ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

ตราสัญลักษณ์องค์กร ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นรูปแบบที่ประยุกต์มาจากเครื่องหมายของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รูปโลกสีทองบนพื้นสีขาว แสดงที่ตั้งของประเทศไทย ลูกโลกวางอยู่บนริ้วน�้ำเงิน 3 ริ้ว
ริ้วบน หมายถึง วิทยาศาสตร์ ... ริ้วกลาง หมายถึง วิจัย ... ริ้วล่าง หมายถึง นวัตกรรม
โดยรวมหมายถึง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศไทย ด้วยระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด้านล่างของภาพมีตัวอักษร สกสว. และ TSRI ซึ่งเป็นอักษรย่อของหน่วยงาน
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สารผู้บริหาร

สารประธานกรรมการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2562 ทีผ่ า่ นมาเป็นปีแห่งพลวัตและการเปลีย่ นแปลง
สูง เนื่องจากเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จุดตัง้ ต้นของการปรับกระบวนทัศน์ การด�ำเนินงานและทิศทาง
การพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อววน.)
ให้ ส อดคล้ อ งและบู ร ณาการด้ า นวิ จั ย และนวั ต กรรมให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของประเทศและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ�้ำซ้อน และ
สามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการอำ�นวยการ
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ในกระบวนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
มีการเปลีย่ นแปลงบทบาทหน้าทีข่ อง “ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)”
ไปสูก่ ารบริหารงานภายใต้กรอบพันธกิจใหม่ของ “ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 136
ตอนที่ 57 ก หน้า 8 ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้
ในวันถัดไป
สาระส�ำคัญของการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ มีสี่ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ก�ำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนด้าน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ก�ำหนดกรอบวงเงิน
และจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประการที่สอง ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.) ท�ำหน้าที่เสนอแนะต่อสภานโยบายฯ ในการจัดท�ำนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึง
เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจ�ำปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศต่อสภานโยบายฯ รวมทัง้ เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงิน
ประการที่สาม จัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ประการที่สี่ จัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยมี ส� ำ นั ก งานสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ท�ำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการ และงานธุรการของ

สกสว.
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สภานโยบายฯ และมีส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ท�ำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงาน
เลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ในช่ ว งการเปลี่ ย นผ่ า น คณะกรรมการนโยบายกองทุ น
สนับสนุนการวิจยั ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม และคณะกรรมการอ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัตินี้
การด�ำเนินงานของ สกสว. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562
จึงเป็นการบริหารจัดการสองรูปแบบ คือ
• ปิดงานเดิม คือ งานสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนาของ
สกว. ที่ท�ำมา 27 ปี และ
• เปิดงานใหม่ คือ เตรียมความพร้อมในการท�ำงานแบบทัน
ท่วงที ให้เกิดภาพรวมของระบบด้านการวิจยั และนวัตกรรม สามารถ
ขับเคลือ่ นไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาและบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ในฐานะคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(กสว.) และคณะกรรมการอ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหาร สกสว. ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและรองรับ
การท�ำงานตามวัตถุประสงค์หลักของการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ในปีที่ผ่านมา สกสว. ได้อนุมัติและเห็นชอบ
ประเด็นที่ส�ำคัญ อาทิ
• อนุมัติแผนปฏิบัติการ และวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ของกองทุนส่งเสริม ววน. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• เห็นชอบค�ำของบประมาณของกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• การอนุมตั แิ ผน กรอบวงเงิน ระบบการจัดสรร และบริหาร
งบประมาณบูรณาการทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• เห็ น ชอบระเบี ย บคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุน
ในระยะต่อมา ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม น�ำเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจาก กสว. เสนอต่อ
สภานโยบายฯ ในประเด็นการจัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และกรอบวงเงิน
งบประมาณประจ�ำปีดา้ นวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
รวมทั้ ง ระบบการจั ด สรรและบริ ห ารงบประมาณแบบบู ร ณาการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
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และแผนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สภา
นโยบายฯ ให้ความเห็นชอบ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของ สกว. ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2562 ก่อนการเปลี่ยนภารกิจเป็น สกสว.
ได้มกี ารผลักดันเรือ่ งการน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยคณะกรรมการ
นโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้อนุมัติในประเด็นส�ำคัญ อาทิ
กรอบวงเงินรวมของแผนงานวิจยั และนวัตกรรมทีส่ ำ� คัญ (Spearhead
Research and Innovation Program) ที่ สกว. ได้รับมอบหมาย
ให้ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU)
แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม เป็นต้น
การสนับสนุนงานวิจยั ของ สกว. ตลอดระยะเวลา 27 ปีทผี่ า่ นมา
จนถึงช่วงเปลีย่ นผ่านสูก่ ารปฏิบตั งิ านตามภารกิจใหม่นนั้ สกว. ได้สร้าง
นักวิจัย สร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบและโครงการวิจัย เพื่อ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลงานวิจัย และการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศตลอดมา
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา นับว่าประสบความส�ำเร็จระดับ
หนึ่ง ทั้งนี้การท�ำงานใหม่ของ สกสว. ต้องอาศัยบุคลากร สกว.
จ�ำนวนหนึ่งและบุคคลากรใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ โลกทัศน์ ที่ต่างจาก
การท�ำงานของ สกว. หลายมิติ อาทิ
• ประเด็นแรก จากงานเดิมที่ สกว. ท�ำงานระดับโครงการ
ไปสู่งานใหม่ที่ สกสว. ท�ำงานระดับมหภาค ทั้งภาคเศรษฐกิจสังคม
และระดับประเทศ ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย กลไก ยุทธศาสตร์ระดับ
ประเทศ เพื่อให้วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล�้ำ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี
• ประเด็ น ที่ ส อง พั ฒ นาผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว ม (Stakeholder
development) ที่เปลี่ยนจากท�ำโครงการวิจัยคือ นักวิจัย ไปสู่ผู้มี
ส่วนร่วมที่กว้างขวาง หลากหลาย และซับซ้อน ได้แก่ องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพือ่ สร้าง ขับเคลือ่ น และจัดระบบนิเวศ
เพื่อวิจัยและนวัตกรรม
• ประเด็นใหม่ทสี่ ำ� คัญ คือ การระดมทรัพยากรการเคลือ่ นที่
ไปข้ า งหน้ า สกสว. จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้
ท�ำงานใหม่ได้ รวมทั้งต้องมีการจัดรูปองค์กรที่พลวัต
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ สกสว. ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท ปฏิบัติงานจนบรรลุ
ผลส�ำเร็จอย่างเต็มความสามารถ ในท้ายนี้ขอเป็นก�ำ ลังใจให้แก่
สกสว. ในการด�ำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทหน้าที่ใหม่ และ
เชื่อมั่นว่าต่อจากนี้ สกสว. จะสามารถท�ำให้เกิดควา มเข้มแข็งของ
ระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรมของประเทศต่อไป

6

◗

สารผู้บริหาร

สารผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
ปี พุ ท ธศั ก ราช 2562 นั บ เป็ น ปี แ ห่ ง การปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศไทยอย่างเต็มรูป โดยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2562 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้พร้อมกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมอีก 9 ฉบับ เป็นที่มาของการยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 และมีการโอนภารกิจของส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) มาเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นับแต่บัดนั้น การเปลี่ยนแปลง
ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยความเห็ น พ้ อ งของฝ่ า ยบริ ห ารและนิ ติ บั ญ ญั ติ
ที่ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำคั ญ และจ�ำเป็ น ของการพั ฒ นาประเทศ ต้ อ งอาศั ย
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ
ให้เกิดความรู้ เพื่อน�ำไปใช้ในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งจ�ำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
นวั ต กรรม ทั้ ง ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ให้สนองต่อความต้องการของประเทศเพื่อให้นโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ และแผนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม น� ำ ไปสู ่
การปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ การก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในขณะที่ภาพรวมของศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศไทยในบริบทโลก ในปีนมี้ แี นวโน้มทีด่ ขี น้ึ พิจารณาจาก
ข้อมูลการจัดอันดับให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม
โดยสถาบัน IMD เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 30 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 25
ในปี 2562 จากทั้งหมด 63 ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ ซึ่งนับว่าเป็นอันดับ
ทีด่ ที สี่ ดุ ของไทยในรอบสิบปี และมีอนั ดับโครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 42 ในปี 2561 ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 38 สอดคล้อง
กับดัชนีนวัตกรรมโลก (The Global Innovation Index) ที่ประเทศไทย
ได้รับการจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรม ขยับจากอันดับที่ 44 ในปี
2561 ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 43 ในปี 2562 จากทั้งหมด 129 ประเทศหรือ
เขตเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็นแนวโน้มที่น่ายินดีของการก้าวเข้าสู่ยุคของการ
ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันภาพความ

สกสว.


รายงานประจ�ำปี 2562

เปลี่ยนแปลงของข้อมูลดัชนีดังกล่าวนับเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย
ยิ่ ง ขึ้ น ในภารกิ จ การขั บ เคลื่ อ นระบบวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศในอนาคต
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.
2562 มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบ
วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาการวิจยั และ
วิทยาการทุกแขนง สร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ
และสนั บ สนุ น การน� ำ ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมไปใช้ ใ นเชิ ง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล
และยั่ ง ยื น สกสว. ได้ รั บ มอบหมายให้ ด� ำ เนิ น ภารกิ จ ส� ำ คั ญ
ในการขั บ เคลื่ อ นเชิ ง ระบบและบู ร ณาการเชื่ อ มโยงระบบ
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ผ่ า นการจั ด ท� ำ นโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ววน.)
พร้อมการบริหารและจัดสรรงบประมาณด้วยกลไกของกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานใน
ระบบ ววน. โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การสร้างผลกระทบโดย
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาสังคม รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและเสริม
พลังให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน.
ในช่วงแรกเริ่ม สกสว. ได้ออกแบบโครงสร้างองค์กรให้มี
กลุม่ ภารกิจพืน้ ฐาน 5 กลุม่ ภารกิจ ได้แก่ (1) กลุม่ ภารกิจนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผน ววน. (2) กลุ่มภารกิจการบริหารระบบ
งบประมาณ (3) กลุม่ ภารกิจการด�ำเนินการกองทุนและอ�ำนวยการ
(4) กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม
และเครือข่าย และ (5) กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการ
ผลผลิตและผลกระทบ โดยยึดตามหน้าที่และอ�ำนาจที่ก�ำหนด
ไว้ตามกฎหมาย และให้ความส�ำคัญต่อการบูรณาการให้เกิด
ความสอดคล้องเพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ
เป้าหมายที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
และพร้อมทั้งการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
การด�ำเนินงานของ สกสว. ในช่วงขวบปีแรกก่อเกิดผล
รูปธรรม ดังต่อไปนี้
1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม สกสว. มีภารกิจหลักตามกฎหมายในการ
จัดท�ำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.)
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ที่ มี เ ป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ส� ำ คั ญ เพื่ อ ชี้ ทิ ศ ทางการลงทุ น
และพัฒนาด้าน ววน. ของประเทศ และเป็นแนวทางจัดสรร
งบประมาณด้าน ววน. อย่างบูรณาการ ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับพื้นที่ ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญในปี 2562 สกสว. ได้จัดท�ำ
แผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563 - 2565 ที่ให้ความส�ำคัญกับข้อมูล
การมองภาพอนาคต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมกับส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยได้เสนอแผนด้าน ววน.
ประกอบด้วยกรอบยุทธศาสตร์ 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ (1) การ
พั ฒ นาก� ำ ลั ง คนและสถาบั น ความรู ้ (2) การวิ จั ย และสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (3) การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
(4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และมีโปรแกรมภายใต้ยทุ ธศาสตร์แต่ละด้าน
รวม 16 โปรแกรม รวมถึงได้พฒ
ั นาแผนงานริเริม่ ส�ำคัญ (Flagship
Program) ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและมีศักยภาพส่งผล
กระทบสูงทั้งในระดับประเทศหรือระดับสากล จ�ำนวนทั้งสิ้น
27 แผนงาน อาทิ แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(BCG in Action) แผนงานการส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐาน
ขับเคลือ่ นประเทศในอนาคต (AI for All) แผนงานวิจยั บูรณาการ
จีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) แผนงานชุมชน
นวัตกรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้เตรียมการจัดท�ำรายงานสถานการณ์
การพัฒนาระบบ ววน. ของประเทศ และการจัดท�ำรายงานวิจัย
เชิงระบบ ในระบบส�ำคัญทางด้านการเกษตร พลังงาน การอยู่
ร่วมกันของสังคม และเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ สอวช. เพือ่ เป็น
ฐานส�ำหรับโครงการริเริม่ ส�ำคัญและการสนับสนุนการปรับเปลีย่ น
นโยบายของรัฐบาลด้วยข้อมูลจากงานวิจัยในอนาคตอีกด้วย
2 การบริหารระบบงบประมาณ ววน. ของประเทศ
แบบบู ร ณาการที่ มุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ การปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย และ
นวัตกรรมครัง้ นี้ ได้ออกแบบให้ สกสว. มีบทบาทเป็นตัวจักรส�ำคัญ
ในการปฏิ รู ป ระบบงบประมาณของประเทศ โดยท� ำ หน้ า ที่
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ (Policy Deployment) ท�ำงานผ่าน
กลไกการบริหารระบบงบประมาณ (Budget allocation) แบบ
บู ร ณาการที่ มุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ มี ก ารก� ำ หนดกรอบวงเงิ น ด้ า น
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ววน. อย่างเป็นเอกภาพและ
มีทิศทาง
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สารผู้บริหาร

ในปี 2562 สกสว. ได้ดำ� เนินการบริหารระบบงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง
ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังต่อไปนี้ (1) การจัดท�ำกรอบงบประมาณ
ววน. โดยเสนอกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 จ�ำนวน 37,000 ล้านบาท ต่อสภา
นโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
แห่งชาติ และได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการก�ำหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณด้าน ววน. ขึ้น โดยใช้ข้อมูลการประมาณการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศและตั้ ง เป้ า หมายการลงทุ น ด้ า น
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มาประกอบการ
ก�ำหนดกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. อย่างมีหลักการ
(2) การจัดท�ำค�ำของบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ก่อนเสนอส�ำนักงบประมาณ
เพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี ใ นวงเงิ น เดี ย วกั น กั บ กรอบวงเงิ น
งบประมาณด้าน ววน. คือ 37,000 ล้านบาท (3) การเตรียม
การและชี้แจงงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับจัดสรรจ�ำนวน 12,554 ล้านบาท
ต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา ซึง่ ในชัน้ ต้นคณะอนุกรรมาธิการฯ
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาตัดลดงบประมาณกองทุนลง 8,000
ล้านบาท แต่ต่อมา สกสว. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) ได้ด�ำเนินการ

อุทธรณ์จนกระทั่งได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้า
กองทุน ววน. คืนมาเต็มจ�ำนวน 12,554 ล้านบาท (4) การจัดสรร
งบประมาณ เป็นช่วงเตรียมการและจัดท�ำหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ ผ่านหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกกระทรวง อว.
จ�ำนวน 58 หน่วยงาน และผ่านหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม
(Program Management Unit หรือ PMU) จ�ำนวน 7 แห่ง
และ (5) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ออกแบบ
ระบบการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณควบคู่
กับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ ววน. ผ่าน
ระบบสารสนเทศแบบ Realtime
3 การบริหารกองทุน ววน. กลไกส�ำคัญที่เกิดขึ้นจาก
การปฎิรูปเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบ
การวิจยั และนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ คือ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(กองทุน ววน.) โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.) ท�ำหน้าที่บริหารกองทุน และ สกสว. ซึ่งมี
ประสบการณ์การบริหารกองทุนมากว่า 27 ปี ท�ำหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการ ในปี 2562 เป็นการเตรียมการเรือ่ งระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ การบริหารกองทุน ววน. ซึ่งมีขอบเขตวัตถุประสงค์
กองทุนทีค่ รอบคลุมกว้างขวางทัง้ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนโครงการขนาด
ใหญ่ การเพิ่มสมรรถนะการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยจากต่างประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือ
ของหน่วยงาน และการน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนและพื้นที่ การบุกเบิกงานวิจัยขั้นแนวหน้าและการสร้าง
นวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ มความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
การบริหารกองทุน ววน. มีแนวคิดการบริหารโดยมองภาพรวม
ของงบประมาณและทรัพยากรด้าน ววน. ของประเทศอย่างเป็น
ระบบ เพื่อลดความซ�้ำซ้อนและเกิดการบูรณาการของแผนงาน
โครงการของระบบ ววน. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
4 การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ววน.) ระบบบริหารจัดการงานวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน.
เป็นอีกภารกิจส�ำคัญของ สกสว. ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อน
เชิงระบบและบูรณาการเชื่อมโยงระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรมของประเทศ ผลการด� ำ เนิ น งานในปี 2562 ใน
การพัฒนาระบบ ววน. และระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรม ได้ศึกษาสถานภาพของระบบ วิเคราะห์ภาพรวม
การเชื่อมโยงเชิงระบบของหน่วยงานในระบบ ววน. ศึกษา

สกสว.


