระบวนการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ 

ผลงานวจิยัและนวัตกรรม การผลกัดนัให้มีการวจิยัและพฒันาในหน่วยงานผูใ้ช้ประโยชน์

จากงานวิจัยในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ความพร้อมของระบบและกลไกการติดตามและ 

ประเมินผล และการมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของหน่วยงาน ผ่านการประเมิน 

ด้วยตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

หน่วยรับงบประมาณจะต้องด�าเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ  

ทุกสิ้นปีงบประมาณ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 

เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ การวจิยั 

และนวัตกรรม ซึ่งจะรายงานต่อ กสว. และสภานโยบาย ตามล�าดับต่อไป ทั้งน้ี  

รอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมก�าหนด

ทัง้นี ้สกสว. จะมกีระบวนการตดิตามและหนนุเสรมิหน่วยงาน (Empowerment) 

ภายหลังจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. โดย สกสว. อาจมี 

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (Site Visit) ระหว่างการด�าเนินงาน ซ่ึงเป็นกลไกหนุนเสริม 

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงานหรือแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และสามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามที ่

ระบไุว้ในแผน นอกจากนัน้ สกสว. หรอืผู้เชีย่วชาญ หรอืผู้ประเมนิที ่สกสว. มอบหมายอาจ

จะมกีารตรวจเยีย่มหน่วยรบังบประมาณภายหลงัสิน้สดุการด�าเนนิงานเพ่ือเน้นการตรวจ

ยนืยนั (Verification) ผลการประเมนิผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบของการด�าเนนิงาน 

ตามแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับ 

งบประมาณด้วย

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม58
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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12.	การประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน

 สกสว. จะด�าเนนิการประเมนิผลการด�าเนนิงานของหน่วยงาน เพือ่ให้สามารถสะท้อน 

ประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงาน ซึ่งจะด�าเนินการประเมิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ดังต่อไปนี้

 1) สัดส่วนจ�านวนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน�าไป 

  ใช้ประโยชน์* หรือได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงการวิชาการและสาธารณะ 

  ในรอบปีงบประมาณ ต่อจ�านวนโครงการที่สิ้นสุด ในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ

 2) เป้าหมายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นรายปี (Milestone) ของแต่ละแผนงานที่ระบ ุ

  ในแผนปฏิบัติการ

 3) ยกตวัอย่างโครงการทีม่ผีลกระทบสงู ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม  

  หรือผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ถูกน�าไปใช้ประโยชน ์

  ในด้านดังกล่าว จ�านวน 3-5 เร่ือง (หรือมากกว่า) พร้อมระบุมูลค่าของ 

  ผลกระทบที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
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 * ค�าจ�ากัดความการน�าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน 

 1. ด้านโยบายและสาธารณะ การน�าความรูจ้ากงานวจิยัไปใช้ในกระบวนการก�าหนด 

  นโยบาย อาจเป็นนโยบายระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค ระดบัจงัหวดั ระดบัท้องถิน่ 

   การใช้ประโยชน์ด้านนโยบายจะรวมทั้งการน�าองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็น 

  นโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย (Policy options) แล้วน�านโยบายนั้นไปสู่ 

  ผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่ม 

  คุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 2. ด้านพาณชิย์ เป็นผลงานวจิยัทีเ่น้นสร้างนวตักรรม เทคโนโลย ีผลติภณัฑ์ใหม่ หรอื 

  การพฒันาจากสิง่ทีม่อียูเ่ดมิ โดยเป็นการน�าไปใช้ประโยชน์ในการผลติเชงิพาณชิย์  

  หรือลดการน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือน�าไปสู่การพัฒนารูปแบบ 

  ธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ 

  ผลิตและบริการ

 3. ด้านสังคมและชุมชน การน�ากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลง  

  การเสริมพลัง อันเป็นผลกระทบ ท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  

  พื้นที่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือรวมถึงสังคมอื่น

 4. ด้านวิชาการ เป็นผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ การน�าองค์ความรู้จากผลงานวิจัย 

  ทีต่พีมิพ์ในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น ผลงานตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิระดบัชาติ  

  หนงัสอื ต�ารา บทเรยีน ไปเป็นประโยชน์ด้านวชิาการ การเรยีนรู ้การเรยีนการสอน 

   ในวงนกัวชิาการและผูส้นใจด้านวชิาการ รวมถงึการน�าผลงานวจัิยไปวจิยัต่อยอด  

  สื่อสาธารณะ การเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยที่ได้ต่อสาธารณะ ผ่านทาง 

  หนังสือพิมพ์ / วารสาร / โทรทัศน์ / วิทยุ / คู่มือ / แผ่นพับ การฝึกอบรม และ 

  สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม60
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13.	 การประเมินกระบวนการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์
	 วิจัยและนวัตกรรม

 การประเมินกระบวนการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เน้นการ

ประเมินเชิงคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert assessment) ซึ่งจะพิจารณาครอบคลุม

กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ

สะท้อนการพฒันาอย่างยัง่ยนืของหน่วยงานผ่านการประเมนิกระบวนการบรหิารจดัการ 

งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการออกแบบกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับหน่วยงานต่อไป ดังนี้

	 13.1	 กระบวนการติดตามและหนุนเสริมโครงการ

  ระบบการบริหารจัดการที่ส่งผลให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ เช่น 

  1) ระบบสนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ระเบียบการเงิน ระบบการ 

