สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รำยงำนกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ

1

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
เพื่อทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ จัดทำแผนกำรขับเคลื่อนปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
แบบบู ร ณำกำรของประเทศ กรอบแนวทำงกำรส่ งเสริม กำรวิจั ย และ
พัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำกำลังคน
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนและให้คำแนะนำ
หน่ ว ยงำนของรั ฐ ในกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ งจั ด ท ำตั ว ชี้ วั ด
ฐำนข้อมูล ดัชนี และกำรศึกษำวิจัยนโยบำย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรโดยตำแหน่ง

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ข้อมูลพืน้ ฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
งบประมำณ
รำยได้

107.2298 ล้ำนบำท

*เงินทุนสะสม

76.1689 ล้ำนบำท

อัตรำกำลัง (กรอบ/บรรจุจริง)
(160 /104) คน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560
หมำยเหตุ *เงินทุนสะสม หมำยถึง รำยกำรผูกพันตำมสัญญำ บันทึกข้อตกลง
จำกปีที่ผ่ำนมำ และเงินสำรองฉุกเฉิน ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ ให้เป็นรำยกำรผูกพันในปีงบประมำณ 2560 เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรมหำชน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
2. ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
3. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
4. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
5. ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
6. รศ. ศักรินทร์ ภูมริ ัตน
28 มิถุนำยน 2556
7. รศ. อำไพวรรณ ภรำดร์นุวัฒน์
28 มิถุนำยน 2556
8. นำยพสุ โลหำรชุน
28 มิถุนำยน 2556
9. นำยพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
28 มิถุนำยน 2556
10. นำงวิไลพร เจตนจันทร์
28 มิถุนำยน 2556
11. นำยสักกฉัฐ ศิวะบวร
28 มิถุนำยน 2556
11. เลขำธิกำร สวทน.
31 พฤษภำคม 2559
(ดร.กิติพงค์ พร้ อมวงค์)
12. ผู้อำนวยกำรสถำบันวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นสูง
(รศ.ดร.สมชำย ฉัตรรัตนำ /รักษำกำรแทน)
วิสัยทัศน์

310.9639 ล้ำนบำท

1 กรกฎำคม 2559

วันที่หมดวำระ
27 มิถุนำยน 2560
27 มิถุนำยน 2560
27 มิถุนำยน 2560
27 มิถุนำยน 2560
27 มิถุนำยน 2560
27 มิถุนำยน 2560
30 พฤษภำคม 2563
จนกว่ำจะได้มีกำร
แต่งตั้งผู้อำนวยกำรฯ

ภำคเกษตร อุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง และคนไทยมีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดีอย่ำงทั่วถึง
ด้วยควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ได้รับกำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม
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แบบประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ภำพรวม

สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ

Function
Base

ชื่อองค์กำรมหำชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชำติ

ชื่อผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย






สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA

ระดับคุณภำพ

88.64

(ระดับ 2)

ผลกำรปฏิบัติงำน
(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)
ระดับคุณภำพ


สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อำนวยกำร

ระดับคุณภำพ


ระดับคุณภาพ

(ระดับ 2)
ผลประเมินรำยองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภำพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดกำรประเมินองค์กร

Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA

สูงกว่ำเป้ำหมำย


สูงกว่ำเป้ำหมำย


สูงกว่ำเป้ำหมำย


สูงกว่ำเป้ำหมำย


สูงกว่ำเป้ำหมำย


ระดับคุณภำพ

88.64

องค์ประกอบ
กำรประเมิน
1. Function
Base

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

หลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้รับควำมเห็นชอบโดย
กรมบัญชีกลำงประกำศใช้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2560



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

หลักเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศสำหรับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย พ.ศ. 2560 ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำย
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศสำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31
มีนำคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
แผนบูรณำกำรกำรวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมำณ 2561 และกรอบ
งบประมำณขำขึ้น (preceiling)
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรจัดทำงบประมำณในลักษณะ
บูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ เมื่อวันที่ 10
กุมภำพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว



ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

1.1 หลักเกณฑ์กำรสนับสนุน
กองทุนพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(Technology and
Innovation enterprise
development fund
:TED Fund)
1.2 หลักเกณฑ์กำรส่งเสริม
กำรลงทุนภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ
สำหรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์ผ่ำนควำมเห็นชอบโดย
คณะกรรมกำรระดับชำติ

