“แนวทางการติดตามและประเมินผลของกองทุนสงเสริม ววน.”
ในการประชุม
“ชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทําคําขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ดาน ววน. ประจําปงบประมาณ 2565”
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี
รศ.ดร. พงศพันธ แกวตาทิพย
รักษาการรองผูอํานวยการ ดานการพัฒนาระบบ ววน. และเครือขาย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Outline
ระบบการติดตามประเมินผลของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของ PMU และหนวยงานในระบบ ววน.

การสนับสนุนของ สกสว.
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ระบบการติดตามประเมินผลของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรม
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
(มาตรา 64 พรบ. สภานโยบายฯ)

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการผูแทนหนวยงาน

(คําสั่งสภานโยบาย ที่ 8/2562)
1. นายกานต ตระกูลฮุน

ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา

กรรมการ

3. ศาสตราจารยกิตติคุณ ธีระพันธ เหลืองทองคํา

กรรมการ

4. ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ

กรรมการ

5. นายแพทยยศ ตีระวัฒนานนท

1. ผูแทนกระทรวงกลาโหม

กรรมการ

2. ผูแทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร

กรรมการ

วิจัยและนวัตกรรม
3. ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรรมการ

กรรมการ

4. ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

6. ศาสตราจารย นายแพทยศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

กรรมการ

5. ผูแทนสํานักงบประมาณ

กรรมการ

7. ศาสตราจารยกิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน

กรรมการ

8. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย

กรรมการ

6. ผูแทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

กรรมการ

เลขานุการ (มติคณะกรรมการติดตามฯ 1/2563)
1. รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย

เลขานุการ

2. รศ.ดร.คมสัน สุริยะ

ผูชวยเลขานุการ

3. ผศ.ดร.ชลิตา ศรีนวล

ผูชวยเลขานุการ

และสังคมแหงชาติ
7. ผูแทนกรมบัญชีกลาง

กรรมการ

8. ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กรรมการ

9. ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย

กรรมการ

10. ผูแทนสมาคมธนาคารไทย

กรรมการ
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
อํานาจหนาที่
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และหนวยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการสนับสนุน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติตอไป
4. เสนอแนะตอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ หรือคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพิจารณาสั่งใหแกไขหรือชะลอหรือยุติการดําเนินการสนับสนุนทุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของหนวยบริหารและ
จัดการทุน ที่ใหแกหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในกรณีที่พบปญหาการทุจริตในการสนับสนุนทุน
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่สภานโยบาย หรือคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย
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กรอบการติดตามและประเมินการสนับสนุนวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม
เนนหลักการ Double-loop Learning
การประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ประเมิน Outcome & Impact 2 ดาน
 Academic impact
 Economic and societal impact
โดยมีตัวอยางเครื่องมือ เชน ROI / SROI

การประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน
 ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ประเมินการนําผลงาน ววน. ไปใชประโยชน
 ดาน Sustainability ของการดําเนินงาน
 ประเมินกระบวนการของการบริหารจัดการ
แผนงาน/ โครงการ ดาน ววน.
* ใช Expert assessment ที่จะตองไมมี Conflict of
Interest

ผานการใชระบบสารสนเทศกลางของประเทศ / รวมถึง สกสว. จัดใหมีระบบหนุนเสริมตางๆ ใหแกหนวยงานในระบบ ววน.
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UK Monitoring & Evaluation Review
• Researchfish Intelligent Platform
• Common Outcomes / Impact

7

What is Researchfish?
is an online tool supported by Research Fish Ltd that is used
to collect data on the outcomes and impact of publically funded research

The Researchfish Platform
 Cloud-based technology that brings together information related to
outcomes, outputs and impact of academic research

15 outcomes types in addition to publications
 Connected to over 17,000 external data sources, including ORCID,
PubMed, Web of Science
 Data harvested where possible and supplemented by researchers to
ensure completeness and quality
 Results in the creation of a consistent, structured data set
 International community of funders (163 organizations in 9 countries) to
share best practice and benchmark

Source: Researchfish
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How does it work?
Funder/charity/research organisation joins - award details are in the system

Researchers receive invitations to join the platform (from RF)
Researchers enter the information, automated as far as possible, connection
with other databases, bulk publication upload, Altmetrics score
Funder/charity/research organisation download data and create reports

Explore the data, gaining insights, discover, [predict, advise]
Source: Researchfish
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ผลลัพธและกลุมผลกระทบของผลงาน ววน. (Outcome and Impact Pathway)
Impact area

Outcome type

Publications and citations

Generating new knowledge

Research tools and methods
Research databases and models
Intellectual property and licensing

Translating research ideas into new products
and services

Influencing policy and other stakeholders
Stimulating new research via new funding or partnerships

Spin - off companies
New Products : Medical products / Software and AI products /

Agriculture and food products / technical products / Artistic and
Creative products etc.

