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บทท่� 1
ระบบ ววน. คืืออะไร?

จากแนวคืิดสู่่�การขัับเคืลื่ื�อน



6 รู้จัก ววน.: ระบบขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ▶ การปฏิร่ปการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรม (อววน.)  

ท่�ปรากฏขัึ้นในช�วงต้นทศวรรษท่� 2560 ได้นำาไปสู่่�การเกิดขัึ้นขัองระบบวิจัย

แลื่ะนวตักรรม หรอื ระบบ ววน. ท่�หลื่อมรวมหน�วยงานท่�เก่�ยวขัอ้งกับการวจิยั

แลื่ะนวัตกรรมขัองประเทศ ท้ังในเชิงนโยบาย หน�วยการสู่นับสู่นุนแลื่ะบริหาร

จัดการทุนวิจัย การม่สู่�วนร�วมขัองผ่้ม่สู่�วนเก่�ยวขั้องในระบบการวิจัยแลื่ะ 

การขัับเคืลื่ื�อนเพื�อใช้ประโยชน์จากการวิจัย ภายใต้เป้าหมายขัองการสู่ร้าง 

ผลื่กระทบขัองงานวจิยัแลื่ะการพฒันานวตักรรมเพื�อตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ

แลื่ะสู่ังคืมขัองประเทศท่�ม่คืวามท้าทายเพิ่มมากขัึ้นในอนาคืต

 ▶ เป้าหมายสู่ำาคืัญขัอง ระบบ ววน. อาจกลื่�าวได้ว�า คืือ การทำาให้ 

ผลื่งานวิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรมทุกแขันงแลื่ะทุกระดับ 

สู่ามารถนำามาใช้ประโยชน์แลื่ะพัฒนาประเทศอย�างม่ผลื่กระทบ  

บนฐานขัององคื์คืวามร้่ ซึ�งเป็นวัตถุประสู่งคื์สู่ำาคืัญขัอง พ.ร.บ. 

สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรม 

แห�งชาติ พ.ศ. 2562 แลื่ะ พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ การวิจัย 

แลื่ะนวัตกรรม พ.ศ. 2562 



บทที่ 1 : ระบบ ววน. คืออะไร?: จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน 7 

 ▶ ประเทศท่�ม่คืวามสู่ำาเร็จในการขัับเคืลื่ื�อนการวิจัยแลื่ะนวัตกรรม ท่�ให้เกิด 

ผลื่กระทบในการพัฒนาประเทศได้น้ัน เกิดจากการให้คืวามสู่ำาคืัญแลื่ะ 

ม่สู่�วนร�วมขัองการขัับเคืลืื่�อนวิจัยแลื่ะนวัตกรรมจากทุกภาคืสู่�วน ซึ�งม่ 

องคื์ประกอบสู่ำาคืัญคืือ 1) ภาคืรัฐแลื่ะภาคืเอกชนลื่งทุนด้านการวิจัยแลื่ะ

นวัตกรรมอย�างเป็นร่ปธรรม 2) หน�วยงานด้านการวิจัยแลื่ะนวัตกรรมท้ัง 

หน�วยสู่นับสู่นุนแลื่ะหน�วยปฏิบัติทุกหน�วยทำางานอย�างสู่อดคืลื่้องกับแผน 

ด้าน ววน. แลื่ะเน้นสู่�งมอบผลื่ลัื่พธ์ผลื่กระทบสู่่�ผ้่ใช้ประโยชน์ ดังน้ัน สู่กสู่ว.  

แลื่ะกองทุนสู่�งเสู่ริม ววน. จึงเกิดขัึ้นเพื�อจัดให้เกิดระบบบริหารจัดการท่�ด่ท่�จะ 

นำาไปสู่่�คืวามสู่ำาเร็จดังกลื่�าว

 ▶ หัวใจสู่ำาคืัญขัองการสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ การวิจัยแลื่ะนวัตกรรม ผ�านระบบ 

ววน. ขัองประเทศในปัจจุบัน ม่อย่� 3 ประการ ได้แก�  1)  ทิศทางท่�ถ่กต้องเหมาะสู่ม 

เป็นเอกภาพ อันหมายถึงแผนด้าน ววน. ขัองประเทศเพื�อการขัับเคืลื่ื�อนการวิจัย 

แลื่ะนวัตกรรม ท่�สู่อดคืล้ื่องกับสู่ถานการณ์ปัญหาแลื่ะเป้าหมายขัองประเทศ   

2) ระบบบริหารจัดการท่�ด่ ท่�หมายถึง การบริหารจัดการท่�ม่คืวามโปร�งใสู่ 

แลื่ะตรวจสู่อบได้ ตลื่อดจนประสิู่ทธิภาพแลื่ะการม่สู่�วนร�วม ท่�คืรอบคืลุื่มตั้งแต�

กระบวนการกำาหนดโจทย์แลื่ะแนวทางการวิจัยในทุกระดับ การบริหารแลื่ะ

จัดสู่รรงบประมาณ การจัดประเภทแลื่ะแบ�งหน้าท่�กันทำางานขัองหน�วยงานอย�าง 

หนุนเสู่ริมกัน ท้ังผ้่บริหารจัดการแลื่ะให้ทุน แลื่ะผ้่ขัับเคืลืื่�อนการวิจัยแลื่ะ

นวัตกรรมสู่่�การสู่ร้างคืุณคื�าทางเศรษฐกิจแลื่ะสัู่งคืม รวมถึงม่ระบบการกำากับ 

ติดตาม ประเมินผลื่ท่�ด่   3) การสู่ร้างผลื่กระทบ  ท้ังในเชิงขัองการนำางานวิจัย 

แลื่ะนวัตกรรมไปต�อยอดเพื�อสู่ร้างม่ลื่คื�าทางธุรกิจแลื่ะอุตสู่าหกรรม  

การแก้ไขัปัญหา สู่รา้งคุืณภาพช่วติท่�ด ่แลื่ะคืวามเป็นธรรมทางสัู่งคืมขัองประเทศ  

แลื่ะการสู่ร้างองคื์คืวามร่้พื้นฐานท่�เป็นประโยชน์ต�อการต�อยอดในอนาคืต



8 รู้จัก ววน.: ระบบขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ท่�มาขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัย แลื่ะนวัตกรรม 

แห�งชาติ พ.ศ. 2562 แลื่ะ พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ การวิจัยแลื่ะ

นวัตกรรม พ.ศ. 2562

การปฏิร้ปการอุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

(อววน.)	 ในช่วงต�นทัศวรรษ์ทีั�	 2560	 ถ่อว่าเป็นหมุดหมาย

สิำาคัญของพิัฒนาการทัางการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	 ภายใต�

แนวคิดสิำาคัญทีั�ว่า	“การพัฒนาประเทศจำาเป็นจะต้องอาศยัการขับเคล่ือน

ด้านการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะกลไกสำาคัญ

ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังเพิ่ม 

ขดีความสามารถในการแขง่ขันของประเทศและยกระดับคณุภาพชวิีตของ

ประชาชนใหม้ีความผาสุก”	(พิ.ร.บ.	สิภานโยบายฯ,	หมายเหตุ)

จำากการปฏิร้ปดังกล่่าว	 ได�นำาไปสิ้่การเกิดขึ�นของระบบวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	หร่อ	ระบบ	ววน.	ทีั�หล่อมรวมหนว่ยงานทีั�เกี�ยวข�องกับการวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	 ทัั�งในเชิงนโยบาย	 หน่วยการสินับสินุนแล่ะ

บรหิารจัำดการทุันวิจัำย	การมสีิว่นรว่มของผ้�มสีิว่นเกี�ยวข�องในระบบการวิจัำย	 

แล่ะการขับเคล่่�อนเพ่ิ�อใช�ประโยชน์จำากการวิจัำย	 ภายใต�เป้าหมายของ

การสิร�างผล่กระทับของงานวิจัำยแล่ะการพิัฒนานวัตกรรมเพ่ิ�อตอบโจำทัย์ 



9บทที่ 1 : ระบบ ววน. คืออะไร?: จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน

ทัางเศรษ์ฐกิจำแล่ะสิังคมของประเทัศ	 ทีั�มีความทั�าทัายเพิิ�มมากขึ�นใน

อนาคต	 การปฏิร้ปดังกล่่าวนี�ไม่แต่เพีิยงจำะเป็นการปรับบทับาทัแล่ะ

โครงสิร�างของการสินับสินุนด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	หากแต่

ยังมีเป้าหมายสิำาคัญในการยกระดับวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรมของ

ประเทัศ	 ส่้ิ	 “ระบบวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม”	หร่อ	 ระบบ	 ววน.	 

เฉกเชน่เดียวกับระบบการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	(Research	and	Innovation	

System)	 ในหล่ายประเทัศ	 ทีั�จำะยกระดับผล่ผลิ่ตจำากการวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมไปต่อยอดเชิงผล่ลั่พิธแ์ล่ะสิร�างผล่กระทับต่อการพิฒันาประเทัศ

ในมติิต่าง	ๆ 	

ระบบ	 ววน.	 ทีั�เกิดขึ�นนี�	 มีจุำดหมุนสิำาคัญอย่้ทีั�	 “สิภานโยบาย 

การอุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรมแห่งชาติ”	 ทีั�มีบทับาทั 

ในการกำาหนดนโยบาย	 ยุทัธศาสิตร์	 แล่ะแผนด�านการอุดมศึกษ์าเพิ่�อ

ผลิ่ตแล่ะพิัฒนากำาลั่งคนของประเทัศ	 แล่ะแผนด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำย

แล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	 ตามข�อเสินอของ	 “คณะกรรมการสิ่งเสิริม

วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม”	 ทีั�สิอดคล่�องกับยุทัธศาสิตร์ชาติ	 

แผนแม่บทั	 แล่ะแผนอ่�น	 รวมทัั�งนโยบายของรัฐบาล่	 แล่ะมี	 “กองทุัน

สิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม”	 ทีั�มีเป้าหมายในการสิ่งเสิริม	

สินับสินุน	 แล่ะขับเคล่่�อนระบบการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศใน 

ทัุกมติิ

อย่างไรก็ดี	การเกิดขึ�นของระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรมในต�นทัศวรรษ์

ทีั�	2560	หรอ่	ระบบ	ววน.	นี�	เปน็สิิ�งทีั�มไิด�เกิดขึ�นมาอยา่งไร�รอ่งรอย	หากแต่

ปรากฏขึ�นจำากการเล็่งเหน็ข�อจำำากัดของการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ

ในอดีตทีั�ผา่นมา	รวมถึงเช่�อมโยงกับรากฐานของแนวคิดแล่ะระบบการวิจัำย

ของประเทัศทีั�เริ�มล่งหลั่กปกัฐานตั�งแต่ช่วงต�นทัศวรรษ์	2500  
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ย�อนกลั่บไปเม่�อประมาณ	 60	 ปี	 ระบบการวิจัำยของประเทัศ 

ได�ปรากฏขึ�นอย่างเป็นร้ปธรรมในฐานะกล่ไกทีั�ช่วยเสิริมสิร�างการเติบโต 

ทัางเศรษ์ฐกิจำแล่ะการพิัฒนาประเทัศในภาพิรวม	 การจัำดตั�งสิภาวิจัำย

แห่งชาติใน	 พิ.ศ.	 2499	 ถ่อได�ว่าเป็นจุำดเริ�มสิำาคัญของการวิจัำยสิำาหรับ

ประเทัศไทัย	 แม�ในช่วงระยะเวล่าก่อนหน�านั�นจำะปรากฏการวิจัำยใน 

หน่วยงานต่าง	ๆ 	ของประเทัศ	หากแต่ยังไม่ค่อยเป็นระบบทีั�มีการกำาหนด

ทิัศทัางแล่ะเป้าหมายมากนัก	 อย่างไรก็ดี	 การขาดแคล่นบุคล่ากรทัาง 

การวิจัำยแล่ะทิัศทัางนโยบายเศรษ์ฐกิจำของประเทัศทีั�เน�นการผลิ่ตเพิ่�อ

ทัดแทันการนำาเข�า	 (Import	 Substitution)	 แล่ะการรับเทัคโนโล่ยีแล่ะ

ความร้�จำากต่างประเทัศเข�ามาในการพิัฒนาเศรษ์ฐกิจำแล่ะสิังคมของ

ประเทัศเป็นหลั่ก	 ก็ด้จำะทัำาให�บทับาทัการวิจัำยเพิ่�อการพิัฒนาประเทัศ 

จำะยังไมป่รากฏมากนกั	

จำนกระทัั�งในช่วงทัศวรรษ์	 2520	 การเติบโตทัางเศรษ์ฐกิจำของ

ประเทัศแล่ะการปรับทิัศทัางการพัิฒนาของประเทัศสิ้่การส่ิงเสิริม 

การส่ิงออก	 (Export	 Promotion)	 ทีั�มีความต�องการเทัคโนโล่ยีแล่ะ

นวัตกรรมทัางการผลิ่ตของตนเองเพิิ�มมากขึ�น	 รวมถึงสิภาพิปัญหา

ทัางสิังคมทีั�มีความซับซ�อนมากยิ�งขึ�น	 ก็ได�ทัำาให�การวิจัำยของประเทัศ 

มีความสิำาคัญมากยิ�งขึ�น	 ในทัางเดียวกัน	 การเติบโตแล่ะการขยายตัว 

ของสิถาบันวิจัำย	สิถาบันการศกึษ์า	แล่ะบุคล่ากรด�านการวิจัำยของประเทัศ 

ก็เป็นทัรัพิยากรทีั�สิำาคัญทีั� ช่วยหนุนเสิริมการวิจัำยของประเทัศให�มี

พิัฒนาการมากยิ�งขึ�น	 ในช่วงกล่างทัศวรรษ์	2530	จำนถึงทัศวรรษ์	2540 

หน่วยงานด�านการวิจัำยในระดับกระทัรวงทีั�สิำาคัญได�ถ่อกำาเนิดขึ�น	 อาทิั	

สิำานกังานพัิฒนาวิทัยาศาสิตรแ์ล่ะเทัคโนโล่ยีแหง่ชาติ	(2534),	สิถาบนัวิจัำย

ระบบสิาธารณสุิข	 (2535),	 แล่ะสิำานักงานพิัฒนาการวิจัำยการเกษ์ตร	
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(2546)	 เป็นต�น	 ซึ�งในปัจำจุำบันได�เป็นกำาลั่งหลั่กของระบบการวิจัำยของ

ประเทัศ	 พิร�อมกับการขยายตัวของการผล่ิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทั

แล่ะปริญญาเอกทีั�จำะเปน็บุคล่ากรสิำาคัญในการวิจัำยของประเทัศ	

ในทัางเดียวกัน	 การจัำดตั�งสิำานักงานกองทุันสินับสินุนการวิจัำย	

(สิกว.)	 ในปี	 พิ.ศ.	 2535	 ทีั�มีเป้าหมายในการเป็นหน่วยงานสินับสินุน 

การวิจัำยแล่ะบุคล่ากรด�านการวิจัำย	การบริหารจัำดการงานวิจัำยของประเทัศ	

รวมถึงกล่ไกสิร�างฐานความร้�สิำาหรับการแก�ปัญหาให�แก่สิังคม	 ภายใต� 

ร้ปแบบของกองทุันแล่ะมไิด�ใช�ระบบราชการเปน็กล่ไกควบคมุองค์กร	ถ่อได�

ว่าเป็นอีกหมุดหมายสิำาคัญของการพัิฒนาด�านการวิจัำยทีั�สิอดรับกับบริบทั

การพิฒันาของประเทัศ	รวมถึงการมคีณะกรรมการติดตามแล่ะประเมนิผล่

ซึ�งเป็นกล่ไกในการทัำางานเพิ่�อเสิริมประสิิทัธิภาพิแล่ะสิะทั�อนการทัำางาน	

(Feedback	Loop)	ร่วมกับคณะกรรมการกองทัุนฯ	ซึ�งร้ปแบบของการมี

คณะกรรมการสิองชุดทีั�ทัำางานควบค้่กันดังกล่่าวด้จำะเป็นรากฐานสิำาคัญ

ทีั�ส่ิงต่อมาจำนถึงการปรับโครงสิร�างสิ้่สิำานักงานคณะกรรมการสิ่งเสิริม

วิทัยาศาสิตร์	วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	(สิกสิว.)	ภายใต�ระบบ	ววน.	ในปจัำจุำบัน

กระนั�นก็ดี	แม�การวิจัำยของประเทัศจำะมกีารพิฒันามากขึ�น	ทัั�งในเชงิ 

ของหน่วยงานด�านการวิจัำยแล่ะหน่วยงานด�านการสินับสินุนการวิจัำย	

ตล่อดจำนองค์ความร้�จำากการวิจัำย	 หากแต่ในช่วงเวล่าทีั�ผ่านมาการวิจัำย

ของประเทัศด้จำะมีช่องว่างทีั�สิำาคัญทีั�พิอสิรุปได�	3	ประการ	ได�แก่	1)	การ

ไมม่แีผนกำาหนดทิัศทัางของการวิจัำยทีั�สิอดคล่�องแล่ะสิมัพินัธกั์บการพิฒันา

ประเทัศ	 สิ่งผล่ให�งานวิจัำยจำำานวนมากมิได�ถ้กนำาไปต่อยอดแล่ะนำาไปใช� 

เพ่ิ�อเพิิ�มม้ล่ค่าทัั�งในเชิงเศรษ์ฐกิจำแล่ะสัิงคม	 รวมถึงการพัิฒนาประเทัศ

ในภาพิรวม	2)	การแยกส่ิวนแล่ะความซ้ำาซ�อนของการวิจัำยทีั�ไม่ให�ทิัศทัาง 

ในภาพิรวมแล่ะความเช่�อมโยงระหว่างหนว่ยงานสินบัสินนุการวิจัำย	หนว่ย
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วิจัำย	แล่ะการนำางานวิจัำยไปใช�ประโยชน	์3)	การไมส่ิะทั�อนให�เหน็ผล่กระทับ 

แล่ะความสิำาคัญจำากการวิจัำย	เน่�องจำากการไมม่ทิีัศทัางแล่ะความเช่�อมโยง 

ของงานวิจัำยทีั�สิามารถนำาไปส้ิ่การสิร�างผล่กระทับในเชิงเศรษ์ฐกิจำสิังคม	 

สิ่งผล่ให�ฝา่ยการเมอ่ง	ฝา่ยนโยบาย	แล่ะสิังคมไทัยในภาพิรวมไมต่ระหนกั

ถึงความสิำาคัญของการวิจัำย

แนวคิดของการสิร�างระบบการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	

(Research	 and	 Innovation	 System)	 เป็นแนวคิดทีั�ได�ถ้กกล่่าวถึง 

มากขึ�นตั�งแต่ชว่งกล่างทัศวรรษ์	2550	ทีั�	“Technology	Disruption”	ได�ส่ิง 

ผล่กระทับทีั�รุนแรงต่อเศรษ์ฐกิจำ	 อุตสิาหกรรม	แล่ะสิังคมวัฒนธรรมของ

ประเทัศมากขึ�น	พิร�อมกับความต�องการด�านองค์ความร้�แล่ะนวัตกรรมจำาก

การวิจัำยในการตอบโจำทัย์	ต่อยอด	ยกระดับ	แล่ะกำาหนดทิัศทัางการพิฒันา

เศรษ์ฐกิจำสิังคมของประเทัศ	หร่อกล่่าวอีกนัยหนึ�งค่อ	การสิร�างผล่กระทับ	

(Impact)	แล่ะคุณค่าทัางเศรษ์ฐกิจำแล่ะสิังคมของงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

การบรรลุ่เป้าหมายดังกล่่าวนี� 	 จำำาเป็นทีั�จำะต�องมีการพัิฒนา

ระบบการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	 ทีั�ไม่เพิียงแต่เป็นระบบในเชิง 

การเช่�อมโยงของหน่วยงานเท่ัานั�น	 หากแต่จำะต�องเป็นระบบทีั�สิามารถ

นำาไปสิ้่การสิร�างนิเวศวิทัยา	 (Ecosystem)	 ของการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

อันประกอบไปด�วยการกำาหนดทิัศทัางแล่ะนโยบายการวิจัำยของประเทัศ	

การพิัฒนางานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�ตอบโจำทัย์ของประเทัศ	 การวิจัำย 

ขั�นแนวหน�า	(Frontier	Research)	เพิ่�อกำาหนดอนาคตแล่ะทิัศทัางประเทัศ	

ทีั�จำำาเป็นต�องมีการร�อยรัดการทัำางานของหน่วยงานทัั�งในด�านการวิจัำย

แล่ะนวัตกรรม	การบริหารจัำดการงานวิจัำยแล่ะงบประมาณการวิจัำย	แล่ะ

หนว่ยงานด�านนโยบายแล่ะหนว่ยงานทีั�จำะนำาการวิจัำยไปขบัเคล่่�อน	รวมถึง 

กระบวนการกำาหนดโจำทัย์แล่ะทิัศทัางการวิจัำยจำากกระบวนการมีสิ่วนร่วม 
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ของผ้�มีสิ่วนได�สิ่วนเสีิยในทุักภาคส่ิวน	 เพิ่�อนำานิเวศวิทัยาของการวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมไปส้ิ่การผลิ่ดอกออกผล่ในเชิงของผล่กระทับแล่ะคุณค่า 

ในมติิต่าง	ๆ

ระบบ ววน. เหมือนเรอืกำาลื่งัเลื่�นไปในกระแสู่น้ำา คือื

คืวามเปลื่่�ยนแปลื่งแลื่ะหมุนเร็วขัองโลื่กแลื่ะสัู่งคืม 

เรือ ววน. ลื่ำาน่้ก็ม่เป้าหมายอยากจะข้ัามฝ่ังไป 

ให้สู่ำาเร็จ แต�กระแสู่น้ำานั้นเช่�ยวมาก ปัจจัยขัองคืวามสู่ำาเร็จ 

คืือฝีพายอันได้แก�หน�วยงานในระบบ ววน. ท่� ได้รับ 

งบประมาณด้าน ววน. ไป 

สู่กสู่ว. ได้รับบทบาทให้เป็นนายท้าย เป็นคืน

นำาร�อง เป็นหน้าท่�ขัอง สู่กสู่ว. จะทำาให้เรือท้ังลื่ำาพายไปใน

จังหวะแลื่ะทิศทางเด่ยวกันได้ เรือไม�แกว�งไปมา  

แลื่ะแลื่�นไปขั้างหน้าได้

รศ.ดร.ปัทมาวด่ โพชนุก่ลื่

ผ่้อำานวยการ

สู่ำานักงานคืณะกรรมการสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรม
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เป้าหมายของระบบ ววน.:  
จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนประเทศ

หมายเหตุท้าย พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัย 

แลื่ะนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562 แลื่ะ พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ การ

วิจัยแลื่ะนวัตกรรม พ.ศ. 2562 : วัตถุประสู่งคื์ขัองการปฏิร่ประบบ ววน.