หลักเกณฑ์ผ่ำนควำมเห็นชอบโดย
คณะกรรมกำรระดับชำติ

1.3 แผนบูรณำกำรกำรวิจัย
และนวัตกรรม ประจำปี
งบประมำณ 2561

แผนบูรณำกำรกำรวิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ
2561 ผ่ำนควำมเห็นชอบโดย
คณะกรรมกำรระดับชำติ
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องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน
- หนังสือดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ ประจำปี 2559
- ระบบฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เผยแพร่ผ่ำน
http://stiic.sti.or.th/
- ใช้ข้อมูล วทน. ของประเทศสำหรับ
International Database /IMD
Ranking /UNESCO Ranking ใช้ใน
กำรวำงแผน /มำตรกำรสนับสนุนเอกชน
กรณีที่ 1 ประชำสัมพันธ์โดยหน่วยงำน
ผ่ำนเครือข่ำยต่ำง ๆ เช่น โทรทัศน์ช่อง
3, 5, 7, 9 งำน Food Innopolis Open
house งำนลงนำมควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนเครือข่ำยเพิ่มเติม จัดงำน CEO
Innovation Forum 2017 จัดงำน
Talent Mobility for Food
Innovation เป็นต้น
กรณีที่ 2 จัดงำนโดยได้รับกำรสนับสนุน
จำกหน่วยงำนอื่น เช่น เชิญสื่อ
ต่ำงประเทศเยี่ยมชมโครงกำร กระทรวง
กำรต่ำงประเทศ ได้นำคณะทูต
ต่ำงประเทศเข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำน
โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร
จัดกิจกรรม Food Technology จัดทำ
Press Release เพื่อเผยแพร่และ
นำเสนอควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
ผ่ำนกลไกของทีมงำนโฆษกรัฐบำล เป็นต้น
กรณีที่ 3 กำรประชำสัมพันธ์ทั่วไป
ผ่ำนวิทยุ NBT (บทสัมภำษณ์) หรือ
สื่อ Social Media เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
1) จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนควำมเป็น
ผู้ประกอบกำรให้แก่นักศึกษำ
ปัจจุบันพัฒนำได้ 25,402 คน
2) กำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร ปัจจุบันพัฒนำได้
8 รำยวิชำ
3) กำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ผู้สอน
ปัจจุบันพัฒนำได้ 1,021 คน
4) กำรพัฒนำศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลัยและกิจกำรขนำดใหญ่ใน
กำรบ่มเพำะและเร่งกำรเติบโตของ
วิสำหกิจเริ่มต้นจำนวน ปัจจุบัน
ดำเนินกำรแล้วเสร็จจำนวน 8 ศูนย์

1. Function
Base (ต่อ)

1.4 กำรจัดทำฐำนข้อมูล
ดัชนีวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.)
ของประเทศ

จัดทำฐำนข้อมูลดัชนีวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
ของประเทศ ที่ใช้ในกำรติดตำม
สถำนกำรณ์และแนวโน้ม วทน.
ของประเทศ ซึ่งมีหน่วยงำนอื่น
หรือบุคคลอื่นนำไปอ้ำงอิง หรือใช้
ประโยชน์

2. Agenda
Base

2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้
ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนใน
กำรขับเคลื่อน Food
Innopolis

-สื่อทั้งทำงโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์
และวิทยุ มีกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมต่ำงๆ ของ Food
Innopolis
-ฟรีทีวีไม่น้อยกว่ำ 5 ช่อง
-วิทยุไม่น้อยกว่ำ 3 สถำนี
-สื่อสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 8 สื่อ

1) จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนควำม
2.2 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เป็นผู้ประกอบกำรให้แก่นกั ศึกษำ
ระบบนิเวศน์ของ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 10,000 คน
วิสำหกิจเริ่มต้น และ
2)
กำรพั
ฒนำหลักสูตรด้ำนควำมเป็น
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ผู
ป
้
ระกอบกำร
โดยพัฒนำแล้ว
แห่งกำรประกอบกำร
เสร็จในปีงบประมำณ 2560
ไม่น้อยกว่ำ 5 รำยวิชำ
3) กำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ผู้สอน
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 300 คน
4) กำรพัฒนำศูนย์ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัยและกิจกำร
ขนำดใหญ่ในกำรบ่มเพำะและเร่ง
กำรเติบโตของวิสำหกิจเริ่มต้น
จำนวน โดยมีศูนย์ที่เริ่ม
ดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 8 ศูนย์

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน





สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
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องค์ประกอบ
กำรประเมิน
2. Agenda
Base (ต่อ)