   เบกิจ่าย ระเบยีบจัดซือ้จดัจ้าง มคีวามโปร่งใส คล่องตัว และตรวจสอบได้

  2) กระบวนการหนนุเสรมิและประสานงานให้โครงการสามารถด�าเนนิการ 

   ได้บรรลุตามแผนงาน

  3) การตดิตามผลการด�าเนนิงานและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน  

   ตั้งแต่ออกสัญญาจนถึงสิ้นสุดโครงการ
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	 13.2	 กระบวนการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบ

   กระบวนการผลักดันผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู ่

 การใช้ประโยชน์ทีค่รอบคลุม เช่น 

   1) กลไกการจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาและผลกัดนัผลงานด้านวทิยาศาสตร์  

    วจิยัและนวตักรรมไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 

   2) ระบบรวบรวม วิเคราะห์ ติดตามการน�าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 

    และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ และฐานข้อมลูการใช้ประโยชน์

   3) การสื่อสารผลลัพธ์และผลกระทบให้สาธารณชนตระหนักถึงการใช ้

    ประโยชน์จากผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Public  

    awareness)

   4) กลไกการท�างานร่วมกบัผูใ้ช้ประโยชน์จากผลงานด้านวทิยาศาสตร์ วิจยั 

    และนวัตกรรม (End-user)

   5) การประเมนิผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการท่ีแล้วเสรจ็อย่างต่อเนือ่ง

	 13.3	 ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

   1) การรวบรวมข้อมลูและเปิดเผยข้อมลูต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้อง 

    กบัระบบข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรมของประเทศ

   2) กระบวนการท�างานและรบัฟังความเหน็รอบด้านทัง้ในและนอก Consortium  

    ตลอดกระบวนการขับเคลือ่นวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม62
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ค�าถามที่พบบ่อย
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ถาม หากหน่วยรับงบประมาณมีเงินเหลือจากการด�าเนินการตามแผนงาน จะต้อง 

 น�าส่งเงินอุดหนุนที่เหลือและดอกเบี้ยคืนให้แก่ส�านักงาน หรือไม่

ตอบ หน่วยรับงบประมาณต้องส่งคืนเงินอุดหนุน พร้อมดอกเบ้ีย ให้แก่กองทุน 

 ส่งเสรมิ ววน. และต้องเกบ็เอกสารต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้จ่ายไว้เป็นหลกัฐาน 

 ทางการเงินด้วย

ถาม หน่วยรับงบประมาณจะสามารถเสนอแผนงานเพื่อด�าเนินโครงการต่อเน่ือง 

 ได้หรือไม่

ตอบ ส�าหรับหน่วยรับงบประมาณที่ประสงค์จะเสนอแผนปฏิบัติการ / แผนงานที่มี 

 โครงการต่อเนื่อง ควรต้องเป็นโครงการที่สร้างให้เกิดมูลค่า (Value) ต่อประเทศ  

 โดยมีล�าดับการพิจารณาดังนี้ 1) มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับว่าเป็นโครงการที่ควร 

 ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 2) เป็นโครงการที่มีสัญญาผูกพัน หากไม่ด�าเนินการ 

 ต่อเนื่อง จะเกิดความเสียหายต่อรัฐบาลและสังคมส่วนรวม 3) เป็นโครงการ 

 ที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้แล้ว 

ถาม การจ่ายเงนิอดุหนนุให้กบัหน่วยรบังบประมาณแต่ละงวด มกีารจ่ายเงนิอดุหนนุ 

 อย่างไร

ตอบ การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยรับงบประมาณเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุน 

 การพัฒนา ววน. ตามงบประมาณของแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้วนั้น สกสว.  

 จะจ่ายเงินอุดหนุน ดังนี้

 1. การจ่ายเงนิอดุหนนุงวดที ่1 ภายใน 30 วนั นบัต้ังแต่วนัลงนามในบันทกึข้อตกลง 

  ประกอบด้วย

  1.1 งบอุดหนุนเพื่อการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 80 ของงบอุดหนุน โดยเบิกจ่าย 

   หลังจากที่ได้รับรายละเอียดโครงการที่จะอนุมัติมายัง สกสว.

  1.2 งบบริหาร ไม่เกินร้อยละ 80 ของงบบริหาร

 2. การจ่ายเงินอุดหนุนงวดที่ 2 เมื่อ สกสว. เห็นชอบตามรายงานความก้าวหน้า 

  การด�าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ / แผนงาน ววน. และรายงานการ 

  ใช้จ่ายเงินท่ีได้รับอุดหนุนท่ีบันทึกลงในระบบสารสนเทศกลางของ สกสว.  

  ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ประกอบด้วย

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม64
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  2.1 งบอุดหนุนเพื่อการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบอุดหนุน โดยจะ 

   เบิกจ่ายหลังจากที่ได้รับรายละเอียดโครงการที่จะอนุมัติมายัง สกสว.