เป้าหมายสิำาคัญของ	 ระบบ	 ววน.	 อาจำกล่่าวได�ว่า	 ค่อ	 การนำา

วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 มาใช�ประโยชน์แล่ะส่ิงผล่กระทับต่อ 

การพิัฒนาประเทัศ	 แล่ะเกิดการขับเคล่่�อนการพิัฒนาประเทัศบนฐาน

ขององค์ความร้�จำากการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 ใน	 พิ.ร.บ.	สิภานโยบาย 

การอุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรมแห่งชาติ	 พิ.ศ.	 2562  

แล่ะ	พิ.ร.บ.	การสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	พิ.ศ.	2562 

ทีั�ถ่อได�ว่าเป็นกฎหมายหลั่กของการขับเคล่่�อนระบบ	 ววน.	 ของประเทัศ	

ต่างได�มกีารระบุอย่างชัดเจำนถึงเปา้หมายแล่ะความสิำาคัญของการส่ิงเสิริม 

วิทัยาศาสิตร์	 การวิจัำย	 แล่ะนวัตกรรม	 ทีั�จำะเป็นตัวจัำกรสิำาคัญในการ 

ขับเคล่่�อนแล่ะพิัฒนาประเทัศ	 อันครอบคลุ่มตั�งแต่ด�านความเข�มแข็ง 

ทัางด�านเศรษ์ฐกิจำแล่ะสิังคม	 การเพิิ�มขีดความสิามารถทัางการแข่งขัน 

ของประเทัศ	แล่ะยกระดับคุณภาพิชีวิตของประชาชนในทุักมิติ	 ทีั�จำำาเป็น 

จำะต�องใช�ความร้�แล่ะนวัตกรรมทีั�สิามารถนำาไปใช�ประโยชนห์รอ่การปฏิบติั

ได�อย่างเปน็ร้ปธรรม	



15บทที่ 1 : ระบบ ววน. คืออะไร?: จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน

ทัั�งนี�	 หัวใจำสิำาคัญของการสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 การวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	ผ่านระบบ	ววน.	ของประเทัศในปัจำจุำบัน	อาจำกล่่าวได�ว่ามีอย้่

ด�วยกัน	3	ประการ	ได�แก่	

หนึ่ง ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม

อันหมายถึงทิัศทัางของการขับเคล่่� อนการวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมภายใต�	 ระบบ	ววน.	 ทีั�สิอดคล่�องกับ

สิถานการณ์ปัญหาแล่ะเป้าหมายของประเทัศ	 มุ่ง

ตอบโจำทัย์การพัิฒนาของประเทัศในทุักมิติ	รวมถึง

สิามารถนำาไปสิ้่การสิร�างม้ล่ค่าในเชิงเศรษ์ฐกิจำแล่ะผล่ประโยชนท์ัางสัิงคม	

ซึ�งในการบรรลุ่	“ทิัศทัางทีั�ถ้กต�อง”	จำำาเป็นทีั�จำะต�องมีการกำาหนดนโยบาย

ด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 ทีั�มีความครอบคลุ่มแล่ะเท่ัาทััน

สิถานการณ์ของประเทัศ	ผ่านกระบวนการมีสิ่วนร่วมจำากทัุกภาคสิ่วนทัั�ง

หน่วยงานด�านนโยบาย	หน่วยงานปฏิบัติการ	หน่วยงานทัางด�านการวิจัำย	

แล่ะหน่วยงานทีั�นำางานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมไปปฏิบัติใช�หร่อต่อยอด	รวมถึง

ผ้�มสีิ่วนได�สิ่วนเสิียในแต่ล่ะประเด็น

1



16 รู้จัก ววน.: ระบบขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สอง ระบบบริหารจัดการที่ดี

ทีั�มีความหมายมิใช่แต่เพิียงระบบการบริหารจัำดการ

ทีั�มีความโปร่งใสิแล่ะตรวจำสิอบได�เท่ัานั�น	 หาก

แต่	 “ระบบบริหารจัำดการทีั�ดี”	 ในทีั�นี�	 หมายรวมถึง 

ประสิิทัธิภาพิแล่ะการมีสิ่วนร่วมของการบริหารจัำดการด�านการวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมทีั�ครอบคลุ่มตั�งแต่กระบวนการกำาหนดโจำทัย์แล่ะแนวทัาง 

การวิจัำยในทัุกระดับ	 	การบริหารแล่ะจัำดสิรรงบประมาณ	การจัำดประเภทั

แล่ะแบ่งหน�าทีั�กันทัำางานของหน่วยงานอย่างหนุนเสิริมกัน	 ทัั�งผ้�บริหาร

จัำดการแล่ะให�ทุันการสินับสินุนระบบการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 แล่ะ 

ผ้�ขับเคล่่�อนการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมสิ้่การสิร�างคุณค่าทัางเศรษ์ฐกิจำแล่ะ

สิังคม	รวมถึงมรีะบบการกำากับ	ติดตาม	ประเมนิผล่ทีั�ดี

สาม การสร้างผลกระทบ

หมายถึงการสิร�างผล่กระทับจำากการวิจัำยแล่ะ 

นวัตกรรม	ทัั�งในเชิงของการนำางานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม 

ไปต่อยอดเพิ่�อสิร�างม้ล่ค่าทัางธุรกิจำแล่ะอุตสิาหกรรม	 

การแก�ไขปัญหา	 สิร�างคุณภาพิชีวิตทีั�ดี	 แล่ะความเป็นธรรมทัางสัิงคม 

ของประเทัศ	 แล่ะการสิร�างองค์ความร้�พิ่�นฐานทีั�เป็นประโยชน์ต่อการ 

ต่อยอดในอนาคต	ทัั�งนี�	ผล่กระทับทีั�เกิดขึ�นจำำาเปน็ทีั�จำะต�องสิะทั�อนให�เหน็

มิติความเช่�อมร�อยของการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมในแต่ล่ะแผนงานภายใต�

ระบบ	ววน.

3

2



17บทที่ 1 : ระบบ ววน. คืออะไร?: จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน

การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม : 
จาก “การกระจัดกระจาย”  สู่ “การเชื่อมร้อย”  
เพื่อสร้าง “ผลกระทบ”

กลื่ไกสู่ำาคัืญจาก พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะ

นวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562 แลื่ะ พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ การวิจัย

แลื่ะนวัตกรรม พ.ศ. 2562 : วัตถุประสู่งคื์ขัองการปฏิร่ประบบ ววน.

แม�การส่ิงเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ 

ไทัยจำะปรากฏขึ�นมาเป็นเวล่ากว่า	 60	 ปีแล่�ว	 หากแต่การขับเคล่่�อน 

ดังกล่่าวมีข�อจำำากัดบางประการทีั�ทัำาให�ไม่สิามารถนำาไปสิ้่การสิร�างระบบ

วิจัำยแล่ะนวัตกรรมแห่งชาติ	 (National	 Research	 and	 Innovation	

System)	 ทีั�สิามารถยกระดับงานวิจัำยส่้ิการพิัฒนาประเทัศแล่ะการสิร�าง

ผล่กระทับในมติิต่าง	ๆ 	ได�ตรงตามทิัศทัางทีั�เหมาะสิม	โดยเฉพิาะหนว่ยงาน 

ด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศทีั�มีความกระจัำดกระจำายทัั�ง 

ในเชิงทิัศทัางแล่ะการบริหารจัำดการทัรัพิยากร	แล่ะความไม่สิอดคล่�องกับ 

การพัิฒนาประเทัศ	 อันสิ่งผล่ต่อประสิิทัธิภาพิแล่ะข�อจำำากัดของการนำา 

งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมไปใช�ให�เกิดประโยชนใ์นทัุกมติิ

ในช่วงเวล่าทีั�ผ่านมา	 อาจำกล่่าวได�ว่าข�อจำำากัดในการส่ิงเสิริม

วิทัยาศาสิตร์	การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศไทัย	สิามารถจำำาแนกได�

ดังต่อไปนี�	



18 รู้จัก ววน.: ระบบขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

1

ความเช่�อมโยงระหว่างภาครฐั	ภาคผ้�ผลิ่ตความร้�	(มหาวิทัยาลั่ย/

สิถาบนัวิจัำย)	ภาคผ้�ผลิ่ตการค�าแล่ะบริการทีั�ยงัไมม่ปีระสิทิัธภิาพิ

แล่ะครอบคลุ่มอย่างเพิียงพิอ

2

ความสิามารถในการบรหิารการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	

ทีั�ยังมีข�อจำำากัดในการนำานวัตกรรมแล่ะองค์ความร้�จำากการวิจัำย

ไปต่อยอดทัั�งในเชิงพิาณิชย์แล่ะการแก�ไขปญัหาทัางสิังคม

3

การขาดเอกภาพิในเชิงนโยบายแล่ะการบริหารการวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	 ทีั�บทับาทัแล่ะการสินับสินุนของ 

หน่วยงานด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมมีความซ้ำาซ�อนแล่ะ 

ไม่เช่�อมโยงกัน	 รวมถึงไม่สิามารถกำาหนดทิัศทัางทีั�สิอดคล่�อง

แล่ะเช่�อมโยงกับการพิัฒนาประเทัศได�อย่างเหมาะสิม

4

ระบบการจัำดสิรรงบประมาณ	 ทีั�ยังไม่สิามารถบ้รณาการแล่ะ

ระดมความสิามารถการทัำางานจำากหน่วยงานทีั�เกี�ยวข�องเพ่ิ�อ

ตอบโจำทัยก์ารพิฒันาประเทัศไทัยได�อยา่งครอบคล่มุ	รวมถึงการ

ขาดความต่อเน่�องในการสินบัสินนุด�านงบประมาณ

5

การติดตาม	 (Monitoring)	แล่ะการประเมินผล่	 (Evaluation)	

เป็นกล่ไกทีั�ปรากฏแต่เพีิยงในบางหน่วยงานภายใต�ระบบการ

สิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 อันสิ่งผล่ต่อ

ประสิิทัธิภาพิแล่ะทิัศทัางของการบริหารจัำดการด�านการวิจัำย

ของประเทัศในภาพิรวม



19บทที่ 1 : ระบบ ววน. คืออะไร?: จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน

อาจำกล่่าวได�ว่า	 ข�อจำำากัดสิำาคัญของการส่ิงเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 

การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมในอดีตทีั�ผ่านมา	 ค่อ	การไม่เป็นเอกภาพิของระบบ

การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	ทีั�เต็มไปด�วยการกระจัำดกระจำายแล่ะความซ้ำาซ�อน	

รวมถึงความไม่เช่�อมโยงในเชิงนโยบายแล่ะทิัศทัางการดำาเนินงานของ

หน่วยงานด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศทีั�ตั�งอย้่ในหน่วยงาน

ภาครัฐหล่ายแหล่่ง	 ทัั�งในระดับกระทัรวง	ทับวง	กรม	แล่ะสิำานัก	 รวมถึง

การขาดความเช่�อมโยงของนโยบายแล่ะการสินับสินุนด�านการวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมกับภาคผ้�ผลิ่ตการค�าแล่ะบริการ	หร่อผ้�ใช�ประโยชนจ์ำากการวิจัำย

แล่ะนวัตกรรม	 ส่ิงผล่ให�ผล่ผลิ่ตจำากการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมจำำานวนไม่น�อย

มไิด�ถ้กนำาไปต่อยอดในเชิงมล้่ค่าทัั�งในทัางเศรษ์ฐกิจำแล่ะสิังคม



2120 บทที่ 1 : ระบบ ววน. คืออะไร?: จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อนรู้จัก ววน.: ระบบขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ระบบวิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรม (ววน.)

สภานโยบายการอ�ดมศึกษา
 ว�ทยาศาสตร�

ว�จัยและนวัตกรรมแห�งชาติ (ม.6)

สํานักงานสภานโยบาย
การอ�ดมศึกษา

ว�ทยาศาสตร� ว�จัย
และนวัตกรรมแห�งชาติ

(ม.21)

คณะกรรมการติดตามประเมินผล
การส�งเสร�ม ววน. (ม. 64)

คณะกรรมการส�งเสร�มว�ทยาศาสตร�  ว�จัย และนวัตกรรม
หร�อ “กสว.” (ม.40)

หน�วยงานในระบบว�ทยาศาสตร�ว�จัยและนวัตกรรม ในและนอกกระทรวง อว.*สถาบันอ�ดมศึกษา

นโยบาย

(*หน�วยงานนอกกระทรวง อว. หมายถึง กรม ในกระทรวงอื่นๆ ภาคเอกชน รัฐว�สาหกิจ 

ส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกฯ กระทรวง หร�อทบวง และภาคประชาสังคม เป�นต�น)

บร�หาร
และจัดการทุน

ปฏิบัติการ

ขับเคลื่อน
นโยบาย
และจัดสรร
งบประมาณ

คณะกรรมการอํานวยการ
“อนก.” (ม. 46)

สํานักงานคณะกรรมการส�งเสร�มว�ทยาศาสตร� 
ว�จัยและนวัตกรรม หร�อ “สกสว.” (ม.43)

กองทุนส�งเสร�มว�ทยาศาสตร� ว�จัย
และนวัตกรรม (ม.54)



22 รู้จัก ววน.: ระบบขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปัจำจุำบัน	 โครงสิร�างการส่ิงเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 การวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมของประเทัศ	ทีั�ได�มกีารปฏิร้ปแล่ะปรบัเปลี่�ยนในช่วงต�นทัศวรรษ์	

2560	 ได�พิยายามล่ดข�อจำำากัดแล่ะจัำดการกับสิภาพิปัญหาของการวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมในอดีต	 ภายใต�แนวคิดของการหล่อมรวมหน่วยงานด�าน 

การวิจัำยในทุักระดับเพิ่� อนำาไปสิ้่เป้าหมายของการมีทิัศทัางทีั�ถ้กต�อง 

เหมาะสิม	 ระบบบริหารจัำดการทีั�ดี	 แล่ะนำาไปส่้ิการสิร�างผล่กระทับทัั�ง 

ในเชิงเศรษ์ฐกิจำแล่ะสิังคม

การจัำดตั�งสิภานโยบายการอุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมแห่งชาติ	แล่ะกองทุันสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

ตล่อดจำนคณะกรรมการสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 ตาม	

พิ.ร.บ.	สิภานโยบายการอุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม 

แห่งชาติ	พิ.ศ.	2562	แล่ะการปรับโครงสิร�างของหน่วยงานด�านการวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	ตาม	พิ.ร.บ.	การสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	การวิจัำย

แล่ะนวัตกรรม	พิ.ศ.	 2562	 ถ่อได�ว่าเป็นการจัำดระบบการบริหารจัำดการ 

ด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	 เพิ่�อล่ดความซ้ำาซ�อนแล่ะสิร�าง

ความเช่�อมร�อยระหว่างหน่วยงาน	 รวมถึงการบริหารจัำดการทัรัพิยากร

ด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	ภายใต�เป้าหมายทีั�มุ่งตอบโจำทัย์

การพิฒันาประเทัศทัั�งในทัางสิงัคมแล่ะเศรษ์ฐกิจำ	แล่ะการยกระดับคณุภาพิ

ชีวิตของทัุกกลุ่่มคนในประเทัศ



23บทที่ 1 : ระบบ ววน. คืออะไร?: จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน

มาตรา 11 พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสู่ตร ์วจัิยแลื่ะนวตักรรม

แห�งชาติ พ.ศ. 2562

ทัั�งนี�	สิภานโยบายการอุดมศกึษ์า	วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม

แห่งชาติ	 ในสิ่วนทีั�เกี�ยวข�องกับการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	 

มบีทับาทัหน�าทีั�สิำาคัญในฐานะ	“เร่อธง”	ในการเสินอนโยบาย	ยุทัธศาสิตร์	

แล่ะแผนด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศทีั�สิอดคล่�อง

กับทิัศทัางยุทัธศาสิตร์แล่ะนโยบายของประเทัศ	แล่ะการให�ความเห็นของ

กรอบวงเงินงบประมาณด�านวิทัยาศาสิตร	์วิจัำย	แล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	

รวมถึงการกำากับติดตามคณะกรรมการส่ิงเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	สิถาบันอุดมศึกษ์า	แล่ะหน่วยงานในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

ของประเทัศ	 ให�ดำาเนินไปในทิัศทัางทีั�มีความเช่�อมโยงแล่ะสิอดคล่�องกับ

นโยบายแล่ะยุทัธศาสิตร์ด�านวิทัยาศาสิตร์	วิจัำยแล่ะนวัตกรรม

หมวดท่� 4 ขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะ

นวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562

ในสิ่วนของกองทัุนสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	หร่อ

กองทัุนสิ่งเสิริม	 ววน.	 เปรียบเสิม่อนทัรัพิยากรสิำาคัญในการขับเคล่่�อน

ระบบ	 ววน.	 เพ่ิ�อตอบโจำทัย์ทัางยุทัธศาสิตร์แล่ะนโยบาย	มีวัตถุประสิงค์ 

สิำาคัญเพ่ิ�อสิ่งเสิริม	สินับสินุน	แล่ะขับเคล่่�อนระบบการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

ของประเทัศ	ด�านวิทัยาศาสิตรเ์ทัคโนโล่ยี	สิงัคมศาสิตร์	มนุษ์ยศาสิตร	์แล่ะ 



24 รู้จัก ววน.: ระบบขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สิหวิทัยาการ	 เพิ่�อสิร�างองค์ความร้�	 พัิฒนานโยบายสิาธารณะ	 แล่ะ

สินับสินุนการนำาผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมไปใช�ในเชิงเศรษ์ฐกิจำแล่ะสิังคม

เพิ่�อให�เกิดการพิัฒนาประเทัศอย่างสิมดุล่แล่ะยั�งย่น	 แล่ะนอกจำากนี�ยังมี

วัตถุประสิงค์เพิ่�อ

 ▷ สิง่เสิรมิการผล่ติแล่ะพิฒันากำาลั่งคนด�านวิทัยาศาสิตร	์เทัคโนโล่ย	ี

การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 รวมทัั�งยกระดับความสิามารถของ 

ผ้�ประกอบการ	 ภาคเกษ์ตรกรรม	 ภาคอุตสิาหกรรม	 แล่ะ 

ภาคบริการของประเทัศ

 ▷ พิัฒนาโครงสิร�างพิ่�นฐานด�านวิทัยาศาสิตร์	 เทัคโนโล่ยี	การวิจัำย

แล่ะนวัตกรรม	โครงสิร�างพิ่�นฐานด�านคุณภาพิ	แล่ะปัจำจัำยเอ่�อทีั�

สินบัสินนุการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

 ▷ สิ่งเสิริมให�โครงการล่งทัุนขนาดใหญ่ของประเทัศหร่อโครงการ

ล่งทุันทีั� รั ฐ เห็นสิมควรกำ าหนดเป็นกล่ไกของการพิัฒนา

วิทัยาศาสิตร์	เทัคโนโล่ยี	วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	เพิ่�อพิัฒนาประเทัศ

อย่างยั�งย่น

 ▷ สินับสินุนการเพิิ�มสิมรรถนะในการเล่่อก	 การรับ	 การถ่ายทัอด	

แล่ะการร่วมม่อกับบุคคล่	หร่อหน่วยงานต่างประเทัศ	 เพิ่�อให�ได�

วิทัยาการแล่ะเทัคโนโล่ยแีล่ะนวัตกรรมทีั�ทัันสิมยั	มปีระสิทิัธภิาพิ

แล่ะเหมาะสิม

 ▷ สิ่งเสิริมความร่วมม่อระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	 หน่วยงานอ่�นของรัฐ	 แล่ะเอกชน	 รวมทัั�งองค์กร

ปกครองสิ่วนทั�องถิ�น	 ในการนำาผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมไปใช�

ในการพิัฒนาระดับชุมชนแล่ะพิ่�นทีั�

 ▷ บุกเบิกการวิจัำยขั�นแนวหน�าแล่ะการสิร�างนวัตกรรมเพิ่�อเพิิ�มขีด

ความสิามารถในการแข่งขันของประเทัศ



25บทที่ 1 : ระบบ ววน. คืออะไร?: จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน

มาตรา 41 ขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะ

นวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 หร่อ	

กสิว.	 ทีั�มีบทับาทัสิำาคัญในการขับเคล่่�อนการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของ

ประเทัศ	แล่ะมีอำานาจำหน�าทีั�ครอบคลุ่มตั�งแต่การบริหารกองทุันส่ิงเสิริม 

วิทัยาศาสิตร์	วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	หร่อกองทัุนสิ่งเสิริม	ววน.	การขับเคล่่�อน 

แล่ะกำากับติดตามด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศร่วมกับ 

หน่วยงานต่าง	ๆ 	 ทีั�เกี�ยวข�อง	 รวมถึงเสินอแนะต่อสิภานโยบายทัั�งในด�าน 

การจัำดทัำานโยบาย	 ยุทัธศาสิตร์	 แล่ะแผนด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมของประเทัศ	 รวมถึงเสินอแนะในด�านการจัำดสิรรแล่ะบริหาร

งบประมาณด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 ซึ�งจำะมีสิำานักงาน 

คณะกรรมการสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 หร่อ	 สิกสิว.	 

ทัำาหน�าทีั�รับผิดชอบงานวิชาการแล่ะงานธุรการของ	 กสิว.	 เพิ่�อสิ่งเสิริม	 

สินับสินุน	 แล่ะขับเคล่่�อนระบบการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศด�าน

วิทัยาศาสิตร์	 เทัคโนโล่ยี	 สิังคมศาสิตร์	 มนุษ์ยศาสิตร์	 แล่ะสิหวิทัยาการ	 

เพิ่�อสิร�างองค์ความร้�	 พิัฒนานโยบายสิาธารณะ	 แล่ะสินับสินุนการนำา 

ผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมไปใช�ในเชิงเศรษ์ฐกิจำแล่ะสัิงคม	 เพิ่�อให�เกิด 

การพิัฒนาประเทัศอย่างสิมดุล่แล่ะยั�งย่น



26 รู้จัก ววน.: ระบบขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

มาตรา 7 ขัอง พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ การวิจัยแลื่ะนวัตกรรม พ.ศ. 

2562

นอกจำากนี�	การปรับโครงสิร�างของ	ระบบ	ววน.	 ในปัจำจุำบัน	ยังนำา 

ไปสิ้ก่ารปรบัเปลี่�ยนบทับาทัแล่ะการปรากฏขึ�นของหนว่ยงานด�านการวิจัำย 

แล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	ทีั�สิามารถจำำาแนกได�	6	ประเภทั	ได�แก่

หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และ
งบประมาณ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม	ทีั�ประกอบด�วย

1.1 ระดับนโยบายและยุทธศาสตร ์

ค่อ	 สิภานโยบายการอุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	

วิจัำยแล่ะนวัตกรรมแห่งชาติ	 เปรียบเสิม่อนเป็น	

“ซุปเปอรบ์อรด์”	มบีทับาทัในการกำาหนดนโยบาย	แผนงาน	

แล่ะทิัศทัางการส่ิงเสิรมิวิทัยาศาสิตร	์การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

ของประเทัศ	 ให�เช่� อมโยงเสิริมแรงกับด�านอุดมศึกษ์า	 

รวมถึงการกลั่�นกรองแล่ะเสินอแนะแผนด�าน	ววน.	 	กรอบ

วงเงินงบประมาณ	 แล่ะระบบการจัำดสิรรงบประมาณ

ก่อนนำาเสินอต่อคณะรัฐมนตรี	 ทัั�งนี�	 	 สิภานโยบายฯ	 จำะมี

สิำานักงานสิภานโยบายการอุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำย

แล่ะนวัตกรรมแห่งชาติ	 หร่อ	 สิอวช.	 ทัำาหน�าทีั�รับผิดชอบ

งานวิชาการแล่ะงานธุรการ	 รวมถึงสินับสินุนการดำาเนิน

งานของสิภานโยบายฯ	 เพิ่�อกำาหนดทิัศทัางการสินับสินุน

วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 เพิ่�อตอบสินองแล่ะ

1



27บทที่ 1 : ระบบ ววน. คืออะไร?: จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน

สิอดคล่�องต่อการพิัฒนาประเทัศในภาพิรวม	 รวมถึงการ

เช่�อมโยงเพิ่�อนำาการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมสิ้่การใช�ประโยชน์

ในภาคสิ่วนต่าง	ๆ 	แล่ะการขับเคล่่�อนประเทัศทัั�งในมิติทัาง

เศรษ์ฐกิจำแล่ะมติิทัางสิังคม

1.2 ระดับแผนและการจัดสรรงบประมาณ 

ค่อ	สิำานักงานคณะกรรมการสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	

วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 (สิกสิว.)	 ทัำาหน�าทีั�รับผิดชอบ 

งานวิชาการแล่ะงานธุรการ	รวมถึงสินบัสินนุการดำาเนนิงาน 

ให�แก่คณะกรรมการสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์ 	 วิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	 (กสิว.)	 โดย	 สิกสิว.	 เป็นหน่วยงานหลั่ก	 ทีั�มี

บทับาทัเป็นผ้�จัำดสิรรงบประมาณ	 (Budget	 Allocation)	

ด�านการวิจัำยให�กับหน่วยงานในระบบวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำย

แล่ะนวัตกรรม	ผ่านกองทัุนสิ่งเสิริม	 ววน.	 ซึ�ง	 	 สิกสิว.	 จำะ

มีหน�าทีั�หลั่กในการจัำดทัำาแผนด�าน	 ววน.	 อันประกอบ 

ไปด�วยแผนการดำาเนินงานด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 

ตัวชี� วัดการดำาเนินงาน	 แล่ะจัำดทัำากรอบวงเ งินงบ 

ประมาณ	 แล่ะระบบการจัำดสิรรงบประมาณแล่ะการ

บริหารงบประมาณ	 ววน.	 เพิ่� อขอความเห็นชอบจำาก 

สิภานโยบายฯ	 ทัั�งนี�	 ในกระบวนการจัำดทัำาแผนด�าน	 ววน.	

จำะเน�นกระบวนการมีสิ่วนร่วมจำากทัั�งหน่วยงานในระบบ	

ววน.	หน่วยงานบริหารแล่ะจัำดการทัุนวิจัำย	แล่ะผ้�มีสิ่วนได� 

สิ่วนเสิียกับการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมในแต่ล่ะประเด็น	 เพิ่�อให� 

แผนการดำาเนินงานแล่ะการจัำดสิรรงบประมาณมีความ 

สิอดคล่�องกับสิถานการณ์	 การนำาไปใช�ประโยชน์	 แล่ะ 

ความจำำาเปน็เร่งด่วน	
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หน่วยงานด้านการให้ทุน	 หร่อทีั�โดยทัั�วไปเรียกว่า	 
หน่วยงานให�ทุัน	 (Funding	 Agency)	 ประกอบไปด�วย	 

9	 หน่วยงาน	 จำำาแนกเป็นหน่วยงานบริหารแล่ะจัำดการ 

ทัุนแต่เดิมจำำานวน	 4	 แห่ง	 ได�แก่	 สิำานักงานการวิจัำย

แห่งชาติ	 (วช.)	 สิำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สินช.)	 สิำานักงาน

พิัฒนาการวิจัำยการเกษ์ตร	 (องค์การมหาชน)	 (สิวก.)	 แล่ะ

สิถาบันวิจัำยระบบสิาธารณสุิข	 (สิวรสิ.)	 แล่ะหน่วยบริหารแล่ะ

จัำดการทัุนทีั�จัำดตั�งขึ�นใหม่จำำานวน	 3	 แห่ง	 ได�แก่	 หน่วยบริหาร

แล่ะจัำดการทุันด�านการพัิฒนากำาลั่งคน	 แล่ะทุันด�านการพัิฒนา

สิถาบันอุดมศึกษ์า	 การวิจัำยแล่ะการสิร�างนวัตกรรม	 (บพิค.)	

หน่วยบริหารแล่ะจัำดการทัุนด�านการเพิิ�มความสิามารถในการ

แขง่ขนัของประเทัศ	(บพิข.)	แล่ะหนว่ยบริหารแล่ะจัำดการทุันวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมด�านการพัิฒนาระดับพิ่�นทีั�	 (บพิทั.)	แล่ะในปี	พิ.ศ.	