3. Area Base

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

2.3 ขับเคลื่อนกลไก Talent 1) กลไก Talent Mobility 1 กลไก
Mobility
2) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
เพื่อดำเนินกำรจัดทำข้อมูล
และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนทุนกระทรวง
วิทยำศำสตร์ฯ รวมถึงนักเรียน
ทุนอื่นๆ ที่ปฏิบัติงำนอยู่ใน
มหำวิทยำลัยหรือสถำบันวิจัย
ภำครัฐ ออกไปปฏิบัติงำนเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำง
กำรแข่งขันของภำคเอกชน 4
หน่วยงำน
3) ข้อมูลนักเรียนทุนที่ปฏิบัติงำน
อยู่ในมหำวิทยำลัยหรือ
สถำบันวิจัยของภำครัฐที่ระบุ
ข้อมูลพื้นฐำน ควำมเชี่ยวชำญ
รวมถึงประสบกำรณ์ทำงำน
ของนักเรียนทุน อย่ำงน้อย
600 คน
4) นำร่องกำรเคลื่อนย้ำย
บุคลำกรที่เป็นนักเรียนทุนไป
ปฏิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำรในรูปแบบ
โครงกำร Talent Mobility
โดยมีกำรเชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนให้ทุนที่สนับสนุน
ทุนวิจัยที่สนับสนุนกำรทำงำน
กับภำคอุตสำหกรรม
อย่ำงน้อย 5 โครงกำร
3.1 กำรพัฒนำเทคโนโลยี
พัฒนำกลไกเพื่อขยำยผลสู่
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กำรท่องเที่ยวของ
จังหวัด

ผลกำรดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

1) กลไกกำรสนับสนุน Talent Mobility
สำหรับนักเรียนทุนด้ำน วทน.
2) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพื่อ
ดำเนินกำรจัดทำข้อมูลและจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุน
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ รวมถึง
นักเรียนทุนอื่นๆ ที่ปฏิบัติงำนอยู่ใน
มหำวิทยำลัยหรือสถำบันวิจัยภำครัฐ
ออกไปปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่ง ขันของ
ภำคเอกชน กับ มจธ. มช. ม.มหิดล
สกว. (พวอ.)
3) ข้อมูลนักเรียนทุนที่ปฏิบัติงำนอยู่ใน
มหำวิทยำลัยหรือสถำบันวิจัยของ
ภำครัฐที่ระบุข้อมูลพื้นฐำน
ควำมเชี่ยวชำญ รวมถึงประสบกำรณ์
ทำงำนของนักเรียนทุนที่เป็นปัจจุบัน
จำนวน 813 คน
4) นำร่องกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรที่เป็น
นักเรียนทุนไปปฏิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำรในรูปแบบโครงกำร
Talent Mobility โดยมีกำร
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนให้ทุนที่
สนับสนุนทุนวิจัยที่สนับสนุน
กำรทำงำนกับภำคอุตสำหกรรม
จำนวน 18 โครงกำร



กลไกกำรพัฒนำดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดมี
รูปแบบ ดังนี้
1) Digital Content Camp
2) Digital Marketing
3) Business Matching
4) Digital Consulting & Technology
Provider
มีกำรนำเสนอต้นแบบ ให้กำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) และมีกำรนำไป
พัฒนำร่วมกัน ณ จังหวัดขอนแก่น



สรุปผล
ประเมิน

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
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องค์ประกอบ
กำรประเมิน
4. Innovation
Base

5. Potential
Base

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

4.1 ระดับควำมสำเร็จของ
ร้อยละ 80
กำรสำรวจควำมพึง
พอใจและพัฒนำกำรให้
บริกำร
4.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำย
ร้อยละ 96
ตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
4.3 กำรพัฒนำด้ำนกำร
4 คะแนน
กำกับดูแลกิจกำร
4.4 ข้อเสนอกำรพัฒนำขีด เรื่อง ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
ควำมสำมำรถของ
จัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมใน
หน่วยงำน
กำรบริหำรจัดกำรระบบงำนและ
ทรัพยำกรบุคคล
กำรจัดทำและดำเนินกำร
ตำมแผนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ

ผลกำรดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

ร้อยละ 81.99



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ร้อยละ 99.56



4.5 คะแนน



ดำเนินงำนสำเร็จตำมแผนงำน
สวทน. ได้รำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำร
กำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของเลขำธิกำรและ
คณะกรรมกำรบริหำรฯ ได้เห็นชอบ
ผลกำรดำเนินงำนแล้ว
ยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ได้รับ
(พ.ศ. 2560 - 2579) ผ่ำนควำมเห็นชอบ
ควำมเห็นชอบโดยคณะกรรมกำร โดย สวนช. ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2560
ระดับชำติ
เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560





สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ผลประเมินรำยตัวชีว้ ัด  หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย (ผ่ำน)
 หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ไม่ผ่ำน)

7

ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดกำรประเมินผู้อำนวยกำร : ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)
ระดับคุณภำพ

องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

2.1 กำรประเมินผลงำนผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
2.1.1 สัญญำจ้ำง
ผลกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดองค์กร
ผู้อำนวยกำร
ในส่วนที่ 1 (กำรประเมินองค์กร)
องค์กำรมหำชน
2.1.2 กำรดำเนินกำรตำม กำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดสำนักงำน
ตัวชี้วัดสำนักงำน
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.
2.2 สมรรถนะทำงกำรบริหำรของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
2.2 สมรรถนะทำงกำร
1) ภำวะผู้นำ
บริหำรของ
ผู้อำนวยกำรองค์กำร 2) วิสัยทัศน์
มหำชน
3) กำรวำงกลยุทธ์
4) ศักยภำพเพื่อกำรปรับเปลี่ยน
5) กำรควบคุมตนเอง
6) กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน

เป้ำหมำย

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อำนวยกำร

ระดับคุณภำพ


ระดับคุณภาพ

ผลกำรดำเนินงำน ผลประเมิน

ผลงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย
ทุกองค์ประกอบ



ผลงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย
ทุกองค์ประกอบ



คกก. มำกกว่ำกึ่ง
หนึ่งประเมิน ผ่ำน
คกก. มำกกว่ำกึ่ง
หนึ่งประเมิน ผ่ำน
คกก. มำกกว่ำกึ่ง
หนึ่งประเมิน ผ่ำน
คกก. มำกกว่ำกึ่ง
หนึ่งประเมิน ผ่ำน
คกก. มำกกว่ำกึ่ง
หนึ่งประเมิน ผ่ำน
คกก. มำกกว่ำกึ่ง
หนึ่งประเมิน ผ่ำน

คกก. ทั้งคณะ
ประเมินผ่ำน
คกก. ทั้งคณะ
ประเมินผ่ำน
คกก. ทั้งคณะ
ประเมินผ่ำน
คกก. ทั้งคณะ
ประเมินผ่ำน
คกก. ทั้งคณะ
ประเมินผ่ำน
คกก. ทั้งคณะ
ประเมินผ่ำน



สรุปผล
ประเมิน
สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
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สรุปผลงำนสำคัญตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กำรมหำชน










หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนกองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation
Enterprise Development Fund :TED Fund)
หลักเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย พ.ศ. 2560
แผนบูรณำกำรกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ 2561
กำรจัดทำฐำนข้อมูลดัชนีวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบนิเวศน์ของวิสำหกิจเริ่มต้น และกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งกำรประกอบกำร
ขับเคลื่อน Food Innopolis
ขับเคลื่อนกลไก Talent Mobility
กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด
จัดทำยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
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ข้อสังเกต
 สวทน. มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนระดั บ คุณ ภำพ มี ผ ลงำนเป็ น ประโยชน์ ต่ อกำรศึ ก ษำวิ จั ย พั ฒ นำ และต่ อยอด
ด้ำนวิทยำศำสตร์ไปสู่เชิงพำณิชย์ เช่น กำรจัดทำฐำนข้อมูลดัชนีวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
ของประเทศที่ใช้ในกำรติดตำม สถำนกำรณ์และแนวโน้ม วทน. ของประเทศ ควรประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนรู้จักเพื่อให้เข้ำถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์นี้มำกขึ้น และสำมำรถนำข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ ต่อยอดกำรศึกษำวิจัย กำรวำงแผนงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ ตลอดจนกำรผลิตสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี
สินค้ำ เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคมในอนำคตได้
 ควรเสริมให้มีกำรกำหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ให้มำกขึ้น
 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบนิเวศน์ของวิสำหกิจเริ่มต้น และกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งกำรประกอบกำรเป็น
โครงกำรที่สำคัญ หำกมีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องและติดตำมวัดผลลัพธ์ เช่น จำนวนผู้ประกอบกำรที่สำมำรถ
ดำเนินกิจกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง มีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น เป็นต้น จะสำมำรถบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ ควำมสำเร็จของโครงกำร
ได้ดียิ่งขึ้น

10