รายงานประจ�ำปี 2562

รูปแบบความส�ำเร็จและกลไกของระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ของหน่วยงานให้ทุน เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ส่วนด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานใน
ระบบ ววน. สกสว. ร่วมกับ สอวช. จัดประเภทหน่วยงานในระบบ
ววน. ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมวิทยาศาสตร์
การวิ จั ย และนวั ต กรรม พ.ศ. 2562 โดยได้ ก� ำ หนดรายชื่ อ
หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานด้าน
การให้ทุนที่ชัดเจนเพื่อการขับเคลื่อนการด�ำเนินการของระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในระยะแรก ส่วนหน่วยงาน
อื่นๆ ได้ก�ำหนดเป็นภาพรวม การจัดประเภทหน่วยงานดังกล่าว
ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานโยบายฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2562 และได้เข้าเยี่ยมพบปะหน่วยงานด้านการให้ทุน ด้านการ
ท�ำวิจัยและสร้างนวัตกรรม ด้านมาตรวิทยา ด้านการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์
จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบ
ววน. ร่วมกัน รวมถึงได้การเตรียมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กั บ หน่ ว ยงานในระบบ ววน. ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ อาทิ
การริเริ่มโครงการ Global Partnership Fund เพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศในลักษณะ
Agenda Based Development อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้
ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบ ววน. ได้
ออกแบบระบบข้อมูลและประมวลผลเพือ่ รองรับทัง้ การประเมิน
ผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบของงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณจาก
กองทุน ววน. และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานใน
ระบบ ววน.
5 การพั ฒ นาระบบการจั ด การผลผลิ ต ผลลั พ ธ์
และผลกระทบจากองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การน�ำไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ การสนับสนุนการน�ำผลงาน
วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยัง่ ยืน เป็นวัตถุประสงค์
ส�ำคัญของการจัดตั้ง สกสว. ดังนั้นจึงได้ออกแบบการบริหารงาน
เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ดงั กล่าวด้วยการด�ำเนินภารกิจการส่งเสริม
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหนุนเสริมให้
สังคมไทยขับเคลื่อนบนฐานความรู้ โดยเป็นการมองภาพและ
เชือ่ มโยงเชิงระบบ ในช่วงเปลีย่ นผ่านได้ดำ� เนินการศึกษาประมวล
สถานภาพการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดย
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ทบทวนแนวทางการส่งเสริม มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพรวมการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน
ในระบบ ววน. ทั้งด้าน Supply และ Demand เพื่อน�ำไปใช้
ในการสนับสนุนการท�ำงานด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของ
สกสว. รวมทัง้ ได้รเิ ริม่ แนวคิดจัดท�ำต้นแบบการบริหารข้อมูลและ
การจัดการความรูส้ ำ� หรับผูใ้ ช้ประโยชน์ ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ คาดหวังว่า
จะน�ำไปสูก่ ารสร้าง National Research Utilization Platform
ให้เป็น Active Platform เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมการน�ำผลงาน
วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ตอบโจทย์การเป็น
ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และการเตรียมคนไทยสูศ่ ตวรรษ
ที่ 21 ตามเป้าหมาย
ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการสนับสนุนงานวิจัยและ
บริหารจัดการกองทุนที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี 2562 สกว. ได้รับ
“รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ” จากการสร้างผลงานโดดเด่นใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รบั รางวัลทุนหมุนเวียน
ดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง ต่อเนื่องกันถึง 8 ปี (พ.ศ. 2555 พ.ศ.2562) นับเป็นภาพสะท้อนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
และการบริหารงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ก่อให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรมที่ส�ำคัญคือ มีการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางและเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในทุกด้านอย่างแท้จริง
และจากความมุง่ มัน่ ไม่หยุดนิง่ ในการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายการเป็นองค์กรดิจทิ ลั เต็มรูปแบบ (Fully
Digitized) สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศ จึงท�ำให้ สกว. ได้รับ “รางวัลรัฐบาล
ดิจิทัลประจ�ำปี 2562” หรือ “Digital Government Awards
2019” ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่จะยังคงรักษาไว้และ
พัฒนาสานต่อให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในบทบาทของ สกสว.
สกสว. มุ่งหวังใช้ทุนความรู้จากการสนับสนุนงานวิจัย
ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และองค์ความรู้พื้นฐาน ภาคีเครือข่าย
ทั้งนักวิจัย หน่วยงานวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายในต่างประเทศ และความสามารถ
ในการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และบริ ห ารกองทุ น ที่ สั่ ง สม
ประสบการณ์มายาวนานถึง 27 ปี เป็นพลังในการขับเคลื่อน
ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามภารกิจใหม่ โดย
คาดหวังจะส่งมอบระบบและนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่ดี มีประสิทธิภาพสูง และมี Accountability ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ ววน. เพื่อการพัฒนาประเทศ
ให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

10

◗

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์

โครงสร้างองค์กรใหม่

เพื่อขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ
ที่มาของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) เกิดขึน้
โดยพระราชบัญญัตสิ ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 มาตรา 43 โดยให้มีส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เรียกโดยย่อว่า “สกสว.” ท�ำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ
ของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
แต่จะต้องไม่ด�ำเนินการวิจัยเอง ทั้งนี้ สถานะของ สกสว. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะ
เป็นนิตบิ คุ คล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

สกสว.
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โครงสร้างและกลไกการท�ำงาน
การเตรียมการในช่วงเปลี่ยนผ่านจากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปเป็น สกสว. ได้ด�ำเนินการประชุม
ร่วมกับคณะท�ำงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และระดม
ความเห็นจากผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยกร่างโครงสร้าง
องค์กรใหม่ขึ้นมา โดยยึดตามหน้าที่และอ�ำนาจที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมาย และการก�ำหนดกลุ่มงานได้ให้ความส�ำคัญต่อการ
บูรณาการให้เกิดความสอดคล้อง และน�ำไปสูเ่ ป้าหมายการพัฒนา
ความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี
5 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (2) กลุม่ ภารกิจการบริหาร
ระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3) กลุ่ม
ภารกิจการด�ำเนินการกองทุนและอ�ำนวยการ (4) กลุ่มภารกิจ
การพัฒนาระบบและเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และ (5) กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและ
ผลกระทบ

โครงสร้างใหม่นไี้ ด้ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวั ต กรรม เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2562 และได้รับ
ความเห็ น ชอบให้ สกสว. ด� ำ เนิ น งานจั ด แบ่ ง ส่ ว นงานตาม
โครงสร้างนี้ได้เป็นเวลา 1 ปีงบประมาณ ถึง 30 กันยายน 2563
เพื่อท�ำหน้าที่พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการกระบวนการ
ท�ำงานส�ำคัญ และสร้างนวัตกรรมองค์กรเพื่อน�ำไปสู่องค์กร
บูรณาการและดิจิทัล

โครงสร้างองค์กรแสดงความเชื่อมโยงของกลุ่มภารกิจแบบบูรณาการและมี Feedback Loop แสดงดังต่อไปนี้

กสว.
สกสว.
กลุมภารกิจนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผน ววน.

กลุมภารกิจบร�หาร
ระบบงบประมาณ ววน.

กลุมภารกิจดำเนินการ
กองทุนและอำนวยการ

งานตรวจสอบภายใน
กลุมภารกิจพัฒนา
ระบบและเคร�อขาย ววน.

กลุมภารกิจพัฒนา
ระบบการจัดการผลผลิต
และผลกระทบ

ภารกิจวิเคราะห
สถานการณดาน ววน.
ในและตางประเทศ

ภารกิจการจัดทำ
แผนงบประมาณ

ภารกิจ
การดำเนินการกองทุน

ภารกิจการพัฒนาระบบ ววน.
และระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรม

ภารกิจการสงเสริม
การนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน

ภารกิจจัดทำนโยบาย
ยุทธศาสตร แผน
และกรอบงบประมาณ
ววน.

ภารกิจ
การจัดสรรงบประมาณ

ภารกิจ
การอำนวยการ

ภารกิจการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
หนวยงานในระบบ ววน.

ภารกิจการสื่อสารเพื่อ
สรางสังคมฐานความรู
และนวัตกรรม

ภารกิจการจัดทำ
แผนบูรณาการ ววน.
เพื่อชุมชนและพื้นที่

ภารกิจการกำกับ
และติดตาม
การใชงบประมาณ

ภารกิจ
การพัฒนาองคกร
และทรัพยากรบุคคล

ภารกิจการติดตามและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานใน
ระบบ ววน. และสนับสนุน
การติดตามและประเมิน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ภารกิจการจัดการ
โครงการวิจัยที่กำลัง
ดำเนินการ

ภารกิจอนาคตเชิง
ภารกิจการพัฒนา
ยุทธศาสตรและการริเริ่ม
ธรรมาภิบาล
งานวิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณ
สำคัญ
หมายเหตุ : ววน. หมายถึง วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ภารกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล

ภารกิจการสรางเครือขาย
ความรวมมือของหนวยงาน
ในระบบ ววน. ทั้งในและ
ตางประเทศ

ภารกิจการบริหาร
ผลงานเชิงกลยุทธ
และนวัตกรรมองคกร
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2.2
2.1

2.3

2

กลุมภารกิจการบร�หาร
ระบบงบประมาณ ววน.
2.4

3.1

1.4

3.2

1.3

กลุมภารกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร
และแผน ววน.

1

1.2

สกสว.

1.1

กลุมภารกิจ
การพัฒนาระบบ
การจัดการผลผลิต
และผลกระทบ

3
3.4

4

5

5.1
5.2
5.3

5.4

3.3

4.1

4.4

กลุมภารกิจ
การดำเนินการ
กองทุนและ
อำนวยการ

กลุมภารกิจการ
พัฒนาระบบและ
เคร�อขาย ววน.

4.3
4.2

แนวทางการท�ำงานขององค์กร
การออกแบบลักษณะการท�ำงานของ สกสว. จะมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้งานด้านต่างๆ ขององค์กร พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ
ในหลายทักษะ ซึ่งจะท�ำให้การบูรณาการงานของ สกสว. ได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อพนักงานมีความรู้ความสามารถ
ในหลายกลุ่มภารกิจ พนักงานจะสามารถช่วยเหลือกันได้ สามารถสับเปลี่ยนต�ำแหน่งการท�ำงานได้อย่างคล่องตัว
นอกจากนี้ พนักงานบางส่วนที่อยู่ในแต่ละกลุ่มภารกิจจะได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้สามารถท�ำงาน
ในแต่ละกลุ่ม Sector ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม สกสว. พร้อมร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพ องค์การ
วิชาการ หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ในการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของประเทศต่อไป

สกสว.
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ภาพแสดงวิธีการท�ำงานหลายทักษะ (Multi-Skilled Operational Approach)

กลุมภารกิจของ สกสว.

5.

การพัฒนาระบบการจัดการผลผลิต
และผลกระทบ

4.

การพัฒนาระบบ และเคร�อขาย ววน.

3.

การดำเนินการกองทุนและอำนวยการ

2.

การบร�หารระบบ ววน. งบประมาณ

1.

นโยบาย ยุทธศาสตร และแผน ววน.

Sectoral Platform
Agriculture/ Food

Sectoral Platform
Robotic and Automation

Impact

Impact

Outcome

Outcome

Output

Output

Process (Technology)

Process (Technology)

Input
(Human, Raw Material etc.)

Input
(Human, Raw Material etc.)

สกสว. ท�ำหน้าที่จัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศให้มี
เอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมผ่าน
“กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
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ต�ำแหน่งของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระบบว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม (ววน.)
นอกกระทรวง อว.

Policy
Policy Deployment &
Budget Allocation

สภานโยบายการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
คณะกรรมการสงเสร�มว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม (กสว.)
สำนักงานคณะกรรมการสงเสร�มว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม (สกสว.)
กองทุนสงเสร�มว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม
วัตถุประสงคกองทุน :
สงเสร�ม สนับสนุนและขับเคลื่อนระบบว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม ในทุกสาขา
(ว�ทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร สหว�ทยาการ)

Funding

Program Management Unit : PMU
สวก.

Operation
+662 - 278 8200

หนวยงานในระบบ ววน.
ซึ่งมิใชสวนราชการ
(สวทช. / สทน. / สช. / วว./ มว. / สดร.
/ ศลช. / อพวช. / สทอภ. / สสนก.)

callcenter@trf.or.th

www.tsri.or.th

นอกจากนี้ สกสว. ได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์ ฉบับเร่งด่วน
พ.ศ. 2563 - 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพือ่ เป็นกรอบแนวทาง
ในการขับเคลือ่ นองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาทหน้าทีใ่ หม่
เพือ่ ส่งมอบระบบและนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพและมี Accountability ขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กรอบแนวคิด
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยการขั บ เคลื่ อ นผ่ า น
6 กลยุทธ์ส�ำคัญ ได้แก่
1. จัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมในระยะปานกลาง 3 - 5 ปี ด้วยข้อมูลและ
การมีส่วนร่วม
2. บริหารจัดการงบประมาณของระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและมี
ธรรมาภิบาล

สถาบันอุดมศึกษา
ในกำกับของรัฐและเอกชน

สกสว.

หนวยราชการ
ดานว�ทยาศาสตร
(วศ. / ปส.)

สวรส.

หนวยงานในระบบ ววน.
(นอกกระทรวง อว.)