2564	ได�เพิิ�มเติมอีก	2	หนว่ยงาน	ค่อ	สิถาบันวัคซีนแหง่ชาติ	แล่ะ 

ศน้ยค์วามเปน็เลิ่ศด�านชีววิทัยาศาสิตร	์(องค์การมหาชน)	(TCELS)	

ซึ�งแต่ล่ะหน่วยงานแม�จำะมีการบริหารงานทีั�แตกต่างกันตาม

กระทัรวงทีั�สิังกัด	 หากแต่ในการบริหารแล่ะจัำดแผนการจัำดสิรร

ทัุนสินบัสินนุการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	รวมถึงนโยบายด�านการวิจัำย 

แล่ะนวัตกรรม	 จำะต�องอย่้ภายใต�ทิัศทัางแล่ะยุทัธศาสิตร์ของ 

ระบบ	ววน.	

2
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หน่วยงานท่ีทำาวิจัยและสร้างนวัตกรรม	 ค่อ 

หนว่ยงานทีั�มบีทับาทัหน�าทีั�ในการพิัฒนาวิทัยาศาสิตร์	 

ทัำาวิจัำย	แล่ะสิร�างนวัตกรรม	ซึ�งสิามารถขอรับทัุนจำาก

หนว่ยงานด�านการให�ทัุน	ประกอบไปด�วย	

1)	สิถาบันอุดมศึกษ์าของรัฐ	2)	สิ่วนราชการระดับกรมหร่อ

เทีัยบเท่ัา	 ตามกฎหมายว่าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	

3)	รัฐวิสิาหกิจำ	4)	องค์การมหาชน	5)	ทัุนหมนุเวียนทีั�มฐีานะเปน็

นิติบุคคล่	 6)	 หน่วยงานของรัฐสิภา	 ศาล่ยุติธรรม	 ศาล่ปกครอง	

ศาล่รัฐธรรมน้ญ	 องค์กรอิสิระตามรัฐธรรมน้ญ	 แล่ะสิำานัก

อัยการสิ้งสุิด	 7)	 หน่วยงานอ่�น	ๆ 	 ของรัฐ	 8)	 สิถาบันอุดมศึกษ์า

เอกชนทีั�มีวัตถุประสิงค์ในการพิัฒนาวิทัยาศาสิตร์	 หร่อทัำาวิจัำย

แล่ะสิร�างนวัตกรรม	 9)	 นิติบุคคล่ทีั�ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ	 แล่ะ

เป็นหน่วยงานทีั�ไม่แสิวงหาผล่กำาไร	 ทีั�มีวัตถุประสิงค์ในการ

พิัฒนาวิทัยาศาสิตร์	 หร่อทัำาวิจัำยแล่ะสิร�างนวัตกรรม	 รวมทัั�ง 

มปีระสิบการณ์ด�านดังกล่่าวไมน่�อยกว่า	3	ป	ี

หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การ
ทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย
และนวัตกรรม	 แล่ะหน่วยงานซึ�งเป็นผ้�ใช�ประโยชน์
จำากงานดังกล่่าว

หน่วยงานด้านอื่น ตามทีั�สิภานโยบายกำาหนด

4

5

6

3
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“การเชื่อมร้อย”	 แล่ะ	 “การทำางานร่วมกัน”	 (Synergy)	
ระหว่างหน่วยงานทีั�ขับเคล่่�อนระบบ	ววน.	รวมถึงหน่วยงานในระบบวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	 ทีั�หมายรวมถึงหน่วยงานของรัฐแล่ะเอกชน	 

รวมทัั�งสิถาบันอุดมศึกษ์าทีั�ดำาเนินการเกี�ยวกับการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

เป็นหัวใจำสิำาคัญของการขับเคล่่�อนระบบ	 ววน.	 ให�บรรลุ่เป้าหมายของ

การมีทิัศทัางทีั�ถ้กต�องเหมาะสิม	ระบบบริหารจัำดการทีั�ดี	แล่ะนำาไปส่้ิการ

สิร�างผล่กระทับต่อการพัิฒนาประเทัศ	ทัั�งนี�	หลั่กการของความเช่�อมร�อย 

ระหว่างหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ได�สิะทั�อนออกมาผ่าน	 พิ.ร.บ.	สิภา

นโยบายการอุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรมแห่งชาติ	 พิ.ศ.	

2562	แล่ะ	พิ.ร.บ.	การสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	พิ.ศ.	

2562	 ทีั�ได�ให�ความหมายของ	 “ระบบวิจัำย”	 ว่าหมายถึง	 “การทัำางาน 

ร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานทีั� เกี�ยวข�องด�านการวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	 เพิ่�อสิร�างความเช่�อมโยงกันอย่างประสิานสิอดคล่�องแล่ะเป็น

ไปในทิัศทัางเดียวกัน	 เพิ่�อนำาไปสิ้่การบรรลุ่เป้าหมายตามทีั�กำาหนด”	หร่อ

กล่่าวอีกนัยหนึ�ง	 ค่อ	 การเช่�อมร�อยดังกล่่าวไม่เพีิยงจำะวางอย่้บนการมี

แผนดำาเนินงานแล่ะระบบงบประมาณด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมร่วมกัน 

เท่ัานั�น	 หากแต่	 “การมีสิ่วนร่วม”	 แล่ะ	 “การประสิานสิอดคล่�อง”	 ของ

หน่วยงานสิ่วนต่าง	ๆ 	 บุคล่ากรแล่ะผ้�มีสิ่วนเกี�ยวข�องในระบบ	 ววน.	 ผ่าน 

ขั�นตอนตั�งแต่การกำาหนดโจำทัย์เชิงนโยบายการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 

การจัำดทัำาแผนงานแล่ะกำาหนดตัวชี� วัด	 แล่ะการกำากับติดตามแล่ะ 

ประเมินผล่	 ทีั�จำะนำาไปสิ้่การเห็นเป้าหมายแล่ะคุณค่าทีั�มีอย่้ร่วมกันของ

ระบบ	ววน.
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ความสำาคัญด้านการลงทุนด้าน ววน. ของประเทศ

ในหล่ายประเทัศของโล่ก	การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมถ่อว่าเป็นจัำกรกล่ 

สิำาคัญในการขบัเคล่่�อนประเทัศ	หร่อสิร�าง	“การก�าวกระโดด”	ของประเทัศ	 

ทัั�งในมิติของการพัิฒนาอุตสิาหกรรม	 มิติการยกระดับด�านการค�าแล่ะ

บรกิาร	แล่ะมติิการพัิฒนาคุณภาพิชีวิตของประชาชน	รวมถึงเปน็เคร่�องมอ่ 

สิำาคัญในการรบัมอ่กับความเปลี่�ยนแปล่งแล่ะความเสิี�ยงทัางเศรษ์ฐกิจำแล่ะ

สิังคมของประเทัศ	

ประเทัศทีั�มีความสิำาเร็จำในการขับเคล่่� อนด�านการวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	 ทีั�สิามารถนำาไปส้ิ่ให�เกิดผล่กระทับแล่ะในการพิัฒนาประเทัศ 

ได�นั�น	 เกิดจำากการให�ความสิำาคัญแล่ะมีสิ่วนร่วมของการขับเคล่่�อนวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมจำากทัุกภาคสิ่วน	 ซึ�งมีองค์ประกอบสิำาคัญค่อ	 อาจำกล่่าว 

ได�ว่ามีปัจำจัำยทีั�สิำาคัญมาจำาก	1)	การให�ความสิำาคัญอย่างเป็นร้ปธรรมของ

ภาครัฐแล่ะภาคเอกชนเป็นผ้�นำาในการล่งทัุนด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

อย่างเป็นร้ปธรรม	 2)	 การมีทิัศทัางทีั�ผสิานสิอดคล่�องระหว่างหน่วยงาน

ด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทัั�งหน่วยสินับสินุนแล่ะหน่วยปฏิบัติทัุกหน่วย	

กับทัำางานอย่างสิอดคล่�องกับแผนด�าน	 ววน.	 แล่ะเน�นสิ่งมอบผล่ลั่พิธ์

ผล่กระทับส้ิ่ผ้�ใช�ประโยชน์	 ยุทัธศาสิตร์แล่ะแนวทัางการพิัฒนาประเทัศ	

ประเทัศสิิงคโปร์	 ถ่อว่าเป็นประเทัศหนึ�งทีั�ให�ความสิำาคัญอย่างมาก 

กับการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมในการยกระดับของประเทัศ	 มีสิภาวิจัำย	

นวัตกรรมแล่ะการประกอบการ	(Research,	Innovation	and	Enterprise	

Council	:	RIEC)	เปน็ผ้�กำากับนโยบายแล่ะทิัศทัางการวิจัำยของประเทัศ	โดย

มนีายกรัฐมนตรีเปน็ประธาน		การดำาเนนิงาน	มมีล้่นธิวิิจัำยแหง่สิาธารณรัฐ
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สิิงคโปร์	 	 (National	 Research	 Foundation	 :	 NRF)	 ทัำาหน�าทีั�ด้แล่ 

งานวิจัำย	ซึ�ง	NRF	เปน็ผ้�รบันโยบายแล่ะสิง่เสิรมิให�เกิดแนวทัางแล่ะทิัศทัาง

การวิจัำยให�สิอดคล่�องกับยุทัธศาสิตร์ประเทัศ	แล่ะมีกล่ยุทัธเ์พิ่�อขับเคล่่�อน 

แล่ะสิ่งเสิริมงานวิจัำยทีั�เรียกว่า	 “The	 top	 down	 combined	 with	 the	

bottom	 up”	 เพ่ิ�อเป็นการสิร�างฐานความร้�	 นวัตกรรม	 เศรษ์ฐกิจำ	 แล่ะ 

การสินับสินุนพิัฒนาให�งานวิจัำยมีประสิิทัธิภาพิ	 มีความเป็นเลิ่ศ	 แล่ะ

สิามารถทีั�จำะมีการต่อยอดของงานวิจัำยได�ในระยะยาวของทัุกภาคสิ่วน	 

นอกจำากนี�	 รัฐบาล่สิิงคโปร์โดย	 RIEC	 (Research,	 Innovation	 and	

Enterprise	Council)	 ได�มีการจัำดสิรรงบประมาณล่งทัุนด�านการวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	 จำำานวน	 25,000	 ล่�านเหรียญสิิงคโปร์	 (17.9	 พิันล่�านเหรียญ

สิหรัฐฯ)	หร่อประมาณร�อยล่ะ	1	ของผลิ่ตภัณฑ์มวล่รวมในประเทัศ	(GDP)	 

ในการล่งทัุนด�านวิจัำยแล่ะพิัฒนาตามแผน	RIE	2025	(ป	ี2564 - 2568)

ในทัางเดียวกัน	 เกาหลี่ใต�	 ซึ�งเป็นประเทัศทีั�สิามารถยกระดับ 

ขีดความสิามารถของประเทัศจำากการพัิฒนาด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 

มีการล่งทัุนด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมถึงประมาณ	 23.5	 ล่�านล่�านวอน	 

(20.7	 พัินล่�านเหรียญสิหรัฐฯ)	หร่อประมาณร�อยล่ะ	4.6	 ของผลิ่ตภัณฑ์

มวล่รวมในประเทัศ	 มีหน่วยงานทีั�ทัำาหน�าทีั�สิ้งสุิดในการดำาเนินการ 

ในเร่�องวิทัยาศาสิตร์แล่ะเทัคโนโล่ยีในเกาหลี่ใต�ค่อ	 National	 Science	 

and	 Technology	 Council	 (NSTC)	 ซึ�งเป็นหน่วยงานถาวรทีั�ขึ�นตรง

กับนายกรัฐมนตรี	 เพิ่�อแก�ปัญหาการทัำางานซ้ำาซ�อนของหน่วยงานแล่ะ

กระทัรวงต่าง	ๆ 	 ของระบบวิจัำยของประเทัศเกาหลี่ใต�	 ซึ�งการขับเคล่่�อน

ด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 รับผิดชอบโดยคณะกรรมการ

วิทัยาศาสิตร์แล่ะเทัคโนโล่ยีของประเทัศผ่านการประชุมใหญ่	 (Plenary	

Session)	 โดยมีคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ 	 ทีั�มีหน�าทีั�ชัดเจำนครอบคลุ่มตั�งแต่
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การบริหารจัำดการทัรัพิยากรด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 การกำาหนด

ทิัศทัางด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	 แล่ะการกำากับติดตาม 

การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศให�เกิดผล่กระทับต่อสิังคมแล่ะ

เศรษ์ฐกิจำของประเทัศ

นอกจำากนี�	 สิหราชอาณาจัำกร	 ทีั�เป็นตัวแบบสิำาคัญหนึ�งของระบบ 

การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 	 ทีั�มีการจัำดตั�ง	 UK	 Research	 and	 Innovation	

(UKRI)	 ขึ�นในปี	 พิ.ศ.2561	 ซึ�งเป็นการผนวกรวมสิภาวิจัำย	 (Research	

Councils)	เข�าร่วมกับ	Innovate	UK	แล่ะ	Research	England	โดย	UKRI	นี� 

ทัำาหน�าทีั�หลั่กเป็นหน่วยงานด�านการจัำดสิรรแล่ะให�ทุันวิจัำยเพ่ิ�อช่วย 

ขบัเคล่่�อนการวิจัำย	สิร�างองค์ความร้�	แล่ะนวัตกรรมต่าง	ๆ 	ทัั�งระดับประเทัศ

แล่ะนานาชาติ

ในสิ่วนของประเทัศไทัย	การปฏิร้ปด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของ

ประเทัศในต�นทัศวรรษ์	 2560	 ไม่แต่เพิียงจำะนำาไปสิ้่การปรับโครงสิร�าง

ด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมให�มีเอกภาพิมากขึ�นเท่ัานั�น	 หากแต่ยังได� 

นำาไปสิ้่การหล่อมรวมทัรัพิยากรด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ 

ภายใต�	 “กองทุันส่ิงเสิริม	 ววน.”	 ซึ�งการกำาหนดทิัศทัางการสินับสินุน 

ผ่านแผนด�าน	 ววน.	 ทีั�เกิดจำากการมีสิ่วนร่วมของภาคสิ่วนทีั�เกี�ยวข�อง 

แล่ะสิอดคล่�องกับยุทัธศาสิตร์แล่ะทิัศทัางการพิัฒนาของประเทัศ	รวมถึง 

มกีารกำากับติดตามแล่ะการขบัเคล่่�อนเพิ่�อนำาไปสิ้ก่ารใช�ประโยชนใ์นทักุมติิ

ทัั�งนี�	กองทันุสิง่เสิรมิ	ววน.	เปน็กล่ไกแล่ะแหล่ง่รวมทัรพัิยากรสิำาคัญ

ในการขับเคล่่�อนเพิ่�อให�เกิดการวิจัำยแล่ะพิัฒนานวัตกรรมทีั�ตอบโจำทัย์ 

ตามนโยบายแล่ะแผนด�าน	 ววน.	 ของประเทัศ	 ทัั�งนี�	 การสินับสินุน 

งบประมาณการวิจัำยของกองทุันสิ่งเสิริม	ววน.	 ทีั�หน่วยงานสิามารถเสินอ 

ของบประมาณ	สิามารถแบ่งประเภทัทุันวิจัำยออกได�เป็น	2	ประเภทัหลั่ก	 
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ได�แก่	1)	งบประมาณสินบัสินนุงานเชิงกล่ยุทัธ	์(Strategic	Fund)	หร่อ	SF	

แล่ะ	2)	งบประมาณสินบัสินนุงานมล้่ฐาน	(Fundamental	Fund)	หร่อ	FF

งบประมาณสนับสนุน 
งานเชิงกลยุทธ์ หรือ SF

เป็นงบประมาณสิำาหรับแผนงาน

หร่อโครงการพัิฒนาวิทัยาศาสิตร์	

เทัคโนโล่ยี	หร่อโครงการวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	 เพ่ิ�อดำาเนินการตาม

นโยบายระดับชาติ	 ยุทัธศาสิตร์

ชาติ	 ยุทัธศาสิตร์การวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	 ยุทัธศาสิตร์การ

อุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำย

แล่ะนวัตกรรม	 แล่ะแผนด�าน

วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

หร่อประเด็นเร่งด่วนตามนโยบาย

รัฐบาล่	 รวมทัั�งประเด็นทีั�เกิดจำาก

ความต�องการของผ้�ใช�โดยตรง 

ซึ� งสิร� างผล่กระทับในวงกว� าง	 

การจัำดสิรรงบประมาณสินับสินุน

งานเชิงกล่ยุทัธ์	 จำะดำาเนินการ 

ผ่านหน่วยบริหารแล่ะจัำดการทัุน	 

9	หนว่ยงานหลั่ก

งบประมาณสนับสนุน 
งานมูลฐาน หรือ FF

เป็นงบประมาณสิำาหรับแผนงาน

หร่อโครงการพัิฒนาวิทัยาศาสิตร์	

เทัคโนโล่ยี	 หร่อโครงการวิจัำย	

แล่ะนวัตกรรมตามภารกิจำของ

หน่วยงาน	 ซึ�งมีวัตถุประสิงค์เพิ่�อ

เสิริมสิร�างศักยภาพิในการพิัฒนา	

วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

แล่ะสิามารถตอบสินองแนว

นโยบายของชาติ	 อันจำะนำาไปสิ้่

การพิัฒนาบุคล่ากรแล่ะโครงสิร�าง

พิ่�นฐาน	การบรหิารจัำดการงานวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมทีั�มธีรรมาภิบาล่
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สกสว. ชี้แจง (ร่าง) แผนด้าน ววน. 
และประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำาคำาของบประมาณ

และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ยื่นข�อเสนอโครงการ
ผ�านระบบ NRIIS

ตามประกาศรับสมัครทุน
ของหน�วยบร�หารและจัดการทุน (PMU)

(ช�วงเวลาการรับสมัครอาจจะแตกต�างกัน
อยู�ข�้นอยู�กับประกาศของแต�ละ PMU)

ยื่นข�อเสนอโครงการ
ผ�านระบบ NRIIS

ภายใต�คําของบประมาณว�จัย
และนวัตกรรมของหน�วยงาน

(ช�วงเวลาที่ สกสว. เป�ดให�หน�วยงาน
ยื่นคําของบประมาณ

ผ�านกองทุนส�งเสร�ม ววน.)

PMU ยื่นคําของบประมาณ ววน. หน�วยงานยื่นคําขอ
งบประมาณ ววน.

PMU ประกาศรับสมัครทุน
ตามประเด็นว�จัยที่รับผิดชอบ

หน�วยงานเป�ดรับข�อเสนอโครงการ
ที่เป�นงานพ�้นฐาน

เพ�่อตอบพันธกิจและสร�าง
ความเข�มแข็งของหน�วยงาน

Strategic Fund Fundamental Fund

1

4

3

1

4

3

2
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หลั่งการปฏิร้ประบบการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	กองทุัน 

สิ่งเสิริม	 ววน.	 ได�รับการจัำดสิรรงบประมาณในปีงบประมาณ	พิ.ศ.	2564  

คิดเป็นร�อยล่ะ	 1.375	 ของผลิ่ตภัณฑ์มวล่รวมในประเทัศ	 หร่อเป็น 

งบประมาณ	 19,916	 ล่�านบาทั	 (585	 ล่�านเหรียญสิหรัฐฯ)	 ซึ�งได�มีการ 

ตั�งเปา้หมายทีั�ผลั่กดันให�เพิิ�มงบประมาณล่งทันุด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

เป็นร�อยล่ะ	 2	 ของผลิ่ตภัณฑ์มวล่รวมในประเทัศภายใน	 พิ.ศ.	2570  

อันสิะทั�อนให�เห็นถึงการให�ความสิำาคัญของการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม 

ทีั�เพิิ�มมากขึ�นของประเทัศ	แต่ในปงีบประมาณต่อ	ๆ 	มา	ก็มกีารชะล่อตัวล่ง	 

ด�วยสิภาพิเศรษ์ฐกิจำของประเทัศแล่ะศกัยภาพิทัางงบประมาณของภาครฐั

ในทัางเดียวกัน	กองทัุนสิ่งเสิริม	ววน.	จำะมีการปรับเปล่ี�ยนร้ปแบบ

หร่อเพิิ�มแนวทัางในการจัำดสิรรงบประมาณเพิ่�อสินับสินุนการวิจัำยแล่ะ 

การพิัฒนานวัตกรรม	 ในลั่กษ์ณะทีั�มีความต่อเน่� องหร่อระยะยาว	

ครอบคลุ่มตั�งแต่การวางรากฐานของการวิจัำยจำนถึงการพัิฒนานวัตกรรม

แล่ะนำาไปสิ้่การใช�ประโยชน์จำากกระบวนการมีสิ่วนร่วมของผ้�มีสิ่วนได� 

สิ่วนเสิียอย่างเข�มข�นแล่ะต่อเน่�อง	 เพ่ิ�อให�เกิดการสิร�างผล่กระทับทัั�งใน 

เชิงกว�างแล่ะเชิงลึ่ก	 ซึ�งแต่เดิมการจัำดสิรรงบประมาณในร้ปแบบเป็นรายป ี

เป็นข�อจำำากัดสิำาคัญของการดำาเนินการด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�

ต�องการการขับเคล่่�อนทีั�มศีกัยภาพิสิ้งแล่ะการเกิดผล่กระทับสิ้ง
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งบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
(หน่วย : ล้านบาท)

ป�งบประมาณ

2563
ป�งบประมาณ

2564
ป�งบประมาณ

2565
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นอกจำากนี�	ในปจัำจุำบันระบบ	ววน.	ยังได�มกีารดึงการมสีิ่วนร่วมจำาก

ภาคเอกชนเข�ามามีสิ่วนร่วมกับการขับเคล่่�อนการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของ

ประเทัศด�วยเช่นกัน	 ทัั�งในเชิงการพิัฒนาด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	แล่ะ

ในเชิงการมีสิ่วนร่วมสินับสินุนทัรัพิยากรหร่อร่วมล่งทัุนในระบบ	 ววน.	 