  2.2 งบบริหาร ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบบริหาร จะเบิกจ่ายเมื่อพ้น 120 วัน  

   หลังจากเบิกจ่ายงบบริหารงวดที่ 1

ถาม หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม สามารถยื่นค�าของบประมาณผ่าน 

 กองทุนส่งเสริม ววน. ได้ในส่วนใดบ้าง 

ตอบ หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม สามารถยื่นค�าของบประมาณผ่านกองทุน 

 ส่งเสริม ววน. ได้ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  

 การวจัิยและนวตักรรม พ.ศ. 2562 ระบวุ่า หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม 

 ที่จะของบประมาณ จัดท�าค�าของบประมาณ ดังต่อไปนี้

 มาตรา 17 (1) ค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าและรายจ่ายตามภารกิจของ 

 หน่วยงานที่มิใช่โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและ 

 นวัตกรรม ให้เสนอต่อส�านักงบประมาณได้โดยตรง และให้ส�านักงบประมาณ 

 จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแต่ละหน่วย 

 มาตรา 17 (2) ค�าของบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

 และโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้เสนอต่อ กสว. ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว.  

 ก�าหนด และให้ กสว. พิจารณาค�าขอและผลการด�าเนินการของหน่วยงาน  

 แต่ละหน่วยในปีท่ีผ่านมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นงบประมาณของ 

 หน่วยงานนั้น 
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ถาม Block Grant / Multi-years ต่างกนัอย่างไร หน่วยงานสามารถย่ืนของบประมาณ 

 แบบ Multi-years ได้หรือไม่

ตอบ การจัดสรรทนุแบบ Block Grant หมายถึง การจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงนิรวม 

 จากกองทุนส่งเสริม ววน. (โดย สกสว.) ไปยังหน่วยบริหารและจัดการทุน  

 (ตามแผนปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยแผนงานและแผนงานย่อย) เพื่อให้ทุน  

 (Granting) และบริหารจัดการงานวิจัย รวมถึงส่งมอบผลงานที่สอดคล้องกับ 

 โปรแกรมนั้น ๆ (16+1 โปรแกรมของยุทธศาสตร์ อว.)

 ส่วน Multi-years หมายถงึ การจัดสรรงบประมาณ โดย สกสว. หรอืหน่วยบรหิาร 

 และจดัการทนุ ให้แก่หน่วยงาน 1 – 2 ปีต่อเนือ่ง โดยไม่ต้องยืน่ค�าของบประมาณ 

 ของแผนงานนัน้อกี ดงันัน้ หน่วยงานสามารถยืน่ของบประมาณแบบ Multi-years ได้ 

ถาม งบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. เป็นงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินนอก 

 งบประมาณ

ตอบ งบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. เป็นงบประมาณแผ่นดิน

ถาม ภาคเอกชนสามารถยื่นค�าของงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. อย่างไร

ตอบ ภาคเอกชนสามารถยื่นค�าของบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ผ่านหน่วย 

 บรหิารและจดัการทุน ในส่วนทีเ่ป็นทนุสนบัสนนุงานเชงิกลยทุธ์ (Strategic Fund)  

 โดยภาคเอกชนจะต้องด�าเนนิงานร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคประชาชน รวมถงึ 

 สถาบันการศึกษา (Quadruple Helix) ด้วย 

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม66
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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ก. นิยำมศัพท์ 22

ค�ำของบประมำณด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมายถึง ค�าขอเพื่อจัดตั้ง 

งบประมาณส�าหรับโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและ

นวตักรรมของหน่วยงาน ทีส่อดคล้องกบัระบบงบประมาณมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ 

(Strategic Performance Based Budgeting, SPBB) มีการแสดงความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563 - 2565)  

แผนแม่บทอ่ืน ๆ และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณ (หน่วยบริหารและจัดการทุน หรือหน่วยงาน) จะต้องจัดท�า

แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ของหน่วยรบังบประมาณ เพือ่ให้เกดิผลกระทบหรอืผลลัพธ์ ทีต้่องการให้เกดิต่อประชาชน

และประเทศ และแผนงาน ซ่ึงมีองค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจของ 

หน่วยรับงบประมาณ ที่มาและความส�าคัญของแผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย ผลผลิต 

ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน

โครงกำร “กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี” หมายถึง การด�าเนินกิจการที่เป็น 

การเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ผ่านกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ เทคโนโลย ีเพือ่ยกระดบัความสามารถในการผลิต

และการบรกิาร ตลอดจนความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจน 

ความเป็นอยูข่องสงัคม โดยรวมถงึการพฒันาบคุลากรและโครงสร้างพืน้ฐาน และการพฒันา 

ขีดความสามารถในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งภายในและจากต่างประเทศ  

เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

22 อ้างอิงจาก คู่มือปฏิบัติการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 และหลักการจ�าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ส�านักงบประมาณ

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม68
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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โครงกำร “กำรวิจัยและนวัตกรรม” หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลอง

อย่างเป็นระบบ อันจะท�าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง องค์ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ใน 

การตัง้กฎ ทฤษฎ ีแนวทางในการปฏบิตั ิเพือ่เป็นพืน้ฐานของการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้าง

นวัตกรรม อันจะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้

หน่วยงำนในระบบวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมายถึง หน่วยงานของรัฐและ

เอกชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม โดย

อ้างอิงตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562  

(มาตรา 7) ประกอบด้วยหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ 1) หน่วยงานด้าน

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

2) หน่วยงานด้านการให้ทุน 3) หน่วยงานที่ท�าวิจัยและสร้างนวัตกรรม 4) หน่วยงานด้าน

มาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

5) หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานซึ่งเป็น 

ผูใ้ช้ประโยชน์จากงานดงักล่าว และ 6) หน่วยงานด้านอืน่ตามทีส่ภานโยบายการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติก�าหนด
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แผนปฏบัิตกิำรด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม หมายถงึ แผนพฒันาวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และแผนการวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยรับงบประมาณจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นก

