
การติดตามและประเมินผลและการสนับสนุน
การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช�

ประโยชน�ของกองทุนส�งเสริม ววน. 

รศ.ดร. พงศ�พันธ�  แก�วตาทิพย�

รองผู�อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการส�งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

14 กันยายน พ.ศ. 2564



ระบบการติดตามประเมินผลของกองทุนส�งเสริม
วิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม01

Outline

การสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช�
ประโยชน�

การเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับหน�วยงานในระบบ
วิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม
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ระบบการติดตามประเมินผลของกองทุน
ส�งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม
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กรอบการติดตามและประเมินการสนับสนุนวิทยาศาสตร�
วิจัยและนวัตกรรม

ประเมิน Output, Outcome & Impact 2 ด�าน

• Academic impact

• Economic and societal impact 

โดยมีตัวอย�างเคร่ืองมือ เช�น ROI / 

SROI

(ก.) ด�านความสามารถในการดำเนินการตามแผน
(ข.) ด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ประเมินการนำผลงาน ววน. ไปใช�
ประโยชน� และผลลัพธ�ผลกระทบที่เกิดขึ้น

(ค.) ด�านกระบวนการทำงาน (Process Evaluation) 

• ประเมินกระบวนการของการบริหาร
จัดการ แผนงาน/ โครงการ ด�าน ววน.

*ใช� Expert assessment ท่ีจะต�องไม�มี Conflict of Interest

ผ�านการใช�ระบบสารสนเทศกลางของประเทศ / รวมถึง สกสว. จัดให�มีระบบหนุนเสริมต�างๆ ให�แก�หน�วยงานในระบบ ววน. 

การประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การประเมินผลการดำเนินงาน

ของ PMU และหน�วยงานในระบบ ววน.

ME

เน�นหลักการ 

Double-loop Learning
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กรอบการติดตามและประเมินการสนับสนุนวิทยาศาสตร�วิจัยและนวัตกรรม
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ป�จจัยนำเข�า

(Input)

กระบวนการ

(Process)

ผลผลิต 

(Output)
ผลลัพธ� 

(Outcome)

ผลกระทบ 

(Impact)

วิสัยทัศน�และพันธกิจ

ภารกิจที่ได�รับมอบหมายจาก

กองทุน ววน.

วงเงินงบประมาณที่ได�รับจาก

กองทุน ววน.

(ค.) ด�านกระบวนการทำงาน 

ต�นน้ำ: การพัฒนาและ

คัดเลือกโครงการ

กลางน้ำ: การติดตามและ

หนุนเสริมโครงการ

ปลายน้ำ: การผลักดันให�

เกิดผลลัพธ�และ
ผลกระทบ

ธรรมาภิบาล

ความโปร�งใส

การประเมินผลงานวิจัย

และนวัตกรรม

การประเมินผลงานของ PMU และ

หน�วยงานในระบบ ววน.

(ก.) ด�านความสามารถในการ

ดำเนินการตามแผน

(ข.) ด�านประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

การติดตาม

การใช�งบประมาณ

ระบบ NRIIS เป�นระบบสารสนเทศกลางเชื่อมโยงข�อมูลของการติดตามประเมินผล

ด�านวิชาการ

ด�านเศรษฐกิจ

และสังคม ผลผลิต

การใช�ประโยชน�

และผลลัพธ�

ผลกระทบ

ความก�าวหน�าตามOKRs

สกสว. จัดให�มีระบบหนุนเสริมต�าง ๆ ให�แก�หน�วยงานในระบบ ววน.



ภาพรวมกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน ววน.  

ประเด็นการประเมิน รายละเอียด ผู�ดำเนินการ

1.การติดตามการใช�

เงินงบประมาณ 
1.1) การให�ทุนด�านวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม และความสอดคล�องกับนโยบาย ประเมินเฉพาะหน�วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

(1.1.1) สัดส�วนงบประมาณท่ี PMU สนับสนุนทุนวิจัย เทียบกับงบประมาณท้ังหมดท่ีได�รับจัดสรรจากกองทุนส�งเสริม ววน.

(การใช�วงเงินงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ)

(1.1.2) สัดส�วนจำนวนแผนงานท่ี PMU สนับสนุนทุนวิจัย เทียบกับจำนวนแผนงานท้ังหมดท่ีกำหนดไว�ในแผนปฏิบัติการของ PMU

(การใช�วงเงินงบประมาณสอดคล�องกับเป�าหมาย) 

1.2) การติดตามการใช�จ�ายเงินงบประมาณ (ประเมินราย 6 เดือน) 

(1.2.1) ประเมินเชิง quantitative โดยพิจารณาจากผลการใช�จ�ายเงินงบประมาณเทียบกับแผนการใช�จ�ายเงินท่ีวางไว� ท่ีแต�ละหน�วยงานได�รายงาน

ผลการใช�จ�ายเงินท่ีได�รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส�งเสริม ววน. ผ�านระบบสารสนเทศกลางของประเทศ (NRIIS) หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี สกสว. กำหนด

1.3) ร�อยละของโครงการล�าช�า/ผิดสัญญา พิจารณาจากสัดส�วนจำนวนโครงการล�าช�า/ผิดสัญญา ต�อจำนวนโครงการท่ีอยู�ระหว�างการ

ดำเนินงาน

1.4 การป�ดโครงการได�ตามกำหนดระยะเวลา เม่ือเทียบกับระยะเวลาของแผนงานท่ีระบุไว�ในแผนปฏิบัติการของ PMU และหน�วยงานในระบบ ววน.