ดังจำะเห็นตัวอย่างได�อย่างเป็นร้ปธรรมผ่าน	 1)	 มาตรการสินับสินุนทัุน 

สิำาหรับภาคเอกชน	 เพิ่�อพิัฒนาผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 ตามความ 

ต�องการของภาครัฐหร่ออุปสิงค์ของตล่าด	 (Thailand	 Business	

Innovation	Research,	TBIR/Thailand	Technology	Transfer	Research,	

TTTR)	 แล่ะ	2)	 กองทัุนพิัฒนานวัตกรรมเพิ่�ออุตสิาหกรรม	 (Innovation	

Fund)	ทีั�	สิกสิว.	แล่ะสิภาอุตสิาหกรรมแหง่ประเทัศไทัย	(สิอทั.)	ได�พิัฒนา

ร้ปแบบการดำาเนนิงานทีั�เปน็กล่ไกร้ปแบบใหม	่(New	Funding	Modality)	

ในการจัำดตั�งกองทัุนนวัตกรรมเพิ่�ออุตสิาหกรรม	(Innovation	Fund)



บทท่� 2
ทิศทาง แผนงาน 

แลื่ะการขัับเคืลื่ื�อนระบบ ววน.
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 ▶ แผนด้านวทิยาศาสู่ตร ์วจิยัแลื่ะนวตักรรมขัองประเทศ หรอื 

แผนด้าน ววน. เป็นกลื่ไกสู่ำาคัืญขัองการขัับเคืลืื่�อนระบบ 

ววน. ในฐานะเขั็มทิศ เพื�อแก้ ไขัปัญหาคืวามต�างคืนต�างทำา 

มาสู่่�ระบบการบริหารจัดการท่�ด่ (Organized System) 

 ▶ กระบวนการจัดทำาแผนด้าน ววน. ท้ังแผนระยะยาว (5 ปี) แลื่ะแผนรายปี ได้ให้

คืวามสู่ำาคืัญอย�างมากกับ “การม่สู่�วนร�วม” ขัองภาคืสู่�วนต�าง ๆ  ท่�ม่บทบาทใน

การขับัเคืลื่ื�อนระบบ ววน. ท้ังภาคืรฐั ภาคืเอกชน แลื่ะภาคืวชิาการ ท่�คืรอบคืลื่มุ

ท้ังหน�วยงานด้านนโยบาย หน�วยงานด้านการวิจัย แลื่ะหน�วยงานด้านการ

ปฏบัิต ิเพื�อใหแ้ผนดา้น ววน. ขัองประเทศ ม่ทิศทางท่�เหมาะสู่มแลื่ะสู่อดคืล้ื่องกับ

ยุทธศาสู่ตร์แลื่ะแผนการพัฒนาประเทศในภาพรวม รวมถึงสู่ามารถรับมือกับ

คืวามท้าทายขัองประเทศท่�จำาเป็นจะต้องใช้การวิจัยแลื่ะนวัตกรรมในการตอบ

โจทย์แลื่ะรับมือกับสู่ถานการณ์ปัญหา

 ▶ การจัดทำาแผนด้าน ววน. ได้มก่ารจัดตั้งกลื่ไกกำาหนดนโยบาย

แลื่ะแผน ได้แก� คืณะกรรมการสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะ

นวัตกรรม (กสู่ว.) ซึ�งดแ่ลื่แผนดา้น ววน. ขัึน้มาสู่่�สู่ภานโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรมแห�งชาติ ซึ�ง

ด่แลื่ยุทธศาสู่ตร์ อววน. โดยม่กองทุนสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ 

วจิยัแลื่ะนวตักรรม หรอื กองทุน ววน. เป็นเคืรื�องมือบรหิารงบ

ประมาณให้เป็นไปตามแผน
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ระบบวิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรม  

ต้อง เ ป็นระบบท่�ม่ประสู่ิทธิภาพในการ 

ใช้ประโยชน์จากคืวามร่้ท่�ม่เพื�อตอบสู่นอง

ต�อเหตุการณ์ท่�ม่ภาวะการเปลื่่�ยนแปลื่งท่�

เราไม�คืาดคืิด นอกเหนือจากการกำาหนดทิศทางแลื่ะ 

งบประมาณ ต้องพิจารณาว�าสู่ามารถใช้คืวามร่้

จากการวิจัยเพื�อไปขัับเคืลื่ื�อนการเปลื่่�ยนแปลื่งขัอง

ประเทศได้ด่ขัึ้น แลื่ะต้องทำาอย�างเป็นระบบ ไม�ว�าจะ

เป็นการให้คืำาปรึกษาแลื่ะการสู่ื�อสู่าร (Mentor &  

Communication) เพื�อสู่ร้างคืวามเขั้าใจแลื่ะการ 

ตระหนักถึงคืวามสู่ำาคัืญถึงตำาแหน�งแห�งท่� (Positioning)  

ในห�วงโซ�วิทยาศาสู่ตร์ วิจัย แลื่ะนวัตกรรม การเน้น

การลื่งทุนกับการวิจัยขัองหน�วยงานท่�รับมือกับ

คืวามเปลื่่�ยนแปลื่งท่�เป็นพลื่วัต เพื�อให้

เกิดผลื่กระทบต�อการวิจัยแลื่ะพัฒนา  

แลื่ะได้นำาไปสู่่�การใช้ประโยชน์เพื�อการ

พัฒนาประเทศท่�ยั�งยืนอย�างแท้จริง

ดร.กิติพงคื์ พร้อมวงคื์

ผ่้อำานวยการ

สู่ำานักงานสู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์  

วิจัยแลื่ะนวัตกรรมแห�งชาติ
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การปฏิร้ปการส่ิงเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

มิได� เป็นเพีิยงการปรับโครงสิร�างของหน่วยงานด�าน 

การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศทีั�เช่�อมโยงผ่านแผนด�าน	 ววน.	 แล่ะ

ระบบงบประมาณเท่ัานั�น	 หากแต่การปฏิร้ปดังกล่่าวนี�ได�สิะทั�อนให�เห็น 

ถึงการปรับเปลี่�ยนแนวคิดสิำาคัญของการขับเคล่่�อนระบบการวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมของประเทัศ	จำากระบบแบบเปิด	 (Open	System)	 ทีั�มีลั่กษ์ณะ

แบบต่างคนต่างทัำาสิ้่ระบบทีั�มีการบริหารจัำดการ	 (Organized	 System)   

เพิ่�อตอบรับเป้าหมายของการพัิฒนาประเทัศในมิติต่าง	ๆ 	 แล่ะการนำา

งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมไปต่อยอดแล่ะใช�ประโยชน์	 ดังนั�น	 การส่ิงเสิริม

วิทัยาศาสิตร์	 การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 ภายใต�ระบบ	 ววน.	 ในปัจำจุำบัน

จึำงจำำาเป็นทีั�จำะต�องมีนโยบายแล่ะแผนการดำาเนินงานทีั�สิอดคล่�องหร่อ

ทิัศทัางเดียวกับยุทัธศาสิตร์แล่ะแผนการพัิฒนาของประเทัศ	 โดยเฉพิาะ

ยุทัธศาสิตร์ชาติ	แผนแมบ่ทัภายใต�ยุทัธศาสิตรช์าติ	แผนการปฏิร้ปประเทัศ	

แล่ะแผนพิัฒนาเศรษ์ฐกิจำแล่ะสิังคมแหง่ชาติ
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กลไกการขับเคลื่อนระบบ ววน.

มาตรา 6, 11, 40-41 แลื่ะหมวด 4 ขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562

การปฏิร้ประบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	 ไม่แต่เพิียงจำะ 

นำามาซึ�งการปรับเปล่ี�ยนเชิงโครงสิร�างหน่วยงานด�านการวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมให�มีความเป็นเอกภาพิเท่ัานั�น	 หากแต่ยังได�มีการจัำดตั�งกล่ไก

ทีั�เปรียบเสิม่อนเป็นองคาพิยพิทีั�สิำาคัญในการขับเคล่่�อนระบบ	 ววน.	 ให� 

เป็นไปตามแผนด�าน	 ววน.	 ของประเทัศ	 แล่ะกำาหนดแผนด�าน	 ววน.	 

ให�มีความสิอดคล่�องกับยุทัธศาสิตร์ของประเทัศสิถานการณ์ความทั�าทัาย

ในอนาคตทุักมิติ	 อันจำะนำาไปส้ิ่การสิร�างผล่กระทับแล่ะการใช�ประโยชน์ 

ในการขับเคล่่�อนประเทัศในวงกว�าง	 ทัั�งนี�	 ในสิ่วนของกล่ไกทีั�ขับเคล่่�อน

ระบบ	ววน.	ทีั�สิำาคัญของประเทัศ	อาจำกล่่าวได�ว่ามอีย้	่3	กล่ไกสิำาคัญ	ได�แก่

1) สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ	 ถ่อได�ว่าเป็นกล่ไกสิำาคัญในการขับเคล่่�อน
ระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศใน	 5	 ด�านสิำาคัญ	 ได�แก่	

1)	 ด�านการขับเคล่่�อนระบบ	 ววน.	 ทีั�มีบทับาทัในฐานะกล่ไก

เสินอนโยบาย	 ยุทัธศาสิตร์	 แล่ะแผนด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำย

แล่ะนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ิ�อให�ความเห็นชอบ	 2)	 ด�าน 

งบประมาณ	 ทีั�มีบทับาทัในการพิิจำารณาให�ความเห็นชอบต่อ 

กรอบวงเงินงบประมาณด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	
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ทีั�จำะต�องมีความสิอดคล่�องกับแผนด�าน	 ววน.	 ก่อนทีั�สิำานัก 

งบประมาณจำะนำาเสินอคณะรัฐมนตรี	 3)	 การกำากับติดตาม 

คณะกรรมการต่าง	ๆ 	แล่ะหนว่ยงานในด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

ของประเทัศ	 	 4)	 การติดตามแล่ะประเมินผล่นโยบายแล่ะแผน

ด�านวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศให�สิอดคล่�องกับทิัศทัาง 

แล่ะบริบทัของการพัิฒนาประเทัศ	แล่ะ	5)	การให�ข�อเสินอแนะ 

ต่อคณะรัฐมนตรีในด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ

โครงสำร้�งของสำภ�นัโยบ�ยฯ	 จำะมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานสิภานโยบาย๋ฯ	 รองนายกรัฐมนตรีทีั�ได�รับมอบหมาย 

จำะเปน็รองประธานสิภานโยบายฯ	คนทีั�หนึ�ง	แล่ะรัฐมนตรีว่าการ

กระทัรวงการอุดมศกึษ์า	วิทัยาศาสิตร์	วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	จำะเปน็

รองประธานสิภานโยบายฯ	คนทีั�สิอง	 ในส่ิวนของคณะกรรมการ 

สิภานโยบายฯ	 สิามารถจำำาแนกได�	 3	 ประเภทัหล่ัก	 ได�แก่	 

1)	กรรมการโดยตำาแหนง่	ทีั�เปน็รัฐมนตรจีำากกระทัรวงทีั�เกี�ยวข�อง	

แล่ะผ้�มีตำาแหน่งสิ้งสิุดของหน่วยงานทีั�เกี�ยวข�องตามทีั�ระบุไว� 

ใน	พิ.ร.บ.	สิภานโยบายฯ	2)	กรรมการผ้�ทัรงคุณวุฒิ	 ทีั�ครอบคลุ่ม

ด�านการอุดมศึกษ์า	 ด�านวิทัยาศาสิตร์แล่ะเทัคโนโล่ยี	 แล่ะด�าน

สิังคมศาสิตร์แล่ะมนุษ์ยศาสิตร์	 ซึ�งจำะมีสิำานักงานสิภานโยบาย 

การอุดมศกึษ์า	วิทัยาศาสิตร์	วิจัำยแล่ะนวัตกรรมแหง่ชาติ	(สิอวช.)	

เป็นฝ่ายเล่ขานุการสิภานโยบายฯ	 แล่ะมีหน�าทีั�รับผิดชอบงาน

วิชาการแล่ะงานธุรการของสิภานโยบายฯ	 เพ่ิ�อสิ่งเสิริมแล่ะ

สินบัสินนุให�เกิดการพัิฒนาแล่ะการบ้รณาการด�านการอุดมศกึษ์า

วิทัยาศาสิตร์วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 ตามนโยบายแล่ะยุทัธศาสิตร์ 

ทีั�วางไว�
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2) คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หร่อ	 “กสิว.”	 เป็นกล่ไกทีั�มีบทับาทัสิำาคัญหนึ�งในการขับเคล่่�อน

ระบบ	ววน.	แล่ะสินับสินุนทัรัพิยากรด�านวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของ

ประเทัศ	 ภารกิจำสิำาคัญของ	 กสิว.	 สิามารถจำำาแนกได�ใน	 5	 ด�าน

หลั่ก	 ได�แก่	 1)	 การกำาหนดทิัศทัางแล่ะแนวทัางการดำาเนินงาน

ของหนว่ยงานในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรมให�มคีวามสิอดคล่�องกับ 

แผนด�าน	 ววน.	 2)	 การเสินอแนะต่อสิภานโยบายฯ	 ในการจัำด

ทัำานโยบาย	 ยุทัธศาสิตร์	 แล่ะแผนด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมของประเทัศทีั�สิอดคล่�องกับยุทัธศาสิตร์ชาติแล่ะ

ทิัศทัางนโยบายของประเทัศ	3)	การบริหารกองทุันส่ิงเสิริม	ววน.	 

กำาหนดหลั่กเกณฑ์	 พิิจำารณาคำาของบประมาณแล่ะการจัำดสิรร 

งบประมาณให�แก่หน่วยงานในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 

4)	 การกำากับ	 เร่งรัด	 แล่ะติดตามให�มีการปรับปรุงแล่ะแก�ไข

ระบบหร่อกล่ไกการบริหารจัำดการงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม 

ให�มีประสิิทัธิภาพิ	 มีมาตรฐาน	 เพิ่�อให�สิามารถนำาผล่งานวิจัำย 

ไปใช�ให�เกิดประโยชน์สิ้งสิุด	 5)	 การสิ่งเสิริมการมีสิ่วนร่วมของ 

ภาคสิ่วนต่าง	ๆ 	 ทัั�งในประเทัศแล่ะต่างประเทัศในการขับเคล่่�อน

ระบบ	ววน.	แล่ะการใช�ประโยชนจ์ำากการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

โครงสำร�้งของ กสำวิ.	จำะประกอบด�วย	ประธานกรรมการซึ�ง

คณะรัฐมนตรแีต่งตั�งจำากผ้�ทัรงคณุวุฒทีิั�มคีวามร้�แล่ะประสิบการณ์

อย่างสิ้งในด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยหร่อนวัตกรรมตามข�อเสินอ

ของสิภานโยบายฯ	 	แล่ะกรรมการทีั�สิามารถจำำาแนกเป็น	3	กลุ่่ม

หลั่กตามทีั�มาได�แก่	 1)	 กรรมการโดยตำาแหน่ง	 จำำานวน	 4	 คน	

ได�แก่	 ปลั่ดกระทัรวงการอุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะ
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นวัตกรรม	เล่ขาธกิารสิภาพิัฒนาการเศรษ์ฐกิจำแล่ะสิังคมแหง่ชาติ	 

ผ้�อำานวยการสิำานักงบประมาณ	 แล่ะอธิบดีกรมบัญชีกล่าง	 

2)	กรรมการซึ�งผ้�แทันหนว่ยงานในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�มไิด�

สิังกัดกระทัรวงเล่่อกกันเองจำำานวน	1	คน	3)	กรรมการซึ�งผ้�แทัน

หน่วยงานในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�สิังกัดกระทัรวง	 ซึ�งมิใช่

สิถาบันอุดมศึกษ์าเล่่อกกันเอง	จำำานวน	1	คน	แล่ะผ้�แทันสิถาบัน

อุดมศึกษ์าซึ�งได�รับงบประมาณวิจัำยแล่ะนวัตกรรมเล่่อกกันเอง	

จำำานวน	 1	 คน	 4)	 กรรมการผ้�ทัรงคุณวุฒิ	 จำำานวนไม่เกิน	 4	 คน	

ประกอบไปด�วย	ผ้�เชี�ยวชาญด�านวิทัยาศาสิตร์	ไมเ่กิน	2	คน	ด�าน

สิังคมศาสิตร์	จำำานวน	1	คน	แล่ะด�านมนษุ์ยศาสิตร์	จำำานวน	1	คน	

แล่ะมีผ้�อำานวยการสิำานักงานคณะกรรมการส่ิงเสิริมวิทัยาศาสิตร์	

วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	เปน็กรรมการแล่ะเล่ขานกุาร

3) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	 หร่อ
กองทัุนสิ่งเสิริม	 ววน.	 ถ่อได�ว่าเป็นทัรัพิยากรสิำาคัญในการ 

ขับเคล่่�อนระบบ	 ววน.	 มีเป้าหมายเพิ่�อสิ่งเสิริม	 สินับสินุน	 แล่ะ 

ขับเคล่่�อนระบบการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศในทุักด�าน

ตามแนวทัางของแผนด�าน	ววน.	ซึ�งจำะม	ีสิกสิว.	เปน็หนว่ยจัำดสิรร

งบประมาณของกองทัุนสิ่งเสิริม	ววน.	 ให�กับหน่วยงานให�ทัุนแล่ะ

หนว่ยงานในระบบวิทัยาศาสิตร์	วิจัำยแล่ะนวัตกรรม

นอกจำากนี�	 เพิ่� อความโปร่งใสิแล่ะประสิิทัธิภาพิของการ 

สินับสินุนทัรัพิยากรของกองทุันสิ่งเสิริม	 ววน.	 ยังได�มีการตั�ง	 

คณะกรรมการตรวจำสิอบ	 ทัำาหน�าทีั�ตรวจำสิอบเพิ่�อรายงานผล่ 

การตรวจำสิอบโดยตรงต่อ	 กสิว.	 แล่ะคณะกรรมการติดตาม 

แล่ะประเมินผล่การสินับสินุนวิทัยาศาสิตร์	 การวิจัำย	 แล่ะ

นวัตกรรม	ทัำาหน�าทีั�ในการติดตามประเมนิผล่ในมติิต่าง	ๆ 	ในการ

สินบัสินนุของกองทัุน	ววน.	อีกเช่นกัน
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	 จำากทีั�กล่่าวมาจำะเห็นได�ว่า	 การขับเคล่่�อนระบบ	 ววน.	 ของ

ประเทัศในปัจำจุำบัน	 นอกจำากจำะมีการปรับโครงสิร�างแล่ะบทับาทัหน�าทีั�

ของหน่วยงานด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมเพิ่�อล่ดความซ้ำาซ�อนแล่ะเพิิ�ม

ประสิิทัธภิาพิของการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมแล่�ว	สิภานโยบายการอุดมศึกษ์า	

วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรมแห่งชาติ	 คณะกรรมการส่ิงเสิริม

วิทัยาศาสิตร์	วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	แล่ะกองทันุสิง่เสิรมิวิทัยาศาสิตร์	วิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	ยงัถ่อได�ว่าเปน็กล่ไกสิำาคัญในการขบัเคล่่�อนระบบ	ววน.	ให�บรรลุ่

เปา้หมายทีั�วางไว�	ภายใต�การกำากับติดตามแล่ะตรวจำสิอบในมติิต่าง	ๆ

อย่างไรก็ดี	นอกจำากกล่ไกแล่ะหน่วยงานด�าน	ววน.	 ทีั�เป็นตัวจัำกร

สิำาคัญในการขับเคล่่�อนระบบ	ววน.	ของประเทัศแล่�ว	การนำาระบบ	ววน.	

ไปสิ้ทิ่ัศทัางทีั�เหมาะสิมแล่ะสิอดคล่�องกับบรบิทัของประเทัศ	แล่ะการสิร�าง

ผล่กระทับในวงกว�าง	 “แผนด�าน	 ววน.”	 แล่ะกระบวนการจัำดทัำาแผนฯ	 

ด้จำะมีความสิำาคัญในการชี�ทิัศทัางทีั�เหมาะสิมให�กับระบบ	 ววน.	 ของ

ประเทัศ	
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แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม :  
การขับเคลื่อนระบบ ววน. สู่ทิศทางที่ชัดเจน  
เป็นเอกภาพ มุ่งสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ

มาตรา 11, 41 แลื่ะ 44 ขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ 

วิจัยแลื่ะนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562 แลื่ะ มาตรา 12 ขัอง พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริม

วิทยาศาสู่ตร์ การวิจัยแลื่ะนวัตกรรม พ.ศ. 2562

แผนด�าน	ววน.	 ถ่อได�ว่าเป็นกล่ไกสิำาคัญของการขับเคล่่�อนระบบ	

ววน.	 ของประเทัศ	 ในอีกมุมหนึ�งแผนด�าน	 ววน.	 ทีั�มาพิร�อมกับการ

ปฏิร้ปโครงสิร�างด�านวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศก็ได�สิะทั�อนให�เห็น 

การปรับเปลี่�ยนร้ปแบบบริหารจัำดการงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมจำากระบบ 

แบบเปิด	 (Open	System)	 ทีั�มีลั่กษ์ณะต่างคนต่างทัำา	สิ้่การเช่�อมร�อยแล่ะ

การสิร�างผล่กระทับผา่นระบบทีั�มกีารบริหารจัำดการ	(Organized	System)	

ทีั�ถก้ยดึโยงแล่ะกำาหนดทิัศทัางภายใต�แผนด�าน	ววน.	ทีั�จำะมคีวามสิอดคล่�อง

แล่ะเช่�อมโยงกับยุทัธศาสิตร์แล่ะทิัศทัางในการพิัฒนาประเทัศอีกต่อหนึ�ง

จำากทีั�กล่่าวมา	 แผนด�าน	 ววน.	 จึำงความสิำาคัญอย่างยิ�งในฐานะ	 

“เข็มทิัศ”	ของระบบ	ววน.	 ดังนั�น	กระบวนการจัำดทัำาแผนด�าน	ววน.	แล่ะ

พิิจำารณาแผนฯ	 จึำงมีความสิำาคัญยิ�งในการทีั�ต�องกำาหนดให�เห็นถึงทิัศทัาง

ในอนาคตของการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมในการตอบโจำทัย์ของประเทัศ	แล่ะ

รับมอ่กับความทั�าทัายในอนาคต	
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ทัั�งนี�	 กระบวนการจัำดทัำาแผนด�าน	 ววน.	 ทัั�งแผนระยะยาว	 (5	 ปี)	

แล่ะแผนรายปี	 ได�ให�ความสิำาคัญอย่างมากกับ	 “การมีสิ่วนร่วม”	 ของ 

ภาคสิ่วนต่าง	ๆ 	 ทีั�มีบทับาทัในการขับเคล่่�อนระบบ	 ววน.	 ทัั�งภาครัฐ	 

ภาคเอกชน	 แล่ะภาควิชาการ	 ทีั�ครอบคลุ่มทัั�งหน่วยงานด�านนโยบาย	 

หน่วยงานด�านการวิจัำย	 แล่ะหน่วยงานด�านการปฏิบัติ	 เพิ่�อให�แผนด�าน	

ววน.	ของประเทัศ	มทิีัศทัางทีั�เหมาะสิมแล่ะสิอดคล่�องกับยุทัธศาสิตร์แล่ะ

แผนการพิัฒนาประเทัศในภาพิรวม	รวมถึงสิามารถรับมอ่กับความทั�าทัาย

ของประเทัศทีั�จำำาเปน็จำะต�องใช�การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมในการตอบโจำทัยแ์ล่ะ

รับมอ่กับสิถานการณ์ปญัหา	

สิำานักงานคณะกรรมการสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

(สิกสิว.)	 ในฐานะหน่วยงานทีั�มีหน�าทีั�แล่ะบทับาทัในการจัำดทัำาแผนด�าน	

ววน.	จำะมกีระบวนการทับทัวนสิถานการณ์	แนวโน�มการเปลี่�ยนแปล่ง	แล่ะ

ความทั�าทัายของประเทัศ	ทัั�งในบริบทัระดับโล่กแล่ะบริบทัระดับประเทัศ	

เพ่ิ�อวิเคราะห์ถึงความต�องการด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม

ของประเทัศ	 แล่ะนำามาประมวล่มาสิ้่แผนด�าน	 ววน.	 ทีั�ประกอบไปด�วย 

ยุทัธศาสิตร์ด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยล่ะนวัตกรรม	 แผนงานสิำาคัญตาม 

จุำดมุ่งเน�นของนโยบาย	 (Flagship)	 แผนงาน	 (Plan)	 แล่ะแผนงานย่อย 

ในแต่ล่ะยุทัธศาสิตร์	ตล่อดจำนเป้าหมายแล่ะผล่สิัมฤทัธิที์ั�สิำาคัญของแต่ล่ะ

ยุทัธศาสิตร์	 ในทัางเดียวกัน	 ในการวิเคราะห์ภาพิรวมสิถานการณ์แล่ะ 

การวางยุทัธศาสิตร์ของแผนด�าน	 ววน.	 ระยะยาว	 การดำาเนินการของ	

สิกสิว.	 ได�พิยายามพิัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็น	 (Feedback	

Loop)	จำากภาคสิ่วนต่าง	ๆ 	 ในระบบการวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม

ของประเทัศ	 ทัั�งในร้ปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	

เวทีัจัำดทัำาแผนการดำาเนินงาน	แล่ะเวทีัรับฟังความคิดเห็น	รวมถึงให�การ
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แนวทางการจัดทำาแผนด้าน ววน. ปี พ.ศ. 2566-2570
แผ

น
ด

�าน
 ว

วน
.

ว�สัยทัศน�

ยุทธศาสตร�

แผนงานหลัก
+OKR

กลไก
การขับเคลื่อนแผน

การติดตามประเมินผล
กรอบวงเง�นงบประมาณ
และสัดส�วนการจัดสรร

แผนงานย�อย

ยุทธศาสตร�ชาติ 
แผนแม�บท ของแผน 13

นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวง อว.

นโยบาย กสว.

SRI Consortium Focus Group

กลไกการทํางานในพ�้นที่ PMU Planning Forum

TSRI Canvas ฐานข�อมูล

Foresight & Scenario

กําหนดทิศทาง กลไก/เคร�่องมือจัดทําและขับเคลื่อนแผน

ทบทวนแผนงาน/
ว�เคราะห�ช�องว�างของแผน/

การนําส�ง OKRs

ว�เคราะห�ช�องว�าง
การพัฒนา

(Gap Analysis)

Priority Setting Ex-ante Evaluation

การว�เคราะห�

Data Input

สถานการณ� ววน.
ในและต�างประเทศ

การว�เคราะห�ร�วมกับแผนชาติ
(National Need) 

ความต�องการของ
สังคมและพ�้นที่
(Area Need)

สถานการณ�และความต�องการ
รายสาขา+ธปท. (Sectoral Need)

Technology
Roadmap

RU

ผลผลิตจาก
แผนงาน SF และ FF 

แผนพัฒนากําลังคน,
โครงสร�างพ�้นฐาน วทน.

ติดตามประเมินผล

Baseline

Economic-Social
Monitor

SAT

ว�จัยเชิงระบบ
ในสาขาที่สําคัญ
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กระบวนการจัดทำาแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570

นโยบาย มติ ข�อส่ังการฯ
รัฐบาลและรัฐมนตร�

หลักการชี้นํา 
(Guiding Principles)

กําหนดทิศทาง กลไก/เคร�่องมือจัดทํา
แผนด�าน ววน.และการว�เคราะห�

ว�เคราะห�ช�องว�างการพัฒนา (Gap Analysis)

การมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน

Focus Group

PMU Planning  Forum

Priority Setting SRI Consortium

ForesightTSRI Canvas

Ex-ante Evaluation

ข�อมูลสนับสนุน

สถานการณ� ววน. ในและต�างประเทศ

ว�จัยเชิงระบบในสาขาท่ีสําคัญ

ผลผลิตจากแผนงานในแผนด�าน ววน. 2563-2565

ความต�องการรายสาขา+ ธปท. (Sectoral Need)

แผนพัฒนากําลังคน, โครงสร�างพ�้นฐาน วทน.

Technology Roadmap

ความต�องการของสังคมและพ�้นท่ี (Area Need)

ม.ค.-มิ.ย.64
จัดทํากรอบนโยบาย

และยุทธศาสตร� อววน.
2566-2570

1

19 ก.ค.64
สภานโยบายฯ เห็นชอบ

ต�อกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตร� อววน. 

33

20 ส.ค.64 
กสว. เห็นชอบต�อ

ร�างแผนด�าน ววน. 

15 ก.ย.64
สภานโยบายฯ เห็นชอบต�อ

ร�างแผนด�าน ววน.
2566-2570

55 ปรับปรุง
ก�อนเสนอ สศช.

15 ต.ค.64
กสว. เห็นชอบต�อ

การปรับปรุง
ร�างแผนด�าน ววน.