Thailand Science Research and Innovation

3. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ส่ ง เสริ ม
วิ ทยาศาสตร์วิ จั ย และนวัต กรรม ให้ มีประสิท ธิ ภาพและเกิด
ประสิทธิผล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ และหน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันของเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน และผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศ
5. พัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบจาก
องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม สูก่ ารน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ การพัฒนา
ประเทศ
6. พั ฒ นานวั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การกระบวนการ
ท�ำงานส�ำคัญ และสร้างนวัตกรรมองค์กรเพื่อน�ำไปสู่องค์กร
บูรณาการและดิจิทัล และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่
เป้าหมายประเทศ

สกสว.
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วิสัยทัศน์
สานพลังและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศ
พั ฒ นาแล้ ว อย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2580

พันธกิจ
1. จัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวั ต กรรม และริ เ ริ่ ม แผนงาน ววน. ที่ ส� ำ คั ญ สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐ และอื่นๆ เพื่อการพัฒนา
คนและสถาบันความรู้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. จั ด ท� ำ แผนและจั ด สรรงบประมาณ ก� ำ กั บ ติ ด ตามการใช้
งบประมาณ อย่างมีธรรมาภิบาล
3. บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบและเครือข่ายหน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจน
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิข์ องหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และการติดตามประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ
ของงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
สื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้

16

◗

โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์

กลยุทธ์


กลยุทธ์ที่ 1

จัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมในระยะปานกลาง 3 - 5 ปี ด้วยข้อมูล
และการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 2

บริหารจัดการงบประมาณของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และมี
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 4

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ และหน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันของเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และผลลัพธ์ ผลกระทบ
ของงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 5

พั ฒ นาระบบการจั ด การผลผลิ ต และผลกระทบจาก
องค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การน�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที่ 6

พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการกระบวนการท�ำงาน
ส� ำ คั ญ และสร้ า งนวั ต กรรมองค์ ก รเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ อ งค์ ก ร
บูรณาการและดิจิทัล และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
ไปสู่เป้าหมายประเทศ

		
		


		
		


		


		
		
		
		
		


		
		


		
		
		

สกสว.
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คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
และคณะกรรมการอ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ล�ำดับที่

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ประธานกรรมการ

2

ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

3

ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการ

4

ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ

5

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ

6

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

7

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

8

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

9

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ

10

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กรรมการ

11

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการ

12

ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์

กรรมการ

13

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิเศก ลุมพิกานนท์

กรรมการ

14

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล

กรรมการ

15

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

16

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

กรรมการ

17

คุณธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ

18

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ที่ปรึกษา

19

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองประธานกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 1 พฤษภาคม 2562
2. คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
และคณะกรรมการอ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 30 กันยายน 2562
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◗

ท�ำเนียบผู้บริหาร

ท�ำเนียบผู้บริหาร
ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อ�ำนวยการ

รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

รศ. ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์

รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

รศ. ดร.ณัฐมา พงศ์ ไพโรจน์

ศ. ดร.ไพศาล กิตติศุภกร

รองผู้อ�ำนวยการ
ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

รองผู้อ�ำนวยการ
ด้านการด�ำเนินการกองทุนและอ�ำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการภารกิจ
เครือข่ายหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม

รองผู้อ�ำนวยการ
ด้านการบริหารระบบงบประมาณ

รองผู้อ�ำนวยการ
ด้านการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
นวัตกรรม และเครือข่าย

ผู้อ�ำนวยการภารกิจ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกลุ่มภารกิจ
การพัฒนาระบบการจัดการผลผลิต
และผลกระทบ

สกสว.
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผศ. ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ลูวิส
ผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผศ. ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา

ผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การจัดท�ำแผนบูรณาการวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนและพื้นที่

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช

รักษาการผู้อ�ำนวยการภารกิจ
ธรรมาภิบาลงบประมาณ

ผู้อ�ำนวยการภารกิจ
อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และการริเริ่ม
งานวิจัย และนวัตกรรมที่ส�ำคัญ

รศ. ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์

ผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การจัดท�ำแผนงบประมาณ

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

รศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน

ผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การก�ำกับและติดตามการใช้งบประมาณ

รศ. ดร.คมสัน สุริยะ

ผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผศ. ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
ผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้
และนวัตกรรม
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◗

ท�ำเนียบผู้บริหาร

ท�ำเนียบผู้บริหาร

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ. ดร.เรณู สุขารมณ์

ผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การจัดการโครงการที่ก�ำลังด�ำเนินการ

ผศ. ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
รองผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
และกรอบงบประมาณ

รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล
รองผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การจัดสรรงบประมาณ

รศ. ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์
รองผู้อ�ำนวยการภารกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล

รศ. ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

รองผู้อ�ำนวยการภารกิจ
อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และการริเริ่ม
งานวิจัย และนวัตกรรมที่ส�ำคัญ

รศ. ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์

รองผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์

รองผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ผศ. ดร.ชลิตา ศรีนวล

รองผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สกสว.


ผศ. ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

รองผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การส่งเสริมระบบการน�ำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
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รองผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การจัดการโครงการที่ก�ำลังด�ำเนินการ

นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการภารกิจ
งานตรวจสอบภายใน

นางสาวสุจารี สอนง่าย

นางพรพิมล กิตติมศักดิ์

นายพิศุทธ์ เกิดปัญญา

นางสุรีรัตน์ ชะนะมา

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การจัดสรรงบประมาณ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการภารกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การด�ำเนินการกองทุน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการภารกิจ
การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรมองค์กร
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ผลการด�ำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2562

(ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562)

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดโครงสร้างองค์กรเป็น 5 กลุ่มภารกิจ
ซึ่งประกอบด้วย 20 ภารกิจย่อย โดยงานในแต่ละกลุ่มภารกิจ
ยึดตามหน้าที่และอ�ำนาจหน้าที่ ที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย และ
การก�ำหนดกลุ่มภารกิจได้ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการ
ให้เกิดความสอดคล้องและน�ำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่
1. กลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
2. กลุ่มภารกิจการบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
3. กลุ่มภารกิจการด�ำเนินการกองทุนและอ�ำนวยการ
4. กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบและเครือข่ายวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
5. กลุ ่ ม ภารกิ จ การพั ฒ นาระบบการจั ด การผลผลิ ต และ
ผลกระทบ

สกสว.


รายงานประจ�ำปี 2562
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กลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศมีแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (แผน ววน.) ระยะ 3 - 5 ปี ทีม่ เี ป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ส�ำคัญเพื่อชี้ทิศทางการลงทุนและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ใช้เป็นแนวทางจัดสรร
งบประมาณด้าน ววน. ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ เป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงมิติด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม ท�ำให้ประเทศเป็นสังคมฐานความรู้และ
นวัตกรรม โดยแผนด้าน ววน. ถูกจัดท�ำอย่างมีหลักการ มีข้อมูล
และสร้างการมีสว่ นร่วมด้วยเครือ่ งมือและกระบวนการทีเ่ หมาะสม
เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ ววน. รวมถึงเป็น
เครื่องมือบูรณาการวิทยาการ การท�ำงาน และงบประมาณของ
หน่วยงานในระบบ ววน. ให้ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างโอกาสในการร่วมลงทุนด้าน ววน. จากภาคเอกชน และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการน�ำผลงานด้าน ววน. ไปใช้ประโยชน์
เกิดมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคม

✑ แนวทางการด�ำเนินงานแบ่งเป็น 4 ภารกิจย่อย  ได้แก่
1. ภารกิจการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ในและต่างประเทศ
2. ภารกิจการจัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและ
กรอบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. ภารกิจการจัดท�ำแผนบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพื่อชุมชนและพื้นที่
4. ภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และการริเริม่ งานวิจยั
และนวัตกรรมที่ส�ำคัญ
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ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

(ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562) มีดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน�ำเสนอต่อสภานโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการก�ำหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม (อ้างถึงมาตราที่ 44 พระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2562)
โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับคือ “รายงานสถานการณ์การพัฒนา
ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทย” ซึ่งจะ
เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อสภานโยบายฯ ในการพิจารณา
ก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม ให้ตรงจุดและตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ
ให้มากที่สุด
การส�ำรวจและทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 2561 และ
2562 IMD World Competitiveness Ranking 2019, 2020
รวมทัง้ การประชุมหารือเพือ่ เชือ่ มโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
และขอข้อเสนอแนะในการจัดท�ำรายงานสถานการณ์และตัวชีว้ ดั
ต่างๆ ได้แก่ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) และส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ศึกษาวิธีการจัดท�ำ “สมุดปกขาว” (White Paper)
ซึ่งเป็นเอกสารส�ำหรับชี้แจงข้อมูลหรือให้รายละเอียดเชิงลึก
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เป็นการสรุปสถานการณ์
ในเรื่องนั้นๆ ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลข สถิติ วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน ช่องว่างของความรู้ ฯลฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ภาครัฐในการก�ำหนดนโยบายที่มีต่อเรื่องนั้นๆ อย่างเหมาะสม
รวมทั้งการก�ำหนดให้เป็นโครงการริเริ่มส�ำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผน ววน. ในปีงบประมาณต่อไป
การจัดท�ำรายงานการวิจยั เชิงระบบ เป็นการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่าง สอวช. และ สกสว. โดยมีเป้าหมายในสองระดับ
คือ (1) รวบรวมข้อมูลในเรื่องนั้นๆ เพื่อก�ำหนดเป็นโปรแกรม
หรือโครงการริเริ่มส�ำคัญในแผน ววน. (2) เพื่อการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงนโยบายของภาครัฐทีม่ ขี อ้ มูลจากการวิจยั มารองรับ
ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวเริ่มจากการวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญ
ที่ต้องการแก้ไขและแนวทางการปรับเปลี่ยน การด�ำเนินงาน

เบือ้ งต้น สกสว. ร่วมกับ สอวช. ก�ำหนดประเด็นการวิจยั เชิงระบบ
ไว้ 5 เรื่อง ได้แก่ (1) Reinventing Agricultural System
(2) Future of Energy System (3) Multi Stage Life
(4) Higher Education System และ (5) Circular Economy
โดย สอวช. รับผิดชอบการจัดท�ำรายงานเรือ่ ง Higher Education
System และ Circular Economy ส่วน สกสว. รับผิดชอบ
การจัดท�ำรายงานเรือ่ ง (1) Reinventing Agricultural System
(2) Future of Energy System และ (3) Multi Stage Life
ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงด�ำเนินการจัดท�ำรายงาน

2. จั ด ท� ำ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผนและกรอบ
งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจน
วิ เ คราะห์ ก รอบงบประมาณในการสนั บสนุ น ที่ ส อดคล้ อ งกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายรัฐ และอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนา
คนและสถาบันความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ซึ่งประกอบด้วย

2.1 จัดท�ำ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 และแผน
ด้าน ววน. พ.ศ. 2563 - 2565 ร่วมกับส�ำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ และความต้องการ
การพัฒนาระบบ ววน. ด้านอื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งจัดเวที
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย ววน. จากกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทบทวนร่างแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565
ซึ่ ง เป็ น การประชุ ม ร่ ว มของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหน่ ว ยภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ สอวช. เพื่อทบทวนร่างแผน
ด้าน ววน. พ.ศ. 2563 - 2565 มีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมมากกว่า 200 คน
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค


การประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
เพื่ อ แนะน� ำ ร่ า งแผนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
พ.ศ. 2563 - 2565 ส�ำหรับการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ ววน.
ของหน่วยงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการใน 8 ธีม 18 สาขา


สกสว.
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เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการท�ำแผน ววน.
มีหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 300 หน่วยงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการท�ำแผน ววน.ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้ได้แนวทางการบูรณาการแผนด้าน ววน. และ
ท�ำให้หลายหน่วยงานเห็นเป้าหมายร่วมกัน สามารถออกแบบ
แผนด้ า น ววน. ที่ เ ชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนแม่บท นโยบายรัฐ และอื่นๆ มากขึ้น ซึ่ง (ร่าง) นโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 - 2570 และแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563 - 2565
ได้เสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และได้รับการเห็นชอบ
ในหลักการ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ และแผนด้าน ววน.
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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การด�ำเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกันในทุกภาคส่วนและทุกระดับ
ในระบบ ววน.



2.2 ร่างรายละเอียดส�ำหรับแผนงาน 17 สาขา ได้แก่
(1) การศึกษาและการเรียนรู้ (2) มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ศิลปกรรม (3) เศรษฐกิจฐานราก (4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและการจัดการชายแดน (5) สิ่งแวดล้อม (6) พลังงาน
(7) โครงสร้างประชากรกับสังคมสูงวัย (8) คุณภาพสังคมไทย
(9) การท่องเทีย่ ว (10) การแพทย์และสาธารณสุข (11) การเกษตร
สมัยใหม่ (12) อุตสาหกรรมอาหาร (13) เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ธีม 6 : เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (14) โลจิสติกส์ (15) เศรษฐกิจ
ดิจิทัล (16) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและการพัฒนาภูมิภาค
(17) การปฏิรูประบบราชการ (18) โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
นิเวศ อววน. เพื่อน�ำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้จากกระบวนการ
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการหน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม ไปพัฒนาแผนด้าน ววน. ต่อไป
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2562
2.3 จัดท�ำ  (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญ
(Objectives and Key Results; OKR) พ.ศ. 2563 - 2565
ร่วมกับส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยทบทวนสถานการณ์และข้อมูลฐาน
(Baseline) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาก�ำหนด OKR ของ
ทั้ง 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักที่ระบุในนโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 2570 ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางก�ำกับทิศทาง

3. จัดท�ำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อชุมชนและพื้นที่ ด้วยกระบวนการจัดท�ำแผน

แบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา (Inclusiveness)
การท�ำแผนทีพ่ ฒ
ั นาจากฐานรากขึน้ สูบ่ น (Bottom up planning)
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน ประชาชน ภาครัฐ
ภาควิ ช าการและองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ในการวางแผนด้ า น
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บู ร ณาการการพั ฒ นาในระดั บ ชุ ม ชน หรื อ พื้ น ที่ รวมถึ ง เป็ น
เครือ่ งมือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน พื้นที่ บนพื้นฐานของข้อมูล การคิด การตัดสินใจ
และลงมือกระท�ำของคนในพื้นที่และวางรากฐานวิถีชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
3.1 ทบทวนสถานการณ์ปญ
ั หาเพือ่ การจัดท�ำแผนเพือ่
ชุมชนและพืน้ ที่ จากการทบทวนสถานการณ์ปญ
ั หาการพัฒนาเชิง
พืน้ ที่ พบว่าทีผ่ า่ นมาเครือ่ งมือการสัง่ การทัง้ นโยบาย การจัดการ
ทรัพยากร การรวมศูนย์อ�ำนาจส่วนกลาง (Decentralization)
โครงสร้างแนวดิง่ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ ดังนั้น
เป้าหมายของแผนพัฒนาพื้นที่ คือ เป็นแผนพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้องการของคนในพื้นที่ มีการบูรณาการพัฒนาจังหวัด
และพื้นที่เน้นผลกระทบ (Impact) ตอบยุทธศาสตร์ชาติ และ
ส่งเสริมให้ชุมชน ต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด สร้างกลไกแบบมี
ส่วนร่วมทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ นแผนในการพัฒนาพืน้ ที่ รวมถึง
การใช้แผนเป็นเครื่องมือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน
พื้นที่ในการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานข้อมูล ความรู้
3.2 พัฒนาแนวคิดการจัดท�ำแผนบูรณาการวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนและพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
เตรียมการจัดท�ำแผนบูรณาการเพื่อชุมชนพื้นที่ โดยหารือกับ
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเรือ่ งระบบและการวางแผน
พั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด /ภาค เช่ น สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
(องค์การมหาชน) (พอช.) สถาบันพระปกเกล้า คณะท�ำงาน
สมัชชาสุขภาพ ฯลฯ เรียนรูก้ ระบวนการจัดท�ำแผน กระบวนการ
ท�ำแผนจังหวัดและแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ
เรียนรู้เรื่องการจัดท�ำนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์กับ
ชุมชนพื้นที่ และกลไกการท�ำงานระดับจังหวัดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ
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3.3 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท� ำ แผนเชิ ง พื้ น ที่
โดยจัดเวที “การจัดการความรูส้ แู่ ผนเชิงพืน้ ที่ ประเด็นหมอกควัน
ภาคเหนือ” ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2562 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยในวันที่ 20 กันยายน 2562 ทาง สกสว. ได้เชิญ
นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ร่วมสังเกตการณ์
และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มคนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาของ
ชาวบ้านจาก 8 ต�ำบลของอ�ำเภอจอมทอง เรือ่ งปัญหาหมอกควัน
ที่เกิดขึ้นมานานกว่า 10 ปี ก่อนน�ำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนไป
จัดท�ำแผนปฏิบัติการที่จะด�ำเนินการได้ในอนาคต และยกระดับ
แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาการเผาระดับพื้นที่ในระยะยาว
ในโครงการการจัดท�ำแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ชุมชน
ดิน น�้ำ ป่า อากาศ ยั่งยืน โดยส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