รอบแนวทางการปฏิบัติและก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณ 

ตลอดจนเชือ่มโยงกบักรอบยทุธศาสตร์ชาต ิและแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

(พ.ศ. 2563-2565) โดยหนึ่งหน่วยรับงบประมาณอาจมีแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการ

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมากกว่า 1 แผนงาน ใน 16 โปรแกรม ซึ่งมีเป้า

หมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญที่สอดคล้องในแต่ละโปรแกรมที่ชัดเจน (Objectives and 

Key Results: OKR)

แผนงำน หมายถึง แผนการด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่มีความสอดคล้อง

กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

มีแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งเชิงวิชาการ สังคม 

เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง หรือการก�าหนดเป็นนโยบาย แผนงานย่อยภายใต้แผนงาน 

ต้องมคีวามเชือ่มโยงกนั มกีารบรูณาการงานวจิยัแบบสหสาขาวชิา หรอืบรูณาการระหว่าง

เครอืข่ายการวจิยัทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ได้ผลงานวิจยัที่

มีศักยภาพสูงและสอดคล้องกับโปรแกรมตามยุทธศาสตร์ ที่มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่

ส�าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ที่ชัดเจน สามารถด�าเนินการวิจัยและน�า

ส่งผลผลิตและผลลัพธ์ได้ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด�าเนิน

การที่ชัดเจน และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม70
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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ข. ค�ำอธิบำยหัวข้อในค�ำของบประมำณ

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำน ววน.  
หมายถึง ผลกระทบ ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนและประเทศจะได้รับ 

จากการด�าเนนิการและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยก�าหนดค่าเป้าหมายและ

ตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน สอดคล้องโดยตรงกบัยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ

แผนงำนและงบประมำณเพื่อบรรลุเป้ำหมำย หมายถึง ชื่อแผนงาน ซ่ึงหน่วยงานได้ 

เรียงล�าดบัแผนงานตามความส�าคญัและศกัยภาพของหน่วยงานแล้ว พร้อมระบรุะยะเวลา

ด�าเนินงาน งบประมาณรายปี ของแต่ละแผนงาน (ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง)

โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลงบประมาณด้านการวิจัย

และนวัตกรรมของประเทศท่ีหน่วยงานได้รับ โดยระบุงบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบวิจัยและนวัตกรรม และงบเงินรายได้ของหน่วยงาน 

(ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง)

ผลงำนท่ีโดดเด่น หมายถึง ผลงานท่ีโดดเด่นจากการได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม 

โดยระบชุือ่ผลงานทีโ่ดดเด่น ช่วงปีทีด่�าเนนิการรเิริม่ – ปีทีส่ิน้สดุ ผลลพัธ์ และผลกระทบ

ลักษณะแผนงำน กรณีเป็นลักษณะแผนงานใหม่ ซึ่งจะเป็นแผนงาน 1 ปีหรือหลายปี  

จะระบขุ้อมลูเริม่ปีงบประมาณและปีงบประมาณสิน้สุด กรณเีป็นแผนงานต่อเนือ่ง จะระบุ

ข้อมูลเริ่มปีงบประมาณ ปีงบประมาณสิ้นสุด แผนงานปีที่ และระยะเวลา (ปี)
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หน่วยงำนร่วมด�ำเนินกำร / ภำคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด�ำเนินกำร
ระบชุือ่หน่วยงาน / บรษิทั แนวทางการร่วมด�าเนนิการ การร่วมลงทนุ (in-cash / in-kind) 

การร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind)

เป้ำหมำย และตัวช้ีวัดของแผนงำน หมายถึง เป้าหมายและตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

ของแผนงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ส�าคัญ (Objectives และ 

Key results) ของแพลตฟอร์ม / โปรแกรม

แนวทำงเชงิยทุธศำสตร์ของแผนงำน / แผนงำนย่อย หมายถงึ แนวทางการด�าเนินการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงาน / แผนงานย่อย

ท่ีมำและควำมส�ำคัญของแผนงำน หมายถึง จุดริเริ่ม / สภาพปัญหา ที่น�ามาสู ่

ความต้องการที่ท�าให้เกิดโครงการ เช่น กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย

ส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / ประชาชน แผนพัฒนาของ

ภาครัฐ แผนพัฒนาของหน่วยงาน เป็นต้น

วตัถปุระสงค์ของแผนงำน หมายถึง การระบุวตัถุประสงค์ของแผนงานเป็นข้อ ๆ  ตามล�าดบั 

ความส�าคัญ

งบประมำณของแผนงำน แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผน

งาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง ระยะเวลาด�าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี  

ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด�าเนินงาน) โดยระบุ ปีที่ด�าเนินการ ปีงบประมาณ 

งบประมาณที่เสนอขอ

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม72
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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รำยละเอียดงบประมำณของแผนงำน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง  

ระยะเวลาด�าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด�าเนินงาน) 

งบประมาณที่เสนอขอแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

 • งบบุคลากร

 • งบด�าเนินการ แบ่งเป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ

 • งบลงทุน แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

 • ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 

เหตุผลควำมจ�ำเป็นในกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ หมายถึง การระบุชื่อครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ

ภายใต้แผนงาน สถานภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ ลักษณะการใช้งานและความจ�าเป็น 

และการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์เม่ือแผนงานสิ้นสุด พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ 

ที่จะจัดซื้อ

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจำกงำนวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR ของแผนงำน / 
แผนงำนย่อย หมายถึง ผลของการด�าเนินงานตามแผนงาน ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  

(Product) การให้บริการ (Service) หรือองค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีตัวชี้วัด 

ผลส�าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา 
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 สาขาวิจัยที่จ�าแนกตาม Organisation for Economic Co-Operation and  

Development (OECD) ประกอบด้วย

 1) สาขาหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประกอบด้วยสาขาย่อยคณิตศาสตร์  

  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (เฉพาะซอฟแวร์) วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์  

  วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ 

  ธรรมชาติอื่น ๆ

 2) สาขาหลักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสาขาวิชาย่อย 

  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรม 

  เครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมการแพทย์  

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ 

  อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ

 3) สาขาหลกัแพทย์ศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยการแพทย์พืน้ฐาน การแพทย์ 

  คลนิกิ วทิยาศาสตร์สขุภาพ เทคโนโลยชีวีภาพทางด้านการแพทย์ วทิยาศาสตร์ 

  ทางการแพทย์อื่น ๆ

 4) สาขาหลักเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยเกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง  

  สตัวศาสตร์ สตัวแพทย์ศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพทางด้านการเกษตร วทิยาศาสตร์ 

  ทางด้านการเกษตรอื่น ๆ

 5) สาขาหลักสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์  

  ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ทางสังคมและ 

  เศรษฐกิจ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์อื่น ๆ

 6) สาขาหลักมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยประวัติศาสตร์และโบราณคดี  

  ภาษาและวรรณคดี ปรัชญา จริยธรรม และศาสนา ศิลปะ มนุษยศาสตร์อื่น ๆ

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม74
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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 สาขาการวิจัยที่จ�าแนกตาม International Standard Classification of 

Education (ISCED) ประกอบด้วย

 1) สาขาหลักศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู

 2) สาขาหลักมนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา

 3) สาขาหลักวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

 4) สาขาหลักนิติศาสตร์

 5) สาขาหลักสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  

  การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร  

  คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจบริการ

 6) สาขาหลกัวทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิประกอบด้วยสาขาย่อยวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ  

  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

 7) สาขาหลักแพทยศาสตร์และวิชาเกี่ยวข้องกับสุขภาพ

 8) สาขาหลักวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาย่อยวิศวกรรมศาสตร์  

  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรการอาชีวะ หัตถกรรมและ 

  อุตสาหกรรม การขนส่งและการคมนาคม

 9) สาขาหลักเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

 10) สาขาหลักวิชาอื่น ๆ
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เป้ำหมำยของแผนงำนย่อย / โครงกำร หมายถึง การระบถุงึผลลัพธ์สุดท้าย (Outcome) 

ที่คาดว่าจะได้จากการด�าเนินโครงการ โดยจะระบุท้ังผลที่เป็นเชิงปริมาณและผลเชิง

คุณภาพ 

แนวทำงเชงิยุทธศำสตร์ของแผนงำนย่อย / โครงกำร หมายถงึ แนวทางการด�าเนนิการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานย่อย / โครงการ

ท่ีมำและควำมส�ำคัญของแผนงำนย่อย / โครงกำร หมายถึง การอธิบายเหตุผล 

ที่มาของแผนงานย่อย / โครงการ รวมท้ังให้ระบุองค์ความรู้ใหม่ หรือผลผลิตที่คาดว่า 

จะได้รับ ตลอดจนผลกระทบของผลการวิจัยนั้นต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของแผนงำนย่อย/ โครงกำร หมายถึง การระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน

ย่อย / โครงการ เป็นข้อ ๆ ตามล�าดับความส�าคัญ

ขอบเขตของแผนงำนย่อย / โครงกำร หมายถงึ การระบขุอบเขตของการด�าเนนิการวจิยั

ว่าครอบคลุมอะไรบ้าง เช่น กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา พื้นที่ เป็นต้น

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม76
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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ทฤษฎี สมมติฐำน และกรอบแนวคิดของแผนงำนย่อย / โครงกำร

 1) ทฤษฎี (Theory) หมายถึง ค�าอธิบายที่เป็นนามธรรมของปรากฏการณ์ต่าง ๆ  

  โดยปรกติประกอบด้วยชุดของนิยามและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ 

  ที่ท�าให้เกิดมโนทัศน์และเข้าใจปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ได้อย่างเป็นระบบ  

  หรือข้อสรุปท่ีอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยบอกให้ทราบถึงกลไกเชิงเหตุ 

  และผล รวมทัง้กระบวนการของสิง่ต่าง ๆ  ทีถ่งึแม้จะไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง  

  แต่มีผลเป็นที่ประจักษ์

 2) สมมติฐาน หมายถึง (Hypothesis) ข้อคิดเห็นหรือถ้อยแถลงที่ใช้เป็นมูลฐาน 

  แห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย

 3) กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) หมายถึง การประมวล 

  ความคิดรวบยอดของงานวิจัยที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปรที่ศึกษา  

  ทั้งนี้ หลักส�าคัญในการเขียนกรอบแนวคิด คือ จะต้องอิงแนวคิด หลักการหรือ 

  ทฤษฎีท่ีน�ามาใช้เป็นกรอบการท�าวิจัย และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