จากการรับฟ�งความเห็น 

737

 7-8 มิ.ย.64
ระดมสมอง หน�วยงานรัฐ เอกชน

ประชาสังคม มหาว�ทยาลัย
ผู�ทรงคุณว�ฒิ และ PMUs

(รวม > 550 คน)

2

มิ.ย.-ก.ค.64
สกสว. พัฒนา (ร�าง)

แผนด�าน ววน.และ OKRs
ร�วมกับ PMUs

และ ผู�ทรงคุณว�ฒิ 

4

ก.ย.-ต.ค.64
เป�ดรับฟ�งความเห็น

จากสาธารณะ

6



รู้จัก ววน.: ระบบขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน54

สินับสินุนเพ่ิ�อศึกษ์าสิถานการณ์แล่ะแนวโน�มในอนาคตแล่ะประเด็น 

เร่งด่วนทัั�งในระดับประเทัศแล่ะระดับโล่ก	 ทีั�จำะส่ิงผล่ต่อความจำำาเป็น 

แล่ะความต�องการด�านวิทัยาศาสิตร์	วิจัำยแล่ะนวัตกรรม

มาตรา 65 ขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัย 

แลื่ะนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562 แลื่ะมาตรา 15 ขัอง พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริม 

วิทยาศาสู่ตร์ฯ

นอกจำากแผนด�าน	 ววน.	 แล่ะกระบวนการจัำดทัำาแผนฯ	 ทีั�มีความ

สิำาคัญต่อการขับเคล่่�อนระบบ	ววน.	 ส่้ิทิัศทัางทีั�เหมาะสิมแล่�ว	การติดตาม

แล่ะประเมินผล่ยังเป็นอีกประเด็นหนึ�งทีั�ถ้กให�ความสิำาคัญในระบบ	

ววน.	 แล่ะมีสิ่วนสินับสินุนให�การขับเคล่่�อนระบบ	 ววน.	 สิามารถบรรลุ่ 

เป้าหมายแล่ะสิร�างผล่กระทับต่อการพัิฒนาประเทัศบนฐานของการวิจัำย

แล่ะนวัตกรรม

ในปัจำจุำบัน	สิกสิว.	 ในฐานะหน่วยงานเล่ขานุการทัั�งในทัางวิชาการ	

ธรุการ	แล่ะการปฏิบติัของคณะกรรมการทีั�มหีน�าทีั�ติดตามแล่ะประเมนิผล่ 

ของระบบ	ววน.	ได�วางแนวทัางใน	3	ด�านหลั่ก	ได�แก่	1)	ด�านความสิามารถ

ในการดำาเนนิการตามแผน	2)	ด�านประสิิทัธภิาพิแล่ะประสิิทัธผิล่	3)	ด�าน

กระบวนการทัำางาน	 (Process	Evaluation)	 ทีั�ครอบคลุ่มการติดตามแล่ะ

ประเมินผล่ตั�งแต่การดำาเนินงาน	 จำนถึงผล่ผลิ่ต	ผล่ลั่พิธ์	 แล่ะผล่กระทับ 

ทีั�เกิดขึ�นจำากการดำาเนนิงาน	ตล่อดจำนยงัมคีวามครอบคล่มุตั�งแต่ระดับของ

ยุทัธศาสิตร์	จำนถึงระดับแผนงานแล่ะโครงการภายใต�ระบบ	ววน.	เช่นกัน	
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ในทัางเดียวกัน	 การวัดผล่ลั่พิธ์การทัำางานของระบบ	 ววน.	 ยังได�

ถ้กออกแบบให�มีการติดตามแล่ะประเมินผล่ความค่บหน�าเป็นระยะ	หร่อ 

มีการแปล่งแผนระยะยาวออกเป็นช่วงเวล่าทีั�เหมาะสิม	 เพิ่�อให�ผ้�มีสิ่วนได� 

สิ่วนเสิียแล่ะบุคล่ากรในระบบการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมสิามารถเห็น 

ความค่บหน�าเชิงผล่ลั่พิธ์ในกระบวนการทัำางาน	แล่ะสิามารถปรับเปลี่�ยน

กระบวนการทัำางานให�เท่ัาทัันต่อปัจำจัำยความเปลี่�ยนแปล่งทีั�ส่ิงผล่ต่อ

ผล่ลั่พิธแ์ล่ะการสิร�างผล่กระทับ	

แนวทัางการติดตามแล่ะประเมินผล่ของระบบ	 ววน.	 3	 ด�าน	 

มรีายล่ะเอียดทีั�สิำาคัญดังต่อไปนี�

ด้านความสามารถในการดำาเนินการตามแผน

ประกอบด�วยประเด็นทีั�สิำาคัญ	 ได�แก่	 การติดตาม 

การดำาเนินงานของแผนแล่ะโครงการตามแผนงาน	

การสินับสินุนทุันด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

แล่ะความสิอดคล่�องกับนโยบาย	แล่ะการติดตามการใช�จ่ำายเงิน 

งบประมาณ

ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประกอบไปด�วย	ประเด็นด�านผล่ผลิ่ต	 (Outputs)	 เม่�อ

สิิ�นสิุดโครงการ		ประเด็นการใช�ประโยชน	์(Utilization)	

ผล่ลั่พิธ์	 (Outcomes)	 แล่ะผล่กระทับ	 (Impact)	 ของ

งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	แล่ะประเด็นด�านความก�าวหน�า

ในการขับเคล่่�อนแผน	 ววน.	 ทีั�จำะใช�การกำาหนดเป้าหมายแล่ะ 

ผล่สิัมฤทัธิที์ั�สิำาคัญ	 (Objectives	and	Key	Results	หร่อ	OKRs)	

เปน็เคร่�องมอ่ในการแปล่งแผนล่งสิ้่แผนปฏิบัติการในแต่ล่ะระดับ	

2

1
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ด้านกระบวนการทำางาน	(Process	Evaluation)	

ทีั�เน�นด�านกระบวนการทัำางานเชิงคุณภาพิแล่ะใช� 

หลั่กการประเมินเพ่ิ�อการพิัฒนา	 (Developmental 

Evaluation)	 เป็นกรอบสิำาคัญในการประเมินทีั� 

ครอบคลุ่มกระบวนการทัำางานแล่ะประเด็นด�านธรรมาภิบาล่ 

ของหนว่ยบริหารแล่ะจัำดการทัุน	แล่ะหนว่ยงานทีั�รับงบประมาณ

3
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งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม :  
เครื่องมือขับเคลื่อนระบบ ววน. ให้เป็นไปตาม
ทิศทาง มีเอกภาพ สร้างผลลัพธ์และผลกระทบ

กล่ไกสิำาคัญอีกประการหนึ�งทีั�จำะขบัเคล่่�อนระบบ	ววน.	ของประเทัศ	

ค่อระบบการบริหารงบประมาณด�าน	ววน.	ของประเทัศ	ซึ�งเป็นครั�งแรก 

ทีั�นำาเอากล่ไกการแปล่งแผนไปส่้ิการปฏิบัติ	 (Policy	Deployment)	แล่ะ

การจัำดสิรรทัรพัิยากร	(Budget	Allocation)	มารวมไว�ด�วยกัน	โดยมกีองทุัน

สิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรมเป็นศ้นย์รวมในการจัำดสิรรแล่ะ

บริหารงบประมาณด�าน	 ววน.	 แล่ะทัำาให�สิอดคล่�องกับแผนด�าน	 ววน.	

ของประเทัศ	 ดังนั�น	แผนซึ�งเป็นทิัศทัาง	แล่ะงบประมาณซึ�งเป็นเคร่�องม่อ 

ขบัเคล่่�อนไปตามทิัศทัาง	จำะสิง่ผล่หนนุเสิรมิกันให�ไปสิ้เ่ปา้หมายค่อผล่ลั่พิธ	์

ผล่กระทับในการพิัฒนาประเทัศ

ทัั�งนี�	กระบวนการจัำดสิรรแล่ะบรหิารงบประมาณ	ได�ให�ความสิำาคัญ

อยา่งมากกับ	“หล่กัประสิทิัธภิาพิ”	ของหนว่ยบรหิารจัำดการทันุ	แล่ะหนว่ย

รับงบประมาณ	 ทีั�จำะใช�งบประมาณแล่ะสิ่งมอบงานได�ตามแผน	 อีกทัั�ง 

สิ่งมอบผล่ลั่พิธผ์ล่กระทับทีั�กำาหนดไว�ตามแผน
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มาตรา 11, 41 แลื่ะ 44 ขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ 

วิจัยแลื่ะนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562

การเสินองบประมาณสินับสินุนวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำย	แล่ะนวัตกรรม	

หร่องบประมาณของกองทัุนสิ่งเสิริม	ววน.	อาจำกล่่าวได�ว่าจำะมีการดำาเนิน

งาน	2	ครั�ง	 ค่อ	ครั�งทีั�	1	 เป็นการเสินอกรอบงบประม�ณ ซึ�ง	พิ.ร.บ.	การ 

สิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมฯ	 ได�กำาหนดให�	 กสิว.	 ต�อง

เสินอแผนด�าน	ววน.	แล่ะเสินอกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่�อแสิดงให�เหน็ถึง 

ความจำำาเป็นแล่ะกรอบงบประมาณล่งทัุนด�าน	ววน.	 ทีั�สิอดคล่�องกับแผน

ด�าน	ววน.	แต่ล่ะฉบับ	ซึ�งในสิ่วนนี�จำะมกีารเสินอผา่นสิภานโยบายฯ	สิำานกั

งบประมาณ	แล่ะนำาเข�าเสินอต่อคณะรัฐมนตรี	ทัั�งนี�	เพิ่�อให�แผนแล่ะกรอบ

งบประมาณมทิีัศทัางทีั�สิอดคล่�องกัน

กรอบวงเงินงบประมาณด�าน	 ววน.	 ของประเทัศนี�เอง	 ทีั�แสิดง 

หลั่กคิดเร่� องความสิำาคัญของการล่งทัุนด�านการวิจัำยแล่ะพิัฒนาของ

ประเทัศ	 (เงิน	 RDI)	 ทีั�เป็นหลั่กการสิำาคัญของประเทัศทีั�ต�องการจำะเป็น

ประเทัศพัิฒนาแล่�ว	 โดยใช�งบประมาณแผ่นดินเป็นเคร่�องม่อหนุนนำา 

ให�เกิดการล่งทัุนวิจัำยแล่ะพิัฒนาในภาคเอกชน
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มาตรา 12 แลื่ะ 44 ขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัย

แลื่ะนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562

การเสินอของบประมาณขั�นทีั�	2	จำะเปน็การเสินอคำ�ของบประม�ณ 

ของกองทัุนสิ่งเสิริม	ววน.	พิร�อมรายล่ะเอียด	โดยมีขั�นตอนดำาเนินการค่อ	

เม่�อหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 เสินอคำาของบประมาณมายัง	 สิกสิว.	 แล่�ว	

สิกสิว.	 จำะกลั่�นกรองคำาของบประมาณ	 แล่ะเสินอขอความเห็นชอบต่อ	

กสิว.	 โดยมีรัฐมนตรีให�คำาแนะนำา	 มีคณะกรรมการพิิจำารณางบประมาณ

ด�าน	ววน.	พิิจำารณาให�ความเหน็ชอบก่อนทีั�จำะเสินอคำาของบประมาณของ 

กองทัุนสิ่งเสิริม	ววน.	 ไปยังสิำานักงบประมาณ	เพิ่�อเสินอต่อคณะรัฐมนตรี	

ซึ�งเม่�อผา่นการพิิจำารณาของคณะกรรมาธกิารวิสิามญัพิิจำารณาร่าง	พิ.ร.บ.	

งบประมาณรายจ่ำายประจำำาปีแล่ะได�รับความเห็นชอบจำากรัฐสิภาแล่�ว	 

จำากนั�นจึำงตราออกมาเปน็พิระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ำายประจำำาปี
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ขัาขัึ้น: แผนแลื่ะกรอบวงเงินงบประมาณ
เสู่้นทางการขัออนุมัติแผน 
แลื่ะกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน.

พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ

ม. 16 : กสว. ต้องจัดทำาประมาณการกรอบวงเงิน งบประมาณรวม 
ที่ต้องใช้ตามแผนแต่ละด้านเสนอต่อสภานโยบายฯ  
โดยระบุว่าปีใดต้องใช้งบประมาณเท่าใด

พ.ร.บ. สภาฯ

ม.41 (4) : กสว. กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำา 
คำาของบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน.

พ.ร.บ. สภาฯ

ม.44 (3) : สกสว. จัดทำานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน.  
เสนอ กสว.

ม.44 (6) : สกสว.จัดทำาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำาคำาของบประมาณ 
ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอ กสว.

ม.44 (8) : สกสว. จัดทำาข้อเสนอ และริเริ่มโครงการวิจัย และนวัตกรรม 
ที่สำาคัญของประเทศที่ต้องดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
และภาคเอกชน รวมทั้งขับเคลื่อนและประสานการดำาเนินงาน 
ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  
ในระบบ ววน.

-  เสนอแผนด�าน ววน.
    เพ�่อ ครม. ให�ความเห็นชอบ
-  เสนอระบบการจัดสรรและบร�หาร
    งบประมาณแบบบูรณาการ
    เพ�่อ ครม. อนุมัติ

-  เสนอแผนด�าน ววน.
    และกรอบวงเง�น
 งบประมาณ
- เสนอระบบการจัดสรร
 และบร�หารงบประมาณ
    แบบบูรณาการท่ี
 มุ�งผลสัมฤทธ์ิตาม
    กรอบวงเง�น

เสนอแผนและกรอบ
วงเง�นงบประมาณ 1 สกสว. จัดทําแผนด�าน

ววน. และกรอบวงเง�น
งบประมาณด�าน ววน.

แจ�งผล

กรอบวงเง�น
งบประมาณ

ท่ีสภาเห็นชอบ

ขออนุมัติกรอบ
วงเง�นงบประมาณ

อนุมัติ

4

5 4

4

3

6

2

เสนอความเห็น

สอวช.

ครม.

ครม. กสว.

สกสว.

ร�เร��มโครงการว�จัยและ
นวัตกรรมท่ีสําคัญ
โครงการลงทุนขนาดใหญ�
ของภาครัฐ

สภานโยบาย
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เสู่้นทางการพิจารณางบประมาณด้าน ววน.

พ.ร.บ. สภาฯ
ม. 12 (2) : กสู่ว. เสู่นอให้นายกรัฐมนตรีแต�งตั้งคืณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 

ด้าน ววน. ประกอบด้วยบุคืคืลื่ ซึ�งสู่ภานโยบายฯ แต�งตั้งเป็นประธาน  
ผ่้แทน กสู่ว. ไม�เกิน 2 คืน ผ่้แทน สู่งป. ไม�เกิน 2 คืน แลื่ะ ผอ.สู่กสู่ว. เป็น
กรรมการแลื่ะเลื่ขัานุการ ทำาหน้าท่�พิจารณาคืำาขัองบประมาณขัองกองทุน  
ก�อนเสู่นอไปยัง สู่งป. เพื�อเสู่นอ คืรม.

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารฯ
ม. 19 (1) : รมต. ให้คืำาแนะนำาแก� กสู่ว. ในการพิจารณาคืำาขัองบประมาณแลื่ะ 

การจัดสู่รรงบประมาณให้แก�หน�วยงาน ในระบบวิจัยแลื่ะนวัตกรรม

พ.ร.บ. สภาฯ
ม.44 (7) : สู่กสู่ว. กลื่ั�นกรองคืำาขัอ งปม. ขัองหน�วยงานในระบบ ววน.  

**จัดตั้งคืณะกรรมการกลื่ั�นกรองทางวิชาการ/คืวามเขั้มแขั็งขัอง 
หน�วยงาน/Performance ตามแผนยุทธศาสู่ตร์แลื่ะกรอบประเด็นวิจัย

พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ
ม.17(2) : ให้หน�วยงานในระบบ ววน. ท่�จะขัอ งปม. จัดทำาคืำาขัองบประมาณ เพื�อ

โคืรงการพัฒนาวิทยาศาสู่ตร์ เทคืโนโลื่ย่ แลื่ะโคืรงการวิจัยแลื่ะนวัตกรรม  
ให้เสู่นอต�อ กสู่ว. แลื่ะให้ กสู่ว. พิจารณาคืำาขัอ แลื่ะผลื่การดำาเนินการขัอง 
แต�ลื่ะหน�วยงานในปีท่�ผ�านมาประกอบการจัดสู่รรเงินกองทุน ให้เป็น 
งบประมาณขัองหน�วยงานนั้น

ม.18 : ในกรณ่ม่คืวามจำาเป็น จะทำาขั้อตกลื่งให้ดำาเนินโคืรงการพัฒนา
วิทยาศาสู่ตร์ เทคืโนโลื่ย่ หรือโคืรงการวิจัยแลื่ะนวัตกรรม  
โดยให้ ได้รับเงินงบประมาณจากกองทุนเกิน 1 ปีงบประมาณก็ได้

ขัาขัึ้น: คืำาขัองบประมาณ

ร�าง พรบ. งปม. ประจําป�

คําขอ งปม. ในภาพรวมของกองทุนฯ

คําแนะนําในการพ�จารณาคําขอ งปม.
ในภาพรวมของกองทุนฯ

พ�จารณาคําขอ งปม. และ
การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ

เสนอ นรม. แต�งต้ังคณะกรรมการ
พ�จารณางบประมาณด�าน ววน.

เสนอหลักเกณฑ�การจัดทําคําขอ งปม.
และ จัดสรร งปม.

อนุมัติ

ประกาศหลักเกณฑ�การจัดทํา
คําขอ งปม.

คําขอ งปม.

กล่ันกรองและจัดลําดับความสําคัญ
ของคําขอ งปม. โดยผู�ทรงคุณว�ฒิ

9
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4

สภาผู�แทนราษฎร

ครม.

สํานักงบประมาณ

คกก. พ�จารณา งปม.

กสว.

สกสว. หน�วยงานใน
ระบบ ววน.

รัฐมนตร�ให�คําแนะนํา
แก� กสว.
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มาตรา 17 (1) (2) ขัอง พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ การวิจัยแลื่ะนวัตกรรม 

พ.ศ. 2562

การบริหารจัำดการงบประมาณของระบบ	ววน.	อาจำจำำาแนกได�เป็น	 

2	สิ่วนหลั่ก	ได�แก่	

ม.17(1) งบประมาณรายจ่ายประจำา 
และรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานในระบบ ววน.

อาทิั	งบประมาณด�านค่าตอบแทัน	วัสิดุ	แล่ะครุภัณฑ์	รวมถึงงบดำาเนนิการ 

อ่�น	ๆ 	 ทีั�มิใช่โครงการพิัฒนาวิทัยาศาสิตร์	 เทัคโนโล่ยี	 แล่ะโครงการวิจัำย

แล่ะนวัตกรรม	 ในสิ่วนนี�ตาม	 พิ.ร.บ.	การสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 การวิจัำย	

แล่ะนวัตกรรม	พิ.ศ.	2562	ให�แต่ล่ะหน่วยงานเสินอต่อสิำานักงบประมาณ 

ได�โดยตรง	 แล่ะให�สิำานักงบประมาณจัำดสิรรงบประมาณให�หน่วยงาน 

ในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรมแต่ล่ะหนว่ย

ม.17(2) งบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม

ในส่ิวนนี�	กองทุันส่ิงเสิริม	ววน.	ใน	สิกสิว.	จำะมบีทับาทัในการรวบรวมคำาขอ 

งบประมาณด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบ	 ววน.	

ก่อนย่�นเสินอต่อคณะกรรมการส่ิงเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

(กสิว.)	 เพิ่�อพิิจำารณาคำาของบประมาณจำากความสิอดคล่�องตามแผนด�าน	

ววน.	แล่ะผล่การดำาเนินการของแต่ล่ะหน่วยงานในปีทีั�ผ่านมา	 ก่อนทีั�จำะ

เสินอรายล่ะเอียดของงบประมาณส้ิ่สิำานักงบประมาณแล่ะกระบวนการ 

งบประมาณของประเทัศ
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ววน.

มาตรา 17 ขัอง พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ การวิจัยแลื่ะนวัตกรรม พ.ศ. 

2562

ให�หน่วยงานในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�จำะของบประมาณจัำดทัำา

คำาของบประมาณดังต่อไปนี�

ม.17(1) คําของบประมาณ
-   รายจ�ายประจํา และ รายจ�ายตามภารกิจ
  ของหน�วยงาน
-  ท่ีมิใช�โครงการพัฒนาว�ทยาศาสตร�
  เทคโนโลยี และโครงการว�จัยและนวัตกรรม

ม.17(2) คําของบประมาณ เพ�่อ
-  โครงการพัฒนาว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยี
-  โครงการว�จัยและนวัตกรรม 

-  หลักเกณฑ� การขอ/การพ�จารณา
  ตามท่ี กสว. กําหนด

ให�เสนอต�อสํานักงบประมาณ
ได�โดยตรง

ให�เสนอต�อ
คณะกรรมการ กสว.

สงป. จัดสรรผ�าน “กองทุนส�งเสร�ม ววน.”
และ กสว. พ�จารณาจัดสรรเง�นกองทุน

ให�หน�วยงาน สอดคล�องตามแผนด�าน ววน.
สงป. จัดสรรตรงไปยังหน�วยงาน

พ.ร.บ. วิธ่การงบประมาณ พ.ศ. 2561

นอกเหน่อจำากขั�นตอนการจัำดทัำาแผนด�านวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะ

นวัตกรรม	 รวมถึงประเภทัของงบประมาณแล่�ว	 การจัำดสิรรงบประมาณ 

ให�กับหน่วยงานทีั�เกี�ยวข�องของ	 ววน.	 จำำาเป็นทีั�จำะต�องผ่านขั�นตอนตาม

ปฏิทิันการจัำดทัำางบประมาณของหน่วยงาน	 จำากแผนภาพิจำะเห็นได�ถึง 

ขั�นตอนแล่ะกรอบระยะเวล่าจัำดสิรรงบประมาณ
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กสว. พ�จารณาคําของบประมาณ
ของกองทุนส�งเสร�ม ววน.

และรัฐมนตร�กระทรวง อว. ให�ข�อเสนอแนะ

เดือนท่ี

1 2 3

9 8 7

4

10

11

12

13

14

15 16

5 6

กรกฎาคม-กันยายน

สกสว. จัดประชุมชี้แจงแผน
ด�าน ววน. และแนวทาง

การจัดทําคําของบประมาณ
ด�าน ววน.

หน�วยงานย่ืนคําของบประมาณด�าน ววน.

ตุลาคม
สกสว. กล่ันกรอง

คําของบประมาณของหน�วยงาน
และจัดทําคําของบประมาณ
ของกองทุนส�งเสร�ม ววน.

พฤศจ�กายน ธันวาคม
คณะกรรมการพ�จารณา

งบประมาณด�าน ววน.
พ�จารณาคําของบประมาณ
ของกองทุนส�งเสร�ม ววน.

มกราคม

สกสว. ย่ืนคําของบประมาณ
ของกองทุนส�งเสร�ม ววน. ผ�านระบบ E-budgeting
และส�งรายละเอียดคําของบประมาณ
ของกองทุนส�งเสร�ม ววน. ต�อสํานักงบประมาณ

มกราคม- มีนาคม

สํานักงบประมาณพ�จารณารายละเอียด
คําของบประมาณและคณะรัฐมนตร�

ให�ความเห็นชอบร�าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ�ายประจําป� (Pre-ceiling)

เมษายน
กสว.พ�จารณาจัดสรรงบประมาณ 

pre-ceiling รายหน�วยงาน และ
สกสว. แจ�งงบประมาณ pre-ceiling

ต�อหน�วยงานในระบบ ววน.

พฤษภาคม
หน�วยงานปรับปรุงรายละเอียด
คําของบประมาณ และส�งคําชี้แจง
งบประมาณตามวงเง�นงบประมาณ
pre-ceiling 

พฤษภาคม-สิงหาคม
สกสว. ชี้แจงงบประมาณ
ของกองทุนส�งเสร�ม ววน.
ต�อคณะกรรมาธิการว�สามัญ
พ�จารณาร�าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ�ายประจําป�

กันยายน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร� (สลค.)

