สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รำยงำนกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

1

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง

ข้อมูลพืน้ ฐำน

1. เพื่อสนับสนุนการวิจัย ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งการวิจั ยเพื่อ สร้า ง
รากฐานวิชาการและการวิจัยเพื่อนาผลไปใช้ประโยชน์โดยตรง
2. เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิจัย
3. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
4. เพื่อระดมทุนเข้าสู่ระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

งบประมำณ

1,943.1313 ล้านบาท

รำยได้

771.0439 ล้านบาท

เงินทุนสะสม

3,660.8425 ล้านบาท

อัตรำกำลัง (กรอบ/บรรจุจริง) (185/183) คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
ประธาน
กรรมการ
กรรมการโดย
ตาแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่หมดวำระ

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

16 ธันวาคม 2557

16 ธันวาคม 2560

2. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
3. ปลัดกระทรวงกลาโหม
4. ปลัดกระทรวงการคลัง

16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557

16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560

16 ธันวาคม 2557

16 ธันวาคม 2560

16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557

16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560

16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557

16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560

16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
9 พฤษภาคม 2556

16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
8 พฤษภาคม 2564

5. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
9. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและ
เลขานุการ

11. ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12. ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
13. ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา
14. รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
15. ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
16. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์
17. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
18. ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
วิสัยทัศน์

สานพลังการวิจยั และนวัตกรรม เพือ่ เปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน 20 ปี
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แบบประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

Function
Base

องค์กำรมหำชน

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

Agenda
Base

Area
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

-

Innovation
Base

ภำพรวม

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ระดับต้อง
ปรับปรุง

85.43

ต่ากว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

●

ผลกำรปฏิบัติงำน

ผู้อำนวยกำร
องค์กำรมหำชน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภำพ

●

●

(ระดับ 3)

ผลประเมินรำยองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภำพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดกำรประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

องค์ประกอบ
กำรประเมิน
1. Function
Base

2. Agenda Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

ต่ากว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง

Area
Base
-



ประเด็นกำรประเมิน

85.43

●
เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

1.1 ร้อยละโครงการวิจยั และพัฒนาที่นาไปใช้ประโยชน์ในปีบัญชี 2560

72

73.08



1.2 จานวนทุน/โครงการวิจัยที่มกี ารร่วมทุนกับ สกว. ในลักษณะ co-funding
ไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อทุน/โครงการวิจัย
1.3 ร้อยละความสาเร็จของการทาสัญญาโครงการ ABC
(Area-Based Collaborative Research) เทียบกับแผนงาน
1.4 ระยะเวลาเฉลีย่ ที่ใช้ในการพัฒนาโครงการประเภทวิจยั และพัฒนา

430

990



100

99.27



57

56.97



1.5 อัตราส่วนผลงานวิจยั เชิงวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการนานาชาติต่อจานวนโครงการของฝ่ายวิชาการที่แล้วเสร็จ
2.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

2.86

2.87



100

100



2.2 ร้อยละชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์

100

100



ไม่มีผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 95.45



ระดับคะแนน
4 ขึ้นไป
100

4.2000



100.67



100

101.62



100

100.40



3. Area Base

ไม่มีตัวชี้วัด

4. Innovation
Base

4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

ร้อยละ 80

4.2 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่าย

ร้อยละ 96

4.3 การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
5. Potential
Base

คะแนน
ITA

5.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ร้อยละความสาเร็จในการทาสัญญาฝ่ายอุตสาหกรรมเทียบกับแผนงาน
5.2 การพัฒนากาลังคนวิจัยของประเทศ
- ร้อยละความสาเร็จในการทาสัญญาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
เทียบกับแผนงาน

5.3 การพัฒนากาลังคนวิจัยของประเทศ
- ร้อยละความสาเร็จในการทาสัญญาโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจยั เพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) เทียบกับแผนงาน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

ตากว่า
เป้าหมาย



สูงกว่า
เป้าหมาย
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องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

5.4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศ
- ร้อยละความสาเร็จในการทาสัญญาหน่วยบูรณาการวิจยั เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Research: SRI) เทียบแผนงาน

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

100

103.56



ผลประเมินรำยตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
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สรุปผล
กำร
ประเมิน

ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดกำรประเมินผู้อำนวยกำร : ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมำศ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

สมรรถนะ

สรุปผลประเมินผู้อำนวยกำร

สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ระดับคุณภำพ

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผลกำร
ประเมิน

2.1 กำรประเมินผลงำนผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
1. สนับสนุนการวิจยั ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การวิจยั เชิงนโยบาย การวิจัย
พื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ เพื่อผลิตผลงานวิจัย สร้าง
95
องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายที่มี
คุณภาพสูง
2. ร้อยละโครงการสนับสนุนการสร้างนักวิจัย และเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของนั ก วิ จั ย และสถาบั น วิ จั ย ของประเทศ
ประกอบด้วย 1. ฝ่ายวิจัยเชิงวิชาการ 2. โครงการปริญญา
95
เอกกาญจนาภิเษกโครงการพัฒนาวิจั ย และงานวิจั ย เพื่ อ
อุตสาหกรรม หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์
3. ร้อยละความร่วมมือกับแหล่งทุนและสถาบันวิจยั
20
ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ
2.1.2 กำร
4. การดาเนินการตามตัวชี้วัดสานักงาน ก.พ.ร.
มีผลเป็นไปตาม
ประเมินองค์กร
เป้าหมายทุก
ตัวชี้วัด
2.1.3 งำนอื่นๆ ที่ ไม่มี
คณะกรรมกำร
มอบหมำย
2.2 สมรรถนะทำงกำรบริหำรของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
2.1.1 สัญญำจ้ำง
ผู้อำนวยกำร
องค์กำรมหำชน