Influence on policy, practice, plan and regulations, White papers
Engagement activities
Further funding
Collaborations and partnerships
Next destination

Developing the human capacity to do research

Awards and recognition
Use of facilities and resources

หมายเหตุ ประเภท outcome ประยุกตมาจาก Researchfish outcome type
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ตัวอยาง outcome question set ที่ไดออกแบบ :

Spin – off Companies

1. ประเภทการจัดตั้งบริษัท drop downlist ใหเลือก
 บริษัทจํากัด

 หางหุนสวนจํากัด

 หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน

 วิสาหกิจชุมชน

2. โปรดระบุชื่อบริษทั ที่ระบุไวในขอ 1 ที่งานวิจัยของโครงการมีสวนทําใหเกิดการจัดตั้งขึ้น
3. โปรดระบุเลขที่ทะเบียนนิติบุคคลของบริษทั ที่ระบุไวในขอ 1

 สหกรณ

 กิจการเพื่อสังคม (social enterprises)

โปรดระบุ…………………………..

โปรดระบุ…………………………………..……..

4. โปรดแนบหนังสือรับรอง/บริคณฑสนธิ ของบริษัท ที่ระบุไวในขอ 1 แนบไฟลหลักฐาน .................................................
5. โปรดระบุปที่กอตั้งบริษทั ที่ระบุไวในขอ 1 โปรดระบุ .................................... ทํา calendar ใหเลือก

1 ในตัวอยาง outcomes question set ที่ไดผานกระบวนการ
จัดทํา focus group รวมกับผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญดาน
ศาสตรการประเมินผลลัพธและผลกระทบ แลว

6. โปรดระบุจํานวนพนักงานประจําที่ทํางานในบริษัท ที่ระบุไวในขอ 1
6.1 ปที่กอตั้ง จํานวนพนักงาน (ตัวเลข) ...................... คน
6.2 หลังปที่จัดตั้งแลว โปรดระบุป พ.ศ. .......... มีการจางพนักงานประจําเพิ่มขึ้น จํานวน (ตัวเลข) ........ คน
หมายเหตุ สามารถ click ปุม เพื่อ add การกรอกขอมูลจํานวนพนักงานที่จางเพิ่มขึ้นหลังปที่จัดตั้ง ไดเรื่อยๆ ในปถัดไป

7. โปรดบรรยายถึงการใชประโยชนหรือผลกระทบจากงานวิจัยของโครงการที่มีสวนทําใหเกิดการจัดตั้งบริษัทที่ระบุไวในขอ 1 ไดอยางไร (ระบุสิ่งที่สําคัญ สั้นๆ ทั้งนี้หากสามารถระบุเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ / สังคม
และสิ่งแวดลอม ที่ผลงานวิจัยนี้มีสวนทําใหเกิดผลกระทบดังกลาว ขอใหระบุและแสดงวิธีการคํานวณ) โปรดเลือกหัวขอดังตอไปนี้ drop downlist ใหเลือก
 เกิดผลิตภัณฑใหม / บริการใหม (New Products / Services)

 เกิดรูปแบบธุรกิจใหม (New Business Model)

 อื่นๆ โปรดระบุ ……………. และแนบไฟลหรือ link ขอมูลประกอบ (หากมี)

8. การจัดตั้งบริษัท ที่ระบุไวในขอ 1 ของโครงการนี้ไดนําผลงานของโครงการอื่น มาใชดวยหรือไม (ถามี) โปรดระบุ
8.1 ขอใหทานกรอกเลขที่สญ
ั ญาของโครงการที่เกี่ยวของในปุมคนหา ระบบจะดึงขอมูลโครงการฯ จากระบบสารสนเทศกลาง (NRIIS) โดยอัตโนมัติ และสามารถเพิ่มขอมูลโครงการที่เกี่ยวของไดไมจํากัด
8.2 หากไมสามารถดึงขอมูลจากระบบสารสนเทศกลาง (NRIIS) ได ขอใหเพิ่มเติมขอมูลดังนี้
8.2.1 ชื่อโครงการ (โปรดระบุ) ..........................................................