นําร�าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ�ายประจําป� 2564

ข�้นทูลเกล�าฯ ถวายเพ�่อประกาศใช�

ตุลาคม
หน�วยรับงบประมาณได�รับแจ�งงบประมาณจัดสรร
จากกองทุนส�งเสร�ม ววน. และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานฯ

สํานักงบประมาณเบิกจ�ายงบประมาณของกองทุนส�งเสร�ม ววน. งวดท่ี 1

สกสว. เบิกจ�ายงบประมาณงวดท่ี 1 ให�แก�หน�วยรับงบประมาณ

ขัั้นตอนแลื่ะระยะเวลื่า การจัดสู่รรงบประมาณ โดยทั�วไป หมายเหตุ : ระยะเวลื่าอาจเปลื่่�ยนแปลื่งตามปีงบประมาณ
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จำากแผนภาพิดังกล่่าว	 แสิดงให�เห็นถึงระยะเวล่าการจัำดสิรร 

งบประมาณโดยทัั�วไปในแต่ล่ะปี	 เพิ่�อให�หน่วยงานวางแผนการทัำางาน 

ระยะเวล่าในการเริ�มจัำดทัำาคำาขอเพิ่�อขอรับการสินับสินุนงบประมาณจำาก 

กองทัุนสิ่งเสิริม	ววน.	จำะเหน็ได�ว่าต�องผา่นหล่ายขั�นตอนแล่ะใช�ระยะเวล่า

พิอสิมควร	ทีั�ผา่นมา	หนว่ยงานรับทัุนมกัจำะร้�สิึกว่าการของบประมาณต�อง

ทัำาในระยะเวล่าทีั�เรง่รัด	ไมม่เีวล่าเตรียมเพ่ิ�อให�ได�คำาขอทีั�สิมบ้รณ์ครบถ�วน		 

การสิ่� อสิารแล่ะการทัำาความเข�าใจำถึงขั�นตอนแล่ะกรอบระยะเวล่า 

จำะทัำาให�การทัำางานระหว่าง	 ววน.	 แล่ะหน่วยงานรับทุันเป็นไปตาม

แผน	แล่ะสิามารถล่ดความไม่เข�าใจำในเง่�อนไขข�อจำำากัดเร่�องกำาหนดเวล่า	

(Deadline)	 ในการย่�นคำาของบประมาณนี�ได�	 	สิกสิว.	 จึำงพิยายามมุ่งเน�น 

การวางแผนแล่ะสิ่�อสิารถึงกรอบระยะเวล่าทีั�ชัดเจำน



บทท่� 3
คืวามร�วมมือขัองทุกภาคืสู่�วน : 

หัวใจสู่ำาคืัญขัองระบบ ววน.
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 ▶ “คืวามร�วมมือ” แลื่ะ “การม่สู่�วนร�วม” เป็น “ปัจจัยคืวามสู่ำาเร็จ” 

(Key Success) ขัองระบบ ววน. เพราะแม้จะม่ “ทิศทางท่� 

เหมาะสู่ม” ขัองแผน แลื่ะการจัดสู่รรงบประมาณไปตามแผน  

การม่สู่�วนร�วมขัองภาคืสู่�วนท่�เก่�ยวขั้องในแต�ลื่ะประเด็นก็ยัง

จำาเป็นอย�างย่ิง เพื�อแปลื่งสู่่�การปฏิบัติท่�ตอบสู่นองคืวามประสู่งค์ื

ขัองประเทศได้จริง ท้ังน้่ กฎหมายว�าด้วยสู่ภานโยบายฯ ได้ม่การ

ระบุอย�างชัดเจนถึงการม่สู่�วนร�วมแลื่ะการสู่ร้างคืวามร�วมมือกับ

หน�วยงานในระบบวิจัยแลื่ะนวัตกรรม รวมถึงหน�วยงานภาคืรัฐ  

ภาคืเอกชน องค์ืกรปกคืรองสู่�วนท้องถิ่น แลื่ะหน�วยงานใน 

ต�างประเทศ 

70 รู้จัก ววน.: ระบบขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ▶ การขัับเคืลื่ื�อนระบบ ววน. ได้พยายามจัดให้ม่ระบบ

บริหารจัดการท่�ด่ ในเชิงเอกภาพ ประสิู่ทธิภาพ  

ท้ังในระดับระบบ ววน. แลื่ะระดับหน�วยงานขัับเคืลืื่�อน 

ม่การปรับแนวคืิดการบริหารจัดการท่�ด่  (Good 

Governance) มาใช้เพื�อใหเ้กิดการบรหิารจัดการ ววน. 

ท่�ด่ อันคืรอบคืลืุ่มทั้งประเด็นด้านประสู่ิทธิภาพขัอง 

การดำาเนินการ ด้านคืวามโปร�งใสู่แลื่ะการม่สู่�วนร�วม

ในการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลื่ แลื่ะ 

การสู่ร้างประโยชน์ให้กับสู่ังคืมในภาพรวม



71 บทที่ 3 : ความร่วมมือของทุกภาคส่วน: หัวใจสำาคัญของระบบ ววน.

 ▶ สู่กสู่ว. ในฐานะหน�วยงานท่�ม่บทบาทในการพัฒนาระบบการวิจัย 

แลื่ะสู่นับสู่นุนคืวามเขั้มแขั็งขัองหน�วยงานในระบบ ได้ม่การวาง

แนวทางแลื่ะพัฒนาหลื่ักสู่่ตรเพื�อสู่ร้างศักยภาพท่�เหมาะสู่มสู่ำาหรับ

ผ่้จัดการงานวิจัย เพื�อให้ม่คืวามร้่แลื่ะทักษะท่�สู่ำาคัืญสู่ำาหรับการ

บริหารจัดการงานวิจัยแลื่ะนวัตกรรมให้สู่ัมฤทธิ์ผลื่

 ▶ การตดิตามแลื่ะประเมินผลื่ (Monitoring and Evaluation : M&E) 

เป็นกระบวนการท่�ม่คืวามสู่ำาคัืญอย�างย่ิงในการสู่ะท้อนผลื่สู่ำาเร็จ

ขัองการปฏิร่ปประเทศด้วยระบบคืวามร่้ด้าน ววน. เพราะจะเป็นสู่ิ่ง

ท่�พิสู่่จน์ได้ว�าผลื่ลื่ัพธ์แลื่ะผลื่กระทบขัองการลื่งทุนเงินงบประมาณ

วิจัยแลื่ะนวัตกรรมขัองประเทศจากผ้่ม่สู่�วนได้สู่�วนเสู่่ยต�าง ๆ  ได้นำา

มาสู่่�องค์ืคืวามร่เ้พื�อท่�จะนำาไปพฒันาประเทศตามเป้าหมายท่�ไดว้าง

ไว้อย�างคืรบถ้วนสู่มบ่รณ์

 ▶ บุคืลื่ากรในการบริหารจัดการงานวิจัยแลื่ะนวัตกรรม 

ถือได้ว�าม่บทบาทสู่ำาคืัญในการขัับเคืลืื่�อนระบบ ววน. แลื่ะ 

แผนด้าน ววน. ให้บรรลุื่เป้าหมายแลื่ะสู่ร้างผลื่กระทบตาม

ทิศทางท่�กำาหนดไว้ เพราะลื่ำาพังแต�ยุทธศาสู่ตร์ โคืรงสู่ร้าง

ขัองหน�วยงาน แลื่ะการจัดสู่รรงบประมาณ รวมถึง 

ระบบติดตามประเมินผลื่ ย�อมไม�สู่ามารถท่�จะขัับเคืลืื่�อน 

ระบบ ววน. ได้
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แผนด้านวิทยาศาสู่ตร์ วิจัย แลื่ะนวัตกรรม 

(ววน.) เป็นพ้ืนท่�ขัองการสืู่�อสู่ารสู่นทนา 

(Communications) การประสู่านร�วมมือ  

(Collaborations) แลื่ะการร�วมคืิดสู่ร้างสู่รรคื์  

(Co-Creations) ระหว�างผ้่ม่สู่�วนเก่�ยวขั้องเพื�อทำาให้

เกิดทุนทางคืวามร่้แลื่ะนวัตกรรม (Knowledge and 

Innovation Capital) ขัองประเทศท่�จะทำาหน้าท่�

เป็นกลื่ไกขัับเคืลื่ื�อนการเปลื่่�ยนแปลื่ง (Catalyst for 

Change) ผ�านการออกแบบ นโยบาย การจัดสู่รร 

งบประมาณ แลื่ะกลื่ไกการบริหารทุนการวิจัยแลื่ะ

พัฒนาแบบต�างๆ ท่�จะนำาไปสู่่�การพัฒนาประเทศ 

อย�างสู่มดุลื่ท้ังประเด็นในปัจจุบันแลื่ะประเด็นขัอง

อนาคืต ท้ังประเด็นเร�งด�วนแลื่ะประเด็นท่�จำาเป็นท่�จะ

เป็นรากฐานขัองสู่ังคืมไทยต�อไป

รศ.ดร.ปุ่น เท่�ยงบ่รณธรรม

รองผ่้อำานวยการฝ่ายแผนแลื่ะยุทธศาสู่ตร์องคื์กร

หน�วยบริหารแลื่ะจัดการทุนด้านการพัฒนา 

ระดับพื้นท่� (บพท.)
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“ความร่วมมือ” และ “การมีส่วนร่วม”  
กับการขับเคลื่อนระบบ ววน.

“ความร่วมมือ” และ “การมีส่วนร่วม”	 ถ่อได�ว่า
เป็น	“ปัจำจัำยความสิำาเร็จำ”	 (Key	Success)	ของ

ระบบ	ววน.	เพิราะแม�จำะม	ี“ทิัศทัางทีั�เหมาะสิม”	ของแผน	แล่ะการจัำดสิรร 

งบประมาณไปตามแผน	 แต่การทัำาให�ผล่งาน	 ววน.	 ตอบโจำทัย์ในการ

สิร�างผล่กระทับ	 จำำาเป็นอย่างยิ�งทีั�จำะต�องดึงการมีสิ่วนร่วมของภาคส่ิวน

ทีั�เกี�ยวข�อง	 ทัั�งหน่วยงานในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 ผ้�บริหารหร่อใช� 

งบประมาณ	 ผ้�ทัำาวิจัำยแล่ะสิร�างนวัตกรรม	 แล่ะผ้�มีสิ่วนได�ส่ิวนเสิีย	 

ทัั�งผ้�กำาหนดนโยบาย	แล่ะผ้�ใช�	ผ้�นำาไปขับเคล่่�อน	ในแต่ล่ะประเด็น	 อันจำะ

ทัำาให�	“ทิัศทัางทีั�เหมาะสิม”	ถ้กแปล่งสิ้่แผนงานย่อย	หร่อแผนการปฏิบัติ	

ทีั�ตอบสินองความประสิงค์ได�จำริง	
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ทัั�งนี�	 พิ.ร.บ.	สิภานโยบายการอุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมแหง่ชาติ	พิ.ศ.	2562	ได�มกีารระบุอย่างชัดเจำนถึงการมสีิ่วนร่วม

แล่ะการสิร�างความรว่มมอ่กับหนว่ยงานในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	รวมถึง 

หนว่ยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรปกครองสิ่วนทั�องถิ�น	แล่ะหนว่ยงาน 

ในต่างประเทัศ	 ในการจัำดทัำาแล่ะให�ความเห็นต่อแผนด�าน	 ววน.	 ตล่อด

จำนสินับสินุนให�เกิดการทัำางานร่วมกันของหน่วยงานในภาคสิ่วนต่าง	ๆ 	 

ในทัางเดียวกัน	 ในการขับเคล่่�อนแผนด�าน	 ววน.	 ผ่านกล่ไกของระบบ 

การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	การมสีิ่วนร่วมก็มคีวามจำำาเปน็อย่างสิ้งเช่นเดียวกัน	

เพิราะในกระบวนการตั�งแต่การกำาหนดโจำทัย์วิจัำย	 การดำาเนินการด�าน 

การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 จำนถึงการนำางานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมไปสิร�าง 

ผล่กระทับในทัางสิังคมแล่ะเศรษ์ฐกิจำ	จำำาเป็นอย่างยิ�งทีั�จำะต�องใช�พิลั่งจำาก

หล่ายภาคสิ่วนในการขับเคล่่�อนให�บรรลุ่เปา้หมาย

	 นอกจำากนี�	 “การมีสิ่วนร่วม”	 ในระบบ	 ววน.	 อาจำถ่อได�ว่าเป็น 

สิ่วนหนึ�งทีั�จำะนำาไปสิ้่การบริหารจัำดการระบบ	 ววน.	 ทีั�ดี	 เพิราะนอกจำาก

ประเด็นของความโปร่งใสิหร่อการมีธรรมาภิบาล่แล่�ว	การมองเป้าหมาย 

ทีั�มีอย่้ร่วมกันแล่ะความร้�สิึกเป็นเจำ�าของระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของ

ประเทัศยังถ่อได�ว่ามีความสิำาคัญต่อการบริหารจัำดการทีั�ดีทีั�จำะนำาไปส่้ิ 

การขับเคล่่�อนระบบ	 ววน.	 ทีั�มีประสิิทัธิภาพิแล่ะหล่อมรวมพิลั่งจำาก 

ทัุกภาคสิ่วน	

	 การออกแบบกล่ไกแล่ะโครงสิร�างของระบบ	 ววน.	 ในปัจำจุำบัน	

ได�เปิดพิ่�นทีั�แล่ะช่องทัางให�ภาคสิ่วนต่าง	ๆ 	 ทีั�เกี�ยวข�องกับการวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมให�สิามารถเข�ามามสีิ่วนร่วมได�ใน	2	สิ่วนหลั่ก	ได�แก่
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กระบวนจดัทำาแผนดา้น ววน.	หนว่ยงานในระบบ	 
ววน. 	 สิามารถมีสิ่วนร่วมในการทัำางานแบบ	

Consortium1	 ทีั�มีผ้�แทันหน่วยงานภาครัฐ	 ภาค

เอกชน	 สิถาบันการศึกษ์าแล่ะภาคประชาชน	 หร่อ

ทีั�เรียกว่าเป็นการดำาเนินงานในลั่กษ์ณะของภาคความร่วมม่อ 

แบบ	 “จำตุรภาคี”	 (Quadruple	 Helix)	 ทัั�งในสิ่วนกล่างแล่ะ 

สิว่นภม้ภิาค	เพ่ิ�อจัำดทัำาแผนด�าน	ววน.	รวมถึงการรบัฟงัข�อคิดเหน็ 

จำากผ้�ทัรงคุณวุฒิ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม	 ผ่านการเป็นผ้�รับทัุนวิจัำยผ่านการ
ขอรับการจัำดสิรรงบประมาณสินับสินุนงานเชิง 

กล่ยุทัธ์	 (Strategic	 Fund)	 จำากกองทัุนสิ่งเสิริม	

ววน.	ทีั�จัำดสิรรผา่นหนว่ยบริหารแล่ะจัำดการทัุน	(PMU)	ตามแผน

งานแล่ะประเด็นทีั�มีความสิอดคล่�อง	หร่องบประมาณสินับสินุน

งานม้ล่ฐาน	 (Fundamental	 Fund)	 ทีั�หน่วยงานภาครัฐแล่ะ 

หน่วยงานทีั�ได�ผ่านการรับรองจำาก	 กสิว.	 สิามารถย่�นคำาขอจำาก

กองทัุนสิ่งเสิริม	ววน.	ได�โดยตรง

1	 Consortium	 ค่อ	กลุ่่มบุคคล่หร่อกลุ่่มองค์กร	 ทัั�งภาคธุรกิจำ	องค์กรภาครัฐ	ภาค

เอกชนทีั�มีมากกว่าสิองคนหร่อสิองภาคสิ่วนขึ�นไป	 ทีั�เข�ามาทัำางานร่วมกันโดยมี

วัตถุประสิงค์เพ่ิ�อมีสิ่วนร่วมดำาเนินการเพ่ิ�อบรรลุ่ผล่ทัางการวิจัำย	สิร�างนวัตกรรม

หร่อรวบรวมทัรัพิยากรของตนเพิ่�อบรรลุ่เปา้หมายร่วมกัน

1

2
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นอกจำากนี�	 เพิ่�อเช่�อมร�อยทุักภาคส่ิวนความร่วมม่อเข�าด�วยกัน	

สิกสิว.	 ได�ตั�งหน่วยบ้รณาการประเด็นเชิงยุทัธศาสิตร์	 (Strategic	Agenda	

Team	:	SAT)	ขึ�นเปน็หนว่ยรวบรวมองค์ความร้�แล่ะกลั่�นกรองประเด็นจำาก

ภาคสิ่วนต่าง	ๆ 	 ซึ�งจำะนำาไปสิ้่การออกแบบแผนงานแล่ะโจำทัย์ด�าน	 ววน.	 

ตามความต�องการของประเทัศ		

ความตั�งใจำหลั่กของการตั�ง	 	SAT	 ก็เพิ่� อให�มีนักวิชาการแล่ะ 

ผ้�เชี�ยวชาญทีั�จำะเป็นหน่วยเช่�อมโยงหร่อเป็นข�อต่อระหว่างหน่วยบริหาร

จัำดการทุันแล่ะสิกสิว.	 	 โดยบทับาทัหน�าทีั�หลั่กของ	 SAT	 จำะครอบคลุ่ม

ตั�งแต่การระดมโจำทัย์ในฐานะผ้�ทัรงคุณวุฒิ	 ทัำาหน�าทีั�ให�ความเห็นแล่ะ

เจำรจำาสิ่�อสิารกับหน่วยบริหารจัำดการทัุน	 เป็นการ	 “คิดมาด�วยกัน”	หร่อ 

อาจำเรียกได�ว่าเปน็การสิร�างการมสีิ่วนร่วมตั�งแต่ต�น

มาตรา 11 ขัอง พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ การวิจัยแลื่ะนวัตกรรม  

พ.ศ. 2562

นอกจำากนี�	พิ.ร.บ.	การสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

พิ.ศ.	 2562	 ยังกล่่าวถึงการสิ่งเสิริมความร่วมม่อของทัุกภาคสิ่วนในการ

พิัฒนาวิทัยาศาสิตร์	 เทัคโนโล่ยี	 การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 เพิ่�อประโยชน์ 

ในการพัิฒนาเศรษ์ฐกิจำแล่ะสัิงคมของประเทัศ	 ซึ�งเป็นหน�าทีั�ของระบบ	

ววน.	 ทีั�จำะต�องจัำดให�เกิดขึ�นเป็นร้ปธรรม	แล่ะเช่�อมร�อยกล่ไกเหล่่านี�ต่อไป	

เช่น	
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 ▷ การมีสิ่วนร่วมขององค์กรวิชาการแล่ะวิชาชีพิ	ในการศึกษ์า	 วิจัำย	

แล่ะสิร�างนวัตกรรม	เผยแพิร่ผล่การศกึษ์าวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

 ▷ การมสีิว่นรว่มของภาคเอกชน	ในการนำาเสินอนโยบาย	ล่งทันุแล่ะ

ร่วมทุัน	ตล่อดจำนร่วมทัำาวิจัำยแล่ะนวัตกรรมกับหน่วยงานของรัฐ	

รวมทัั�งใช�ประโยชน์จำากงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมเพิ่�อการผลิ่ตแล่ะ

ให�บริการ

 ▷ การมสีิว่นรว่มของหนว่ยงานของรัฐในการส่ิงเสิรมิการนำางานวิจัำย 

แล่ะนวัตกรรมไปใช�ในการกำาหนดนโยบาย	การพัิฒนาเศรษ์ฐกิจำ

แล่ะสิังคม	หร่อดำาเนนิการตามพิันธกิจำของตน

 ▷ การมีสิ่วนร่วมขององค์กรปกครองสิ่วนทั�องถิ�น	 ชุมชนทั�องถิ�น	

แล่ะชุมชนอ่�น	ในการนำาผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมไปใช�ประโยชน์

ในระดับทั�องถิ�น	แล่ะชุมชน

 ▷ การมีสิ่วนร่วมของหน่วยงานภาคประชาสัิงคม	 ในการให� 

ความเห็น	 ความร่วมม่อ	 แล่ะการสิร�างความตระหนักใน 

ความสิำาคัญของการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

 ▷ การมีสิ่วนร่วมของหน่วยงานในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 ทีั�จำะ

ร่วมมอ่กับบุคคล่หร่อหนว่ยงานทัั�งในแล่ะต่างประเทัศ

ทัั�งยังพ้ิดถึงความสิำาคัญของการกำากับ	 เร่งรัด	 ติดตามแล่ะการ

ประเมินผล่	 ซึ�งควรเกิดขึ�นในทัุกระดับ	 ไม่เพีิยงแค่การประเมินผล่จำาก

กองทัุนผ้�จัำดสิรรเงินเท่ัานั�น	 แต่ควรติดตามประเมินผล่โดยไม่ทัำาให�เป็น

ภาระ	หร่อเป็นอุปสิรรค	แล่ะให�ติดตามประเมินผล่โดยเน�นการมีสิ่วนร่วม

ของผ้�ทีั�เกี�ยวข�อง
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การบริหารจัดการ ววน. ที่ดี

มาตรา 58 ขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะ

นวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562 แลื่ะ สู่�วนท่� 4 สู่�วนท่� 6 แลื่ะ พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริม

วิทยาศาสู่ตร์ การวิจัยแลื่ะนวัตกรรม พ.ศ. 2562

ในการขับเคล่่�อนระบบ	ววน.	ได�มกีารนำาแนวคิดการบริหารจัำดการ

ทีั�ดี	(Good	Governance)	มาปรบัใช�เพิ่�อให�เกิดการบรหิารจัำดการ	ววน.	ทีั�ดี	

อันครอบคลุ่มทัั�งประเด็นด�านประสิิทัธภิาพิของการดำาเนินการ	ด�านความ

โปร่งใสิแล่ะการมีสิ่วนร่วมในการบริหารจัำดการ	 การติดตามประเมินผล่	

แล่ะการสิร�างประโยชนใ์ห�กับสิังคมในภาพิรวม

การมรีะบบบริหารจัำดการทีั�ดี	แบ่งได�เปน็	2	ระดับ	

ระดับแรก ค่อ	ระบบของ ววน. ทีั�จำะต�องการการบริหารจัำดการ
คำาของบประมาณแล่ะการจัำดสิรรงบประมาณผ่านกองทุันส่ิงเสิริม	 ววน.	

ทีั�มีหลั่กเกณฑ์	 โปร่งใสิ	 มีธรรมาภิบาล่แล่ะเป็นไปตามนโยบายแล่ะ

แผนด�าน	 ววน.	 มีการสิร�างระบบหนุนเสิริมแล่ะสิร�างความเข�มแข็งให� 

หนว่ยงาน	รวมถึงมรีะเบียบหล่ักเกณฑ์วิธกีารในการบริหารแล่ะใช�จ่ำายเงิน

เพิ่�อเปน็กรอบกำากับด้แล่ให�การขับเคล่่�อน	ววน.	เปน็ไปตามแผนงาน	ระยะ

เวล่า	 แล่ะเกิดความคุ�มค่า	 ตล่อดจำนส่ิงมอบผล่ลั่พิธ์ผล่กระทับตามแผน 

ด�าน	ววน.	
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ระดับท่ีสอง ค่อ	 ระดับหน่วยงาน	 ทีั�ต�องมีการบริหารจัำดการ
งานวิจัำยตล่อดห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	 Chain)	 ค่อการกำาหนดโจำทัย์วิจัำย 

ทีั�สิอดคล่�องกับยุทัธศาสิตร์ชาติ	 หร่อแผนด�าน	 ววน.	 การบริหารจัำดการ

เบิกจ่ำายแล่ะใช�เงิน	การติดตาม	 (Monitoring)	การขับเคล่่�อนสิ้่การนำาไป

ใช�ประโยชน์	 รวมถึงการประเมิน	 (Evaluation)	 เพิ่�อพิัฒนากระบวนการ

อย้่เสิมอ	 ซึ�งทัั�งหมดนี�ค่อ	 “การบริหารจัำดการงานวิจัำย”	 (Research	

Management)	ทีั�ดี		

นอกจำากนี�	การบริหารจัำดการ	ววน.	ยังได�มกีารนำาหลั่กธรรมาภิบาล่

ตามระเบียบสิำานักนายกรัฐมนตรีว่าด�วยการสิร�างระบบบริหารกิจำการ 

บ�านเม่องแล่ะสิังคมทีั�ดี	 พิ.ศ.	2542	 มาประยุกต์ให�สิอดคล่�องกับบริบทั 

การบริหารจัำดการงบประมาณด�วยเช่นกัน	 อันครอบคลุ่มประเด็นของ 

หลั่กการมีสิ่วนร่วม	 หลั่กความรับผิดชอบ	หลั่กความโปร่งใสิ	 หลั่กความ 

คุ�มค่า	หลั่กนติิธรรมแล่ะหลั่กคุณธรรม

GOOD GOVERNANCE
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หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

หมายถึง	 การเปิดโอกาสิให�ผ้�มีสิ่วนได�สิ่วนเสีิยทีั�

เกี�ยวข�อง	 มีสิ่วนร่วมรับร้�แล่ะแสิดงความคิดเห็น	 

ตัดสิินใจำแก�ปญัหาต่าง	ๆ 	อย่างมคีวามเสิมอภาคภายใต�

กระบวนการทีั�เหมาะสิม	 :	ระบบ	ววน.	 ให�ความสิำาคัญ

กับหลั่กการมีสิ่วนร่วมในการบริหารจัำดการทัั�งระดับ

ของระบบ	 ววน.	 แล่ะการขับเคล่่�อนของหน่วยงาน 

ในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

หลักความรับผิดชอบ (Accountability)

หมายถึง	 การตระหนักในสิิทัธิหน�าทีั�	 มีจิำตสิำานึกใน

ความรบัผดิชอบต่อองค์กร	สัิงคม	แล่ะการกระต่อรอ่ร�น 

ในการแก�ปัญหา	 ตล่อดจำนการเคารพิในความคิดเห็น

ทีั�แตกต่าง	แล่ะความกล่�าทีั�จำะยอมรับผล่ดีแล่ะผล่เสีิย 

จำากการกระทัำาของตนเอง	:	ระบบ	ววน.	ให�ความสิำาคัญ

กับหลั่กการแบ่งแยกหน�าทีั�เพิ่�อล่ดความซ้ำาซ�อนแล่ะ

เพิิ�มการหนุนเสิริมของการทัำางานส่ิงต่อกันในระดับ

ต่าง	ๆ 	 หน่วยงานในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรมแต่ล่ะ

หน่วย	จำะมีหน�าทีั�ชัดเจำน	แล่ะพิยายามขับเคล่่�อนตาม

หน�าทีั�ของตนให�บรรลุ่ผล่	 แต่เม่�อสิ่งต่อกันจำะเกิดการ 

บ้รณาการแล่ะขบัเคล่่�อนระบบ	ววน.	อยา่งเปน็เอกภาพิ	
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หลักความโปร่งใส (Transparency)

หมายถึง	 การสิร�างความไว�วางใจำซึ�งกันแล่ะกันของ

บุคล่ากรในหน่วยรับงบประมาณรวมทัั�งผ้�มีสิ่วนได�

สิ่วนเสิียทีั�เกี�ยวข�อง	 โดยปรับปรุงกล่ไกการทัำางานของ

องค์กรให�มีความโปร่งใสิ	 เปิดโอกาสิให�เข�าถึงข�อม้ล่

ข่าวสิารอย่างเหมาะสิม	 แล่ะสิามารถตรวจำสิอบได�	 :	

ระบบ	 ววน.	 พิยายามผลั่กดันให�เกิดระบบฐานข�อม้ล่

สิารสินเทัศกล่างร่วมกันเพ่ิ� อการสิ่งต่อข�อม้ล่อย่าง 

มปีระสิิทัธภิาพิแล่ะเกิดความโปร่งใสิ

หลักความคุ้มค่า (Utility)

หมายถึง	 การบริหารจัำดการแล่ะใช�ทัรัพิยากรทีั�มีอย่้ 

อย่างจำำากัดเพิ่�อให�เกิดประโยชนส์ิง้สุิดแล่ะผล่สัิมฤทัธิแ์ก่

สิว่นรวมอย่างคุ�มค่า	โดยมกีระบวนการประเมนิผล่หรอ่

กำาหนดตัวชี�วัดการปฏิบัติอย่างเหมาะสิม	 :	 ฐานทีั�มา 

ของหลั่กความคุ�มค่าทีั�ระบบ	 ววน.	 ยึดถ่อ	 เกิดจำาก	

2	 สิ่วน	 ค่อการปฏิร้ป	 ววน.	 ตั�งอย้่บนฐานความคิด

ของทัรัพิยากรวิจัำยทีั�มีจำำากัด	 ควรจำะจัำดสิรรอย่าง

มีประสิิทัธิภาพิสิ้งสิุด	 แล่ะระบบ	 ววน.	 เช่� อมโยง

สิอดคล่�องกับระบบวิธงีบประมาณของประเทัศ	ดังนั�น

จึำงให�ความสิำาคัญมากกับประสิิทัธิภาพิในการเบิกจ่ำาย	

ใช�เงิน	ตล่อดจำนสิ่งมอบผล่งาน
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หลักนิติธรรม (Rule of Laws)

หมายถึง	 การกำาหนดกฎระเบียบทีั�ทัันสิมัย	 มีความ 

ถ้กต�องแล่ะเป็นธรรม	แล่ะบังคับใช�อย่างเป็นร้ปธรรม	 

มีประสิิทัธิภาพิ	 อิสิระปราศจำากการแทัรกแซง	 โดย

คำ านึ ง ถึงหลั่กการแบ่งแยกอำ านาจำแล่ะคุ� มครอง 

สิิทัธิเสิรีภาพิ	 :	 พิ.ร.บ.	สิภานโยบายการอุดมศึกษ์า	 

วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรมแห่งชาติ	พิ.ศ.	2562 

ได�วางหลั่กประกันของหลั่กนิติธรรมไว�	 โดยเฉพิาะ 

ในด�านการบริหารแล่ะใช�จ่ำายงบประมาณด�าน	 ววน.	 