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
98.33



97.45



20



องค์ประกอบที่ 4
มีผลต่ากว่า
เป้าหมาย
-


-

2.2.1 ภาวะผู้นา

คะแนนเฉลี่ย 3.0

สูงกว่าเป้าหมาย



2.2.2 วิสัยทัศน์

คะแนนเฉลี่ย 3.0

สูงกว่าเป้าหมาย



2.2.3 การวางกลยุทธ์

คะแนนเฉลี่ย 3.0

สูงกว่าเป้าหมาย



2.2.4 ศักยภาพเพือ่ การปรับเปลีย่ น

คะแนนเฉลี่ย 3.0

สูงกว่าเป้าหมาย



2.2.5 การควบคุมตนเอง

คะแนนเฉลี่ย 3.0

สูงกว่าเป้าหมาย



2.2.6 การสอนงานและ การมอบหมายงาน

คะแนนเฉลี่ย 3.0

สูงกว่าเป้าหมาย



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
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สรุปผลงำนสำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 สกว.ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรากฐานวิชาการและการวิจัยเพื่อ
นาผลไปใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 1,975 ทุน/โครงการ
 ได้สร้างนักวิจัยอาชีพ เป็นจานวน 879 คน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิจัย
 ได้ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัยและเกิดการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 73%
 เกิดการระดมทุนเข้าสู่ระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เป็นจานวนกว่า 1,004 โครงการ (นับเฉพาะโครงการที่ร่วมทุน
ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป) คิดเป็นมูลค่า 730 ล้านบาท
ข้อสังเกต
1) สกว. มีผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 (Function Base) สูงกว่าเป้าหมาย ยกเว้นตัวชี้วัดที่ 1.3 “ร้อยละ
ความสาเร็จของการทาสัญญาโครงการ ABC (Are-Based Collaborative Research) เทียบกับแผนงาน” ที่ผลการดาเนินงาน
ต่ากว่าเป้าหมายแล้ว พบว่า สกว. มีผลการดาเนินงานเท่ากับร้อยละ 99.27 ซึ่งใกล้เคียงค่าเป้าหมายร้อยละ 100
2) สกว. ไม่ มี การด าเนิน งานตั วชี้ วั ด ที่ 4.1 “ระดั บ ความส าเร็ จ ของการสารวจความพึ งพอใจและพัฒ นาการ
ให้บริการ” ดังนั้น สกว. ควรพิจารณาให้มีผู้ประเมินจากภายนอกดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้วย
3) ตัวชี้วัด “ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย” (จานวนเงินที่เบิกจ่ายได้จริงเทียบกับจานวนเงินค่าใช้จ่าย
ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน) มีผลการดาเนินงานเท่ากับร้อยละ 95.45 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 96 เล็กน้อย โดยที่ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดสาคัญตามนโยบายรัฐบาล สกว. ควรทบทวนสาเหตุที่การเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้าและวางแผนการเบิกจ่ายให้เหมาะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ฝ่ายบริหารควรเร่งรัดและรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมายต่อคณะกรรมการองค์การมหาชนทุกไตรมาส
4) ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 5 Potential Base ที่ สกว. มีผลการดาเนินการสูงกว่าแผน (เกินร้อยละ 100) ในทั้ง 4
ตัวชี้วัด ได้แก่ “ร้อยละความสาเร็จในการทาสัญญาฝ่ายอุตสาหกรรมเทียบกับแผนงาน” “ร้อยละความสาเร็จในการทาสัญญา
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เทียบกับแผนงาน” “ร้อยละความสาเร็จในการทาสัญญาโครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เทียบกับแผนงาน และ “ร้อยละความสาเร็จในการทาสัญญาหน่วยบูรณาการวิจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Research: SRI) เทียบแผนงาน” มีผลการดาเนินงานเป็น ร้อยละ 100.67 ร้อยละ 101.62 ร้อยละ
100.40 และร้อยละ 103.56 ตามลาดับ สกว. ควรพิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดค่าเป้าหมายในอนาคต หากผลการ
ดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายตามแผนมากเกินร้อยละ 5 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการวางแผนงานและผลการปฏิบัติงานขององค์กร
มีความสอดคล้องกัน
5) สกว. ควร กาหนดเป้าหมายเทียบเคียงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ (Benchmarking)
อันจะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะเป็นผู้นาด้านการบริหารจัดการการวิจัยในเอเชีย
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