8.2.2 ชื่อหัวหนาโครงการ / สังกัด (โปรดระบุ) .................................................................

8.2.3 งบประมาณโครงการ (โปรดระบุ) .........................................

8.2.4 แหลงทุนที่ทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (โปรดระบุ) .........................................

9. โปรดระบุแหลงที่มาของขอมูลดังตอไปนี้เพิ่มเติม (หากมี) Check box ใหเลือก + Text required
 URL (Universal Resource Locator)

 Social Media โปรดระบุ ……………………………

 DOI (Digital Object Identifier)

หมายเหตุ ทั้งหัวขอ 8.1 และ 8.2 ทานสามารถกรอกไดมากกวา 1 โครงการ หากมีโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวของกับการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
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ภาพรวมการออกแบบการเก็บขอมูลผลลัพธและผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรม
คูมือการกรอกขอมูลชุดคําถามผลลัพธ
งานวิจัย (นิยาม ความสําคัญ วิธีการกรอก

Generating new
knowledge

การเชื่อมโยงของแหลงขอมูล) เปนตน

ระบบการ
กรอกขอมูล
outcome

หัวหนาโครงการ
นําเขาขอมูลผลลัพธ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ
โดยตองรายงานผล
ทุกป เปนระยะเวลา
ตอเนื่อง 5 ป

ยังไมมีการนําไปใช
ประโยชน
ดานวิชาการ
ดานโยบาย
ดานพาณิชย

หมายเหตุ ชุดคําถามผลลัพธงานวิจัย ประยุกตมาจาก
Researchfish outcomes question set

Spin-off Companies

Medical products

IP & Licensing

Software/AI products

New Products

Agricultural / food
products
Technical products

Influencing policy
and other
stakeholders
Stimulating new
research via new
funding or
partnerships

ดานชุมชนและสังคม

ฐานขอมูลจาก
แหลงตางๆ

Research databases & models
Research tools & methods

Translating
research ideas
into new products
and services
มีการนําไปใช
ประโยชน

Publications

ชุดคําถามผลลัพธ
งานวิจัย (Research
Outcomes
question set)

Developing the
human capacity
to do research

Artistic & Creative
products

Influence Policy,
Practice, Plan and Regulations
Engagement Activities
Further Funding
Collaborations & Partnerships
Awards & Recognition
Next Destination
Use of Facilities & Resources
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แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของ PMU และหนวยงานในระบบ ววน.
- ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดานความยั่งยืนของการดําเนินงาน
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ภาพรวมกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน ววน.
ประเด็นการประเมิน
1.การติดตามการใช
เงินงบประมาณ
(ดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล)

รายละเอียด
1.1) ประสิทธิภาพในการใหทุนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และความสอดคลองกับนโยบาย
(ประเมินเฉพาะหนวยบริหารและจัดการทุน PMU)
(1.1.1) สัดสวนงบประมาณที่ PMU สนับสนุนทุนวิจัย เทียบกับงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากกองทุน
สงเสริม ววน. (การใชวงเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ)

ผูดําเนินการ
PMU ดําเนินการ
ทั้งหัวขอ
1.1 และ 1.2
(update
ในระบบ NRIIS)

(1.1.2) สัดสวนจํานวนแผนงานที่ PMU สนับสนุนทุนวิจัย เทียบกับจํานวนแผนงานทั้งหมดที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการของ PMU (การใชวงเงินงบประมาณสอดคลองกับเปาหมาย)
1.2) การติดตามการใชจายเงินงบประมาณ (ประเมินรายไตรมาส)
(1.2.1) ประเมินเชิง quantitative โดยพิจารณาจากผลการใชจายเงินงบประมาณเทียบกับแผนการใชจายเงิน
ที่วางไว ที่แตละหนวยงานไดรายงานผลการใชจายเงินที่ไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริม ววน. ผานระบบ
สารสนเทศกลางของประเทศ (NRIIS) หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ สกสว. กําหนด

หนวยงานในระบบ
ววน. ดําเนินการใน
ขอ 1.2
(update
ในระบบ NRIIS)
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ภาพรวมกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน ววน.
ประเด็นการประเมิน