  ที่ศึกษา

กำรทบทวนวรรณกรรม / สำรสนเทศ (Information) ท่ีเก่ียวข้อง หมายถงึ การส�ารวจ

สถานภาพความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่มีการตีพิมพ์แล้ว หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่มีการเผยแพร่แล้วอย่างครบถ้วน และแสดงความเชื่อมโยงมาสู่แผนงานย่อย / 

โครงการทีจ่ะด�าเนนิการ ว่าเป็นการท�าวจิยัเพือ่องค์ความรูใ้หม่ หรอืมุง่หวงัให้เกดิผลลัพธ์ 

ผลกระทบในการแก้ไขปัญหาใดตามยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทอื่น ๆ ของประเทศ
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ระดับควำมพร้อมทำงเทคโนโลยี (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�าลอง 

  (Breadboard) ในสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ (Component and /

  or breadboard validation in laboratory environment)

TRL 5: การทดสอบองค์ประกอบ และ / หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ�าลอง  

  (Breadboard) ในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Component and / or

  breadboard validation in relevant environment)

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม78
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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TRL 6: การทดสอบแบบจ�าลองของระบบหรือระบบย่อย หรือต้นแบบในสภาวะ 

  แวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง ซึง่อาจเป็นภาคพืน้ดนิหรืออวกาศ (System / subsystem  

  model or prototype demonstration in a relevant environment  

  (ground or space))

TRL 7: การทดสอบต้นแบบระบบในสภาวะแวดล้อมอวกาศ

  (System prototype demonstration in a space environment)

TRL 8: ระบบจรงิเสร็จสมบรูณ์และมคีณุสมบตัผ่ิานการทดสอบและสาธติบนภาคพืน้ดนิ 

  หรือในอวกาศ (Actual system completed and “flight qualified”  

  through test and demonstration (ground or space))

TRL 9: ระบบจริงได้รับการพิสูจน์ทางการบินโดยภารกิจส�าเร็จ (Actual system

  “flight proven” through successful mission operations)
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ระดับควำมพร้อมทำงสังคม (Societal Readiness Level: SRL)
มีรายละเอียด ดังนี้

SRL 1: การวเิคราะห์ปัญหาและก�าหนดความพร้อมของความรูแ้ละเทคโนโลยทีางด้าน 

  สังคมที่มี (Identifying problem and identifying societal readiness)

SRL 2: การก�าหนดปัญหา 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�าหนดขึ้นร่วมกับ 

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง (Initial testing of proposed solution(s)  

  together with relevant stakeholders)

SRL 4: ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นที่น�าร่องเพื่อยืนยัน 

  ผลกระทบตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และดูความพร้อมขององค์ความรู ้และ 

  เทคโนโลยี (Problem validated through pilot testing in relevant  

  environment to substantiate Proposed impact and societal  

  readiness)

SRL 5: แนวทางการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ ถูกน�าเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ที่เกี่ยวข้อง area (Proposed solution(s) validated, now by relevant  

  stakeholders in the area)

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
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SRL 6: ผลการศึกษาน�าไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอื่น และด�าเนินการกับผู้มีส่วนได ้

  ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลกระทบ 

  ที่เป็นไปได้ (Solution (s) demonstrated in relevant environment and  

  in co-operation with relevant stakeholders to gain initial feedback  

  on potential impact)

SRL 7: การปรบัปรงุโครงการ และ/หรอื การแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถงึ 

  การทดสอบแนวทางการพฒันา การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง 

  กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Refinement of project and / or solution and,  

  if needed, retesting in relevant environment with relevant  

  stakeholders)

SRL 8: เสนอแนวทางการพฒันา การแก้ปัญหาในรปูแบบแผนการด�าเนนิงานทีส่มบรูณ์  

  และได้รับการยอมรับ (Proposed solution(s) as well as a plan for  

  societal adaptation complete and qualified)

SRL 9: แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของโครงการได้รับการยอมรับและ 

  สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้กบัสิง่แวดล้อมอืน่ ๆ  (Actual project solution (s) 

  proven in relevant environment)

81
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ระยะเวลำกำรวิจัย ระบุระยะเวลาแผนงานย่อย / โครงการ วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด

ของแผนงานย่อย / โครงการ ตลอดจนระบุแผนการด�าเนินงานวิจัยรายเดือน / รายปี 

ศักยภำพของบุคลำกรวิจยัท่ีร่วมในแผนงำนย่อย ระบจุ�านวนผลงานตพีมิพ์, H-index, 

FWCI, เปอร์เซ็นต์นักวิจัยที่ตีพิมพ์ต่อนักวิจัยทั้งแผนงานย่อย

คณะผู้วิจัย ระบุรายละเอียดของช่ือ – สกุล ต�าแหน่งในโครงการ สัดส่วนการด�าเนิน

โครงการวิจัย

หลักกำรและเหตุผล แสดงถึงบริบทของพื้นที่และระบุที่ไปท่ีมาของปัญหาและความ

ต้องการของพื้นท่ี (Situation Review) และอธิบายความจ�าเป็นและความส�าคัญท่ี

โครงการวิจัยจะเข้าไปแก้ไขปัญหาส�าคัญ / พัฒนาศักยภาพที่ส�าคัญ และระบุค�าถามงาน

วิจัยของโครงการวิจัย

กรอบกำรวิจัย ที่เป็นแผนผังภาพแสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดของชุดโครงการ และมี