4. จัดท�ำแผนอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และการริเริ่มงาน
วิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ โดยได้เสนอหลักการของแผนงาน

ริเริ่มส�ำคัญด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ ประกอบด้วย (1) ตอบยุทธศาสตร์ชาติ
มีศกั ยภาพ ส่งผลกระทบระดับประเทศหรือระดับสากล (National
or Global Impact) (2) มีความริเริ่มใหม่ในด้านประเด็น
กระบวนการ หรือผลลัพธ์ (Originality) (3) สามารถส่งผลต่อ
การก้าวกระโดดและมีความเป็นไปได้ที่จะยกระดับผลกระทบ
หรือเป็นการต่อยอดเพื่อเพิ่มขนาดผลกระทบจากฐานงานวิจัย
(Leap and Bounds) (4) มีความร่วมมือการท�ำงานวิจัยจาก
หลากหลายหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
(Collaboration)
ทัง้ นีไ้ ด้พฒ
ั นาข้อเสนอแผนงานส�ำคัญ (Flagship) ร่วมกับ
ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จ�ำนวนทั้งสิ้น 27 แผนงาน โดย
ข้อเสนอแผนงานส�ำคัญนี้ได้ผ่านกระบวนการให้ค�ำแนะน�ำจาก
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานบริหารและจัดการทุน
(Program Management Unit; PMU) ด้วยกระบวนการ
Quadruple Helix เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการแผนงานส�ำคัญ
บรรลุผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ แผนงานส�ำคัญนี้
ได้ จั ด ท� ำ เป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ใ นระดั บ แผนงานส� ำ คั ญ ที่
สอดคล้ อ งในระดั บ โปรแกรมและแพลตฟอร์ ม ของแผนด้ า น
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 - 2565

✑ แผนงานส�ำคัญ 27 แผนงานในปีงบประมาณ 2563
ที่ได้ด�ำเนินการพัฒนาข้อเสนอ มีดังนี้
1. Industrial Postdocs การท�ำวิจัยและนวัตกรรม
ระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโทและบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
2. AI for All ปัญญาประดิษฐ์ส�ำหรับทุกคน
3. Quantum Research แผนงานสร้างโอกาสและ
ความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม
4. Space Consortium ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย
5. Frontier Research Seed Fund ข้อริเริ่มการวิจัย
ขั้นแนวหน้าประเทศไทย
6. Social and humanity Frontier Research
การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปศาสตร์
7. Zero Waste Thailand ประเทศไทยไร้ขยะ
8. PM2.5
9. การบริหารจัดการน�้ำ (การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
บริหารจัดการความมั่นคงทางด้านน�้ำ)
10. Thailand Aging Society สังคมไทยบริบทสังคม
สูงวัย
11. Open Society - Social Change การสร้างสังคม
เปิดเพื่อการปฏิรูปสังคม
12. ความปลอดภัยทางถนน
13. Technology Localization การพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์
14. PPP - RDI แผนการด�ำเนินงานโครงการ Public Private Partnership for RDI ประจ�ำปีงบประมาณ
2563
15. อุทยานวิทยาศาสตร์ (โครงการการสร้างก�ำลังคน
และทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์
การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และโครงการ
การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นใน
ภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม)

สกสว.
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16. Smart Farming
17. BCG in Action การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
18. Genomics แผนปฏิ บั ติ ก ารบู ร ณาการจี โ นมิ ก ส์
ประเทศไทย
19. Social Innovation ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและ
ชุมชน
20. ชุมชนนวัตกรรม
21. University for Inclusive Growth program
(UNG) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
22. อาสาประชารัฐ
23. Education Sandbox พืน้ ทีน่ วัตกรรมทางการศึกษา
24. Future Lab ห้องปฏิบัติการอนาคตด้านนโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
25. Deep - Science Technological Innovation
Platform แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ การต่ อ ยอดสู ่ ภ าค
อุตสาหกรรม
26. Global Partnership Fund
27. ฐานข้อมูลวิจยั (บุคลากรวิจยั และนวัตกรรม ทุนวิจยั
ผลงานวิจัย ฯลฯ)
โดย 27 แผนงานส�ำคัญนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณา
ค� ำ ของบประมาณของกองทุ น ส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวัตกรรม โดยคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เป็นจ�ำนวน 12,022 ล้านบาท ก่อนเสนอไปยังส�ำนักงบประมาณ
และคณะรัฐมนตรี ซึ่งในระยะต่อมาได้รับพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณส�ำหรับแผนงานส�ำคัญจากส�ำนักงบประมาณเป็น
จ�ำนวน 8,383.7906 ล้านบาท
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงานส�ำคัญงบประมาณ
ประจ�ำปี 2563 ครอบคลุมทัง้ การพัฒนาก�ำลังคนและองค์ความรู้
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ตัวอย่างผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละด้านได้แก่
ด้านการพัฒนาก�ำลังคนและองค์ความรู้ อาทิ เกิดกลไก
สะสมและบ่มเพาะนักวิจัยหลังปริญญาเอกและปริญญาโทให้
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พร้อมเป็นนักวิจยั ระดับหัวหน้าโครงการ (Principal investigator)
พร้อมรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม
เป็นเยาวชนจ�ำนวน 500,000 คน นักเรียนและนักศึกษาจ�ำนวน
200,000 คน บุคลากรในสถานประกอบการจ�ำนวน 20,000 ราย
ได้รบั การศึกษาหรืออบรมความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ และสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู ่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมในยุ ค
เทคโนโลยีควอนตัม
ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในสถานที่ก�ำจัด โดยปริมาณขยะเหลือทิ้งที่ส่งไปก�ำจัด
อย่างไม่ถูกต้องลดลง จ�ำนวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินค่า
มาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) (รวมทุกจุดตรวจวัด)
ในปี 2563 ลดลงจากปี 2561 และจ�ำนวนจังหวัดทีม่ วี นั ทีป่ ริมาณ
PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในปี 2563 มีจ�ำนวนลดลงจากปี 2561
จากการพัฒนาข้อมูลคุณภาพอากาศทีม่ คี วามละเอียด ครอบคลุม
พืน้ ทีก่ ว้างขวางขึน้ ท�ำให้สามารถวางแผนการจัดการปัญหาและ
การคาดการณ์สถานการณ์ที่แม่นย�ำมากขึ้น


ด้านเศรษฐกิจ อาทิ ยกระดับขีดความสามารถทาง
การแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภค โดยการสร้าง
และพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การลดต้ น ทุ น การเพิ่ ม คุ ณ ภาพสิ น ค้ า การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การบริการ การเข้าถึง
ตลาด การสร้างและพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และ
ต่อยอดจนมีขีดความสามารถในการผลิตและจ�ำหน่ายทั้งตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างภาค
เอกชนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก จ�ำนวน 10 ราย
และ/หรือ สมาคม มหาวิทยาลัย และ/หรือ หน่วยงานวิจัย
ของรัฐ ในการยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน เกิดอุตสาหกรรมการบริการทาง
การแพทย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Genetic testing service)


ด้ า นสั ง คม อาทิ นวั ต กรรมสั ง คมและเทคโนโลยี
ต้นแบบเพื่อการดูแลสุขภาวะและการสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุ
อย่างเป็นองค์รวม นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมเพื่อสังคม
รวมทั้ ง กลไกการแก้ ป ั ญ หาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมบนหลั ก คิ ด
สังคมเปิดในด้านประชาธิปไตย ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม และความยั่งยืน อย่างน้อย 5 เรื่องในปี 2565


ด้านสาธารณสุข อาทิ เกิดแนวทางการตรวจวินิจฉัย
และรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและแม่นย�ำมากขึ้น
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กลุ่มภารกิจการบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
การปฏิรปู การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นการเปลีย่ นแปลงก้าวส�ำคัญ
ของระบบวิจยั ของประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งมีบทบาทหลักใน
การจั ด สรรงบประมาณและขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมให้ กั บ หน่ ว ยงานในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ววน.) ให้สามารถสร้างผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ สกสว. ได้
อาศัยประสบการณ์และความส�ำเร็จในการบริหารจัดการงานวิจยั
ของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งมีข้อได้เปรียบของการบริหาร
จัดการที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง มีความโปร่งใส ธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได้ มาเป็นแนวทางในการบริหาร
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การสร้างนวัตกรรมระบบงบประมาณที่เปรียบเสมือน
กระดุมเม็ดแรกในการบริหารจัดการงานวิจยั คือ นวัตกรรมระบบ
การจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ์
ซึง่ มีการก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายของงานวิจยั และนวัตกรรม

ของประเทศที่ ชั ด เจนตามแผนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม ประกอบด้วยแพลตฟอร์มที่ส�ำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ได้แก่ การพัฒนาก�ำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีแ่ ละ
ลดความเหลื่อมล�้ำควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เพือ่ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา 17(2)
แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ส ่ ง เสริ มการวิ ท ยาศาสตร์ การวิ จั ย และ
นวั ต กรรม พ.ศ. 2562 โดยระบบการจั ด สรรและบริ ห าร
งบประมาณแบบบูรณาการทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยประเด็น
ส�ำคัญต่อไปนี้

ภาพแสดงสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ

สกสว.


รายงานประจ�ำปี 2562

1. มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนแม่บททีเ่ กีย่ วข้อง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2. การจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
ประกอบดัวย
 Basic Research Fund ก�ำหนดกรอบและ
จัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนงานวิจยั พืน้ ฐานทีเ่ ป็นการพัฒนา
นักวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละสร้างความเข้มแข็งของงานวิจยั
และการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู้ และสถาบันวิจัยใน
หน่วยงานเพื่อตอบโจทย์ประเทศ
 Functional-based Research Fund ก�ำหนด
กรอบและจัดสรรงบประมาณตรงไปที่หน่วยงานตามภารกิจ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน และสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ
2.2 ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)
เป็นการสนับสนุนทุนแบบให้มกี ารแข่งขันโดยจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยบริหารและจัดการโปรแกรม (Program Management Unit; PMU) เพื่อน�ำไปสนับสนุนทุนแก่หน่วยงานระดับ
ปฏิบตั แิ ละนักวิจยั โดยต้องเป็นการท�ำวิจยั ทีเ่ น้นตอบยุทธศาสตร์
และแผนด้าน ววน. ของประเทศ
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3. บริหารจัดการงบประมาณในลักษณะเป็นเงินอุดหนุน
แบบเป็นก้อน (Block Grant) ทีม่ คี วามคล่องตัวและความยืดหยุน่
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีแบบพลิกโฉมฉับพลัน
หรือแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ อีกทั้งเป็นการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบต่อเนื่อง (Multi-year) เนื่องจากการลงทุน
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจ�ำเป็นต้องมีความต่อเนื่อง
4. มีหน่วยบริหารและจัดการโปรแกรม (Program
Management Unit; PMU) ประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในลักษณะของ Quadruple Helix ผ่านการผสานพลังจาก
มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนสังคม
5. มีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณและผลผลิตผ่านการท�ำบันทึกข้อตกลงกับ
หน่วยรับงบประมาณ และหน่วยบริหารและจัดการโปรแกรม
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญ (Objective and Key
Results; OKRs) ในแต่ละระดับ ได้ร่วมพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติเชือ่ มโยงข้อมูลในทุกระดับ
และระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบความซ�้ำซ้อน
ของแผนงานและโครงการวิจัยเพื่อลดความซ�้ำซ้อนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งจะผลักดันให้ใช้ใน
ระบบ ววน.

แสดงระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
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กลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การงบประมาณของระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่าและมีธรรมาภิบาล มีแนวทางการด�ำเนินงานแบ่งเป็น
4 ภารกิจย่อย ได้แก่
1. ภารกิจการจัดท�ำแผนงบประมาณ
2. ภารกิจการจัดสรรงบประมาณ
3. ภารกิจการก�ำกับและติดตามการใช้งบประมาณ
4. ภารกิจการพัฒนาธรรมาภิบาลงบประมาณ

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

(ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562) มีดังนี้

1. จัดท�ำแผนการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานใน
ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ได้แก่ การจัดท�ำ

หลักเกณฑ์การพิจารณาและการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563
และ ปี 2564 การปรับแก้ข้อมูล e-budget ปีงบประมาณ 2563
จากภารกิจเดิมของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ให้เป็นภารกิจใหม่ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รวมถึงการจัดประชุมเดินสายชี้แจง
ระบบ แผนและการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จ�ำนวน 4 ภูมิภาค

2. จัดท�ำแผนบูรณาการงบประมาณ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

3 มิติ ได้แก่ Agenda, Function และ Area ให้เกิดความคุ้มค่า
โดยมีแผนยุทธศาสตร์เป็นแกนน�ำ เพื่อชี้แจงต่อกรรมาธิการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน ส�ำหรับโครงการปกติ
ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มแผนงาน
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับโปรแกรมและแพล็ตฟอร์มตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อววน.) ของประเทศ เป็นข้อมูลส�ำหรับวิเคราะห์เป้าหมาย
แนวทาง ตามโครงการของหน่วยงานกับเป้าหมายเพื่อวัดผล
ความส� ำ เร็ จ (Objectives and Key Results; OKRs)
ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
รวมถึ ง เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการชี้ แ จงกรรมาธิ ก ารอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส�ำหรับโครงการปกติในปี
งบประมาณ 2563

3. จั ด ท� ำ ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ง บประมาณในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส�ำนักงบประมาณได้แจ้งผล
การพิจารณาการจ�ำแนกงบประมาณของหน่วยงานในกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) เพือ่ จัดสรร
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในปี 2563
จ�ำนวน 24,645 ล้านบาท ดังภาพ
การจัดประชุมเดินสายชีแ้ จงในภาคเหนือ เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สกสว.
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ที่มา : การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2563, ส�ำนักงบประมาณ กันยายน 2562

งบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม จ�ำนวน 12,554,565,600 บาท
โดยมีผลการวิเคราะห์ภาพรวมงบประมาณ ประเภทงบโครงการปกติและงบโครงการส�ำคัญจ�ำแนกตาม Platform และ Program
โดยมีรายละเอียดดังตารางและ Pie Chart ตามล�ำดับ
Platform

Program

1. การพัฒนาก�ำลัง
คนและสถาบัน
ความรู้

P.1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก�ำลังคนให้มีคุณภาพ
P.2 การพัฒนาก�ำลังคนระดับสูง รองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ
P.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
P.4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
P.5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทย
มีศักยภาพ
P.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส�ำคัญ
รวม
P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
P.8 สังคมสูงวัย
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
รวม
P.10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
P.11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
P.12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
รวม

2. การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม
3. การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ
การแข่งขัน

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ
506,847,900.00
0.00
15,300,000.00
120,000,000.00
2,956,210,350.00
10,962,313.00
3,609,320,563.00
1,468,784,373.00
431,293,300.00
520,766,500.00
2,420,844,173.00
4,314,249,283.00
19,472,816.00
10,805,300.00
4,344,527,399.00

28.7

19.3

34.6
ต่อ >
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Platform

Program

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

4. การวิจัยและสร้าง P.13 นวัตกรรมส�ำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
นวัตกรรมเพื่อการ P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�ำ	
พัฒนาเชิงพื้นที่ P.15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
และลดความ
เหลื่อมล�้ำ
รวม
P.16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(Reinventing Universities & Research Institutes)
รวม
รวมงบประมาณ



1,126,762,672.00
5,606,093.00
47,504,700.00
1,179,873,465.00

9.4

1,000,000,000.00
1,000,000,000.00 8.0
12,554,565,600.00 100.0

จัดเตรียมความพร้อมส�ำหรับการชีแ้ จงคณะกรรมาธิการ

1. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2563
(สภาผู้แทนราษฎร)
2. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2563
(วุฒิสภา)