รายละเอียด

2. การติดตามผลผลิต

ประเมินผลผลิตที่ปฏิบัติไดจริงเทียบกับแผนงานที่หนวยงานในระบบ ววน. ระบุไวในแบบ

(outputs) เมื่อสิ้นสุด

รับรองคําขอรับงบประมาณ ที่แตละหนวยงานไดรายงานผลการดําเนินงานที่ไดรับเงินอุดหนุน

โครงการ (ดานประสิทธิภาพ จากกองทุนสงเสริม ววน. ผานระบบสารสนเทศกลางของประเทศ (NRIIS) หรือรูปแบบอื่น ๆ
และประสิทธิผล)

ผูดําเนินการ
PMU / หนวยงานในระบบ
ววน. update
ในระบบ NRIIS

ที่ สกสว. กําหนด (ประเมินทุก 1 ป)

3. การติดตามการใช
3.1) การติดตามการใชประโยชน พิจารณาจากสัดสวนจํานวนโครงการดาน ววน. ที่ถูก
ประโยชน และผลลัพธ
นําไปใชประโยชน ตอจํานวนโครงการที่สิ้นสุดในปงบประมาณนั้นๆ
(outcomes)
ของงานวิจัยและนวัตกรรม
(ดานประสิทธิภาพและ
3.2) ผลลัพธของงานวิจัยและนวัตกรรม เก็บขอมูลผลลัพธที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและ
ประสิทธิผล)
นวัตกรรมที่ไดรับเงินงบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. ในรูปของชุดคําถามผลลัพธ
งานวิจัย เพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

(3.1)
PMU / หนวยงานในระบบ
ววน. update ในระบบ NRIIS
(3.2)
หัวหนาโครงการวิจัยรายงาน
ผลลัพธ ในระบบ NRIIS ทุกป
เปนระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป
(PMU/หนวยงานในระบบ
ววน. ติดตาม)
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ภาพรวมกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน ววน.
ประเด็นการประเมิน

รายละเอียด

ผูดําเนินการ

4 การประเมินผล 4.1 หนวยงานในระบบ ววน. ดําเนินการเอง
กระทบ (Impacts) คัดเลือกโครงการที่มีผลกระทบสูง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนตน
จํานวนไมนอยกวา 3-5 แผนงาน เพื่อประเมินผลลัพธและผลกระทบของงานวิจัยและ
(ดานประสิทธิภาพ
นวัตกรรมที่ไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริม ววน. ซึ่งตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่
และประสิทธิผล)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
กําหนด โดยจะดําเนินการประเมินทุกปงบประมาณ ทั้งนี้ หนวยงานตองสงสรุปผลการ
ประเมินผลกระทบ มายัง สกสว.

PMU / หนวยงานในระบบ ววน.
ดําเนินการเอง
โดย สกสว.
ตรวจสอบความถูกตอง (Validation
and Verification) ของผลการ
ประเมินผลกระทบของงานวิจัยและ
นวัตกรรมตามหลักวิชาการ

4.2 ดําเนินการโดย สกสว.
ประเมินผลกระทบของแผนงานวิจัยที่มีขนาดใหญ มูลคา 100 ลานบาทขึ้นไป โดยจะ
ดําเนินการประเมินทุกปงบประมาณ โดย สกสว. จะนําเสนอรายชื่อแผนงานวิจัย และรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญในการประเมิน เสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหความเห็นชอบกอนการดําเนินการ

สกสว.
โดย นักประเมิน (ผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมินผลลัพธและผลกระทบของ
งานวิจัย)
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ภาพรวมกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน ววน.
ประเด็นการประเมิน

รายละเอียด

(5) ความกาวหนาในการขับเคลื่อน ประเมินผลตามที่ PMU / หนวยงานในระบบ ววน. ระบุไวใน

ผูดําเนินการ
สกสว. ดําเนินการภายใตความรวมมือ

ตาม OKRs

MOA โดยวัดผลในระดับของความสอดคลอง (relevance)

กับ สอวช. และ PMU ที่เกี่ยวของ

(6) การประเมินกระบวนการ

ประเมินแบบ developmental evaluation โดยประเมิน

สกสว.

