รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ครั้งที่ 2/2564 วันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ หองประชุม 1 สกสว. ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
******************************************

ที่ปรึกษาและกรรมการผูมาประชุม
1. ดร.พสุ โลหารชุน
2. นายวนัส แตไพสิฐพงษ
3. ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย
4. ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ
5. ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
6. คุณวิโรจน นรารักษ
7. นางอมรรัตน ภูมิวสนะ
8. นางภัทรพร วรทรัพย
9. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค
10. รศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา
11. ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
12. รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน
13. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
14. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการ
ผูอำนวยการกองจัดทำงบประมาณดานสังคม 2
แทนผูอำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
ผูอำนวยการสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม

ก. ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1. รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
2. รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย

รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
และผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
รักษาการรองผูอำนวยการดานการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมและเครือขายและผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบและ
เครือขายวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

-23. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
4. ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
5. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
6. รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
7. ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองออน ลูอิส
8. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
9. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
10. ผศ.ดร.อมรรัฏค เจริญโชติธรรม
11. ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
12. ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร
13. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
14. นางสุรีรัตน ชะนะมา
15. นางสาวสุจารี สอนงาย
16. นางชลนภา ชื่นชมรัตน
17. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
18. นางสาวนิศารัฐ พรศิริประเสริฐ
19. นางสาวพิมพปวีณ สาพิมพ
20. นางสาววิภาวี มะมา
21. นางสาวเวธนี ตั้งสินมั่นคง
22. นายปกรัฐ กนกธนาพร
23. นางสาวปรานวดี แกวเมือง
24. นางสาวปวีณา นุมรอด
25. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
26. นางสาววริศรา ชื่นอารมย

รักษาการรองผูอำนวยการ ดานการบริหารและพัฒนาองคกร
ผูอำนวยการกลุมภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
รักษาการผูอำนวยการกลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูอำนวยการภารกิจการวิเคราะหสถานการณดาน ววน. ในและตางประเทศ
ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
ผูอำนวยการภารกิจอำนวยการ
ผูอำนวยการภารกิจดานการสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรูและนวัตกรรม
รองผูอำนวยการภารกิจการสงเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใชประโยชน
ผูบริหาร สกสว.
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการตรวจสอบภายใน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองคกร
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการจัดสรรงบประมาณ
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
ผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาซอฟตแวร
พนักงาน สกสว. หัวหนางานบัญชี
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน
ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

ข. ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1. ดร.วิภารัตน ดีออง
2. นางสาวดารินพร เจียมประดิษฐกุล
3. นางสาวปาริชาติ วองไว
4. นายเอกรัชต สอนประภา
5. ดร.นริสรา เมืองสวาง
เริ่มประชุมเวลา

9.00 น.

ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

สรุปผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่คณะกรรมการอำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2564 มีมติสำคัญเพื่อใหสำนั กงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ดำเนินการ ดังนี้
1. เห็นชอบตัวชี้วัด คาเปาหมายของกลยุทธ คาน้ำหนักของแตละกลยุทธและเกณฑระดับคะแนน
และแผนกลยุทธ สกสว. พ.ศ. 2564 – 2566
2. เห็นชอบการกำหนดประโยชนตอบแทนอืน่ ของผูอ ำนวยการ สกสว.
3. เรื่อง การขออนุมัติการปรับโครงสราง คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มีมติ ดังนี้
1) อนุมัติใหใชโครงสรางองคกรใหม นับตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564 และดำเนินการเปลี่ยน
ผานเขาสูโครงสรางองคกรใหมใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2564 โดยโครงสรางองคกร
ใหมประกอบดวย 6 สำนัก และ 2 หนวยงาน ตาม Function และ 5 กลุมภารกิจขับเคลื่อน
ตามเปาหมายและกลุมผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ กลุมภารกิจขับเคลื่อนสามารถมีความยืดหยุน
(Agile) ทั้งในเชิงจำนวน บทบาท และเปาหมายตามบริบทขององคกร และสถานการณดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2) ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังในภาพรวมจาก 191 อัตรา เปน 202 อัตรา ในปงบประมาณ
2564 และ 216 อั ตรา ในป งบประมาณ 2565 ตามลำดับ ภายใตเงื่อนไขที่ตองทำการ
ตรวจสอบหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ทั้งนี้หากตองดำเนินการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอ
อนุมัติ ขอใหฝายเลขานุการฯ เสนอแผนอัตรากำลังคนในชวง 5 ป โดยในระหวางนี้ให
ผูอำนวยการ สกสว. สามารถจัดบุคลากรในโครงสรางองคกรตามอัตรากำลังเดิมจำนวน
191 อัตรา ไปกอนได
3) เห็ น ชอบในหลั ก การโดยมอบหมายให ผ ู  อ ำนวยการ สกสว. สามารถกำหนดตำแหน ง
คุณสมบัติ ยุบเลิกตำแหนง คัดเลือก แตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนง และโอนยายบุคคล และ
การอื่นที่เกี่ยวของ แลวรายงานตอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาทดลองปรับเปลี่ยน (วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
4) เห็ น ชอบในหลั กการใหดำเนิน การจัดทำขอเสนอการปรับ ปรุงขอบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวของใหสอดคลองกับโครงสรางใหมและกลไกการบริหารงานตอไป
4. เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยวินัยและการดำเนินการทางวินัย สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
5. เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง การตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2