PMU ดำเนินการ

ท้ังหัวข�อ 
1.1 และ 1.2 

(update 
ในระบบ NRIIS)

หน�วยงานในระบบ 
ววน. ดำเนินการ

ในข�อ 1.2 
(update 

ในระบบ NRIIS)

PMU และ

หน�วยงานในระบบ 

ววน.

(ก.) ด�านความสามารถในการดำเนินการตามแผน
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ประเด็นการประเมิน รายละเอียด ผู�ดำเนินการ

2. การติดตามผลผลิต 

(outputs) เม่ือสิ้นสุดโครงการ

ประเมินผลผลิตท่ีปฏิบัติได�จริงเทียบกับแผนงานท่ีหน�วยงานในระบบ ววน. ระบุไว�ในแบบรับรองคำขอรับ

งบประมาณ ท่ีแต�ละหน�วยงานได�รายงานผลการดำเนินงานท่ีได�รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส�งเสริม ววน. 

ผ�านระบบสารสนเทศกลางของประเทศ (NRIIS) หรือรูปแบบอื่น ๆ ท่ี สกสว. กำหนด (ประเมินทุก 1 ป�) 

PMU / หน�วยงานในระบบ ววน. 

update 

ในระบบ NRIIS

3. การติดตามการใช�ประโยชน� 

และผลลัพธ�(outcomes)

ของงานวิจัยและนวัตกรรม

3.1) การติดตามการใช�ประโยชน�  พิจารณาจากสัดส�วนจำนวนโครงการด�าน ววน. ท่ีถูกนำไปใช�

ประโยชน� ต�อจำนวนโครงการท่ีสิ้นสุดในป�งบประมาณน้ันๆ 

3.2) ผลลัพธ�ของงานวิจัยและนวัตกรรม เก็บข�อมูลผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีได�รับ

เงินงบประมาณจากกองทุนส�งเสริม ววน. ในรูปของชุดคำถามผลลัพธ�งานวิจัย เพื่อประกอบการ

ติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

(3.1) 

PMU / หน�วยงานในระบบ ววน. 
update ในระบบ NRIIS หรือตาม

รูปแบบ ท่ี สกสว.กำหนด

(3.2)

หัวหน�าโครงการวิจัยรายงาน
ผลลัพธ� ในระบบ NRIIS ทุกป� เป�น

ระยะเวลาต�อเน่ือง 5 ป� 
(PMU/หน�วยงานในระบบ ววน. 

ดำเนินการติดตาม)

(ข.) ด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภาพรวมกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน ววน.  



ระบบการ

กรอกข�อมูล

outcome

หัวหน�าโครงการ

นำเข�าข�อมูลผลลัพธ�หลัง
เสร็จส้ินโครงการ โดย

ต�องรายงานผลทุกป� เป�น
ระยะเวลาต�อเนื่อง 5 ป�

คู�มือการกรอกข�อมูลชุดคำถามผลลัพธ�

งานวิจัย (นิยาม ความสำคัญ วิธีการกรอก การ
เชื่อมโยงของแหล�งข�อมูล) เป�นต�น

ชุดคำถามผลลัพธ�งานวิจัย 
(Research Outcomes 

question set)

Generating new 

knowledge

Translating research 

research ideas into 

into new products 

products 
and services

Influencing policy and 

policy and other 

stakeholders

Stimulating new 

research via new 

funding or partnerships

partnerships

Developing the human 

human capacity to do 

to do research

Publications

Research Tools & Methods / 
Research Database & Models

Engagement Activities

Policy Utilization, Guideline, 
Plan, and Regulations

Further Funding

Collaborations & Partnerships

Next Destination

Awards & Recognition

Use of Facilities & Resources

Intellectual Property, Registered Plants Varieties and 
Animals Breeding and Licensing

New Products/Process, 
New Services and 

New Standard

Technology Transfer 

Artistic & Creative products 

Software/AI products

Medical products

Agricultural products

Technical products

ภาพรวมการออกแบบการเก็บข�อมูลผลลัพธ�และผลกระทบของ
งานวิจัยและนวัตกรรม เป�นส�วนหนึ่งของข�อ (ข) 3

หมายเหตุ ชุดคำถามผลลัพธ�งานวิจัย ประยุกต�มาจาก Researchfish outcomes question set 
9