การแสดงความเชื่อมโยงโครงการย่อยภายในชุดเพื่อตอบเป้าใหญ่ร่วมกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัยและแผนกำรด�ำเนินงำนวิจัย ระบุวิธีการด�าเนินงานวิจัยที่ส�าคัญโดย

สรปุ และแสดงแผนการด�าเนนิงานรายกจิกรรมและระยะเวลาทีใ่ช้ ในแต่ละปีงบประมาณ

สถำนที่ท�ำกำรวิจัย ระบุประเทศ จังหวัด พื้นที่ท�าวิจัย หรือชื่อสถานที่

มำตรฐำนกำรวิจัย (ถ้ามี) เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในกระบวนการด�าเนินงานวิจัย  

ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ หน่วยงาน / นักวิจัยจึงควรมี 

การบริหารจัดการให้เกิดมาตรฐานในกระบวนการวิจัย เช่น มาตรฐานการวิจัยในคน 

มาตรฐานการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการ 

ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เป็นต้น

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
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ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจำกงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับ OKR (Output /  
Outcome /  Impact) ของโครงกำร ระบุ Key Result - 1 (ตวัชีว้ดัหลกั) และ Key Result  - 2 

(ตัวชี้วัดรอง) (ถ้ามี) จ�าแนกตามปีงบประมาณ โดยระบุรายละเอียดดังนี้

 1. ผลผลิต 

  • ผลส�าคญัทีจ่ะเกิดข้ึน (ระบตุวัเลขทีเ่ป็นค่าเป้าหมายพืน้ฐาน (Baseline Data)  

   และใส่ค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่ชัดเจน)

 2. ผลลัพธ์

  • ผลส�าคญัทีจ่ะเกิดข้ึน (ระบตุวัเลขทีเ่ป็นค่าเป้าหมายพืน้ฐาน (Baseline Data)  

   และใส่ค่าเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่ชัดเจน)

  • ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ

  • แนวทางการน�าผลงานไปขยายผล / ใช้ประโยชน์

 3. ผลกระทบ

  • ผลส�าคัญที่จะเกิดขึ้น (ระบุเป็นค่าเป้าหมายที่ชัดเจน)

  • ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ

83
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แนวทำงกำรขับเคลื่อนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบของ
โครงกำร

 • การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ท�าการวิจัยทั้งในและ 

  ต่างประเทศ (ถ้าม)ี (Connections with other experts within and outside  

  Thailand) และแผนท่ีจะติดต่อหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง 

  การสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย

 • การเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์จาก 

  งานวจิยั (Stakeholder and User Engagement) โดยระบชุือ่หน่วยงานภาครฐั  

  เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการด�าเนินงานร่วมกัน 

  และการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน  

  รวมถึงอธิบายกระบวนการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

  เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม84
ปีงบประมาณ 2563 - 2565
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1.	 รู้จัก	สกสว.	

ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

(Thailand Science Research and Innovation) หรือเรียก

โดยย่อว่า สกสว. (อังกฤษ: TSRI) เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

มีฐานะเป็นนิติบุคคลท�าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการและ

งานด้านธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม หรือ กสว. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ 

สหวทิยาการ เพือ่สร้างองค์ความรู ้พัฒนานโยบายสาธารณะ และ

สนับสนุนการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ค.

Inner.indd   87 19/8/2563 BE   20:16



สกสว. มีหน้าที่และอ�านาจตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

 1. รบัผดิชอบงานวชิาการและงานธรุการ รวมถงึสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวก 

  ให้การปฏบิติัหน้าทีข่อง กสว. และคณะกรรมการพจิารณางบประมาณด้าน ววน.  

  ตามมาตรา 12 (2) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ศกึษาวเิคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวจิยัและนวตักรรม ในระดบัชาต ิ

  และนานาชาติ เพื่อน�าเสนอต่อสภานโยบายในการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  

  และแผน รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

 3. จัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน ววน. ของประเทศ เสนอต่อ กสว.

 4. จัดท�ากรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศเสนอต่อ กสว.

 5. จัดท�าค�าของบประมาณของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 

  งบประมาณด้าน ววน. ตามมาตรา 12 (2)

 6. จดัท�าหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจดัท�าค�าของบประมาณและการจดัสรรงบประมาณ 

  ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อ กสว.

 7. กลั่นกรองค�าของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้ 

  สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ของประเทศ และหลักเกณฑ์ ตามมาตรา 41 (4)

 8. จัดท�าข้อเสนอ และริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส�าคัญของประเทศ 

  ที่ต้องด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน รวมทั้งขับเคล่ือน 

  และประสานการด�าเนินงานดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วม 

  ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

 9. เสนอความเหน็ต่อ กสว. เก่ียวกับทศิทางและแนวทางการด�าเนนิงาน ของหน่วยงาน 

  ในระบบวิจัยและนวัตกรรม

หน้าที่และอ�านาจ

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
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 10. เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการก�ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุง 

  และแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม

 11. เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการท�างานร่วมกัน 

  ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคล 

  หรือหน่วยงาน ในต่างประเทศในด้านการวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอด 

  วิทยาการหรือเทคโนโลยี รวมทั้งจัดท�า และเสนอมาตรการ สิทธิประโยชน์ และ 

  แรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมการด�าเนินการดังกล่าว

 12. เสนอความเห็นต่อ กสว. เก่ียวกับการก�ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดท�า 