งบประมาณประเภทงบปกติ และงบ Flagship
จ�ำแนกตาม Platform และ Program

3. คณะอนุ ก รรมาธิ ก าร ฝึ ก อบรม สั ม มนา
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทีป่ รึกษา วิทยาศาสตร์
การวิ จั ย และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ค่ า เช่ า ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด�ำเนินงาน งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน (คณะที่ 1)
โดยจัดท�ำข้อมูล ดังนี้
1. Timeline การก� ำ หนดเวลาการประชุ ม ของ

4. จัดเตรียมความพร้อมส�ำหรับการจัดท�ำแผนพิจารณา
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ 2563

รัฐสภา

จั ด ประชุ ม แนวทางการจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ ชี้ แ จง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 โดย สกสว. จั ด ประชุ ม
แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จ ารณาร่ างพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ� ำ ปี
งบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 มีผู้บริหารและ
บุคลากรจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เข้าร่วม 58 หน่วยงาน รวมทัง้ สิน้
กว่า 200 คน

3. ข้อมูลงานวิจัยลงพื้นที่และนโยบายพรรคต่างๆ
ของคณะอนุกรรมาธิการฯ (คณะที่ 1) (จ�ำนวน 10 ท่าน)



2. ข้อมูลงานวิจัยลงพื้นที่และนโยบายพรรคต่างๆ
ของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 (สภาผู้แทน
ราษฎร จ�ำนวน 64 ท่าน)

4. แผนที่การกระจายตัวของงบประมาณด้านวิจัย
และนวัตกรรมปี 2563 จ�ำแนกตามภูมิภาค

สกสว.
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5. เตรียมความพร้อมด้านการบริหารโครงการและ
งบประมาณ ได้แก่
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหาร
จัดการงานวิจยั แห่งชาติ (National Research Management
System; NRMS)” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

5.2 ประชุ ม หารื อ แนวทางการท� ำ งานร่ ว มกั บ
ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วย
วิจัยต่างๆ ของประเทศ

5.3 ประชุมเตรียมจัดงานประชุมชี้แจงระบบแผน
และแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ จังหวัดขอนแก่น

5.4 ประชุ มหารื อ ร่ ว มกั บกลุ ่ มภารกิ จ อื่ น ๆ เพื่อ
ออกแบบกลไกการก�ำกับเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการใช้
งบประมาณ

สกสว.
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5.5 เตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ พ นั ก งาน เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะที่จ�ำเป็นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในภารกิจ
ใหม่ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมิน
ผลกระทบของงานวิจัย และงบประมาณการวิจัย สกสว.” โดย
รองศาสตราจารย์ สมพร อิ ศ วิ ล านนท์ , รองศาสตราจารย์
ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท
วิจิตรศรีกมล และ ดร. ม.ล. กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์ เพื่อให้เข้าใจ
ถึงหลักการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ ววน.

6. ด้ า นธรรมาภิ บ าลงบประมาณ ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล

โครงสร้างและกลไกที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยพบว่า
ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ฝ่ายบริหารองค์กรและธรรมาภิบาล
อยู่ในกลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร อีกทั้งยังพบข้อก�ำหนดเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 มาตราที่ 9 หน้า 57 และส่วนที่ 6 มาตรา 19
และ 21 หน้า 60 ก�ำหนดให้สภาอุดมศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว. เดิม) จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดย
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการนโยบายกองทุน สนั บสนุ น
การวิจัย
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จากการประชุมระดมสมอง จึงเกิดแนวคิดธรรมาภิบาล
ในระบบ ววน. โดยได้แบ่งกลไกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1)
ธรรมาภิบาลของระบบ ววน. ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และ
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการในระดับต่างๆ ผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
(2) ธรรมาภิ บ าลของหน่ ว ยงานในระบบวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การด�ำเนินงานจัดสรรทุนวิจัยของหน่วยงานตามภารกิจของ
องค์กรตามกฏหมาย ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของ
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ (3) ธรรมาภิบาล
ของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนว
ปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ข องนั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก วิ จั ย นั ก นวั ต กรรม
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict
of Interest)
เนือ่ งจากการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมในอดีตเป็นการจัดสรรงบประมาณรายโครงการไปยัง
หน่วยรับงบประมาณโดยตรง และไม่มีการก�ำหนดทิศทางและ
เป้าหมายที่ชัดเจน จึงท�ำให้การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเกิดความซ�้ำซ้อนในการด�ำเนินงาน ดังนั้น
การจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ย่อมท�ำให้สามารถก�ำหนดทิศทางงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมในภาพรวมของประเทศได้ชัดเจนเพื่อให้ได้
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบอันน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างสมดุลและยั่งยืน

36

◗

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

กลุ่มภารกิจการด�ำเนินกองทุนและอ�ำนวยการ

การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ส่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ถือเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ส�ำหรับ
ในปีงบประมาณ 2562 กลุ่มภารกิจการด�ำเนินการกองทุนและ
อ�ำนวยการ ได้ด�ำเนินการสร้างระบบการบริหารจัดการกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีหลักธรรมาภิบาล
การบริหารกลุ่มภารกิจ แบ่งเป็น 4 ภารกิจย่อย ได้แก่
1. ภารกิจการด�ำเนินการกองทุน ได้แก่ งานการเงิน
และงานบัญชีกองทุน งานเลขานุการคณะกรรมการฯ งานนิตกิ าร
และธรรมาภิบาล
2. ภารกิจการอ�ำนวยการ ได้แก่ งานบริหารส�ำนักงาน
งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุและโครงสร้างพื้นฐาน
3. ภารกิจการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้แก่
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานการประเมินองค์กร
และการควบคุมคุณภาพ งานพัฒนาองค์กรและงานบริหาร
ความเสี่ยง
4. ภารกิ จ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ แ ก่ งานโครงสร้ า ง
พื้นฐานและการบริการ งานพัฒนาระบบและนวัตกรรมดิจิทัล
งานแผนตรวจสอบและความมั่นคงทางไซเบอร์

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

(ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562) มีดังนี้

1. ด้านการด�ำเนินการกองทุน
งานการเงิ น และงานบั ญ ชี ก องทุ น ได้ ด� ำ เนิ น งาน
ด้ า นธุ ร กรรมและบั ญ ชี ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบาย
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2562 มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ. 2535 และให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีฐานะป็นนิติบุคคล
ออกแบบและก�ำหนดรูปแบบงานบัญชีตามประเภทลักษณะ
โครงสร้างและพันธกิจของ สกสว. จัดท�ำรายงานและงบการเงิน
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับการรับรองจากส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จัดท�ำรายงานข้อมูลงบทดลอง
แบบ บช.05 น�ำเข้าข้อมูลระบบงบการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมถึงจัดท�ำรายงานแผนรับ แผนจ่าย
และน�ำเข้าข้อมูลงบทดลองรายเดือนในระบบบริหารจัดการเงิน
นอกงบประมาณ (NBMS) เพื่อให้ด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์


สกสว.


รายงานประจ�ำปี 2562

งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ จั ด การประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
และคณะกรรมการอ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) จ�ำนวน 7 ครั้ง
โดยคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติและเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญใน
การด�ำเนินการของ กสว. และ สกสว., การประสานงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการสรรหาคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการ
อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (คกก. สกสว.) อาทิ การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ จัดให้มกี ารประชุมเพือ่ สรรหากรรมการผูแ้ ทนหน่วยงาน
ในระบบวิจยั และนวัตกรรมของ กสว. จัดท�ำระบบเพือ่ รองรับการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการอ�ำนวยการ
และกรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
กสว. รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานเพือ่ บรรจุวาระ
ในการประชุมสภานโยบายฯ การประสานงานกับหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และเสนอรายชื่อกรรมการผู้แทนหน่วยงาน
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ในการจั ด ท� ำ ความเห็ น และข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งขององค์ ก รต่ อ
คณะรัฐมนตรี รวมถึงประสานงานการประชุมหารือร่วมกับ
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
สภาผู้แทนราษฎร

3. ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในปี

งบประมาณ 2562 หน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ไปเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และมีผล
บังคับใช้ในวันถัดไป ส่งผลให้หน่วยงานต้องวางแนวทางเพื่อ
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่ใหม่ที่ได้รับตาม
กฎหมาย รวมถึงการจัดท�ำยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และแผน
ปฏิบัติการในด้านต่างๆ ขององค์กร

และงานต่างๆ ในองค์กรสามารถบริหารจัดการและดําเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจอํานาจหน้าทีไ่ ด้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ ด� ำ เนิ น การ
วางแผนอัตราก�ำลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กร
ด�ำเนินการรับการโอนย้ายข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างที่มีความประสงค์และสมัครใจมาเป็นพนักงาน สกสว.
ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 75, จัดโครงการ
ฝึกอบรมขององค์กรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency), จัดอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาตามความต้องการส่วนบุคคลให้แก่
พนักงานและผู้บริหาร ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จากผลจากจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้บุคลากร
สามารถน�ำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้มากขึ้นโดยมีหลักสูตรอบรมในปีงบประมาณ 2562 รวม
15 โครงการ

งานนโยบายและแผนงบประมาณ ได้ จั ด ท� ำ ค� ำ ขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอ
ต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผูแ้ ทน
ราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วุฒสิ ภา และคณะอนุกรรมาธิการทีเ่ กีย่ วข้อง บริหารงบประมาณ
จั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารและติ ด ตามประเมิ น ผลการใช้ จ ่ า ย
งบประมาณของกลุ่มภารกิจต่างๆ ของ สกสว. จัดท�ำรายงานผล
ตามตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม สนับสนุนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก ผู ้ ป ระสานงานคณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา (ปคร.)

นอกจากนีจ้ ากผลการด�ำเนินการบริหารกองทุนหมุนเวียน
ในช่วงปีที่ผ่านมา การประเมินผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับรางวัลติดต่อกันถึง 8 ปี
เป็นการแสดงให้ถึงการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลางโดย บริษัท ทริส
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2562 สกว. ซึ่งได้
เปลี่ ย นผ่ า นสู ่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) ยั ง คงเข้ า รั บ การประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562 จากกรมบัญชีกลาง กระทรวง
การคลังเช่นเดิม โดยได้รับรางวัล “ทุนหมุนเวียนเกียรติยศ”
จากการประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562 รวมรางวัล
ตลอดระยะเวลา 8 ปี ได้รับรางวัลแล้วทั้งสิ้น 11 รางวัล

งานนิติการและธรรมาภิบาล ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ
หนังสือหารือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ที่ต้องด�ำเนินการตาม
กฎหมาย ร่วมกับภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการให้คำ� ปรึกษาและ
ความเห็นทางกฎหมาย ตรวจสอบร่างสัญญา หรือด�ำเนินการ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเดิมขององค์กร


2. ด้านอ�ำนวยการ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจ
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ในส่วนด�ำเนินการติดตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง
รวม 25 มาตรการ งานบริหารความเสี่ยง สามารถด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2562 ได้ตามระยะเวลาจ�ำนวน 23 มาตรการ
คิดเป็นร้อยละ 92 ของแผน และด�ำเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเชิงบูรณาการ”
เพื่อระดมความคิดเห็น และร่วมกันจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 เพื่อวางแนวทางการจัดท�ำคู่มือ
บริหารความเสี่ยงและก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงานด้านบริหาร
ความเสี่ยงให้แก่ทุกส่วนงานที่สามารถน�ำไปปฏิบัติและประยุกต์
ใช้งานได้จริง

4. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้พัฒนาและให้บริการด้วย

เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ งุ่ เน้นตอบสนองการบริหารงานภายในองค์กร
การให้บริการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การให้บริการสาธารณะ และ
ที่ส�ำคัญคือ การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศที่ส�ำคัญ
ในการสร้างและผลักดันระบบนิเวศส�ำหรับการพัฒนาระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่ผ่านมาในปี
งบประมาณ 2562 ได้ด�ำเนินการดังนี้
4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (Thailand
Intelligent Research Administration system; TIRAs)
(https://tiras.tsri.or.th/) เพือ่ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (ววน.) และหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม
(Program Management Unit; PMU) เสนอค�ำของบประมาณ
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (กสว.)
ประจ�ำปี 2564
4.2 ถ่ายโอนระบบบริหารจัดการโครงการวิจยั (E-pms)

ข้อมูลทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20
และ 21 พร้อมทั้งด�ำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับการบริหารจัดการงานวิจัย ซึ่งเป็นไปตามความร่วมมือ
ระหว่าง สกสว. และส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4.3 สนับสนุนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface; API) ส�ำหรับให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก
ได้แก่ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการสนับสนุน
เพื่ อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล งานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ส� ำ หรั บ น� ำ ไปใช้ ใ น
โครงการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI)
โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และพร้อมที่
จะพัฒนาความร่วมมือในการเชือ่ มโยงข้อมูลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
4.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ใหม่ สกสว. (www.
tsri.or.th) เพือ่ รองรับเทคโนโลยีและแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์
สมัยใหม่ มุง่ ตอบสนองและมอบประสบการณ์ทดี่ ใี ห้แก่ผเู้ ยีย่ มชม
เว็บไซต์ พร้อมทั้งน�ำเสนอข้อมูลเผยแพร่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ของ สกสว. ไว้ที่เดียวกันผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย API
4.5 ทบทวนและปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information
Security Policy) ประจ�ำปี 2562 ของ สกสว. ซึ่งเป็นการ
ด�ำเนินงานตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แนว
นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวได้รับการทบทวนและปรับปรุง
ให้มีความทันสมัยต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สกสว.
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กลุม่ ภารกิจการพัฒนาระบบและเครือข่ายวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
มีกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ
และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม บูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันของเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน และผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศ
แนวทางการด�ำเนินงานกลุม่ ภารกิจการพัฒนาระบบและ
เครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม แบ่งเป็น 4 ภารกิจย่อย
ได้แก่

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

(ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562) มีดังนี้

1. ศึกษาสถานภาพปัจจุบันของระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม วิเคราะห์ภาพรวมการเชื่อมโยงเชิงระบบ

ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในหัวข้อ “การศึกษาวิเคราะห์

1. ภารกิ จ การพั ฒ นาระบบวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม และระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
2. ภารกิจการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. ภารกิ จ การติ ด ตามและประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หน่ ว ยงานในระบบวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม และ
สนับสนุนการติดตาม และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม
4. ภารกิจการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ

หารือและเยี่ยมชมเมือง
นวัตกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมอาหาร
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ระบบนวัตกรรมไทย และสถานภาพปัจจุบันรายสาขา : กรณี
ศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร” โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลและค่าดัชนีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน ววน. และ
การเข้าหารือเยี่ยมชมโครงการ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food
Innopolis)” ที่ เ ป็ น กลไกตั ว อย่ า งของการขั บ เคลื่ อ นระบบ
วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เพื่อให้
ทราบถึงบทบาทและหน้าที่การท�ำงาน ตลอดจนสภาวการณ์
การด�ำเนินการและการปรับตัวที่ผ่านมา เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มา
เป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาระบบนวัตกรรมของประเทศ
ซึ่งได้จัดท�ำเป็นรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นของสถานภาพ
ปัจจุบันของระบบ ววน. กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร

2. ศึกษารูปแบบความส�ำเร็จ/กลไกระบบบริหารจัดการ
งานวิจยั ของหน่วยงานให้ทนุ เพือ่ น�ำมาเป็นข้อมูลในการวางแผน

3. พั ฒ นาและเสริ ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในกลุ ่ ม
ภารกิจพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จากการปฏิรูประบบวิจัยที่เกิดขึ้น สกสว. ได้เตรียม
ความพร้อมโดยจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพพนักงาน (reskill)
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จ�ำเป็นให้กับพนักงาน สกสว. ในการ
รองรับการปฏิบัติงานในภารกิจใหม่ ได้แก่
3.1 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดท�ำกลยุทธ์แผนที่
น� ำ ทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี และระบบนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาทักษะการมองภาพรวมและทราบถึง
หลักการพัฒนาแผนที่น�ำทาง (Roadmap) และมีความเข้าใจใน
ระบบนวัตกรรมของประเทศในเบื้องต้น เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการท�ำงานต่อไป

พัฒนาระบบวิจัยของประเทศ โดยถอดบทเรียนการให้ทุนของ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บริษัทเอกชนขนาด
ใหญ่ที่มีการท�ำวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการก�ำหนด
รูปแบบของโครงการ Public Private Partnership for RDI
(PPP-RDI) ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Flagship ใน Platform
Competitiveness ซึ่งเป็นนโยบายส�ำคัญของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโครงการ
จะช่วยผลักดันกลไกเพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดย่อม มีความ
สามารถด้านวิจัยและนวัตกรรมในบริบทของตนได้ นอกจากนี้
ยั ง ได้ ร ่ ว มกั บ สมาคมส่ งเสริม การรับ ช่ว งการผลิต ไทย (Thai
Subcontracting Promotion Association) พัฒนาโครงการร่วม
เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้างอีกด้วย

Policy
Deployment

มหาวิทยาลัย

Target
Deployment

สถาบันวิจัย

Performance
Deployment

หน่วยงานรัฐ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดท�ำกลยุทธ์
แผนที่น�ำทางการพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบ
นวัตกรรมแห่งชาติ”

บริษัท L
Intermediary
(Management)
Technical
consulting service
Service menu 1
Service menu 2
Service menu 3
Service menu ...