รายงานผลว�ายังไม�มี
การใช�ประโยชน�

ยังไม�มีการนำไปใช�

Food products

ฐานข�อมูลจากแหล�งต�างๆ เพ่ือช�วยในการเชื่อมโยงข�อมูลในการกรอก 

ส�วนสนับสนุน

การใช�ประโยชน�
ผลงานวิจัย

ส�วนสนับสนุน

เม่ือเกิดการนำไปใช�

q วิชาการ
q นโยบาย
q พาณิชย�
q ชุมชนและสังคม

มีการนำไปใช�

New Services

New Standard Assurances



The Researchfish Platform
o Cloud-based technology that brings together information related to

outcomes, outputs and impact of academic research

o 15 outcomes types in addition to publications

o Connected to over 17,000 external data sources, including ORCID,
PubMed, Web of Science

o Data harvested where possible and supplemented by researchers to
ensure completeness and quality

o Results in the creation of a consistent, structured data set

o International community of funders (163 organizations in 9 countries) to
share best practice and benchmark

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

Source: Researchfish
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การออกแบบระบบเก็บข�อมูลผลลัพธ�ของการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนส�งเสริม ววน.

11

Impact area Outcome type

Generating new knowledge

Publications, Citation

Research tools and methods

Research databases and models

Translating research ideas into 

new products 
and services

Intellectual property and licensing

Technology Transfer 

New Products and Process (Medical products / 

Software and AI products / Agricultural products / 
Food products / Technical products / Artistic and 
Creative Products etc.
New Services and New Standard

Influencing policy and other stakeholders
Influence on policy, practice, patients and the public

Engagement activities

Stimulating new research via new funding or 

partnerships

Further funding

Collaborations and partnerships

Developing the human capacity to do 

research

Next destination

Awards and recognition

Use of facilities and resources

ผลลัพธ�และกลุ�มผลกระทบของผลงาน ววน. 
(Outcome and Impact Pathway)



ประเด็นการประเมิน รายละเอียด ผู�ดำเนินการ

4 การประเมินผล

กระทบ (Impacts)

4.1 หน�วยงานในระบบ ววน. ดำเนินการเอง 

คัดเลือกโครงการ/แผนงานท่ีมีผลกระทบสูง ท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม เป�นต�น จำนวน

ไม�น�อยกว�า 3-5 แผนงาน เพื่อประเมินผลลัพธ�และผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีได�รับเงิน

อุดหนุนจากกองทุนส�งเสริม ววน. ซ่ึงต�องดำเนินการตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร� การวิจัยและนวัตกรรม กำหนด โดยจะดำเนินการประเมินทุก

ป�งบประมาณ ท้ังน้ี หน�วยงานต�องส�งสรุปผลการประเมินผลกระทบ มายัง สกสว. 

PMU / หน�วยงานในระบบ ววน. ดำเนินการเอง

โดย สกสว. 

ตรวจสอบความถูกต�อง (Validation and 

Verification) ของผลการประเมินผลกระทบ

ของงานวิจัยและนวัตกรรมตามหลักวิชาการ 

4.2 ดำเนินการโดย สกสว. 

ประเมินผลกระทบของแผนงานวิจัยท่ีมีขนาดใหญ� มูลค�า 100 ล�านบาทข้ึนไป โดยจะดำเนินการประเมิน

ทุกป�งบประมาณ โดย สกสว. จะนำเสนอรายชื่อแผนงานวิจัย และรายชื่อผู�เชี่ยวชาญในการประเมิน 

เสนอต�อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร� การวิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อให�ความเห็นชอบก�อนการดำเนินการ 

สกสว.

โดย นักประเมิน (ผู�เชี่ยวชาญด�านการ

ประเมินผลลัพธ�และผลกระทบของงานวิจัย) 

ภาพรวมกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน ววน.  
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(ข.) ด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ภาพรวมกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน ววน.  
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ประเด็นการประเมิน รายละเอียด ผู�ดำเนินการ

(5) ความก�าวหน�าในการขับเคลื่อนตาม 

OKRs

ประเมินผลตามท่ี PMU / หน�วยงานในระบบ ววน. ระบุไว�ใน MOA โดยวัดผลใน

ระดับของความสอดคล�อง (relevance)

สกสว. ดำเนินการภายใต�ความร�วมมือ กับ 

สอวช. และ PMU ท่ีเก่ียวข�อง

(ข.) ด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(ค) ด�านกระบวนการทำงาน (Process Evaluation) 

ประเด็นการประเมิน รายละเอียด ผู�ดำเนินการ

(6) การประเมินกระบวนการทำงาน 

(Process Evaluation) 

ด�านความย่ังยืน

ประเมินแบบ developmental evaluation โดยประเมินกระบวนการทำงานของ

หน�วยบริหารจัดการทุน (PMU) และหน�วยงานในระบบ ววน. ตั้งแต�ต�นน้ำ กลาง

น้ำ และปลายน้ำ รวมท้ังเร่ืองธรรมาภิบาลและความโปร�งใส เพื่อช�วยพัฒนา

กระบวนการทำงานของ PMU และหน�วยงานในระบบ ววน. ให�มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

สกสว. 

โดยผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมีความรู�ความเข�าใจการบริหารจัดการ

งานวิจัย (Research Management)



รายละเอียดการประเมินผลการดำเนินงานของ PMU และหน�วยงานในระบบ ววน.
ด�านความย่ังยืนของการดำเนินงาน – การประเมินกระบวนการทำงานโดย Expert panel
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มีกระบวนการพัฒนาและคัดเลือกโครงการที่ดี เช�น

(1) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (stakeholder) มีส�วนร�วม                ใน
กระบวนการพัฒนาข�อเสนอโครงการผ�านการทำงานร�วมกับ 

consortium ในรูปแบบ Quadruple helix 
(2) การพัฒนาและคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพและ

สอดคล�องกับ OKRs ในโปรแกรมที่รับผิดชอบ
(3) ฐานข�อมูลผู�ทรงคุณวุฒิ/ผู�เชี่ยวชาญ (peer review) ที่

หลากหลาย ทันสมัย และหลักเกณฑ�การสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิ/

ผู�เชี่ยวชาญ (peer review) เฉพาะด�านที่เหมาะสม
(4) ข�อสรุปแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณของ

โปรแกรมที่เหมาะสม และสอดคล�องกับ OKRs

กระบวนการกลางน้ำ

(การติดตามและหนุนเสริมโครงการ)

มีระบบการบริหารจัดการที่ส�งผลให�เกิด

ผลงานที่มีคุณภาพ เช�น  
(1) การจัดสรรทุนมีความยืดหยุ�นรองรับสถานการณ� 
โปร�งใส และคล�องตัว เช�น ระเบียบการเงิน ระบบการเบิกจ�าย 
ระเบียบจัดซ้ือจัดจ�าง

(2) กระบวนการหนุนเสริมและประสานงานให� 

โครงการสามารถดำเนินการได�บรรลุตาม
แผนงาน

(3) การติดตามผลการดำเนินงานและการใช�งบประมาณ 
ให�เป�นไปตามแผน ต้ังแต�ออกสัญญาจนถึงส้ินสุด
โครงการ

กระบวนการต�นน้ำ

(การพัฒนาและคัดเลือกโครงการ)

กระบวนการปลายน้ำ

(การผลักดันให�เกิดผลลัพธ�และผลกระทบ)

มีระบบการผลักดันผลงาน ววน. ไปสู�การใช�ประโยชน�ที่ครอบคลุม เช�น 

(1) กลไกการจัดการทรัพย�สินทางป�ญญาและผลักดัน  
ผลงาน ววน. ไปสู�การใช�ประโยชน� 

(2)  ระบบรวบรวม วิเคราะห� ติดตามการนำผลงาน ววน. 
ไปใช�ประโยชน� และฐานข�อมูลการใช�ประโยชน�

(3) การส่ือสารผลลัพธ�และผลกระทบให�สาธารณชน 
ตระหนักถึง การใช�ประโยชน�จากผลงาน ววน. 
(public awareness)

(4)  กลไกการทำงานร�วมกับผู�ใช�ประโยชน�จากผลงาน  
ววน. (end-user)

(5) การประเมินผลลัพธ�และผลกระทบของโครงการที่แล�ว เสร็จ 
อย�างต�อเนื่อง

ธรรมาภิบาลและความโปร�งใส
(1) การรวบรวมข�อมูลและเป�ดเผยข�อมูลต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย โดยสอดคล�องกับระบบข�อมูล ววน. ของประเทศ

(2) กระบวนการทำงานและรับฟังความเห็นรอบด�านทั้งในและนอก consortium ตลอดกระบวนการขับเคล่ือน ววน.
หมายเหตุ ผ�านการนำเสนอในการประชุม คกก. กสว.คร้ังท่ี 2/2563  เม่ือวันจันทร�ท่ี 3 กุมภาพันธ� 2563 และผ�านการนำเสนอในการประชุม คกก.ติดตามและประเมินผล ววน. คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563



แนวทางการประเมิน
ใช�หลักการ Developmental Evaluation : การประเมินที่มุ�งเน�นให�เกิดการพัฒนา

3. Responsiveness to 

transformation (ของ PMU 
หน�วยงานในระบบ ววน. และระบบ 

ววน.) โดยการประเมินจะตระหนักและ
พิจารณาถึงการปรับเปล่ียนและการ
ปฏิรูปของระบบการวิทยาศาสตร� 

วิจัยและ นวัตกรรมที่กำลังดำเนินอยู�

2. Double Loop Learning โดย การ

กำหนดประเด็นการประเมินที่พิจารณา
ความเหมาะสม และสอดคล�องกับบริบท

ทางนโยบาย และภารกิจการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ของ 
PMU และหน�วยงานในระบบ ววน. 

ควบคู�ไปกับการประเมินกระบวนการ
และผลผลิตของ PMU และหน�วยงานใน

ระบบ ววน.