  และการด�าเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน ววน. ของประเทศ  

  รวมถึงการก�ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

  ในระบบวิจัยและนวัตกรรม

 13. ประสานงานและให้ความร่วมมอืกบัส่วนราชการ หน่วยงานอืน่ของรัฐ และเอกชน  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 

  การวจิยัและนวตักรรม และการด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจของ กสว. และ 

  กองทุน

 14. จัดท�ารายงานประจ�าปีของ กสว. และกองทุน เสนอต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี  

  และสภานโยบาย

 15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรี  

  รัฐมนตรี สภานโยบาย หรือ กสว. มอบหมาย
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วิสัยทัศน์

สำนพลังและขับเคลื่อนระบบวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนำแล้วอย่ำงยั่งยืน
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงภำยในปี 2580

พันธกิจ

1. จัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)  

 และริเริ่มแผนงาน ววน. ที่ส�าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐ  

 และอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาค และสถาบันความรู้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ของประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. จดัท�าแผนและจดัสรรงบประมาณ ก�ากบั ตดิตาม การใช้งบประมาณ อย่างมีธรรมาภิบาล

3. บริหารจัดการกองทุนส่งเสริม ววน. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมี 

 หลักธรรมาภิบาล

4. ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และขับเคลือ่นระบบและเครอืข่ายหน่วยงานในระบบ ววน. ของประเทศ 

  ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ ววน. และการติดตาม 

 ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งใน 

 เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม90
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2.	โครงสร้าง	สกสว.

สกสว. ได้จัดโครงสร้างองค์กรเป็น 5 กลุ ่มภารกิจหลัก ซ่ึงประกอบด้วย  

20 ภารกิจย่อย โดยงานในแต่ละกลุ่มภารกิจยึดตามหน้าที่และอ�านาจหน้าท่ีก�าหนดไว ้

ตามกฎหมาย และการก�าหนดกลุ่มภารกิจได้ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการให้เกิด

ความสอดคล้อง และน�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวตักรรม ซึง่โครงสร้างองค์กร (Organization Profile) ได้น�าเข้าสูก่ารพิจารณาของ

คณะกรรมการอ�านวยการส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม 

ในวนัที ่17 พฤษภาคม 2562 และได้รบัความเห็นชอบให้ สกสว. ด�าเนนิงานจดัแบ่งส่วนงาน 

ตามโครงสร้างดังกล่าว เป็นเวลา 1 ปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

2.1	 กลุ่มภารกิจนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผน	ววน.	ประกอบด้วย

 1) ภารกิจการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน ววน. ในประเทศและต่างประเทศ

 2) ภารกิจการจัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และกรอบงบประมาณ ววน.

 3) ภารกิจการจัดท�าแผนบูรณาการ ววน. เพื่อชุมชนและพื้นที่

 4) ภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และการริเริ่มงานวิจัยและนวัตกรรมส�าคัญ

2.2	 กลุ่มภารกิจการบริหารระบบงบประมาณ	ววน.	ประกอบด้วย

 1) ภารกิจการจัดท�าแผนงบประมาณ

 2) ภารกิจการจัดสรรงบประมาณ

 3) ภารกิจการก�ากับและติดตามการใช้งบประมาณ

 4) ภารกิจการพัฒนาธรรมาภิบาลงบประมาณ

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม92
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2.3	 กลุ่มภารกิจการด�าเนินการกองทุน	และอ�านวยการ	ประกอบด้วย

 1) ภารกิจด�าเนินการกองทุน

 2) ภารกิจอ�านวยการ

 3) ภารกิจพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

 4) ภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

2.4	 กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบ	และเครือข่าย	ววน.	ประกอบด้วย

 1) ภารกิจพัฒนาระบบ ววน. และระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม

 2) ภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน.

 3) ภารกิจติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ ววน.

  และสนับสนุนการติดตาม และประเมินผลงานวิจัย และนวัตกรรม

 4) ภารกจิสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืของหน่วยงานในระบบ ววน. ทัง้ในประเทศ 

  และต่างประเทศ

2.5	 กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ	ประกอบด้วย

 1) ภารกิจการส่งเสริมระบบการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

 2) ภารกิจการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้และนวัตกรรม

 3) ภารกิจการจัดการโครงการวิจัยที่ก�าลังด�าเนินการ (Ongoing)

 4) ภารกิจบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมองค์กร
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ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 02 278 8200 02 298 0476 

 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�าเนินการกองทุนและอ�านวยการ	

นางสาววิภาวี มะมา
02 278 8287

wipawee@trf.or.th

กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบ	และเครือข่าย	ววน.	

นางสาวธนาภรณ์ ส�าราญถิ่น
02 278 8351

tanaporn@trf.or.th

กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ	

นางสาวนภัสนันน์ กล้าวิทย์การ
02 278 8219

napatsanan@trf.or.th

http://www.tsri.or.th

ง.	ข้อมูลติดต่อ	สกสว.

คู่มือส�ำหรับหน่วยรับงบประมำณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม94
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เอกสารอ้างอิง

ส�านักงบประมาณ, คู่มือปฏิบัติการจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่าย  

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักการจ�าแนกประเภท 

 รายจ่ายตามงบประมาณ.

ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม, เอกสาร 

 ประกอบการชีแ้จงเสนอต่อคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษา 

 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2563.

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,  

 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดี 

 ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563.

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 แห่งชาติ และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

 นวัตกรรม, นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

 วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์  

 วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565.
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