
การบริหารจัดการ 

งบประมาณและแนวทาง 

การจัดสรรงบประมาณให

หนวยงานในระบบ ววน. 
ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง 

รองผูอํานวยการดานการบริหารระบบงบประมาณ สกสว. 
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1.  แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ใหหนวยงานในระบบ วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

2. การบริหารจัดการงบประมาณ 
ใหหนวยงานในระบบ วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 



หมวด 4 (วัตถุประสงค การใชจายการ
จัดสรร การบริหารกองทุน) 
ม.17 (2) คําของบประมาณ ของ
หนวยงานระบบวิจัย โครงการ วท.  
โครงการ วน. และการจัดสรรเงินกองทุน
ใหเปนงบประมาณของหนวยงานน้ัน 

ม.41 (4) (6) (7)  
กสว. บริหารกองทุนสงเสริม ววน. 

การจัดสรรงบประมาณ ของ กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 
(ตาม พรบ .  สภานโยบายฯ และ พรบ .  การส ง เส ริมฯ )  

(1) หนวยใหทุน  

ม.7(2) 

(3)  หนวยงานดาน

มาตรวิทยา มาตรฐาน 

การทดสอบ บริการ

คุณภาพฯ  ม.7(4)  

  (5)  หนวยงานอ่ืน 

ม.7(6)  

 (4)  หนวยงานการ

จัดการความรูและผูใช

ประโยชน   ม.7(5)  

หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ม.7) 

อ่ืนๆ 

หนวยงานในระบบวิทยาศาสตร 

กสว. 

สถาบันอุดมศึกษา 

รัฐ 

เอกชน 

กองทุน 

(2) หนวยงานท่ีทําวิจัย 

และสรางนวัตกรรม  

ม.7(3)  

Operators ในระบบ ววน. 

นักวิจัยรายบุคคล 

กลุมวิจัย 

นอกกระทรวง/ภาคเอกชน 

มิใชสวนราชการ/ในกระทรวง 

ราชการดาน ววน. 
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อะไร? คือสิ่งที่คาดหวังในดานงบประมาณการวิจัย 

1. งบวิจัยที่เพ่ิมมากขึ้นเทาไรจึงเห็นวาเหมาะสม 

2. งบสนับสนุนการวิจัยขนาดใหญและตอเนื่อง มิใชงบแบบรายป 

3. มเีปาหมายการวิจัยระดับประเทศ ระดับ sector 

4. มีระบบการพิจารณาทียุ่ติธรรมโปรงใส 

5. งบที่จัดสรรใหคุมคากับผลการวิจัยที่ไดรับ 

6. กระบวนการเบิกจาย สะดวก สุจริตตรวจสอบได 

7. ตองเห็นภาพรวมของงบวิจัย และจําแนก แยกแยะไดรวดเร็วแตเชื่อถือได 

8. ตองสนับสนุนใหครบวงจร เคร่ืองมืออุปกรณวิจัย 

9. มรีะบบติดตามการใชจาย การเบิกจายตามงวดงาน และผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม 

10. งบวิจัยใชสําหรับงานที่เก่ียวเนื่องเชื่อมโยงไดดวย ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ, กรกฎาคม 2562 
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ตองมี “เปาหมาย” + “ทิศทาง” ท่ีชัดเจนของการวิจัย (ผนึกกําลัง พูดเสียงเดียวกันและตรงกับเปาหมายการพัฒนาประเทศดวย) 

สรุปวา 

ปฏิรูประบบนโยบายวิจัย นโยบายตอง    - เปนเอกภาพ 

                   - กํากับได 

(จาก คอบช. สู สวนช.) 

(จากหลายกลุมเปน วช. → สอวช.) 

ตองเห็น “ภาพรวมของงบประมาณเพ่ือวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” 

ปฏิรูประบบงบประมาณ 

• บูรณาการงบประมาณ (วช. เปน Budget Allocation → สกสว.) 
• จํากัดความ “งบวิจัย” 

• จําแนกประเภท “งบ” 

• กําหนดสัดสวน 

• กําหนดวิธีการเสนอคําขอ 

• กําหนดกระบวนการพิจารณาที่แตกตางกับตามประเภทงบ 

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ, กรกฎาคม 2562 
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PPT ศ.สุทธิพร อะไร 
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สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของ

ประเทศ 

สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงาน 

ในระบบการวิจัยและนวัตกรรม หนวยงาน

อ่ืนของรัฐและเอกชน ในการนําผลงานวิจัย

และนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาชุมชน

และพ้ืนท่ี 

สนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะในการเลือกการรับ  

การถายทอด และการรวมมือกับบุคคลหรือ

หนวยงานตางประเทศ เพ่ือใหวิทยาการ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมที่ทันสมัยและมปีระสทิธิภาพ 

สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคน 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ

วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังยกระดับ

ความสามารถของผูประกอบการ 

ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ

ภาคบริการของประเทศ 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

วิทยาศาสตร  

เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

บุกเบิกการวิจัยช้ันแนวหนาและ 

การสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

วัตถุประสงคและการจดัสรรงบประมาณของกองทุนสงเสริมฯ 
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กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ประกอบไปดวยทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 

เงินและทรัพยสินท่ีไดรับโอนมาตาม

มาตรา 71 
ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(1) 

งบประมาณแผนดิน 

- งบประมาณรายจายประจําป (

งบเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรร) 

- งบภารกิจของหนวยงาน 

- งบโครงสรางพ้ืนฐาน 

- งบวิจัยและนวัตกรรม 
ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(2) 

1 

เงินอุดหนุนจากตางประเทศรวมทั้งองคการ

ระหวางประเทศ 

2 
เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให

เพ่ือสมทบกองทุน 

3 

เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของ

กองทุน หรือไดรับตามกฎหมาย

หรือนิติกรรมสัญญา 

4 

คาตอบแทนหรือรายไดจาก

การดําเนินการของกองทุน 
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1. งบประมาณแผนดิน 

2. เงินนอกงบประมาณแผนดิน 

ดอกผล ผลประโยชน หรือ

รายไดอ่ืนที่เกิดจากเงิน/

ทรัพยสินของกองทุน 

6 

รายไดของกองทุนใหนําเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนรายไดของแผนดิน 

ท่ีมา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 56 

ท่ีมา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(3) ท่ีมา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(4) 

ท่ีมา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(5) 

ท่ีมา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(6) 

ท่ีมา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(7) 
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กองทุนสงเสริม

วิทยาศาสตร 

วิจัยและ

นวัตกรรม 



การจายเงินกองทุนใหเปนไปตามท่ี กสว. กําหนด 
โดยใหใชตามวัตถุประสงคของกองทุนเพ่ือกิจการ ดังตอไปน้ี 
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การจัดสรรเปนเงินอุดหนุนทั่วไป

แกหนวยงานในระบบวิจัยและ

นวัตกรรม  

1 

การดําเนินการอ่ืนเพ่ือใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 

2 การติดตามประเมนิผล การเผยแพร

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการ

สงเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ไปใชประโยชน 

3 

คาใชจายในการบริหารกองทุน 
4 

คาใชจายอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑที่ 

กสว. กําหนด โดยความเห็นชอบ

ของสภานโยบาย 

5 

ท่ีมา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 57(2) 
ท่ีมา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 57(3) 

ท่ีมา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 57(4) 

ท่ีมา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 57(5) 

ท่ีมา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 57(1) กองทุนสงเสริม

วิทยาศาสตร 

วิจัยและ

นวัตกรรม 



Agenda 

Area Function 

การบูรณาการงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณโดยเนน Agenda และ Function เปนหลัก 

การจัดทํางบประมาณโดยมีแผนยุทธศาสตรและแผนเปนตัวนาํ (Strategic Performance-Based Budgeting) 

การบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ ที่มีประสิทธิภาพ และใชจายงบประมาณอยางคุมคาเกิดประสิทธิผล 

ความสอดคลอง 

Agenda Function Area 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําป 2563 ของสํานักงบประมาณ 
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ระบบงบประมาณ และหลักการจัดสรรงบประมาณแบบ SPBB ของสํานักงบประมาณ 
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Strategic Performance-Based Budgeting (SPBB) 

การจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

1. ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตรระดับชาติ 

2. MTEF 

3. เพ่ิมขอบเขตความครอบคลุม 

6. ติดตามประเมินผล 

5. ธรรมาภิบาล 

4. กระจายอํานาจ 



จุดออนของระบบการจัดสรรงบประมาณเดิม 

01 

02 

03 

04 

ระยะเวลาการดําเนินโครงการเปนรายป  

ทําใหโครงการไมตอเน่ือง 

โครงการมีความซ้ําซอน 

ผลกระทบของโครงการไมชัดเจน 

กระบวนการติดตามผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์  

ของหนวยงาน 
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28% 

 งบประมาณท่ีเสนอขอ 56,170.68      ลานบาท 

 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   15,669.89      ลานบาท 

15.72 

35.88 

22.80 25.60 23.19 

35.44 

14.61 

26.76 

ปงบประมาณ 

2562 

ปงบประมาณ 

2561 

 งบประมาณท่ีเสนอขอ         55,506.73      ลานบาท 

 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   16,987.51      ลานบาท 

สัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (%) สัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (%) 

งบประมาณแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
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30% 



ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

1. แผนดาน ววน. และ

แผนรายสาขา ท่ีมี

เปาหมาย&3H 

2. ระบบงบประมาณ 

แบบ Multiyear และ 

block grant 

3. โปรแกรมสําคัญ

ขนาดใหญ และ

โครงสรางพ้ืนฐาน 

4. ระบบสงเสริม กลไก

เครือขายพัฒนา ววน. 

และบุคลากร 

สงมอบระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมท่ีดี 

มีประสิทธิภาพสูง มี Accountability ขับเคลื่อนการ

พัฒนา ววน. ของประเทศ 

สกสว.  
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• จัดสรรงบประมาณเปนวงเงินรวม ใหหนวยงานสามารถบริหาร

งบประมาณไดอยางอิสระ ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพ  

• แผนงานสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องจนบรรลุผลสําเร็จ 

• เพ่ือตอบโจทยวิจัยที่เปนวาระสําคัญของประเทศ เชน Innovation H

ub, EEC, BCG, Spearhead เปนตน 

• จัดสรรงบประมาณ 1 – 3 ปตอเนื่อง โดยไมตองยื่นคําของบประมาณ

ของแผนงานนั้นอีก 

• กองทุนฯมี Absorptive Capacity มีความยืดหยุน (งานมา เงินไป) 

 

การจัดสรรงบประมาณแบบ Block Grant/ Multi-year Budgeting 



แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่เกิดจากการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
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4 Platforms  

12 Programs  

17 Sectors 

Top Down/ Bottom up 



1. ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร

ระดับชาติโดยมี 
Priority setting  

3. ความยืดหยุนในการ
บริหารจัดการ 

• Multi-year budgeting 
• Block grant 

5. ธรรมาภิบาล  
• ความโปรงใส 
• ตรวจสอบได 

ระบบการจัดสรร 

งบประมาณ ดาน ววน.  

ภายใต 

กองทุนสงเสริม ฯ 

นวัตกรรมการบริหารจัดการงบประมาณ 

ของประเทศทางดาน ววน. 

การจัดสรรงบประมาณ ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายใตกองทุนสงเสริม ฯ 
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4. จัดสรรใหครอบคลุมกับ

หนวยงานในระบบ ววน. 

ตาม Performance-Based 

ของหนวยงาน 

2. วางแผนประมาณ 

การกรอบวงเงินงบประมาณ

ลวงหนา 3 – 5 ป  
(รายรับและรายจายของกองทุนฯ)  

6. ติดตามประเมินผล 

- การเบิกจายงบประมาณ 

- ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์/ผลกระทบ 



ระบบบรหิารงบประมาณแบบบูรณาการท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ 
ปงบประมาณ (รายไดจากเงินงบประมาณของแผนดิน) 

- งบแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตาม Priority setting 

- งบริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สาํคัญของประเทศ 

- งบแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (งบบูรณาการ) 

- งบพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

- งบพัฒนากําลงัคน 

- งบริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สําคัญของประเทศ 

2563 

2564 

- งบแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตาม Priority setting 

- งบริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สาํคัญของประเทศ 

  

2565 

Review/Revise 

Reallocate 

Reallocate 
Replace 
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Review/Revise 

Review/Revise 



สกสว. 

สภานโยบายฯ 

สํานักงบประมาณ 

ครม. 

-เสนอแนะแผนดาน ววน. และกรอบวงเงินงบประมาณ 

-เสนอระบบการจัดสรรงบประมาณและบริหาร

งบประมาณแบบบูรณาการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ

วงเงิน 

- เสนอแผนดาน ววน. เพ่ือ ครม. ใหความเห็นชอบ 

- เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

แบบบูรณาการ เพ่ือ ครม. อนุมัติ 

ขาข้ึน : แผนและกรอบวงเงินงบประมาณ 

สกสว. จัดทําแผนดาน ววน. และ 

กรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน.  