1. Participatory approach โดย มีกระบวนการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในระบบ

การวิจัยและ นวัตกรรม และบุคลากรของ PMU และหน�วยงานในระบบ ววน. ที่ได�รับการ
ประเมิน เพ่ือให�ได�รับข�อมูลที่ครบถ�วน รอบด�าน และเกิดประโยชน�ต�อการพัฒนา PMU และ

หน�วยงานในระบบ ววน.

15



ให�บริการโปรแกรม SROI PRO
เพื่อช�วยคำนวณผลลัพธ�และ
ผลกระทบของการดำเนิน งาน
โครงการ ท้ังแบบเม่ือสิ้นสุด
โครงการ (Ex post) และแบบก�อน
ดำเนินโครงการ (Ex ante)  (ทำงาน
ร�วมกับ NIA)

จัดให�มีการอบรมและเผยแพร�
ความรู�ศาสตร�ด�านการติดตาม
และประเมินผล ววน. (จัดไปแล�ว 
1 คร้ัง กำลังวางแผนการอบรม
แบบ series)

จัดให�มี Consortium ของ
ผู�ประเมินผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ (ได�จัดเวที
ไปแล�ว 2-3 คร้ัง 
และได�เชิญ PMU เข�าร�วมประชุม
ด�วย)

จัดทำและเผยแพร�คู�มือศาสตร�
ในการติดตามและประเมินผล
งานวิจัย (อยู�ระหว�างการ
จัดทำ)

จัดกิจกรรม Site 
visit เพื่อให�คำแนะนำ
ท่ีเก่ียวข�องแก�หน�วยงานในระบบ 
ววน. วางแผนลงไปพบปะกับ 
PMU (ติดป�ญหา สถานการณ� 
COVID-19 )

เพื่อให�เกิดมาตรฐานในการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให�เป�นไปในทิศทางเดียวกัน สกสว. จะหนุนเสริมเครื่องมือ การจัด
ฝ�กอบรม / การจัดกิจกรรม ให�แก�หน�วยติดตามและประเมินผลของ PMU เพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งศาสตร�ด�านการประเมินผลลัพธ�และ
ผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

การสนับสนุนของ สกสว. 
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การสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช�ประโยชน�
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กรอบแนวคิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช�ประโยชน�
ตัวอย�างกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรม output to impact

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

RU นโยบาย RU เศรษฐกิจ RU วิชาการRU สังคม

**หมายเหตุ interaction ระหว�าง knowledge generator (supply side) & value creator (demand side) เป�น 2 ways communication

Policy stakeholder/

Policy actors

ผู�ประกอบการ 

(รวมถึง Startup)
นักวิชาการชุมชน ประชาชน/ภาคประชาสังคม/

หน�วยงานในพ้ืนท่ีเป�าหมาย

สร�างความสามารถของเอกชนเพื่อมุ�งเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ยกระดับห�วงโซ�อุตสาหกรรมเป�าหมาย เชื่อมต�อและกระจายสู�เศรษฐกิจฐานราก เพือ่ให�ประเทศไทยเป�นประเทศพัฒนา

แล�วด�วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
สร�างและใช�องค�ความรู�เพื่อการบริหารจัดการทุนและทรัพยากร (Capitals and Resources) ในการสร�างคุณค�าและโอกาสการเข�าถึงทุนและทรัพยากรของประเทศ รวมทั้งขจัดความ
ยากจน ลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ แก�ป�ญหาส่ิงแวดล�อมความท�าทายทางสังคม และเป�นการวางรากฐานให�เกิดสังคมที่มีคุณภาพและย่ังยืน

ผู�ใช�ประโยชน�งานวิจัย

เกิดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ 
กฎหมาย ท่ีเป�น evidence based จาก

ฐานงานวิจัย

ผู�ประกอบการมีรายได�เพ่ิมข้ึนจาก
innovative product/process 
และเกืดมูลค�าทางเศรษฐกิจเพ่ิม

สูงข้ึน

ชุมชน ประชาชน ภาคประชาสังคม มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวปฏิบัติจากการรับการ
ถ�ายทอดองค�ความรู�จากงานวิจัย ทำให�มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

เกิดองค�ความรู�/เทคโนโลยีใหม�จาก
การต�อยอดความรู�งานวิจัย

เป�าหมาย 

Outcome ท่ีเกิดจากการ
ใช�ประโยชน�งานวิจัยและ

นวัตกรรม

Research 

Utilization: RU
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RU integrator (intermediaries)



RU นโยบาย RU เศรษฐกิจ RU สังคม

เป�นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช�ประโยชน�

ในกระบวนการกำหนดนโยบาย แผน แนวปฏิบัติ 
ระเบียบ มาตรการ กฎหมาย หรือใช�ประกอบการ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยมีเป�าหมาย คือ ให�เกิดการ
พัฒนา กำหนดหรือปรับปรุงนโยบายที่เป�นลักษณะ 
Evidence Based และสามารถส�งผลด�านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล�อมได�อย�าง
แท�จริง

เป�นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช�

ประโยชน�เชิงพาณิชย� โดยมีเป�าหมาย คือ เพ่ือ
สร�างมูลค�าเพ่ิม ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก

ต�างประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตสินค�าและการบริการ และเพ่ิม
ความสามารถในการแข�งขันของประเทศ

เป�นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช�ประโยชน�

ในการเปล่ียนวิธีคิด พฤติกรรม ของทุกภาคส�วนที่
เกี่ยวข�องหรือเกิดการนำไปปฏิบัติจริง โดยมี

เป�าหมาย คือ เพ่ือทำให�เกิดการพัฒนาคน ชุมชน 
ท�องถิ่น สร�างสังคมที่มีคุณภาพ และส่ิงแวดล�อมที่ดี
ขึ้น หรือนำไปสู�การแก�ไขป�ญหาของชุมชนหรือสังคม 

ตลอดจนส่ิงแวดล�อมได�อย�างยั่งยืน

กลุ�มผู�ได�รับประโยชน�

หน�วยงานนโยบาย (สำนักงานเลขาธิการ สส./สว, สภาพัฒน� 
กพร. กระทรวงต�าง ๆ เป�นต�น) หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ องค�กร

ภาคประชาสังคม, ภาคประชาชน, บุคลากรภาครัฐน�วยงาน
ภาครัฐ 

กลุ�มผู�ได�รับประโยชน�

กลุ�มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�อง ภาคเอกชน ผู�ประกอบการ
รายกลาง-เล็ก 

กลุ�มผู�ได�รับประโยชน�

เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หน�วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพ้ืนท่ี/
จังหวัด ภาคประชาชน 

เป�าหมายและกรอบแนวคิดการดำเนินงาน RU ด�านต�าง ๆ

หมายเหตุ : RU ย�อมาจาก Research Utilization 
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การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช�ประโยชน�ครอบคลุมกิจกรรมอะไรบ�าง

• การจัดทำ และรวบรวมข�อมูล

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี

พร�อมใช�ประโยชน�

• การจัดการความรู� และการ

บริหารจัดการทรัพย�สินทาง

ป�ญญา

• การพัฒนา Platform เพื่อ

เชื่อมโยงระหว�าง Demand 

Side และ Supply Side

• งบประมาณสนับสนุนการ

ดำเนินงานของหน�วย

ประสานงานกลาง /หน�วย

ขับเคลื่อนการใช�ประโยชน� 

(Intermediaries)

• การสร�าง Awareness 

และสร�างความเชื่อม่ันใน

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม รวมถึงการ

ผลักดันให�เกิดการ

รับรองมาตรฐาน

• การถ�ายทอดความรู�และ

เทคโนโลยี และการขยาย

ผลเชิงพื้นท่ี

• การผลิตสื่อ/การ

เผยแพร�ความรู� /การ

ขับเคลื่อนเชิงสาธารณะ

• การเพิ่ม หรือสร�างทักษะ

และพัฒนาการเป�น

ผู�ประกอบการให�กับเอกชน

ผู�รับถ�ายทอดเทคโนโลยี 

รวมถึงกลุ�มวิสาหกิจชุมชน 

และผู�ประกอบการรายย�อย

ท่ีเป�นกลุ�มเป�าหมาย

การจัดการความรู� กลไกการเชื่อมโยง
การสร�างความเชื่อมั่น

ในผลงานวิจัย
และนวัตกรรม

การถ�ายทอด/ขยายผล 

และเผยแพร�

การสร�างความเข�มแข็งให�

กลุ�มผู�ใช�ประโยชน�
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RU เศรษฐกิจRU นโยบาย RU สังคม

ความร�วมมือระหว�างสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ในการนำผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช�ประโยชน�เพ่ือสนับสนุนการ
ทำงานหรือแก�ไขป�ญหาของหน�วยงาน
ภาครัฐ และการขับเคล่ือนภาคส�วนจังหวัด

Platform การส่ือสารความรู�จาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด�าน
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน

รูปแบบต�าง ๆ เพ่ือให�ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข�าถึง รับรู� และเห็นถึงความสำคัญ

ของงานวิจัยมากยิ่งขึ้น

https://researchcafe.org/

กลไกส�งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช�ประโยชน� สกสว. (National RU Platform)

https://www.tech2biz.net/

การเชื ่อมโยงกับหน�วยงานภาค

นโยบายฝ�ายนิติบัญญัติ

Research Cafe

สกสว. สร�างกลไกเชิงสถาบันภาคนิติบัญญัติ ผ�านสำนัก
เลขาธิการ สส. และ สว. เพ่ือเชื่อมโยง และส�งต�อความรู�จาก
งานวิจัยในระบบ ววน. ในรูปแบบพร�อมใช� ไปสู �การใช�

ประโยชน�ของฝ�ายนโยบาย

เว็บไซต�ให�บริการจับคู�ความต�องการด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป�นช�องทางในการนำเสนอเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ และ
อำนวยความสะดวกให�กับ Technology seeker สามารถเข�าถึง