ซึ�งต�องมรีะเบียบ	หลั่กเกณฑ์	ทีั�เกี�ยวข�อง	ซึ�งกำาหนดโดย 

สิภานโยบายฯ	หร่อ	กสิว.	ตามล่ำาดับชั�น	อย่างชัดเจำน	

แล่ะถ่อปฏิบัติถ้กต�องตามนั�น

หลักคุณธรรม (Virtue)

หมายถึง	 การยึดมั�นในความถ้กต�องดีงาม	 สิอดคล่�อง

กับจำริยธรรม	 การสิ่งเสิริมสินับสินุนให�บุคล่ากรของ

หนว่ยรับงบประมาณพิัฒนาตนเองไปพิร�อมกัน	เพิ่�อให�

มีความซ่�อสิัตย์	ขยัน	อดทัน	มีระเบียบวินัย	 สุิจำริตแล่ะ

นำาไปสิ้่องค์กรปล่อดการทัุจำริต	 :	 พิ.ร.บ.	สิภานโยบาย 

การอุดมศึกษ์า	 วิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม 

แห่งชาติ	 พิ.ศ.	 2562	 ได�วางหลั่กประกันของหลั่ก

คุณธรรมไว� 	 โดยให�มีการกำาหนดมาตรฐานแล่ะ

จำริยธรรมการวิจัำยด�านต่าง	ๆ
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การติดตามและประเมินผล

มาตรา 11, 41, 65 ขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัย

แลื่ะนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562

การติดตามแล่ะประเมนิผล่	(Monitoring	and	Evaluation	:	M&E)	

เป็นกระบวนการทีั�มีความสิำาคัญอย่างยิ�งในการสิะทั�อนผล่สิำาเร็จำของ 

การพิัฒนาประเทัศด�วยความร้�แล่ะผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 เพิราะจำะ

เป็นสิิ�งทีั�พิิส้ิจำน์ได�ว่าผล่ลั่พิธแ์ล่ะผล่กระทับของการล่งทุันเงินงบประมาณ

วิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศจำากผ้�มีสิ่วนได�สิ่วนเสีิยต่าง	ๆ 	 ได�นำามาสิ้่ 

องค์ความร้�เพิ่�อทีั�จำะนำาไปพิัฒนาประเทัศตามเป้าหมายทีั�ได�วางไว�อย่าง 

ครบถ�วนสิมบ้รณ์	 	 ในอีกแง่หนึ�ง	การติดตามแล่ะประเมินผล่	 จัำดเป็นการ

สิร�างความรับผิดชอบต่อสิาธารณะ	(Public	Accountability)	 โดยเฉพิาะ

อย่างยิ�ง	การรับผิดชอบต่อการใช�ภาษี์อากรของประชาชน	 	นอกจำากนั�น

ยังเปน็กระบวนการเรียนร้�แล่ะพิัฒนาของผ้�เกี�ยวของในระบบ	ววน.	ด�วย

การติดตามแล่ะประเมินผล่มีความสิำาคัญต่อการบริหารจัำดการ 

แผนงานวิจัำยแล่ะโครงงานวิจัำย	 โดยเป็นเคร่�องม่อทีั�ช่วยให�ผ้�บริหาร

โครงการทัราบถึงความก�าวหน�าของแผนงานวิจัำย	 สิามารถเปรียบเทีัยบ

ความสิำาเร็จำของการดำาเนินงานกับเป้าหมายทีั�ตั�งไว�	 อีกทัั�งหากต�องการ 

การหนนุเสิริมหนว่ยงานในระบบ	ววน.	ทีั�เกี�ยวข�องก็สิามารถดำาเนนิการได�

ทัันท่ัวงทีั
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ทัั�งนี�	 ในกระบวนการติดตามประเมินผล่ของระบบ	 ววน.	 ทัาง	

สิกสิว.	 ในฐานะฝ่ายเล่ขานุการคณะกรรมการติดตามแล่ะประเมินผล่ 

การสินบัสินนุวิทัยาศาสิตร์	การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	(ตามมาตรา	64	พิ.ร.บ.	

สิภานโยบายฯ)	มีหน�าทีั�แล่ะบทับาทัในการสินับสินุนงานเชิงวิชาการแล่ะ

ขับเคล่่�อนการดำาเนนิการ	เพิ่�อหนนุเสิริมการติดตามแล่ะประเมนิผล่	ทัั�งใน

สิว่นของหนว่ยบรหิารแล่ะจัำดการทันุแล่ะหนว่ยรบังบประมาณจำากกองทุัน

สิ่งเสิริม	ววน.	
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ในชว่งเวล่าทีั�ผา่นมา	สิกสิว.	ได�จัำดอบรมความร้�ด�านการติดตามแล่ะ

ประเมินผล่	 เพิ่�อความร้�ความเข�าใจำตรงกัน	 อันจำะนำามาซึ�งประสิิทัธิภาพิ

แล่ะประสิิทัธิผล่ทีั�ดี	 	 นอกจำากนี�ยังจัำดทัำาค่้ม่อแล่ะจัำดให�มี	 Consortium	

ของผ้�ประเมนิผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	เพิ่�อให�เกิดมาตรฐาน

กล่างในการประเมนิผล่ลั่พิธแ์ล่ะผล่กระทับงานวิจัำยให�นวัตกรรมให�เกิดขึ�น

อย่างเป็นร้ปธรรมโดยพิิจำารณาจำากแนวทัางในการติดตามแล่ะประเมิน

ผล่การวิจัำยให�ครอบคลุ่มมิติต่าง	ๆ 	 เช่น	 มิติของการใช�เงินงบประมาณ	

มิติของผล่ผลิ่ต	 (Outputs)	 เม่�อสิิ�นสิุดโครงการ	 มิติของการใช�ประโยชน์	

(Outcomes)	 มิติของการประเมินผล่กระทับ	 (Impact)	 มิติของการ 

ขับเคล่่�อน	(OKRs)	แล่ะมติิของกระบวนการทัำางาน	(Process	Evaluation)

ผล่ของการติดตามแล่ะประเมินผล่การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�ได�รับ 

การสินับสินุนจำากกองทัุนสิ่งเสิริมวิทัยาศาสิตร์	 วิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

เปรียบเสิม่อนกระจำกทีั�สิ่องสิะทั�อนให�เห็นถึงผล่ลั่พิธ์	 การบริหารจัำดการ	

ประสิิทัธิภาพิจำากการดำาเนินงานทีั�เกิดขึ�น	 แล่ะสิ่งผล่ต่อการจัำดสิรร

ทัรัพิยากรด�านวิทัยาศาสิตร์	การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	หนว่ยรับ 

งบประมาณทีั�มีผล่การติดตามแล่ะประเมินผล่ทีั�ดีก็ควรได�รับผล่ตอบแทัน 

ทีั�ดีเพ่ิ�อสิร�างแรงจ้ำงใจำแล่ะได�รับการสินับสินุนเพิิ�มขึ�น	 สิำาหรับหน่วยทีั� 

ไม่สิามารถสิ่งมอบงานตามแผนทีั�กำาหนด	 ควรได�รับการหนุนเสิริม	

(Empowerment)	แล่ะอาจำสิ่งผล่ในการพิิจำารณางบประมาณต่อไป	 ทัั�งนี�

เพ่ิ�อนำาไปส้ิ่ความสิามารถในการตอบสินองการพิัฒนาประเทัศตามแผน

ยุทัธศาสิตร์ได�อย่างเปน็ร้ปธรรมแล่ะเกิดประโยชนส์ิ้งสิุด
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การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบ ววน.

มาตรา 44 ขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัยแลื่ะ

นวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562 แลื่ะมาตรา 20 ขัอง พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริม

วิทยาศาสู่ตร์ การวิจัยแลื่ะนวัตกรรม พ.ศ. 2562

การขับเคล่่�อนระบบ	 ววน.	 เพิ่�อให�เกิดการสิร�างผล่กระทับแล่ะ

ประโยชน์ในวงกว�างจำากการหล่อมรวมหน่วยงานทีั�เกี�ยวข�องกับการวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	มิใช่แต่เพีิยงจำำากัดอย่้แค่เฉพิาะโครงสิร�างของ

หน่วยงาน	 กฎหมายแล่ะกฎระเบียบทีั�เกี�ยวข�องเท่ัานั�น	 หากแต่การเพิิ�ม

ศักยภาพิแล่ะความเข�มแข็งของระบบแล่ะทัรัพิยากรบุคคล่	 โดยเฉพิาะ

บุคล่ากรทีั�มีสิ่วนเกี�ยวข�องในระดับต่าง	ๆ 	 ให�มีความเข�าใจำต่อระบบ	ววน.	 

มีความสิามารถแล่ะศักยภาพิในการขับเคล่่�อนด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม

แล่ะผลั่กดันการใช�ประโยชน์จำากงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมเพ่ิ�อตอบโจำทัย์

ประเทัศ	รวมถึงการมองเป้าหมายแล่ะผล่ล่ัพิธใ์นระยะต่าง	ๆ 	 ทีั�สิอดคล่�อง

กัน	จำะมสีิ่วนอย่างสิำาคัญทีั�ทัำาให�การขับเคล่่�อนระบบ	ววน.	มปีระสิิทัธภิาพิ

แล่ะบรรลุ่เปา้หมายทีั�วางไว�

บุคล่ากรในการบริหารจัำดการงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมถ่อได�ว่า 

มบีทับาทัสิำาคัญในการขับเคล่่�อนระบบ	ววน.	แล่ะแผนด�าน	ววน.	ให�บรรลุ่

เป้าหมายแล่ะสิร�างผล่กระทับตามทิัศทัางทีั�กำาหนดไว�	 เพิราะล่ำาพิังแต่

ยุทัธศาสิตร์	 โครงสิร�างของหน่วยงาน	แล่ะการจัำดสิรรงบประมาณ	รวมถึง

ระบบติดตามประเมนิผล่	ย่อมไมส่ิามารถทีั�จำะขับเคล่่�อนระบบ	ววน.	ได�



บทที่ 3 : ความร่วมมือของทุกภาคส่วน: หัวใจสำาคัญของระบบ ววน. 87

บุคล่ากรการบริหารจัำดการงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 โดยเฉพิาะ

ผ้�จัำดการงานวิจัำย	 พัิฒนาแล่ะนวัตกรรม	 (Research	 Development	

and	 Innovation	 Managers)	 หร่อ	 RDI	 Managers)	 ซึ�งครอบคลุ่ม

ผ้�มีบทับาทัจัำดการงานวิจัำยทัั�งในระดับโครงการ	 ชุดโครงการหร่อ

โปรแกรม	 ระดับหน่วยงานทัำาวิจัำย	 หน่วยงานให�ทุันวิจัำย	 จำนถึงระดับ

หน่วยงานนโยบายหร่อสิ่งเสิริมการวิจัำย	 	 เปรียบเสิม่อนฟันเฟืองสิำาคัญ

ของการพัิฒนาระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศ	 จำะมีบทับาทั

ไม่แต่เพีิยงการจัำดการเชิงธุรการ	 งบประมาณ	 แล่ะการบริหารการ

วิจัำยในระดับต่าง	ๆ 	 ให�สิามารถส่ิงมอบผล่ผลิ่ตได�ตามแผนแล่ะตรง

ตามเวล่าเท่ัานั�น	 หากแต่ผ้�จัำดการงานวิจัำยฯ	 จำะต�องมีความเข�าใจำถึง

แนวคิดแล่ะความเช่�อมโยงของระบบ	 ววน.	 ทัั�งในภาพิรวมของนิเวศ 

การวิจัำย	 (Research	 Ecosystem)	 ยุทัธศาสิตร์แล่ะแผนงาน	 แล่ะระดับ

หน่วยงาน	 	ตล่อดจำนสิามารถสิร�างกระบวนการสิ่�อสิารแล่ะความร่วมม่อ

ในการวิจัำยแล่ะพิฒันานวัตกรรมจำากหนว่ยงานในระบบวิจัำยแล่ะผ้�มสีิว่นได�

สิ่วนเสิีย	 เพิ่�อนำาไปสิ้่การบรรลุ่เป้าหมายเชิงผล่ล่ัพิธ์	การสิร�างผล่กระทับ	

แล่ะการต่อยอดจำากงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมในมติิต่าง	ๆ

ทัั�งนี�	 สิกสิว.	 ในฐานะหน่วยงานทีั�มีบทับาทัในการพัิฒนาระบบ 

การวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	ได�มกีารวางแนวทัางแล่ะพัิฒนาหลั่กสิ้ตรเพิ่�อสิร�าง

ศักยภาพิทีั�เหมาะสิมสิำาหรับผ้�จัำดการงานวิจัำย	 เพิ่�อให�มีความร้�แล่ะทัักษ์ะ

ทีั�สิำาคัญสิำาหรับการบริหารจัำดการงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมให�สัิมฤทัธิ์ผล่	 

ซึ�งครอบคล่มุประเด็นความสิำาคัญ	ได�แก่	การกำาหนดแล่ะออกแบบแผนงาน	

ววน.	การบริหารจัำดการโครงการแล่ะแผนงาน	ววน.	การผลั่กดันงานวิจัำย 

ไปใช�ประโยชน์	 การติดตามแล่ะประเมินผล่โครงการแล่ะแผนงานวิจัำย	
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ตล่อดจำนการพิัฒนาทัักษ์ะทีั�สิำาคัญสิำาหรับผ้�จัำดการงานวิจัำย	แล่ะได�มีการ

วางแนวทัางแล่ะพิัฒนาหลั่กสิ้ตรเพิ่�อสิร�างศักยภาพิทีั�เหมาะสิมสิำาหรับ

ผ้�จัำดการงานวิจัำย	 เพิ่�อให�มีความร้�แล่ะทัักษ์ะทีั�สิำาคัญสิำาหรับการบริหาร

จัำดการงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมให�สิัมฤทัธิผ์ล่		

ในทัางเดียวกัน	 ไม่แต่เพิียงการพิัฒนาศักยภาพิของระบบแล่ะ

ทัรัพิยากรบุคคล่ในระบบ	 ววน.	 ในเชิงบุคคล่เท่ัานั�น	 การขับเคล่่�อน 

การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�จำำาเป็นทีั�จำะต�องอาศัยเคร่อข่ายการทัำางาน

ทัั�งระหว่างหน่วยงานหลั่กด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 แล่ะหน่วยงาน 

ทีั�เกี�ยวข�อง	 “การสิร�างแล่ะพิัฒนาเคร่อข่าย”	 ยังเป็นเคร่�องม่อทีั�มีความ

สิำาคัญในการขับเคล่่�อนระบบ	 ววน.	 ให�บรรลุ่เป้าหมายทัั�งในเชิงทิัศทัาง

แล่ะการสิร�างผล่กระทับด�วยเช่นกัน	ในปัจำจุำบัน	สิกสิว.	 ได�มีการสิร�างแล่ะ

พิัฒนาเคร่อข่ายการเรียนร้�	 เพิ่�อแล่กเปลี่�ยนความร้�แล่ะเคร่�องม่อ	สิำาหรับ

การพัิฒนาระบบหร่อกล่ไกการบริหารจัำดการงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม 

ทีั�มีประสิิทัธิภาพิของหน่วยงานในระบบ	 ววน.	 ตัวอย่างเช่น	 เคร่อข่าย	

RDI	 manager	 ด�านชุมชนแล่ะพิ่�นทีั�,	 เคร่อข่ายบุคล่ากรด�านทัรัพิย์สิิน 

ทัางปัญญา,	 แล่ะเคร่อข่ายการขับเคล่่�อน	 SE	 ของมหาวิทัยาลั่ยเพิ่�อ 

การพิัฒนาเชิงพิ่�นทีั�	เปน็ต�น	ซึ�งการสิร�างเคร่อข่ายดังกล่่าวนี�จำะมสีิ่วนอย่าง

สิำาคัญในการเช่�อมประสิานการทัำางานระหว่างหน่วยงาน	 หร่อบุคล่ากร 

ในสิ่วนต่าง	ๆ 	 ของระบบ	ววน.	 รวมถึงสิร�างการมีสิ่วนร่วมในระบบ	ววน.	 

ของบุคล่ากรส่ิวนต่าง	ๆ 	 อันเป็นพ่ิ�นฐานสิำาคัญของการขับเคล่่�อนระบบ	

ววน.	ให�เกิดผล่กระทับแล่ะประโยชนใ์นวงกว�าง



บทท่� 4
การนำาผลื่งานวิจัยแลื่ะนวัตกรรม

ไปใช้ประโยชน์
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 ▶ ขั้อจำากัดจำานวนหนึ�งในอด่ตทำาให้ผลื่งานด้านการวิจัยแลื่ะนวัตกรรม 

ท่�ม่คืุณคื�าจำานวนหนึ�งมิ ได้ถ่กนำาไปใช้ประโยชน์จากภาคืสู่�วนต�าง ๆ  

ท้ังภาคืรัฐ ภาคืเอกชน แลื่ะภาคืประชาสัู่งคืม เป้าหมายสู่ำาคืัญหนึ�งขัอง 

ระบบ ววน. ในปัจจุบัน คืือ การใสู่�กลื่ไกปลื่ดลื่็อกแลื่ะสู่�งเสู่ริมการนำา 

งานวิจัยแลื่ะนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในมิติต�าง ๆ อันจะนำาไป

สู่่�การสู่ร้างคืวามเขั้มแขั็งให้แก�ระบบเศรษฐกิจแลื่ะสู่ังคืม รวมท้ังเพิ่ม 

ขัดีคืวามสู่ามารถในการแขั�งขันัขัองประเทศแลื่ะยกระดบัคืณุภาพชว่ติขัอง

ประชาชน

 ▶ ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ ม่ ก า ร ผ ลื่ั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ร่ ป แ บ บ 

คืวามร�วมมือกับภาคืเอกชนในการเข้ัามาร�วมมือ 

เพื�อขัับเคืลื่ื�อนระบบ ววน. ท่�ม่ร่ปธรรมท่�เห็นได้ชัด  

ท้ังในร่ปแบบขัองมาตรการสู่นับสู่นุนทุนสู่ำาหรับ

ภาคืเอกชน เพื�อพัฒนาผลื่งานวิจัยแลื่ะนวัตกรรม 

แลื่ะการจัดตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรมเพื�อ

อุตสู่าหกรรม

 ▶ TRIUP Act ม่คืวามสู่ำาคืญัต�อการสู่�งเสู่รมิแลื่ะผลัื่กดนัให้

ผลื่งานวิจัยแลื่ะนวัตกรรมท่�เกิดจากการให้ทุนสู่นับสู่นุน

จากหน�วยงานขัองรัฐถ่กนำาไปใช้ประโยชน์หรือขัยาย

ผลื่ต�อยอดท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สู่ังคืม แลื่ะสู่ิ่งแวดลื่้อม 

TRIUP Act จะทำาให้ประเทศไทยสู่ามารถผลื่ักดันการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยแลื่ะนวัตกรรมได้อย�างมาก 
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เป้าหมายสิำาคัญหนึ�งของระบบ	 ววน.	 ค่อ	 การนำางานวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมไปใช�ให�เกิดประโยชน์ในมิติต่าง	ๆ 	 อันจำะนำาไปสิ้่ 

การสิร�างความเข�มแข็งให�แก่ระบบเศรษ์ฐกิจำแล่ะสิังคม	 รวมทัั�งเพิิ�ม 

ขีดความสิามารถในการแข่งขันของประเทัศแล่ะยกระดับคุณภาพิชีวิต 

ของประชาชน	หร่อกล่่าวอีกนัยหนึ�งค่อการสิร�างผล่กระทับแล่ะประโยชน์

ในวงกว�าง

ทัั�งนี�	 อาจำกล่่าวได�ว่าในอดีตมีข�อจำำากัดจำำานวนหนึ�งทีั�ทัำาให�ผล่งาน 

ด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�มคีุณค่าจำำานวนมากมไิด�ถ้กนำาไปใช�ประโยชน ์

จำากภาคสิ่วนต่าง	ๆ 	 ทัั�งภาครัฐ	ภาคเอกชน	แล่ะภาคประชาสัิงคม	ซึ�งพิอ

จำำาแนกได�ใน	 3	 ประเด็นหลั่ก	 ค่อ	 1)	 การขาดทิัศทัางทีั�มีเอกภาพิ	 ค่อ

นโยบายแล่ะแผนด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 ดังนั�นจึำงมีเป้าหมายร่วมกัน 

ในการผลั่กดันการใช�ประโยชนที์ั�ไมช่ัดเจำน	แล่ะขาดการเช่�อมร�อยงานวิจัำย 

แล่ะนวัตกรรมในกลุ่่มเดียวกันเข�าด�วยกัน	 2)	 การทีั�ผ้�รับทัุนหร่อนักวิจัำย 

ไม่สิามารถเป็นเจำ�าของผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมได�ด�วยข�อจำำากัดด�าน 

กฎหมายแล่ะกฎระเบียบของภาครัฐ	 จึำงไม่มีแรงจ้ำงใจำให�นำาผล่งานวิจัำย

แล่ะนวัตกรรมทีั�เกิดขึ�นไปใช�ประโยชนอ์ย่างเปน็ร้ปธรรม	แล่ะ	3)	การขาด

ทัรพัิยากร	แล่ะการบริหารทัรพัิยากร	ในการล่งทันุต่อยอดด�านการวิจัำยแล่ะ

นวัตกรรมเพิ่�อยกระดับให�ไปสิ้่การใช�ประโยชน์ในเชิงสัิงคมแล่ะเศรษ์ฐกิจำ

ได�จำริง
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TRIUP Act : ก้าวสำาคัญของการนำางานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

สู่�วนท่� 5  ขัอง พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริมวิทยาศาสู่ตร์ การวิจัยแลื่ะนวัตกรรม พ.ศ. 