บริษัท M
บริษัท S

บริษัท L ต้นแบบ
ตัวอย่างรายงาน “การศึกษาวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมไทย และสถานภาพปัจจุบันรายสาขา : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร”

สกสว.
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3.2 จัดการบรรยายเรื่อง “ระบบนวัตกรรมของ
ประเทศญี่ปุ่น” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ อินทรก�ำเนิด
จากสถาบัน GRIPS (National Graduate Institute for
Policy Studies) ประเทศญี่ ปุ ่ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ทราบระบบ
นวัตกรรมที่เทียบเคียงของประเทศไทยและต่างประเทศ และ
พัฒนาเป็นหลักสูตร “การพัฒนาระบบนวัตกรรม” เพื่อเป็น
หลักสูตรขั้นพื้นฐานในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่พนักงาน
สกสว. ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบนวัตกรรม เพื่อน�ำไปใช้
ในการด�ำเนินงานภายใต้ภารกิจต่อไป
3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้
Key Performance Indicators (KPIs) และ Objectives and
Key Results (OKRs) ในการประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล โดยมี คุณธนัญชัย โรจน์รุ่งเรือง
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั มาสเตอร์มายด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลติง้
จ�ำกัด เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่
ผูบ้ ริหารและพนักงาน สกสว. จ�ำนวนทัง้ สิน้ 71 คน ซึง่ การอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารดังกล่าวช่วยให้ผบู้ ริหารและพนักงาน สกสว. เข้าใจ
เครือ่ งมือการบริหารจัดการและเครือ่ งมือการติดตามประเมินผล
ที่เหมาะสม สามารถน�ำไปปรับใช้ในการประเมินหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระบบ ววน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.4 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่ผปู้ ระเมิน
และเจ้าหน้าที่ สกสว. จ�ำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กันยายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
การติดตามและประเมินผลระดับประเทศ และองค์กรภาคี อาทิ
ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและ
วางแนวทางในการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงาน
วิจัยให้กับผู้ประเมิน สร้างความเข้าใจในวิธีการและแนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยให้กับเจ้าหน้าที่
สกสว. การใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ
ระบบติดตามประเมินผล ตลอดจนการออกแบบ Platform ที่ดี
ส�ำหรับการประเมิน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตาม
และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4. จัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกับส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งได้จัดประเภทหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม ระยะที่ 1 โดยเป็นการระบุรายชื่อ
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมประเภทที่ 1 และ 2 ให้
ชัดเจน เพื่อใช้ในการด�ำเนินการที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินการของระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศในระยะแรก
อาทิ การสรรหาผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
มาด�ำรงต�ำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ส่วนหน่วยงาน
ประเภทที่ 3, 4 และ 5 เป็นการระบุรายชือ่ หน่วยงานในภาพรวม
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◗

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

6. จั ด ท� ำ  (ร่ า ง) ตั ว ชี้ วั ด หน่ ว ยงานให้ ทุ น ในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทดลองใช้กับหน่วยงาน

ตัวอย่าง การถอดบทเรียนจากบริษัท เคเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (KCE)
และได้ จั ด ท� ำ (ร่ า ง) ประกาศสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การจัดประเภท
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง (ร่าง) ประกาศฯ
ดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากสภานโยบายฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

5. เยีย่ มชมและร่วมหารือแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน

ได้แก่ (1) หน่วยงานด้านการให้ทุน ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) (2) หน่วยงานที่ท�ำวิจัยและนวัตกรรม,
หน่วยงานมาตรวิทยา, หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงาน
วิจยั และนวัตกรรม และหน่วยงานผูใ้ ช้ประโยชน์ ได้แก่ ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เพือ่ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
สกสว. โดยการสั ม ภาษณ์ แ ละเรี ย นรู ้ ตั ว ชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบและ
ก�ำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ส�ำหรับหน่วยงานแต่ละระดับ (Tier)
ให้มีความเหมาะสมและแตกต่างกันตามพันธกิจของหน่วยงาน
นัน้ ๆ พัฒนากลไกการท�ำงาน และการริเริม่ พัฒนารูปแบบกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน.

ด้านการให้ทุน ในปีงบประมาณ 2563 โดยได้น�ำ (ร่าง) ตัวชี้วัด
ดังกล่าวหารือและขอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน รวมถึง
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานให้ทนุ เพือ่ น�ำมาปรับปรุง (ร่าง)
ตัวชีว้ ดั ดังกล่าว ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

7. จั ด ท� ำ ดั ช นี ค วามเข้ ม แข็ ง ของหน่ ว ยงานในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TRF Index) โดยเก็บข้อมูล

ตามตัวชีว้ ดั ผลสัมฤทธิข์ องหน่วยงานในระบบ ววน. แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ พร้อมกับจัดท�ำดัชนีความเข้มแข็งของหน่วยงาน
ในระบบ ววน. (TSRI Index) เพื่อระบุสถานะปัจจุบันและ
ช่องว่างที่จะสามารถเติมเต็มได้ในอนาคตในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะเป็นดัชนีที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาระบบประเมิน และความ
เข้มแข็งของงานวิจัยในประเทศ

8. ออกแบบระบบฐานข้ อ มู ล และการประมวลผล
(Analytics) “Monitoring and Evaluation Analytical
Work (MEAW)” เพื่ อ รองรั บ ทั้ ง การประเมิ น ผลลั พ ธ์ แ ละ

ผลกระทบของงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น จากกองทุ น ววน. และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ ววน. โดยระบบ
ดังกล่าวจัดท�ำแยกออกจากระบบการติดตามผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome) ส�ำคัญตามวัตถุประสงค์ (Objective and
Key Results; OKRs) และการใช้จ่ายงบประมาณ

9. ออกแบบระบบการขึ้ น ทะเบี ย นรั บ รองผู ้ ป ระเมิ น
สกสว. (Certified evaluator) และระบบการทดสอบวัดความรู้
มาตรฐานการประเมิน (Standardized Monitoring and
Evaluation Test; TSRI-SMET) เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ของผู ้ ป ระเมิ น งานวิ จั ย ในระบบตั้ ง แต่ ร ะดั บ หน่ ว ยงาน และ
เครือข่ายผู้ประเมิน ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการจัดท�ำเอกสาร
คู่มือส�ำหรับนักประเมิน และหลักสูตรการอบรมนักประเมิน

สกสว.
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10. ออกแบบระบบประเมินโครงการตรงจากนักวิจัยใน

ระบบ เป็นระบบการติดตามและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ

ของงานวิจัย ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยที่มีความประสงค์จะแสดง
ผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบของโครงการวิ จั ย ของตนเองให้ เ ป็ น
ที่ประจักษ์แก่สาธารณะ โดยโครงการที่นักวิจัยได้ด�ำเนินการ
อาจจะไม่ได้เข้าข่ายโครงการที่ถูกคัดเลือกเพื่อท�ำการประเมิน
ผ่านในระบบ ซึ่งการประเมินดังกล่าวเปิดเข้ามากรอกข้อมูลได้
ด้วยตัวเองผ่านระบบ MEAW ซึ่งทางระบบจะมีปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) ที่ช่วยกรองข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผล
ออกไป จากนั้นจึงจะบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็น
ช่องทางหนึ่งที่น�ำไปสู่การสร้างโอกาสให้กับนักวิจัยที่มุ่งเน้น
การท�ำงานเชิงคุณภาพในระบบ รวมถึงการท�ำให้เกิดระบบ
ธรรมาภิ บ าลผ่ า นระบบการประเมิ น โดยระบบดั ง กล่ า วถู ก
ออกแบบให้เชื่อมโยงกับระบบ Monitoring and Evaluation
Analytical Work (MEAW)

11. จั ด ท� ำ  (ร่ า ง) ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ
ขนาดใหญ่ เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบของ

ชุดโครงการขนาดใหญ่ท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกสว.
และที่ด�ำเนินการต่อเนื่องมาจาก สกว. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
โดยน�ำประสบการณ์จากการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม
จากงานภารกิจเดิมของ สกว. รวมถึงข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดอบรม
การประชุมร่วมกับองค์กรภาคี เช่น ส�ำนักงานสภานโยบาย
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
(สอวช.) และการร่วมรับฟังแนวทางการติดตามประเมินผลจาก
วิทยากรของ Researchfish : UK เป็นต้น มาหาแนวทางใน
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ ววน.
และประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตาม OKRs (Objective Key
Results) ของโปรแกรมทั้ง 16 โปรแกรมภายใต้ 4 แพลตฟอร์ม
ที่อยู่ในแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
มาออกแบบเค้าโครงของวิธีการประเมินไว้ 6 รูปแบบ ซึ่งจะได้
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาต่อไป ได้แก่
1. การประเมินโครงการทีม่ ผี ลกระทบสูง (Significant
Impact Evaluation; SIE) ซึ่งเน้นไปในด้านของโครงการวิจัย
และพัฒนา
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2. การประเมินโครงการวิจยั ทีม่ ผี ลกระทบเชิงนโยบาย
(Policy Research Impact Evaluation; PRIE)
3. การประเมิ น โครงการวิ จั ย ที่ เ ปิ ด พรมแดนทาง
ความรู้ (Frontier Research Impact Evaluation; FRIE)
4. การประเมินโครงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม (Appropriate Technology Impact Evaluation;
ATIE)
5. การประเมินโครงการด้านมนุษยศาสตร์และศิลปะ
(Human and Art Research Impact Evaluation; HARIE)
6. การประเมินผลกระทบจากโครงการทีส่ ร้างบุคลากร
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ซึ่ ง จะช่ ว ยจ� ำ แนก
การติดตามประเมินผลได้อย่างมีระบบ

12. วิเคราะห์และถอดบทเรียนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ขับเคลือ่ นให้เกิดเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเด็นที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ตัวอย่างเช่น เครือข่าย Thailand Public
Private Partnership for Plastic and Waste Management
(Thai PPP Plastic) ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กร
เอกชนและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ของไทยทั้ ง ระดั บ นโยบายและ
ระดับปฏิบตั กิ าร เพือ่ ร่วมกันแก้ปญ
ั หาด้านสิง่ แวดล้อม การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยของไทย
(Research Funding Agency Network, RFAN) และน�ำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์และปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบ กลไกความ
ร่วมมือ และบทบาทของเครือข่ายของหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจยั
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึงการจัดท�ำข้อมูลความร่วมมือ
ด้าน ววน. และประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทีต่ อ้ งการผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับประเทศต่างๆ
โดยร่วมกับส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ท�ำการวิเคราะห์และวางแผนการ
สร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้าน ววน. ระหว่างประเทศ

13. งานพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ถึงแม้มีการปรับภารกิจจาก สกว. เป็น สกสว. นั้น

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ก็ยังคง
สานต่อและแสวงหาความร่วมมือใหม่กับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม
เช่น ทุน Newton Fund ร่วมกับสหราชอาณาจักร โดย สกสว.
ได้ร่วมกับสถานทูตอังกฤษประจ�ำประเทศไทยและหน่วยงาน
ต่างๆ ถอดบทเรียนการสนับสนุนทุน Newton Fund เฟส 1
และหารื อ การด� ำ เนิ น งานของทุ น Newton Fund เฟส 2
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14. จัดท�ำโครงการ Global Partnership Fund (GPF)

ความร่วมมือกับ Korea Institute of Energy Technology
Evaluation and Planning (KETEP) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ในสังกัดกระทรวงการค้า
อุตสาหกรรม และพลังงาน (Ministry of Trade, Industry &
Energy) สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้มีการลงนามความร่วมมือ
ระหว่าง KETEP สกสว. และส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เพื่อสนับสนุนนโยบาย งบประมาณ
และทุนวิจัยด้านพลังงานระหว่างสองประเทศ การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกใหม่ของเครือข่าย Belmont Forum ซึ่งเป็นเครือข่าย
ของหน่วยงานสนับสนุนและให้ทุนการวิจัยระดับนานาชาติด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
ในลักษณะ Agenda Based Development อย่างเป็นระบบ
มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกับเครือข่าย
นานาชาติอย่างมีทิศทาง และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยโครงการ
GPF จะสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบ ววน. ทั้ง
ด้านก�ำลังคน ผลงานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ผ่านการ
ท�ำงานกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยน
บุคลากรวิจัย การท�ำวิจัยร่วมกัน หรือการจัด Networking
Forum เป็นต้น
ที่ผ่านมาได้มีการจัดระดมความเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ประมาณ 60 คนจาก 15 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2562 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเป้าหมายโครงการ พร้อมทั้ง
รับฟังความเห็นต่อการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์โครงการ Global
Partnership Fund ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) Engineering and
Technology (2) Food and Agriculture และ (3) Health
and Life Sciences ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะน�ำไปประกอบการก�ำหนด
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีทจี่ ำ� เป็น
กับประเทศเป้าหมายต่อไป

สกสว.
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กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิต
และผลกระทบ
การพั ฒ นาระบบการจั ด การผลผลิ ต และผลกระทบ
ถือเป็นภารกิจส�ำคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
มี ก ารน� ำ ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมไปใช้ ป ระโยชน์ ท้ั ง ในเชิ ง
เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนสือ่ สารเพือ่ สร้างสังคม
ฐานความรู้ โดยองค์กรจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ และสร้างนวัตกรรมองค์กรเพื่อน�ำไปสู่องค์กร
บูรณาการและดิจทิ ลั และขับเคลือ่ นกลยุทธ์องค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
ประเทศ
แนวทางการด�ำเนินงานกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบ
การจัดการผลผลิตและผลกระทบแบ่งเป็น 4 ภารกิจย่อยได้แก่
1. ภารกิจการส่งเสริมระบบการน�ำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
2. ภารกิจการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้และ
นวัตกรรม
3. ภารกิจการจัดการโครงการวิจัยที่ก�ำลังด�ำเนินการ
องค์กร

4. ภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

(ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562) มีดังนี้

1. ประมวลและวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ด ้ า นการน� ำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