และใช�ประโยชน�จากเทคโนโลยี ผลงานวิจัย ทรัพย�สินทางป�ญญา
ภายในประเทศ

IP Acceleration & Commercialization Enterprise

กลไกกลางสำหรับผลักดันการนำทรัพย�สินทางป�ญญาไปใช�
ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจ
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ประโยชน�ของการมีเครือข�าย

• จากการศึกษาข�อมูลของหน�วยงานในระบบ ววน. พบว�า หลาย

องค�กรมีหน�วยรับผิดชอบด�านการนำผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน� 

• ยังไม�ปรากฏถึงการเชื่อมโยงการทำงานของหน�วย RU ใน

รูปแบบเครือข�าย 

• การทำงานเป�นเครือข�ายจะเป�นพลังในการร�วมขับเคลื่อนการนำ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน�วยงานทั้งในระบบ ววน. และ

หน�วยงานนอก ววน. ไปสู�การใช�ประโยชน�ในมิติต�าง ๆ

ที่มาของแนวคิด
1. สามารถตอบสนองต �อการนำผลงานว ิจ ัยไปใช�

แก�ป�ญหาสำคัญของประเทศได�ทันต�อสถานการณ� 

2. เกิดการบูรณาการข�อมูล/ผลงานวิจัยเพื ่อการใช�

ประโยชน�เป�นภาพใหญ� สามารถเชื่อมต�อผลงานวิจัย

ต�นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ (ในกลุ�มประเด็นเดียวกัน) 

3. ส�งเสริมระบบนิเวศและสร�างศักยภาพให�กับหน�วยงาน

ด�านการนำผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน�

4. เกิดพลังในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู�การสร�าง

ผลกระทบต�อการพัฒนาประเทศ 

Research Utilization Network
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การเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับหน�วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม
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กรอบการดำเนินงานของภารกิจเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับหน�วยงานในระบบ ววน.

พัฒนาหน�วยงาน
ด�านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของ

หน�วยงาน

เชิงประเด็นเชิงประเภทองค�กร

- PMUs

- มหาวิทยาลัย

- หน�วยงานระดับกรมหรือเทียบเท�า

- สถาบันวิจัย/MSTQ

- ความรู�และทักษะการจัดทำแผนด�าน 

ววน. และการขับเคล่ือนแผน

- การบริหารจัดการทรัพย�สินทางป�ญญา

และการถ�ายทอดเทคโนโลยี

- การประเมินผลลัพธ�และผลกระทบของ

ผลงาน ววน.

- การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

Research management

พัฒนากำลังคน
ด�านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให�กับ

หน�วยงานในระบบ ววน. 

ผู�จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

(RDI managers)

นักบริหารงานวิจัยระดับปฏิบัติการ 

(Project officers) 

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีและทรัพย�สิน

ทางป�ญญา

พัฒนาหลักสูตร
ด�านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม

หลักสูตร RDI managers (Policy, RM, 

RU, SC, M&E, soft skills) 

หลักสูตร Project officers ควบคู�ไป

กับ RDI manager

หลักสูตรนักบริหารจัดการเทคโนโลยี

และทรัพย�สินทางป�ญญา

• เชิงพ้ืนท่ี
• เชิงนโยบาย
• เชิงพาณิชย�

รูปแบบดำเนินงาน Training, Workshop, Shadowing, Site visit

- การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ ผู�จัดการงานวิจัย 

พัฒนาและนวัตกรรม 
- การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ นักบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและทรัพย�สินทางป�ญญา 
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โครงการส�งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส�นทางวิชาชีพของบุคลากร

ด�านทรัพย�สินทางป�ญญาของประเทศไทย 

การดำเนินงานท่ีผ�านมาเป�าหมาย

1) บุคลากรใน TLO (Technology Licensing Officer) ของสถาบันอุดมศึกษาและ

สถาบันวิจัยมีความรู�และความเข�าใจในการดำเนินงาน/จัดการด�านทรัพย�สินทางป�ญญา
ขั้นพ้ืนฐาน

2) สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย มีบุคลากรด�านทรัพย�สินทางป�ญญาท่ีมีศักยภาพ 
และเป�นกลไกสำคัญในการส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยสู�การใช�ประโยชน�

3) ต�นทางในการพัฒนาระบบนิเวศน� (ecosystem) ด�านการจัดการทรัพย�สินทางป�ญญา

ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอดคล�องกับร�าง พรบ. การใช�ประโยชน�ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ….

ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรระดับต�น แล�ว จำนวน 3 รุ�น ได�แก�  

• รุ�น 1 ระหว�างวันท่ี 4 – 5 กุมภาพันธ� 2564 ณ ห�อง M5  

อุทยาวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น

โดยมีผู�เข�าร�วมจำนวน 41 คน

• รุ�น 2 ระหว�างวันท่ี 18 – 19 มีนาคม 2564 ณ ห�อง โรงแรมแคนทารี ฮิลล� จังหวัด

เชียงใหม� โดยมีผู�เข�าร�วมจำนวน 17คน

• รุ�น 3 ระหว�างวันท่ี 13 – 14 พฤษภาคม 2564 ผ�านระบบออนไลน� Zoom 
Meeting โดยมีผู�เข�าร�วมจำนวน 18 คน



การดำเนินงานท่ีผ�านมาเป�าหมาย

โครงการฝ�กอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การกำหนดและออกแบบแผนงาน
วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (RDI Planning)”
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1) บุคลากร RDI Planning จะเป�นกลไกสำคัญ ในการกำหนดและออกแบบแผนงานด�าน 
ววน. ของหน�วยงาน ให�สามารถส�งมอบผลผลิต ผลลัพธ� และผลกระทบได� ซ่ึงเป�นทักษะ
ขั้นต�นของการบริหารจัดงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาไปสู�การเป�นผู�จัดการ
งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ต�อไป

2) หลักสูตร RDI Planning ได�รับการปรับปรุง สามารถนำไปขยายผลในวงกว�าง

3) รูปแบบและกระบวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด�าน RDI 
Planning ท่ีมีประสิทธิภาพ

1) ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร RDI Planning ให�กับ กลุ�มเป�าหมาย จาก 2 
กระทรวง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ�  และ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม) 

แล�ว จำนวน 2 ครั้ง ได�แก� 

• ครั้งท่ี 1 ระหว�างวันท่ี 3-4 ธันวาคม 2563 ณ ห�องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ 

พาร�ค กทม. โดยมีผู�เข�าร�วมจำนวน 40 คน

• ครั้งท่ี 2 ระหว�างวันท่ี วันท่ี 24 – 25 กุมภาพันธ� 2564 ณ ห�องแซฟไฟร� 1-2 ชั้น 2 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร�ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู�เข�าร�วมจำนวน 43 คน

2) ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร RDI Planning ให�กับ 3 กระทรวง ได�แก� กระทรวง
สาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ออนไลน�ผ�านระบบ Zoom ในช�วงวันท่ี  8 - 9 กรกฎาคม 2564
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกลไกเพื่อขับเคล่ือนกิจการเพื่อสังคม 
(Social Enterprise; SE) สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

การดำเนินงานท่ีผ�านมาเป�าหมาย

1) บุคลากรฯ ท่ีได�รับการพัฒนาศักยภาพ จะมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกิจการเพ่ือสังคม 

ผ�านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถนำไปใช�ในการพัฒนา/สร�างกิจการเพ่ือสังคมขึ้นใน
ชุมชนและพ้ืนท่ี ให�เกิดผลลัพธ�และผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคม และมีการทำงาน

เชื่อมโยงกันเป�นเครือข�าย อย�างเป�นรูปธรรม โดยเริ่มดำเนินการ สำหรับกลุ�มเป�าหมายนำ
ร�อง ในช�วงไตรมาสท่ี 4 ของป�งบประมาณ 2564 เป�นต�นไป

2) กรอบแนวคิดการทำงาน กลไกการทำงาน โครงการและแผนงาน การพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรและกลไกเพ่ือขับเคล่ือนกิจการเพ่ือสังคม (SE) สำหรับมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

1) ดำเนินการจัดประชุมระดมสมอง (Focus Group) เรื่อง “แนวทางการพัฒนา

กิจการเพ่ือสังคม (SE) ผ�านเครือข�ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” เม่ือวันท่ี23 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 

2) จัดเวทีพัฒนาโครงการ การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและกลไกเพ่ือขับเคล่ือน
กิจการเพ่ือสังคม (SE) สำหรับมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  โดยการมี
ส�วนร�วมของหน�วยงานและภาคีท่ีเก่ียวข�อง จำนวน 5 ครั้

3) คัดเลือกผู�แทนสถาบันอุดมศึกษาและวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพเพ่ือเข�าร�วม
อบรมในรุ�นท่ี 1



การดำเนินงานท่ีผ�านมาเป�าหมาย
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การพัฒนาผู�จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

1) เพ่ือพัฒนาผู�จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (Research, Development & 

Innovation managers: RDI managers) ท้ังในระดับ PMU สถาบันวิจัย และ
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเป�นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนภารกิจด�าน ววน. ให�บรรลุ
เป�าหมาย

2) พัฒนา RDI managers ให�ครอบคลุมท้ังสามด�าน คือ ด�านพาณิชย� นโยบาย และชุมชน
พ้ืนท่ี

3) สร�าง Platform การแลกเปล่ียนเรียนรู�ของ RDI Managers เพ่ือให�เป�นช�องทางการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย�างต�อเน่ือง

4) พัฒนา Career path ของ RDI managers ในระบบ ววน.

1) เริ่มดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการของ RDI managers ด�านชุมชนและพ้ืนท่ี 
ครั้งท่ี 1 โดยดำเนินการร�วมกับสถาบันคลังสมอง

2) กำลังพัฒนากรอบหลักสูตรของ RDI Managers ด�านพาณิชย�ร�วมกับ 
สวทช.
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ขอบคุณครับ