สอวช. 

เสนอแผนและกรอบวงเงินงบประมาณ 

- กรอบวงเงิน งปม. ที่สภาฯ

เห็นชอบ 

ขออนุมัติกรอบวงเงิน

งบประมาณ 

อนุมัติ 

เสนอความเห็น 

แจงผล 

1 

2 

3 

4 

4 

4 5 

6 

เสนทางการขออนุมัติแผนและกรอบวงเงนิงบประมาณดาน ววน. 

-> ริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสําคัญ 

-> โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ 

กสว. 
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(พ.ร.บ.สภาฯ ม.44 (3),(4)) 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.41 (2)) 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.11 (1)) 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.11 (2)) 



เสนทางการอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปดาน ววน. 

สกสว. 

กสว. 

คกก.พิจารณา งปม. 

สภาผูแทนฯ 

เสนอหลักเกณฑการจัดทําคําขอ งปม.และการจัดสรร งปม.  อนุมัติ 

หนวยงานในระบบ ววน. 
คําขอ งปม.  

ประกาศหลักเกณฑการจัดทําคําของบ งปม.  

คําแนะนําในการพิจารณาคําขอ งปม. 

ในภาพรวมของกองทุนฯ 

พิจารณาคําขอ งปม. และ 

การจัดสรรงบประมาณจากกองทุน 

เสนอ นรม. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดาน ววน.  

กล่ันกรองและจัดลําดับความสําคัญ

ของคําขอ งปม. โดยผูทรงคุณวุฒิ  

คําขอ งปม. ในภาพรวมของกองทุนฯ 

รัฐมนตรีใหคําแนะนําแก กสว. 

ราง พ.ร.บ. งปม. ประจําป 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 ขาขึ้น : คําของบประมาณ 

สํานักงบประมาณ 

ครม. 

20 (พ.ร.บ.สงเสริมฯ ม.17 (2)) 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.44 (7)) 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.41 (6),(7)) 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.41 (3)) 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.12 (2)) 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.41 (5)) 

(พ.ร.บ.ระเบียบกระทรวงฯ ม.18 (1)) 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.44 (6)) 



แนวทางการจัดสรรงบประมาณดาน ววน.  

สกสว. 

สํานักงบประมาณ 

กสว. 

กองทุนสงเสริม ววน. หนวยงานในระบบ ววน. 

จัดสรร งปม. ววน. 

เขา สกสว. 

แจงผลการจัดสรร งปม. ใหหนวยงาน ววน. 

และจัดทํา Performance agreement ของแตละหนวยงาน  

ขาลง : งบประมาณดาน ววน. 

ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 

11 
13 

12 

21 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.55 (2)) 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.57 (1)) 

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.44 (10)) 



ท่ีมา: สอวช., สิงหาคม 2562 
22 

ท่ีมา: สอวช.,5 สิงหาคม 2562  



สกสว. 

 สอวช. 

โครงสรางแผน 

4 Platform 

(เปาหมาย) 

Program 

(แผนงานดาน) 

Sector 

(แผนงาน) 

Cluster  

(กลุมเรื่อง) 

Program 

(แผนงานดาน) 

Sector 

(แผนงาน) 

Cluster  

(กลุมเรื่อง) 

Cluster  

(กลุมเรื่อง) 

Cluster  

(กลุมเรื่อง) 

หนวยงาน 

แผนงาน 

ชุดโครงการ 
26 



การจัดสรรงบประมาณ 

สกสว. 

สกสว. จัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน

ตางๆ ภายในกลุมเรื่องน้ันๆ 

จัดสรรงบประมาณเปนยอดรวมตามกลุมเรื่อง 

โดยให PMU เปนผูรับผิดชอบกลุมเรื่องท้ังในดาน

การวิจัยและงบประมาณ 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

หนวยงาน 

PMU (Program Management Unit) เชน Funding agency/หนวยงานมหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ 24 



1. ความสอดคลองและคุณภาพแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

2. ความพรอมของหนวยงาน และนักวิจัย 

3. ตัวชี้วัดแนวทางการดําเนินงาน 

4. แผนการดําเนินงานและการบริหารจัดการงานวิจัย 

5. ความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ 

6. แผนการใชประโยชนในเชิงพาณิชย นโยบาย สาธารณะ ชุมชนและสังคม 

7. ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

เกณฑพ้ืนฐานของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

Output 

Outcome 

Impact 

หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ปงบประมาณ 2564 

25 



ขั้นตอนการกลัน่กรองคาํของบประมาณป 2564 

ประกาศผลการ

พิจารณาผานระบบ 

TIRAs  

ประกาศผล 

การกลั่นกรอง คร้ังที่ 1 

และ อาจเชิญหนวยงาน

มาประชุมบูรณาการ

รวมกัน  

ส.ค. - ก.ย. 2562 
หนวยงานปรับแกคําขอ

งบประมาณตามขอเสนอแนะ

ของกรรมการ ผานระบบ TI

RAs และกรอกขอมูลใน

ระบบ TIRAs-budgeting  

พ.ย. – ธ.ค. 2562   ธ.ค. 2562 

สกสว. เปดรับรางคําขอ

งบประมาณ (แผนงาน) 

และแผนปฏิบัติการดาน 

ววน. ของหนวยงาน ผาน

ระบบ TIRAs  

หนวยงานสงรายงาน

ทบทวนคําของบประมาณ

ดาน ววน. และกรอกขอมูล

ในระบบ TIRAs-budgeting  

 

ธ.ค. – ม.ค. 2562 ธ.ค. 2562 
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Performance  Based  Budgeting System (PBBS) 

• คํานวณคาใชจายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรม  

• กําหนดวงเงินงบประมาณลวงหนา ( Medium term Expenditure Framework, MTEF)  

• การรายงานผลจะเชื่อมโยงระหวางการดําเนินงานกับนโยบายของหนวยงานและรัฐบาล  

 

 
ขอดี ขอเสีย 

- เช่ือมโยงระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลที่จะไดรับ 

- ใหความสําคัญกับ Output 

- ใชการวางแผนกลยุทธ ในการกําหนด Output และ

งบประมาณ  

- จัดสรรงบประมาณเปนวงเงินรวม ( Block Grant ) ทํา

ใหเกิดความยืดหยุนในการใชงบประมาณ  

- ขาดการวเิคราะหความเช่ือมโยงระหวางนโยบาย 

แผนงาน โครงการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร/นโยบาย

ประเทศ 

- ใหความสําคัญกับ Output แตยังไมมองระยะยาวถึง O

utcome และ Impact 



คําถาม 

31 

 แผนงานวิจัยสอดคลองกับพันธกิจ/ ภารกิจของหนวยงานหรือไม? 

 มีโอกาสใหมๆ สําหรับการวิจัยและพัฒนาสําหรับหนวยงานหรือไม? 

 การจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มข้ึน หรือลดลงน้ัน ใหความสําคัญกับแผนงานวิจัยที่มีการจัดลําดับสูงสุด หรือ มีคุณภาพสูงสุด

หรือไม? 

 มีกระบวนการประเมินคุณภาพของการประเมนิแผนงานวิจัย? ทั้งคุณภาพการประเมินและกลไกการประเมนิ 

 มีกระบวนการประเมิน (peer or competitive merit review process) แผนงานวิจัยที่ดีที่สุด และจัดลําดับแผนงานวิจัย  

    ทั้งการประเมินแบบภายใน และภายนอกใชหรือไม? 

 มีการสนับสนุนแผนงานวิจัยที่สรางสรรคมากๆ แตความเสี่ยงที่จะลมเหลวสูงหรือไม? และมีการสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม

หรือไม? 

 มีการประเมินขอดี ขอเสีย การตัดโครงการทีล่าสมัยเพื่อนํางบประมาณมาสนับสนุนโปรแกรมใหมๆในหนวยงานหรือไม? 

 หนวยงานมีการดูแลรักษาโครงสรางพื้นฐานสําหรับการวิจัยหรือไม? รวมถึงทรัพยากรบุคคลดวย? 

 มีการจัดสรรงบประมาณในหนวยงานตองใหผูที่มีผลงานดีกอน เพื่อสงเสริมการแขงขัน และสรางผลกระทบสูสงัคมหรือไม? 

 มีการพิจารณาจัดสรรใหผูที่อาจจะมีประสิทธิภาพในการวิจัยตางกัน (ผลงานดี ถึงไมดี) เพื่อที่จะยังคงจํานวนผูทําวิจัยใน

หนวยงาน  



สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
Thailand Science Research and  Innovation  
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