การส่งเสริมการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิด
ผลกระทบในวงกว้างต้องอาศัยการขับเคลื่อนทั้งระบบ ต้องมี
แนวทาง หรื อ กลไกที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ททางวิ ช าการ และ
บริบทของสังคม รวมทั้งต้องอาศัยเครื่องมือที่สอดคล้องและ
มีประสิทธิภาพกับผู้ใช้ประโยชน์จึงจะเกิดการส่งเสริมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงได้จัดท�ำโครงการ “การศึกษาสถานภาพ
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย” ขึ้น เพื่อทบทวนแนวทางการส่งเสริม มาตรการและ
นโยบายด้านการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของประเทศไทย
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
และหน่วยงานผู้ผลิตงานวิจัย (supply side) ข้อมูลสถานภาพ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (demand side) โดยข้อมูลที่ได้
จะสามารถน�ำใช้ในการสนับสนุนการท�ำงานด้านการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ต่อไป

2. พัฒนาแบบสรุปปิดโครงการออนไลน์
แบบสรุปปิดโครงการออนไลน์ ได้พัฒนามาจากแนวคิด
และประสบการณ์ทำ� งานของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุน (ในขณะนั้น) โดยแต่ละปีจะมี
ผลงานวิจัยที่สิ้นสุดโครงการเป็นจ�ำนวนมาก การใช้แบบฟอร์ม
ดังกล่าวท�ำให้เห็นข้อมูลการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย และ
แนวทางที่สามารถพัฒนาต่อยอด หรือผลักดันให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในวงกว้าง ซึง่ หากมีหน่วยงานให้ทนุ ในระบบ ววน. ได้มี
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การใช้แบบฟอร์มสรุปปิดโครงการ จะท�ำให้มีการบริหารจัดการ
ปลายทางผลักดันงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์ทสี่ ร้างผลลัพธ์ และ
ผลกระทบให้แก่ประเทศได้ โดยเบื้องต้นได้ท�ำการทดลองระบบ
กับโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนจาก สกว. (เดิม) ก่อน และจะขยายผล
ไปยังหน่วยงานให้ทุนอื่นๆ ต่อไป

3. จั ด ท� ำ ต้ น แบบการบริ ห ารข้ อ มู ล และการจั ด การ
ความรู้ส�ำหรับผู้ใช้ประโยชน์
โดยใช้ระบบเข้ามาจัดการข้อมูลผูใ้ ช้ประโยชน์และพัฒนา
platform ทีส่ ามารถรวบรวมและเชือ่ มโยงความต้องการของผูใ้ ช้
ประโยชน์ เพื่อให้ สกสว. สามารถส่งมอบและขับเคลื่อนผลงาน
วิจัยได้เหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์แต่ละกลุ่ม หรือแต่ละด้าน
จ�ำนวน 2 ระบบได้แก่ (1) ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge
management) และ (2) ระบบการเชือ่ มโยงผูใ้ ช้ประโยชน์ (User
Matching) ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบ

4. ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการน�ำเสนอ

ประเด็นงานวิจัยเดิมที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย โดยเน้นการ
สือ่ สารงานวิจยั ในประเด็นทีส่ อดคล้องกับการขับเคลือ่ นนโยบาย
รัฐเป็นส�ำคัญ ดังนี้
4.1 ผลิ ต สื่ อ เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจใน
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ใหม่ขององค์กร ได้แก่
ผลิตวีดิทัศน์ “Change and Challenge”
มีเนื้อหากล่าวถึงความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กร
ใหม่ และความท้าทายใหม่ นอกจากจะเป็นการสื่อสารถึงการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรแล้ว ยังเป็นการปลุกพลังคนท�ำงานให้กล้า
รับความท้าทายใหม่อีกด้วย


คลิปวิดโี อแนะน�ำบทบาทหน้าทีใ่ หม่ขององค์กร
จ�ำนวน 3 คลิป ได้แก่ (1) คลิปวิดโี อท�ำความรูจ้ กั ระบบวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม และแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่ นประเทศ


สกสว.
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(2) คลิปวิดีโอการจัดสรรงบประมาณและกองทุน และ (3) คลิป
วิดีโอการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึง
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลิตสื่ออินโฟกราฟิก และ Motion graphic
จ�ำนวน 7 ชิ้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาของการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ภารกิจใหม่ เป้าประสงค์ และความคาดหวังขององค์กรที่จะท�ำ
เพื่อตอบโจทย์ประเทศ
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		 • กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “งานวิจัย สกว.
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเลยอย่างยั่งยืน” อ�ำเภอ
ด่านซ้าย และอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้รับความสนใจจาก
สื่อโทรทัศน์ 4 ช่อง สื่อสิ่งพิมพ์ 4 ส�ำนัก ส�ำนักข่าวออนไลน์
2 แห่ง และวิทยุ 1 แห่ง มี PR Value มูลค่ารวม 17,048,475
บาท

4.2 สือ่ สารองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล ได้แก่
สือ่ สารองค์ความรูด้ า้ นการจัดการน�ำ้ ในโครงการ
“การจัดการความรู้ : บริหารจัดการน�ำ้ ของประเทศไทยปี 2562”
เพือ่ สร้างการรับรูไ้ ปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงและการน�ำไปใช้ประโยชน์
โดยแปลงข้อมูลความรูจ้ ากงานวิจยั ด้านการจัดการน�ำ้ ในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่าย ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
นิทรรศการ อินโฟกราฟิก วิดีโอ ข่าว บทความ ผ่านช่องทาง
สื่อสารสาธารณะ (mass media) และช่องทางสื่อออนไลน์
(social media) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ (1) ให้สื่อมวลชนเข้าถึง
ข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้อง เป็นความจริงจากผลการวิจัย
และให้สื่อมวลชนน�ำเสนอความจริงสู่สาธารณชน (2) เครือข่าย
นักวิจัยที่ท�ำงานด้านการจัดการน�้ำของประเทศไทย รวมถึง
ประชาชนทั่วไป รับรู้และเข้าใจด้านการจัดการน�้ำของประเทศ
ไทย และเกิดความตระหนักน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือ
พฤติกรรมในการใช้น�้ำ ครอบคลุมเรื่องน�้ำในประเทศไทยใน
6 ประเด็นหลักคือ น�้ำแล้ง น�้ำท่วม น�้ำเสีย น�้ำเค็มรุก น�้ำจืด
และน�้ำกร่อย


		 การสื่อสารองค์ความรู้เรื่องน�้ำ ผ่าน Facebook
“วารี วิ ท ยา” ท� ำ ให้ ส าธารณชนรั บ รู ้ ถึ ง บทบาทของ สกสว.
เกิดเป็นองค์ความรู้ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ จากข่าวและ
บทความจ�ำนวน 12 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ จ�ำนวน 135 ชิ้น มี PR Value
รวม 35,074,836 บาท จั ด ท� ำ เป็ น บทความสั้ น ออนไลน์
อิ น โฟกราฟิ ก ภาพล้ อ เลี ย นที่ มี ค� ำ ศั พ ท์ ต ่ า งๆ ในภาพที่ มี
ความหมายเชิงตลก หรือปรากฏการณ์ลอกเลียนแบบ (meme)
คลิปวิดีโอ สกู๊ปวิดีโอ เฟสบุ๊กไลฟ์ จ�ำนวน 173 ชิ้น มีผู้กด like
และติดตามแฟนเพจ จ�ำนวน 10,252 คน มียอดแชร์เนื้อหา
รวม 3,592 ครั้ง ยอด reach จ�ำนวน 747,345 reach
กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Trip) ท�ำให้
สื่อมวลชนได้สัมผัส เข้าถึง และเข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ได้แก่


		 • กิ จ กรรมสื่ อ มวลชนสั ญ จร “การจั ด การ
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาพะยูนฝูงสุดท้ายใน
ประเทศไทย” ต�ำบลเกาะลิบง อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อ
ถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม จากโครงการ
วิจัย “แนวทางการอนุรักษ์พะยูน โดยชุมชนเกาะลิบง” และ
การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์สัตว์ทะเล
หายากและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ำ� คัญของประเทศไทย
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
		 (1) การเสวนาเวทีชาวบ้าน “ก�ำหนดอนาคต
พะยูนไทย จากใจคนรักษ์พะยูน” โดย ผู้น�ำชุมชนทีมพิทักษ์
ดุหยง นักวิจัยโครงการ“แนวทางการอนุรักษ์พะยูน โดยชุมชน
เกาะลิบง”
		 (2) กิจกรรม Active citizen เรื่องปริศนา
หญ้าทะเล โดยนักเรียนโรงเรียนบาตูปูเต๊ะ
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		 (3) การเสวนา “อนาคตคนลิบง : อนาคตพะยูน”
โดยนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง ศาสตราจารย์
ดร.เผดิ ม ศั ก ดิ์ จารยะพั น ธุ ์ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 (4) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางเข้าร่วม
จ�ำนวน 19 คน รวม 13 ส�ำนัก ได้แก่ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน 360 องศา สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT, ช่อง 11) กรมประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. สถานีโทรทัศน์
ช่องวัน 31 เนชั่นทีวี ช่อง 22 (NationTV) PPTV ออนไลน์
Thaipbs ออนไลน์ The Bottom ส�ำนักข่าวอิศรา และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี
การเผยแพร่ข่าวประมาณ 26 ชิ้น แบ่งเป็นข่าวทีวี 6 ข่าว
สิ่งพิมพ์ 8 ข่าว และข่าวออนไลน์ 12 ข่าว
4.3 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมชี้แจง ระบบ แผน
และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ร่วมกับส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สอวช.) จั ด ขึ้ น

ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
กรุงเทพฯ เพือ่ สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการท�ำงานของ สกสว.
ภายใต้พันธกิจใหม่ มีมูลค่าการประชาสัมพันธ์ 2.7 ล้านบาท
มีสื่อมวลชนร่วมงาน 12 สื่อ
4.4 จัดแสดงนิทรรศการ “กินอยู่ รู้จักแคลเซียม” ในงาน
มหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี 2562
งานทีร่ วบรวมสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ภายในงานพบกับการจัดแสดง

สกสว.
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นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ จากความร่วมมือของหน่วยงาน
ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชนทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ แสดงถึ ง
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น�ำสมัย
สามารถสร้างความตืน่ เต้น สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์กบั ผูเ้ ข้าชม ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด
พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี
สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดย สกสว. ได้น�ำองค์ความรู้จากงานวิ จั ย เรื่ อ ง
แคลเซียมไปร่วมจัดแสดงผ่านกิจกรรม “รู้ทัน ฟันแข็งแรง”
กิจกรรม Labzab กิจกรรม Open Lab และกิจกรรมจ�ำลอง
การเอ็กซเรย์กระดูกดุ๊กดิ๊ก ที่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน รวมถึง
ได้จัดแสดงเนื้อหาผลงานวิจัยจ�ำนวน 4 ผลงานให้ความรู้ใน
รูปแบบ Motion Graphic และอินโฟกราฟิก ได้แก่ ทาน
แคลเซียมอย่างไร ? ให้ถูกวิธี “มูร่าห์” นมควายส�ำหรับผู้แพ้
นมวัว ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีแคลเซียมและคอลลาเจนสูง
วัสดุนาโนคอมโฟสิตจากเกล็ดปลา และ “โบนเทียม” นวัตกรรม
ซีเมนต์แบบฉีดเพื่อทดแทนกระดูก มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดระยะเวลา 10 วัน จ�ำนวน 7,350 คน

5. การจัดการโครงการทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการ (ongoing)
โดยพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ของ สกสว.ที่ ก� ำ ลั ง
ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนน�ำผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป
อาทิ แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการโครงการล่าช้าชุดใหม่
แทนชุดเก่า ซึ่งหมดวาระเนื่องจากผลของพระราชบัญญัติสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 มาตรา 43 ที่ประกาศเมื่อในวันที่ 2 พฤษภาคม
2562, จัดท�ำร่างคูม่ อื บริหารจัดการโครงการล่าช้า, จัดการข้อมูล
ในระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (Electronic Project
Management System; EPMS) เพื่อให้สามารถจัดท�ำข้อมูล
และติดตามสถานะรายโครงการของฝ่ายต่างๆ ได้, การประสาน
และวางแผนงานร่วมกับภารกิจต่างๆ ของ สกสว. ในโครงการ
ที่แต่ละฝ่ายได้ลงนามความร่วมมือ รวมถึงการส่งมอบโครงการ
ที่ก�ำลังด�ำเนินการ (ongoing) ให้กับส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ในปีงบประมาณ 2563
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6. จัดท�ำโครงร่างองค์กร (Organization Profile)
และโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ สกสว. ซึ่งประกอบด้วย
5 กลุม่ ภารกิจ และ 20 ภารกิจ ตามมติคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้ สกสว.
ด�ำเนินงานเป็นเวลา 1 ปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

7. จัดท�ำแผนกลยุทธ์ ฉบับเร่งด่วน (พ.ศ. 2563-

2565) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ�ำนวยการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่ใหม่ เพื่อ
ส่งมอบระบบและนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวั ต กรรม ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน 6 กลยุทธ์ส�ำคัญ ได้แก่
1. จั ด ท� ำ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนด้ า น
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระยะปานกลาง 3 - 5 ปี
ด้วยข้อมูลและการมีส่วนร่วม
2. บริหารจัดการงบประมาณของระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและมี
ธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ และ
หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันของเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน และผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศ
5. พัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
จากองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมสูก่ ารน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ พัฒนา
ประเทศ
6. พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการกระบวนการ
ท�ำงานส�ำคัญ และสร้างนวัตกรรมองค์กรเพื่อน�ำไปสู่องค์กร
บูรณาการและดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่
เป้าหมายประเทศ

ประมวลภาพ

กิจกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านองค์กร
ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562
 รายงานประจ�ำปี 2562 

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สกสว.


ส่วนที่

1

✒

รายงานประจ�ำปี 2562
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กิจกรรมสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก
ในช่วงเปลี่ยนผ่านองค์กร

สกว. ระดมสมองผู้ประสานงานขับเคลื่อนสู่ สกสว.

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเวที
ระดมสมองส�ำนักประสานงานและภาคีเครือข่าย เพือ่ เปลีย่ นผ่าน
สู่ ‘สกสว.’ มุ่งถอดบทเรียนจากต้นทุนประสบการณ์ตลอด 27 ปี
ของ สกว. ให้เกิดการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ของ
ประเทศ พร้อมยกระดับการสร้างคน สร้างงานวิจยั และนวัตกรรม
ทั้งระบบ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ ท ธิ พั น ธ์ จิ ต พิ ม ลมาศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น
ประธานการประชุมส�ำนักประสานงานและภาคีเครือข่าย สกว.
“ภารกิจใหม่ของ สกว. และบทบาทของภาคีเครือข่าย” เพื่อ
รายงานสถานการณ์ลา่ สุดเกีย่ วกับโครงสร้าง หน่วยงาน บทบาท
หน้าที่ และกลไกการท�ำงานของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รวมถึงบทบาทของภาคีเครือข่ายกับภารกิจใหม่ ซึง่ ได้
มีการแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองข้อเสนอแนะของผู้ประสานงาน
ที่มาจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทใน
การพั ฒ นาระบบวิ จั ย ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จากประสบการณ์
ยาวนาน 27 ปีนับแต่ก่อตั้ง สกว. เพื่อท�ำให้การท�ำงานร่วมกับ
มหาวิ ท ยาลั ย และภาคี อื่ น ๆ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

52

✒

◗

ประมวลภาพกิจกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านองค์กร

สกสว. พร้อมขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สกสว. ครั้งที่ 1/2562 เนื่องในโอกาสวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ นับเป็นวันแรกของการเกิดองค์กรใหม่ชื่อ “ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สกสว. พร้อม
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกส�ำหรับการท�ำงานวันแรกร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน สกสว.

✒

สกสว. จับมือ ทปอ. หารือทิศทางการท�ำงานร่วมกันพัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศ

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมหารือทิศทางการท�ำงานร่วมกับที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีผู้แทน ทปอ. จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อก�ำหนด
ทิศทางการท�ำงานร่วมกันในการพัฒนาระบบการวิจัย นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

สกสว.