ทํางาน (Process Evaluation) กระบวนการทํางานของหนวยบริหารจัดการทุน (PMU) และ
ดานความยั่งยืน

โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก

หนวยงานในระบบ ววน. ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมทั้ง

ที่มีความรูความเขาใจการบริหารจัดการ

เรื่องธรรมาภิบาลและความโปรงใส เพื่อชวยพัฒนากระบวนการ

งานวิจัย (Research Management)

ทํางานของ PMU และหนวยงานในระบบ ววน. ใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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รายละเอียดการประเมินผลการดําเนินงานของ PMU และหนวยงานในระบบ ววน.

ดานกระบวนการทํางาน (Process Evaluation) โดย Expert panel
กระบวนการตนน้ํา
(การพัฒนาและคัดเลือกโครงการ)

กระบวนการปลายน้ํา
(การผลักดันใหเกิดผลลัพธและผลกระทบ)

กระบวนการกลางน้ํา
(การติดตามและหนุนเสริมโครงการ)

มีกระบวนการพัฒนาและคัดเลือกโครงการที่ดี เชน
(1) ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) มีสวนรวม
ในกระบวนการพัฒนาขอเสนอโครงการผานการทํางาน
รวมกับ consortium ในรูปแบบ Quadruple helix

มีระบบการบริหารจัดการที่สงผลใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพ เชน
(1) การจัดสรรทุนมีความยืดหยุนรองรับสถานการณ โปรงใส
และคลองตัว เชน ระเบียบการเงิน ระบบการเบิกจาย
ระเบียบจัดซื้อจัดจาง

มีระบบการผลักดันผลงาน ววน. ไปสูการใชประโยชน
ที่ครอบคลุม เชน
(1) กลไกการจัดการทรัพยสินทางปญญาและผลักดันผลงาน
ววน. ไปสูการใชประโยชน

(2) การพัฒนาและคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพและ
สอดคลองกับ OKRs ในโปรแกรมที่รับผิดชอบ

(2) กระบวนการหนุนเสริมและประสานงานใหโครงการสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามแผนงาน

(2) ระบบรวบรวม วิเคราะห ติดตามการนําผลงาน ววน.
ไปใชประโยชน และฐานขอมูลการใชประโยชน

(3) ฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ (peer review)
ที่หลากหลาย ทันสมัย และหลักเกณฑการสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ (peer review) เฉพาะดาน
ที่เหมาะสม

(3) การติดตามผลการดําเนินงานและการใชงบประมาณ
ใหเปนไปตามแผน ตั้งแตออกสัญญาจนถึงสิ้นสุดโครงการ

(3) การสื่อสารผลลัพธและผลกระทบใหสาธารณชนตระหนักถึง
การใชประโยชนจากผลงาน ววน. (public awareness)
(4) กลไกการทํางานรวมกับผูใชประโยชนจากผลงาน ววน.
(end-user)

(4) ขอสรุปแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณของ
โปรแกรม ที่เหมาะสม และสอดคลองกับ OKRs

(5) การประเมินผลลัพธและผลกระทบของโครงการที่แลวเสร็จ
อยางตอเนื่อง

ธรรมาภิบาลและความโปรงใส

(1) การรวบรวมขอมูลและเปดเผยขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสีย โดยสอดคลองกับระบบขอมูล ววน. ของประเทศ

.

(2) กระบวนการทํางานและรับฟงความเห็นรอบดานทั้งในและนอก consortium ตลอดกระบวนการขับเคลื่อน ววน
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การสนับสนุนของ สกสว.
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การสนับสนุนของ สกสว.
เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สกสว. จะหนุนเสริมเครื่องมือ การจัดฝกอบรม / การจัดกิจกรรม ใหแกหนวยติดตามและประเมินผล
ของ PMU เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งศาสตรดานการประเมินผลลัพธและผลกระทบของผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ดังนี้
1. จัดใหมี Consortium ของผูประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
2. จัดทําและเผยแพรคูมือศาสตรในการติดตามและประเมินผลงานวิจัย
3. จัดใหมีการอบรมและเผยแพรความรูศาสตรดานการติดตามและประเมินผล ววน.
4. จัดกิจกรรม Site visit เพื่อใหคําแนะนําที่เกี่ยวของแกหนวยงานในระบบ ววน.
5. ใหบริการโปรแกรม SROI PRO เพื่อชวยคํานวณผลลัพธและผลกระทบของการดําเนินงานโครงการ ทั้งแบบเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ (Ex post) และแบบกอนดําเนินโครงการ (Ex ante) (รวมกับ NIA)
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ขอบคุณครับ
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