2562 แลื่ะ พ.ร.บ. สู่�งเสู่ริมการใช้ประโยชน์ผลื่งานวิจัยแลื่ะนวัตกรรม พ.ศ. 2564

จำากข�อจำำากัดดังกล่่าว	 การปฏิร้ประบบ	 ววน.	 ของประเทัศ	 ได�มี

การระบุอย่างชัดเจำนถึงแนวทัางในการสินับสินุนการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั� 

จำะต�องคำานึงถึงการใช�ประโยชน์ทีั�ครอบคลุ่มตั�งแต่การเสิริมสิร�าง 

ขีดความสิามารถในการแข่งขันของภาคการผล่ิตแล่ะภาคการบริการ

ของประเทัศ	การตอบสินองต่อการสิร�างความร้�ใหม่	 ยกระดับนวัตกรรม	

ปรับปรุงกระบวนการผลิ่ตแล่ะบริการ	แก�ปัญหาเชิงเทัคนิค	ทัดแทันการ 

นำาเข�าเทัคโนโล่ยี	 หร่อมีความจำำาเป็นต่อการพัิฒนาประเทัศ	 แล่ะ 

การสิะทั�อนความเปน็ไปได�สิง้ทีั�จำะสิามารถนำาไปใช�ประโยชนใ์นเชงิพิาณชิย์

แล่ะเชิงสิังคม	(สิ่วนทีั�	5	ของ	พิ.ร.บ.	สิ่งเสิริมฯ)

ในทัางเดียวกัน	 ความร่วมม่อแล่ะการผลั่กดันอย่างต่อเน่� อง

ระหว่าง	สิกสิว.	สิอวช.	แล่ะหนว่ยงานภาคีต่าง	ๆ 	ได�นำาไปสิ้่อีกก�าวทีั�สิำาคัญ 

ของการนำางานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมไปใช�ประโยชน์	 ผ่านการประกาศใช�	 

“พิระราชบัญญัติสิ่งเสิริมการใช�ประโยชน์ผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	

พิ.ศ.	 2564”	 หร่อ	 Thailand	 Research	 and	 Innovation	 Utilization	

Promotion	Act	 ทีั�เรียกโดยย่อว่า	TRIUP	Act	ซึ�งผ่านความเห็นชอบจำาก 
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ทีั�ประชุมร่วมของรัฐสิภาวันทีั�	 17	 กันยายน	 2564	 แล่ะประกาศใน 

ราชกิจำจำานเุบกษ์าเม่�อวันทีั�	8	พิฤศจิำกายน	2564 

พิ.ร.บ.	ฉบบันี�	มคีวามสิำาคัญอยา่งมากต่อการขบัเคล่่�อนระบบ	ววน.	

โดยเฉพิาะการส่ิงเสิริมแล่ะผลั่กดันให�ผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�เกิดจำาก

การให�ทัุนสินับสินุนจำากหน่วยงานของรัฐถ้กนำาไปใช�ประโยชน์หร่อขยาย

ผล่ต่อยอดทัั�งทัางด�านเศรษ์ฐกิจำ	สิังคม	แล่ะสิิ�งแวดล่�อม	 อันมีสิาระสิำาคัญ

ความครอบคลุ่มประเด็นดังนี�

 ▷ ปล่ดล็่อกความเป็นเจำ�าของผล่งาน	 จำากผ้�ให�ทุัน	 (หน่วยงานรัฐ)	 

ให�ผ้�รับทัุนหร่อนักวิจัำยสิามารถเป็นเจำ�าของผล่งานวิจัำยทีั�ได�รับ

ทัุนสินับสินุนจำากรัฐ	จำากเดิมทีั�ติดกฎระเบียบของผ้�ให�ทัุน	ทัำาให� 

ไมส่ิามารถโอนสิิทัธไิปยังผ้�รับทัุนหร่อนกัวิจัำยได�

 ▷ เปิดโอกาสิให�ภาคเอกชนทีั�มีศักยภาพิในการทัำาวิจัำยแล่ะพิัฒนา	

สิามารถขอรับทัุนสินับสินุนจำากหน่วยงานรัฐได�โดยตรง	 แล่ะ 

เป็นเจำ�าชองผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�ได�สิร�างสิรรค์ขึ�นเอง	 

ซึ�งรฐัจำะได�ผล่ตอบแทันระยะยาวทีั�มมีล้่ค่ามากกว่าการสินบัสินนุ

ทัุน	หากเอกชนสิามารถดำาเนนิธุรกิจำได�

 ▷ ครอบคลุ่มผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทุักร้ปแบบ	(ทีั�ได�รับทุันจำาก

หนว่ยงานรัฐ)	ไมใ่ช่เฉพิาะสิิทัธบิัตรเท่ัานั�น

 ▷ ใช�ประโยชน์ในผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมได�ง่ายขึ�น	 เน่�องจำาก 

ผ้�ประสิงค์ใช�ประโยชน์สิามารถขออนุญาตใช�ประโยชน์ได�โดย

เสินอเง่�อนไขแล่ะค่าตอบแทัน	 เน่�องจำากผ้�เป็นเจำ�าของผล่งาน

ต�องเร่งรัดให�เกิดการใช�ประโยชน์ผล่งานนั�นภายในระยะเวล่า 

ทีั�กำาหนด
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 ▷ กำาหนดให�ผ้� เป็นเจำ� าของผล่งานวิ จัำยแล่ะนวัตกรรมต�อง 

ใช�ประโยชน์ผล่งานนั�น	 รวมถึงบริหารจัำดการแล่ะรายงานผล่ 

การใช�ประโยชนผ์ล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมต่อผ้�ให�ทัุน

 ▷ คำานึงถึงเทัคโนโล่ยีทีั�เหมาะสิม	 (Appropriate	Technology)	 ทีั�

ประชาชนทัั�วไปสิามารถเข�าถึงได�	 แล่ะรัฐต�องจัำดสิรรเงินให�

เทัคโนโล่ยีนั�นสิามารถถ้กนำาไปใช�ประโยชนใ์นวงกว�างได�

การเกิดขึ�นของ	TRIUP	Act	จำะทัำาให�ประเทัศไทัยสิามารถผลั่กดัน 

การใช�ประโยชน์จำากงานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมได�อย่างมาก	คล่�ายกับในกรณี

ของการบังคับใช�	Patent	and	Trademark	Law	Amendments	Act	หร่อ	

Bayh–Dole	 Act	 ในประเทัศสิหรัฐอเมริกา	 ทีั�มีการเริ�มใช�ตั�งแต่ปี	 ค.ศ.	

1980	แล่ะสิ่งผล่ให�ทัรัพิย์สิินทัางปญัญากว่า	13,600	รายการถ้กถ่ายทัอด

จำากมหาวิทัยาลั่ยไปยังภาคเอกชน	 เกิดบริษั์ทันวัตกรรมจัำดตั�งใหม่กว่า	

9,000	บริษั์ทั	แล่ะบริษั์ทัใหม	่(Startup)	มากกว่า	4,000	ราย	จำากผล่งาน

วิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�ได�รับการสินับสินุนทุันจำากภาครัฐ	รวมถึงเกิดบริษั์ทั	

Spin	 off	 จำากมหาวิทัยาลั่ยถึง	 3,927	 ราย	 แล่ะยังเกิดการจำ�างงานกว่า	

250,000	อัตราจำากผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	ทัั�งนี�ไมเ่พิียงแค่อเมริกา	แต่

มีหล่ายประเทัศทีั�พิัฒนาด�านนวัตกรรม	 ก็มีกฎหมายในลั่กษ์ณะเดียวกันนี�	 

เช่น	ประเทัศญี�ปุน่	
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นอกจำากนี�ยังจำะช่วยเพิิ�มการเช่�อมโยงระหว่างการสิร�างสิรรค์

ทัรพัิย์สินิทัางปญัญาแล่ะการใช�ประโยชนใ์นเชิงพิาณชิย	์โดยคาดว่าจำะชว่ย

ยกระดับให�ไทัยมจีำำานวนสิิทัธบิัตรทีั�มผีล่บังคับใช�	(Number	of	patents	in	

force)	สิ้งขึ�นในระดับทีั�เทีัยบเคียงกับประเทัศในภ้มิภาคอาเซียนได�	ยิ�งไป

กว่านั�น	TRIUP	Act		ยังจำะช่วยล่ดกระบวนการพิิจำารณาความเปน็เจำ�าของ

ผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของรฐั	ช่วยในการตัดสินิใจำให�เอกชนเปน็เจำ�าของ

ผล่งานหร่อใช�ประโยชน์แต่เพีิยงผ้�เดียว	รวมถึงช่วยในการประเมินม้ล่ค่า 

ผล่งานหร่อมล้่ค่าการใช�ประโยชน	์หากมกีารรบัทุันจำากหล่ายแหล่่ง	เอกชน

ทีั�ประสิงค์จำะใช�ประโยชนต์�องขอจำากหล่ายแหล่่งทัุน
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การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน :  
ก้าวต่อไปของการเพิ่มการลงทุนด้าน ววน.  
ของประเทศ

มาตรา 41, 44 ขัอง พ.ร.บ. สู่ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสู่ตร์ วิจัย

แลื่ะนวัตกรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2562 แลื่ะหมวด 1  ขัอง พ.ร.บ. การสู่�งเสู่ริม

วิทยาศาสู่ตร์ การวิจัยแลื่ะนวัตกรรม พ.ศ. 2562

การขับเคล่่�อนด�าน	 ววน.	 ของประเทัศในช่วงทีั�ผ่านมา	 แม�จำะ

พิยายามเริ�มเช่�อมโยงความร่วมม่อจำากภาคส่ิวนต่าง	ๆ 	 ทีั�เกี�ยวข�องในการ

ขับเคล่่�อนการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมเพิ่�อนำาไปส้ิ่การพิัฒนาประเทัศในทัุกมิติ	

หากแต่ในภาพิรวมแล่�ว	การขับเคล่่�อนของภาครัฐก็ยังมีเคร่�องม่อหลั่กค่อ

งบประมาณแผน่ดิน	ในส่ิวนของภาคเอกชนซึ�งมกีารวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของ

ตนเองจำำานวนมาก	ยังมิได�เช่�อมต่อกับระบบ	ววน.	อย่างชัดเจำนนัก	ทัำาให�

การขับเคล่่�อนด�านการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมของประเทัศในภาพิรวมยังไมเ่ปน็

ทิัศทัางเดียวกัน	

ในปจัำจุำบัน	สิกสิว.	แล่ะ	สิอวช.	ในฐานะหนว่ยงานด�านนโยบายแล่ะ 

จัำดทัำาแผนด�าน	 ววน.	 ของประเทัศ	 ได�มีการผลั่กดันให�เกิดร้ปแบบ 

ความรว่มมอ่กับภาคเอกชนในการเข�ามาร่วมมอ่เพ่ิ�อขบัเคล่่�อนระบบ	ววน.	

ทีั�มีร้ปธรรมทีั�เห็นได�ชัด	 ทัั�งในร้ปแบบของมาตรการสินับสินุนทุันสิำาหรับ

ภาคเอกชน	 เพิ่�อพิัฒนาผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	แล่ะการจัำดตั�งกองทุัน

พิัฒนานวัตกรรมเพิ่�ออุตสิาหกรรม	
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ในสิ่วนของม�ตรก�รสำนัับสำนุันัทำุนัสำำ�หรับภ�คเอกชนั เพ่ือ

พัฒนั�ผลง�นัวิิจััยและนัวัิตกรรม ต�มควิ�มต้องก�รของภ�ครฐัหรอื

อุปสำงค์ของตล�ด (Thailand Business Innovation Research, TBIR/

Thailand Technology Transfer Research, TTTR)	สิกสิว.	ร่วมกับ	

สิอวช.	แล่ะหนว่ยงานพิันธมติร	ได�พิัฒนามาตรการ	TBIR	แล่ะ	TTTR	เปน็

กล่ไกการให�ทุันวิจัำยแล่ะพิัฒนาโดยตรงแก่ภาคเอกชนทีั�มีศักยภาพิในการ

ทัำาวิจัำยแล่ะพัิฒนา	 แล่ะบริหารโครงการวิจัำยได�เอง	 ภายใต�เง่�อนไขทีั�ว่า 

ต�องเป็นธุรกิจำทีั�มีการจำ�างงานไม่เกิน	 500	 คน	 แล่ะไม่ใช่	 Early-stage	

startup	 เพ่ิ�อเสิริมสิร�างขีดความสิามารถในการพิัฒนาผ้�ประกอบการ

นวัตกรรม	(Innovation-driven	enterprise,	IDE)	ให�เปน็เคร่�องจัำกรสิำาคัญ

ในการขับเคล่่�อนเศรษ์ฐกิจำของประเทัศ	 โดยอาศัยความต�องการจำาก 

ภาครัฐหร่อภาคเอกชนเป็นตล่าดเริ�มต�น	 แล่ะได�อาศัยหลั่กการของ 

การแข่งขันแล่ะการมีสิ่วนร่วมเพิ่�อให�ได�ข�อเสินอโครงการทีั�มีคุณภาพิแล่ะ

มีศักยภาพิส้ิง	 ทีั�ก่อให�เกิดผล่ลั่พิธแ์ล่ะผล่กระทับส้ิงต่อประเทัศ	รวมไปถึง

มกีารบริหารจัำดการโดยแบ่งระยะการจัำดสิรรทันุทีั�ชดัเจำนแล่ะวัดผล่ได�	แล่ะ

ให�ภาครัฐทีั�มโีอกาสิจัำดซ่�อจัำดจำ�างมโีอกาสิให�ความเหน็	หรอ่กำากับดแ้ล่ตล่อด

โครงการ

ในขณะ ทีั�ก อ ง ทำุ นั พั ฒ นั � นั วัิ ต ก ร ร ม เ พ่ื อ อุ ต สำ � ห ก ร ร ม 

(Innovation Fund)	 เป็นความร่วมม่อระหว่าง	 สิกสิว.	 แล่ะสิภา

อุตสิาหกรรมแห่งประเทัศไทัย	 (สิอทั.)	 ในการจัำดตั�งกล่ไกร้ปแบบใหม่	

(New	 funding	modality)	 เพิ่�อสิ่งเสิริมแล่ะสินับสินุนภาคอุตสิาหกรรม 

ในการพิัฒนาหร่อประยุกต์ใช� เทัคโนโล่ยีหร่อนวัตกรรมเพิ่� อเพิิ�ม 

ขีดความสิามารถในการแข่งขันของภาคอุตสิาหกรรมไทัย	 โดย	 สิกสิว.	 

ได�เสินอต่อ	 กสิว.	 ให�สินับสินุนงบประมาณจำากกองทัุนสิ่งเสิริม	 ววน.	 
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ในสิัดสิ่วน	 50	 :	 50	 (งบประมาณกองทุันสิ่งเสิริม	 ววน.	 ร�อยล่ะ	 50	 :	 

งบประมาณทีั�กองทุันนวัตกรรมฯ	 ระดมทุันจำากภาคเอกชน	 ร�อยล่ะ	 50)	

เป็นระยะเวล่า	3	 ปี	 ภายใต�กรอบวงเงินงบประมาณจำากกองทุันสิ่งเสิริม	

ววน.	ไมเ่กิน	1,000	ล่�านบาทั	เพิ่�อสินบัสินนุโครงการนวัตกรรมทีั�มศีกัยภาพิ

แล่ะเกิดผล่กระทับเชิงบวกทัางด�านการผลิ่ต	การค�า	การล่งทัุน	การจัำดการ	

แล่ะการตล่าด	 รวมถึงโครงการทีั�สิามารถเห็นผล่ลั่พิธ์เร็ว	 (Quick	 wins)	

ภายในระยะเวล่า	3	ป	ีซึ�งผ้�ทีั�ขอรับการสินบัสินนุทัุนนี�	ต�องเปน็ผ้�ประกอบ

การขนาดกล่างแล่ะขนาดเล็่กในอุตสิาหกรรมการผลิ่ต	 หร่อผ้�ประกอบ

การทีั�พัิฒนาเทัคโนโล่ยีด�านอุตสิาหกรรมแล่ะเป็นค้่ค�ากับผ้�ประกอบการ

ภาคอุตสิาหกรรม	 โดยผ้�ประกอบการทีั�ได�รับทัุนจำะต�องร่วมสินับสินุน 

งบประมาณในลั่กษ์ณะเงินสิด	(In-cash)	ร�อยล่ะ	20	ของมล้่ค่างบประมาณ

โครงการ	หร่ออาจำจำะมีเง่�อนไขอ่�น	ๆ 	ตามทีั�คณะกรรมการบริหารกองทุัน

พิัฒนานวัตกรรมเพิ่�ออุตสิาหกรรมกำาหนด

จำากทีั�กล่่าวมา	 จำะเห็นได�ว่าแม�การนำางานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมไป 

ใช�ประโยชน์จำะเป็นปัญหาแล่ะข�อจำำากัดสิำาคัญของการวิจัำยแล่ะนวัตกรรม 

ในอดีตทีั�ผา่นมา	หากแต่การปฏิร้ประบบ	ววน.	ตั�งแต่	พิ.ศ.	2562	เปน็ต�นมา	 

ได�มีความพิยายามไม่แต่เพีิยงการขับเคล่่�อนการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมเพิ่�อ 

ตอบโจำทัยป์ญัหาของประเทัศเท่ัานั�น	หากแต่ยงัได�พิฒันากล่ไกแล่ะร้ปแบบ

การสินับสินุนให�เกิดการใช�ประโยชน์จำากการวิจัำยแล่ะนวัตกรรมในทุักมิติ	 

เพ่ิ�อให�บรรลุ่เป้าหมายของระบบ	 ววน.	 ทีั�การวิจัำยแล่ะนวัตกรรมจำะเป็น 

พิ่�นฐานสิำาคัญในการพิัฒนาประเทัศแล่ะสิร�างผล่กระทับในวงกว�างต่อ 

การยกระดับทัางเศรษ์ฐกิจำแล่ะสิังคม
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1) ระบบ ววน. มีความแตกต่างจากการสนับสนุนการวิจัย 
ในรูปแบบเดิมอย่างไร

ในด�านโครงสิร�างของระบบ	 มีการจัำดประเภทัของหน่วยงานเพิ่�อ 

บ้รณาการการทัำางานแล่ะล่ดความซ้ำาซ�อน	 ทัำาให�เกิดหน่วยงานด�าน

นโยบายแล่ะจัำดสิรรงบประมาณ	 หน่วยงานด�านการบริหารจัำดการทัุน 

ทีั�เชี�ยวชาญเฉพิาะทัาง	 แล่ะหน่วยงานทีั�ทัำาวิจัำยแล่ะสิร�างนวัตกรรมเพิ่�อ 

สิ่งมอบผล่ลั่พิธ	์ฯล่ฯ

ในด�านกล่ไกขั�นตอน	มีการจัำดทัำาแผนด�าน	ววน.	อย่างมีสิ่วนร่วม	

แล่ะมเีปา้หมายทีั�ต�องสิ่งมอบชัดเจำน	มกีารจัำดสิรรงบประมาณผา่นกองทัุน

สิ่งเสิริม	 ววน.	 ทีั�สิอดคล่�องกับแผน	 แล่ะมีหลั่กเกณฑ์แนวทัางบริหาร 

งบประมาณทีั�มุ่งเน�นประสิิทัธิภาพิ	 มีกล่ไกหนุนเสิริมแล่ะสิร�างความ 

เข�มแข็ง	 กล่ไกสินับสินุนสิ่งเสิริมให�เกิดการนำาไปใช�ประโยชน์	 แล่ะมีการ

ติดตามประเมนิผล่ทีั�ดีเปน็เคร่�องพิิสิ้จำน์

2) ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถย่ืนคำาขอ 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) จากกองทุน 
ส่งเสริม ววน. ได้อย่างไร มีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

หน่วยงานภาคเอกชน	หร่อม้ล่นิธแิล่ะองค์กรการกุศล่ทีั�ไม่แสิวงหา

ผล่กำาไรในระบบวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 สิามารถเสินอขอเป็นหน่วยรับ 

งบประมาณทีั�สิามารถรับการจัำดสิรรจำากกองทัุนสิ่งเสิริม	ววน.	ซึ�งมีเกณฑ์ 

ตามทีั�	กสิว.	กำาหนด
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จำากนั�นในแต่ล่ะปี	สิามารถเสินอขอรับการจัำดสิรรงบประมาณเพิ่�อ

สินบัสินนุงานมล้่ฐาน	(FF) ได� 	โดยงานวิจัำยต�องมวัีตถุประสิงค์หร่อภารกิจำ

ด�านการพิัฒนา	ววน.  ทัั�งนี�	หน่วยรับงบประมาณสิามารถติดตามประกาศ

การเปดิรับคำาของบประมาณจำากหน�าเว็บไซต์	สิกสิว. www.tsri.or.th แล่ะ	

หน�าเว็บไซต์ระบบข�อม้ล่สิารสินเทัศวิจัำยแล่ะนวัตกรรมแห่งชาติ	 (NRIIS)	 

ซึ�งจำะต�องจัำดทัำารายล่ะเอียดคำาของบประมาณในระดับแผนงานตามทีั�

กำาหนด

3) นักวิจัยชาวต่างชาติ (ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ) 
สามารถย่ืนคำาของบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. เพ่ือ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้หรือไม่ หากได้ มีขั้นตอน
และเงื่อนไขอย่างไร

นกัวิจัำยทัั�งชาวไทัยแล่ะต่างประเทัศไมส่ิามารถย่�นคำาของบประมาณ

จำากกองทัุนสิ่งเสิริม	ววน.	 ได�โดยตรง	ต�องย่�นคำาขอผ่านหน่วยบริหารแล่ะ

จัำดการทัุน	(PMU)	หร่อหนว่ยงานในระบบ	ววน.	ทีั�ตนเองสิังกัดเท่ัานั�น	

ในกรณีนักวิจัำยจำากต่างประเทัศ	 มีตัวอย่างของหน่วยบริหาร 

แล่ะจัำดการทัุนบางแห่ง	 กำาหนดให�สิามารถเป็นผ้�ร่วมโครงการ	 (Co- 

investigator)	 ได�	 โดยต�องมีนักวิจัำยไทัยเป็นหัวหน�าโครงการ	 โปรดด้

ตัวอย่างแผนงานตามลิ่งค์	 https://www.nxpo.

or.th/B/wp-content/uploads/2020/12/1.

ประกาศโจำทัย์_partnership-initiative-fund_ST_

Final.pdf

http://www.tsri.or.th/
https://www.nxpo.or.th/B/wp-content/uploads/2020/12/1.ประกาศโจทย์_partnership-initiative-fund_ST_Final.pdf 
https://www.nxpo.or.th/B/wp-content/uploads/2020/12/1.ประกาศโจทย์_partnership-initiative-fund_ST_Final.pdf 
https://www.nxpo.or.th/B/wp-content/uploads/2020/12/1.ประกาศโจทย์_partnership-initiative-fund_ST_Final.pdf 
https://www.nxpo.or.th/B/wp-content/uploads/2020/12/1.ประกาศโจทย์_partnership-initiative-fund_ST_Final.pdf 
https://www.nxpo.or.th/B/wp-content/uploads/2020/12/1.ประกาศโจทย์_partnership-initiative-fund_ST_Final.pdf
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4) ประโยชน์ที่นักวิจัยจะได้รับจาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Triup Act) มีอะไรบ้าง และนักวิจัย 
ควรมีข้อคำานึงถึงผลของการใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้อย่างไรบ้าง

พิ.ร.บ.	สิ่งเสิริมการใช�ประโยชน์การผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	 

ให�ผ้�รับทุันหร่อนักวิจัำยสิามารถเป็นเจำ�าของผล่งานวิจัำยทีั� ได�รับทัุน 

สินับสินุนจำากรัฐได�	 จำะช่วยสิ่งเสิริมความคล่่องตัวในการบริหารจัำดการ	 

ขาย	หร่อถ่ายทัอดเทัคโนโล่ยีของผล่งานของนกัวิจัำยผ้�รับทัุนได�

ทัั�งนี�	 ข�อควรคำานึงถึง	 พิ.ร.บ.	ฉบับนี�ค่อ	 นักวิจัำยหร่อผ้�รับทุันซึ�ง 

ถ่อครองสิิทัธิในผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรม	หร่อผ้�รับโอนสิิทัธิจำากผ้�รับทัุน	

ต�องนำาผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมดังกล่่าวไปใช�ประโยชน์ภายในระยะ

เวล่าสิองปี	 นับแต่วันทีั�รายงานผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�ค�นพิบต่อ 

ผ้�ให�ทัุน  หากไม่มีการนำาไปใช�ประโยชน์ภายในระยะเวล่าดังกล่่าว	 จำะให�

สิิทัธิในผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมกลั่บไปเป็นของผ้�ให�ทัุน	 เพิราะแสิดงว่า

นกัวิจัำยผ้�รบัทันุไมม่ศีกัยภาพิพิอในการแสิวงหาล่้ท่ัาง	หร่อมองเหน็แนวทัาง 

ในการนำาผล่งานวิจัำยแล่ะนวัตกรรมทีั�ตนได�

ประดิษ์ฐคิ์ดค�นขึ�นไปใช�ประโยชน์

https://www.tsri.or.th/th/page/triup-act

https://www.tsri.or.th/th/page/triup-act
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5) จะสามารถทำาความเข้าใจคำาศัพท์เทคนิคในกระบวนการ
ทำางานและขับเคล่ือนวิทยาศาสตร์  วิ จัยและนวัตกรรม 
ได้อย่างไร?

สิกสิว.	 ได�มีการจัำดทัำาคลั่งคำาศัพิท์ัในระบบ	ววน.	 ทีั�มีการปรับปรุง

อย้่อย่างสิม่ำาเสิมอ	ผ้�สินใจำสิามารถติดตามได�ผ่าน

เว็บไซต์	 https://www.tsri.or.th/th/page/คลั่ง 

คำาศพัิท์ัในระบบวิทัยาศาสิตร์-วิจัำยแล่ะนวัตกรรม

https://www.tsri.or.th/th/page/คลังคำศัพท์ในระบบวิทยาศาสตร์-วิจัยและนวัตกรรม
https://www.tsri.or.th/th/page/คลังคำศัพท์ในระบบวิทยาศาสตร์-วิจัยและนวัตกรรม
https://www.tsri.or.th/th/page/คลัง
คำศัพท์ในระบบวิทยาศาสตร์-วิจัยและนวัตกรรม
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