✒

รายงานประจ�ำปี 2562



ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะผู้บริหาร สกสว. เยี่ยมชม สวทช. สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) น�ำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกสว. เยี่ยมชมส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ�ำนวยการ
สวทช. ให้การต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวแนะน�ำบทบาทของ สวทช. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

✒

สกสว. จับมือ วศ. เดินหน้าขับเคลื่อนระบบ ววน. เพื่อพัฒนาประเทศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) น�ำคณะผู้บริหารและพนักงาน สกสว. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมือ่ วันที่
15 สิงหาคม 2562

53

54

✒

◗

ประมวลภาพกิจกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านองค์กร

ผอ. สกสว. เผย “4 ยุทธศาสตร์วิจัย” เข็มทิศพิชิต Goal ประเทศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของ สกสว. และการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” เพื่อให้ข้อมูลในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เส้นทางการขออนุมัติแผนและกรอบวงเงินงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังเกิดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตลอดจนสร้างเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การท�ำงานของ สกสว. ต่อการเป็น
ส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นระบบนิเวศวิจยั โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงิ่ ยศ อวิหงิ สานนท์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและร่วมอภิปราย เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สกสว.


ส่วนที่

2

รายงานประจ�ำปี 2562
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55

กิจกรรมตามกลุ่มภารกิจองค์กร
กลุ่มภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

✒

สกสว. ร่วมกับ สอวช. ระดม 200 ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ผ่าแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก�ำหนด 7 ประเด็นส�ำคัญขับเคลื่อนประเทศ

สกสว. ร่วมกับ สอวช. จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัด
เตรียมแผนด้าน ววน. ส�ำหรับหน่วยงานในระบบ ววน. ปี 2563 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 17 สาขาจากทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กว่า 200 คน เข้าร่วม
การประชุม

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดการประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทบทวนร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ปี 2563-2565 โดยได้รบั เกียรติผทู้ รงคุณวุฒิ 17 สาขา
จากภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กว่า 200 ท่าน มาร่วมหารือ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

56

◗

ประมวลภาพกิจกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านองค์กร

กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
✒

จัดประชุมเดินสาย 4 ภูมิภาค เพื่อชี้แจงระบบ แผนและการจัดสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานในระบบ ววน.
ภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

ภาคใต้
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สกสว.


รายงานประจ�ำปี 2562
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ภาคอีสาน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

✒

เตรียมความพร้อมในการบริหารโครงการและงบประมาณ

พนักงานในกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เข้ า ร่ ว มการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่ ง ชาติ (NRMS)” เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

57

58

✒

◗

ประมวลภาพกิจกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านองค์กร

พัฒนาบุคลากรและเสริมศักยภาพของบุคลากร สกสว. ในกลุ่มภารกิจบริหารจัดการ
งบประมาณของระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
มีความคุมคา และมีธรรมาภิบาล

จากการปฏิรูประบบวิจัยที่เกิดขึ้น สกสว. จึงได้เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จ�ำเป็นในการรองรับการปฏิบัติงานในภารกิจใหม่ โดยได้จัดให้มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตามและประเมินผลกระทบของงานวิจัย และงบประมาณ
การวิจัย สกสว.” เพื่อท�ำให้เข้าใจถึงหลักการในการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบ ววน. โดยมี รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์,
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วิจติ รศรีกมล
และ ดร. ม.ล. กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์ เป็นวิทยากร

✒

ประชุมหารือการออกแบบกลไกการก�ำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ

ได้ประชุมหารือร่วมกับกลุม่ ภารกิจต่างๆ ภายใน สกสว. เพือ่ ออกแบบการจัดท�ำ Performance agreement และการออกแบบ
ระบบการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562, วันที่ 15 สิงหาคม 2562, วันที่ 11 กันยายน 2562 และวันที่ 25
กันยายน 2562 ตามล�ำดับ

สกสว.


รายงานประจ�ำปี 2562



ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

59

กลุ่มภารกิจการด�ำเนินกองทุนและอ�ำนวยการ
✒

ประชุมคณะกรรมการ กสว. นัดแรก
ดร.กฤษณพงศ์ กี ร ติ ก ร เป็ น ประธานการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระส�ำคัญคือ การชี้แจงพระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 บทบาทภารกิจของ กสว. และการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงขอความคิดเห็นเรื่อง
ระบบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เมือ่ วันที่
17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

✒

สกสว. คว้ารางวัล “ทุนหมุนเวียนเกียรติยศ” ประจ�ำปี 2562

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการ สกสว.
เข้ารับรางวัล “ทุนหมุนเวียนเกียรติยศประจ�ำปี 2562” ซึ่ง
ถือเป็นปีที่ 8 ของการได้รับรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่นจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง เป็นประธานในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น
ประจ�ำปี 2562 “ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ พัฒนา
ประเทศ” ที่ จั ด ขึ้ น โดยกรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่
หน่วยงานที่บริหารจัดการทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลดีที่ดีตามวัตถุประสงค์ของแต่ละทุน เมื่อ
วั น ที่ 23 กั น ยายน 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิ ม แพค
เมืองทองธานี
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สกสว. หนุนงานวิจัยสอดรับ “Silver Society สังคมผมสีดอกเลา” ขับเคลื่อนสังคม
และระบบเศรษฐกิจไทย

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการ สกสว.
ในฐานะประธานที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) ขึ้นกล่าวรายงานบนเวที
ในการประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 6

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมวิชาการ
ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีส�ำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และ
การสร้างเครือข่าย ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านสังคมผู้สูงอายุระหว่างองค์กรสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ผ่าน
การสัมมนาถ่ายทอดความรู้บนเวทีและข้อมูลผ่านการจัดนิทรรศการ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประธานที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุมวิชาการครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

สกสว.
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กลุม่ ภารกิจพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
✒

โครงการ Global Partnership Fund (GPF)
จัดระดมความเห็นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและเป้าหมาย
โครงการ พร้อมทั้งรับฟังความเห็นต่อการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
โครงการ Global Partnership Fund ใน 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) Engineering and Technology (2) Food and Agriculture
และ (3) Health and Life Sciences โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ
60 คนจาก 15 หน่วยงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน�ำไปประกอบการ
ก�ำหนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทีจ่ ำ� เป็นกับประเทศเป้าหมายต่อไป เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล

✒

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนนโยบาย งบประมาณ และทุนวิจัยด้านพลังงาน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุ ธิพนั ธ์ จิตพิมลมาศ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) และ มร.คิ ม ฮองมิ น ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น เทคโนโลยี
การประเมินและการวางแผนพลังงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea
Institute of Energy Technology Evaluation and Planning
หรือ KETEP) ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนนโยบาย
งบประมาณและทุนวิจยั ด้านพลังงานระหว่าง 2 ประเทศ การเข้าร่วม
เป็นสมาชิกใหม่ของเครือข่าย Belmont Forum ซึ่งเป็นเครือข่าย
ของหน่วยงานสนับสนุนและให้ทุนการวิจัยระดับนานาชาติด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม เมื่ อ วั น ที่ 2 กั น ยายน 2562 ณ โรงแรมอิ น เตอร์
คอนติเนนตัล
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✒

◗

ประมวลภาพกิจกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านองค์กร

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้ Key Performance Indicators (KPIs)
และ Objectives and Key Results (OKRs) ในการประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

คุ ณ ธนั ญ ชั ย โรจน์ รุ ่ ง เรื อ ง กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์มายด์ แมเนจเม้นท์
คอนซัลติ้ง จ�ำกัด เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอด
ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
สกสว. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรม
เดอะ สุโกศล

✒

จัดกิจกรรมอบรมทักษะใหม่ (Reskill)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประเมิน และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จ�ำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการติดตามและประเมินผล
ระดับประเทศ และองค์กรภาคี อาทิ ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อ
สร้างความเข้าใจในวิธีการและแนวทางในการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย

สกสว.
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กลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
✒

จัดอบรม IP-UP ปีที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อ�ำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IP-UP)” ปีที่ 2 มาตรฐานความรู้ระดับ 1 Level 1 โดยมี คุณกิตติยา ศรีชานิล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยชน์ บริษัท อินเทลเล็กชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จ�ำกัด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม
สกสว.

✒

งานมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�ำปี 2561

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจ�ำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัย และ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างผลประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมี ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะผู้บริหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
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✒

◗
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สกสว. ร่วมฉลอง 150 ปีก�ำเนิดตารางธาตุ ปลุกงานวิจัย “แคลเชียม”
ร่วมมหกรรมวิทย์ ’62

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2562 ซึ่งงานนี้ถือเป็นมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ แห่งปีของประเทศและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีนมี้ กี ารจัดงานภายใต้แนวคิด “วิทย์สร้างคน
สร้างแรงบันดาลใจ กับ 1 ล้านเยาวชนไทย”
ในโอกาสนี้ สกสว. ร่วมจัดบู๊ธแสดงผลงานในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “กิน อยู่
รู้จักแคลเซียม” โดยร่วมน�ำเสนอ 4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับแคลเซียม ได้แก่ งานวิจัยโบนเทียม วัสดุทดแทนกระดูก, มหัศจรรย์
นมควายมูราห์, การแปรรูปแคลเซียมจากเกล็ดปลา และการรับประทานแคลเซียมอย่างถูกวิธี เพื่อร่วมฉลองก�ำเนิดตารางธาตุ
ครบ 150 ปี โดยน�ำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ ชิมขนมปังทามอสเซอเรล่าชีสจากนมมูราห์, ส�ำรวจแคลเซียม
ในร่างกายผ่านจอ LED ยักษ์, ชมกระบวนการแปรรูปเกล็ดปลาเป็นแคลเซียมเสริมอัดเม็ด จัดขี้นระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม
2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

รายงานการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2562 
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


สกสว.
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รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส�ำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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รายงานการเงิน

สกสว.
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

79

80

◗

รายงานการเงิน

สกสว.


รายงานประจ�ำปี 2562



ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ภาคผนวก

รายงานประจ�ำปี 2562 
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


88

◗

ภาคผนวก

คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
และคณะกรรมการอ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ล�ำดับที่

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ประธานกรรมการ

2

ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

3

ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการ

4

ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ

5

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ

6

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

7

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

8

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

9

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ

10

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กรรมการ

11

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการ

12

ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์

กรรมการ

13

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิเศก ลุมพิกานนท์

กรรมการ

14

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล

กรรมการ

15

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

16

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

กรรมการ

17

คุณธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ

18

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ที่ปรึกษา

19

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองประธานกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 1 พฤษภาคม 2562
2. คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
และคณะกรรมการอ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 30 กันยายน 2562

สกสว.
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2512 B.Sc. in Engineering, University of Glasgow สหราชอาณาจักร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
• พ.ศ. 2516 Ph.D (Electrical Engineering) University of Glasgow สหราชอาณาจักร

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. 2541 - 2549)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2549 - 2550)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2549 - 2560)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2557 - 2558)
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการปฏิรูป, กองทุนอนุรักษ์พลังงาน, สถาบันคลังสมองแห่งชาติ,
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ, สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้, สภามหาวิทยาลัยมหิดล, สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สภามหาวิทยาลัยรังสิต และสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
• ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
• ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง
• ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
•
•
•
•

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
กรรมการกฤษฎีกา
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ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2519 ปริญญาตรีสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พ.ศ. 2527 ปริญญาเอกสาขาปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล - เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
(ได้รับพระราชทุนอานันทมหิดล สาขาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524)

สังเขปประวัติการท�ำงาน
• อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2525)
• ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(พ.ศ. 2545 - 2558)
• รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2545 - 2551)
• นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2552 - 2555)

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
• นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

สกสว.


รายงานประจ�ำปี 2562



ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2496
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2519 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• พ.ศ. 2523 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
• พ.ศ. 2534 M.S. (Clinical Epidemiology) University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2522)
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (พ.ศ. 2547)
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (พ.ศ. 2548 - 2549)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2552 - 2556)
ต�ำแหน่งประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2561)
Advisor, Department of Reproductive Health and Research, WHO, Geneva, Switzerland
Technical Consultant, Johns Hopkins Program for International Education in
Reproductive Health, Baltimore, USA
Member of the Steering Committee, Task Force for Epidemiological Research in
Reproductive Health, WHO, Geneva, Switzerland
Member of the British Medical Journal (BMJ) Editorial Board, London, UK
Member of the Editorial Board, WHO Reproductive Health Library, Geneva, Switzerland
Member of the Editorial Board, Reproductive Health Journal, Geneva Health Foundation,
Switzerland
Member of the Health System Research Task Force, WHO, Geneva, Switzerland
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• Vice President, Asia Oceania Federation of Obstetrics and Gynecology (AOFOG)
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ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2498
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2521 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2523 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
• พ.ศ. 2530 Ph.D. (ชีวเคมีด้านพืช) University of Guelph, Canada

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524)
ช่วยราชการในต�ำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2540 - 2543)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2544 - 2548)
กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2546 - 2547)
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2548)
• หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนายาระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ International Centre for
Science and High - Technology United Nations Industrial Development Organization
(ICS - UNIDO) (พ.ศ. 2550)
• ประธานเครือข่ายนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2552 - 2555)
• รองประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2556 - 2558)

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
• ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชเวท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สกสว.
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 25 เมษายน พ.ศ. 2504
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• พ.ศ. 2533 M.Eng. (Mechanical Engineering) Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2537 Ph.D. (Mechanical Engineering) Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา

สังเขปประวัติการท�ำงาน
• อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
(Institute of Field Robotics : FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• เคยด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
• ร่วมกับศิษย์เก่าสถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา จัดตั้ง “มูลนิธิศึกษาพัฒน์”
• มีส่วนผลักดันส�ำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และจัดตั้งเครือข่าย
เพื่อความสามารถเชิงแข่งขันระดับประเทศ (Cluster for National Competitiveness) ในสาขาหุ่นยนต์
และวิศวกรรมอัตโนมัติ ผ่านทางสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai Robotics Society)

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
•
•
•
•

ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�ำนักงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี
คณะท�ำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Human Development Center: EEC HDC)
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ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 27 เมษายน พ.ศ. 2491
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2516 B.A., University of Rochester, New York สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2527 M.A., Binghamton University, New York สหรัฐอเมริกา
• พ.ศ. 2533 Ph.D. (U.S. History), Binghamton University, New York สหรัฐอเมริกา

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2518 - 2536)
อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2536 - 2553)
รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2537 - 2538)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2550 - 2553)
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (พ.ศ. 2556)

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
• ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สกสว.


รายงานประจ�ำปี 2562



ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คุณธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508
สังเขปประวัติการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•

ผู้บริหาร บริษัท ไอ บี เอ็ม ภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศอาเซียน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอ บี เอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด (พ.ศ. 2550 - 2554)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี บาย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คอลัมนิสต์ บทความ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นักลงทุนเน้นคุณค่า
กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
• กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง)
• ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• บริษัท ทีพีบีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เกิด 19 ตุลาคม พ.ศ. 2497
สังเขปประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2518 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2519 เนติบัณฑิตไทย
• พ.ศ. 2522 Diplômes Supérieurs d’Université (droit adminstratif) Université de paris II
ประเทศฝรั่งเศส
• พ.ศ. 2525 D.E.A. Université de paris X (Nanterre) (mention bien) ประเทศฝรั่งเศส
• พ.ศ. 2525 Docteur en droit (3 Cycle en général) X (Nanterre) (mention très bien)
Université de Paris ประเทศฝรั่งเศส
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4111

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•

อาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2520 - 2542)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2538 - 2542)
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2539)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2542 - 2545 และ พ.ศ. 2549 - 2557)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2546 - 2549)
รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พ.ศ. 2558)
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2558)
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
•
•
•
•

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
ราชบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