สรุปผลจากการประชุมสภานโยบายการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

รศ.ดร.ป ท มาวดี โพชนุ ก ู ล ผู  อ ำนวยการ สกสว. นำเสนอว า ตามที่ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 โดย
มีมติสำคัญซึ่งเกี่ยวของกับสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
1. ที่ประชุมสภานโยบายฯ ไดเห็นชอบการแตงตั้งประธานคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) ประธาน
กรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประธานกรรมการ
พิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1.1 แตงตั้ง ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.)
1.2 แตงตั้ง รศ.ดร.ประดิษฐ วรรณรัตน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการพิจารณางบประมาณดาน
การอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ 2565
1.3 แตงตั้ง ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการพิจารณางบประมาณดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ 2565
2. สภานโยบายฯ มี มติ เ ห็ น ชอบกรอบวงเงิน งบประมาณประจำป ดานการอุด มศึก ษา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรอบงบประมาณ 117,880 ลานบาท โดยจำแนกตามงบประมาณที่ส อดคล องกั บ
มาตรา 45 แหง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562
3. เห็ น ชอบการแต งตั ้ง ดร.ณรงค ศิร ิเลิศวรกุล ผูอำนวยการสำนักงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนกรรมการผูแทนหนวยงานในกระทรวง อว. ที่มิใชสถาบันอุดมศึกษา ใน กสว.
ทั้งนี้อยูระหวางการพิจารณาการจัดทำคำสั่งแตงตั้งตอไป
4. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.
2563 ได เ ห็ น ชอบแผนด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง สำหรั บ
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 และกรอบวงเงิ น งบประมาณด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ
วงเงินที่สอดคลองกับแผนแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ กสว. เสนอแนะ และมอบหมายใหนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เห็นชอบตอไปนั้น

-5ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 ไดมีมติอนุมัติตามที่สภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จำนวน 24,400 ล า นบาท และระบบการจั ด สรรและบริ ห ารงบประมาณแบบบู ร ณาการที่
มุงผลสัมฤทธิ์
2. ยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่องแนวทางการจั ดทำ
งบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยให ส ภานโยบายการอุ ดมศึ กษาฯ เสนอสำนักงบประมาณพิจ ารณาตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ ให
สำนั กงานสภานโยบายการอุ ดมศึกษาฯ สกสว. และหนว ยงานที่เกี่ย วของรับ ความเห็น ของสำนักงานสภา
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ขอสังเกตของสำนักงบประมาณ และขอเสนอแนะของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไปพิจารณาดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย ดังนี้
หนวยงาน

ขอสังเกตกรณีการสนับสนุน
งบประมาณดาน ววน.

หมายเหตุ

1. สำนักงบประมาณ

 เ ส น อ ใ ห  ว า ง แ น ว ท า ง ก า ร จ ั ด ล ำ ดั บ
ความสำคัญของแผนงาน โดยมุงเนนการให
ความสำคัญกับแผนงานที่สงผลตอภาคการ
ผลิ ต การผลิ ต งานวิ จ ั ย ที ่ ภ าครั ฐ สามารถ
นำไปใชประโยชนเพื่อตอยอดได
 ส ง เสริ ม การให ค วามสำคั ญ กั บ การเพิ่ ม
บทบาทและการมีสวนรวมของภาคเอกชน
ใหมากขึ้น

 ใหย กเวน การปฏิบ ัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
12 ตุ ล าคม 2563 เรื ่ อ ง
แนวทางการจัดทำ
งบประมาณและปฏิ ทิ น
ร า ย จ  า ย ป ร ะ จ ำ ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามที่กระทรวง อว. เสนอ

2. คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

 ใหสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ยื่นคำขอตั้ง
งบประมาณรายจายต อสำนั กงบประมาณ
โดยจะตองมีความสอดคลองกับกฎหมายวา
ด ว ย “วิ น ั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ และ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ”

 ใหย กเวน การปฏิบ ัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
12 ตุ ล าคม 2563 เรื ่ อ ง
แนวทางการจัดทำ
งบประมาณและปฏิ ทิ น
ร า ย จ  า ย ป ร ะ จ ำ ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามที่กระทรวง อว. เสนอ
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ขอสังเกตกรณีการสนับสนุน
งบประมาณดาน ววน.

3. สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

 ให สกสว.จัดทำหลักเกณฑการประเมินผล
การดำเนิ น งานในแต ล ะแพลตฟอร ม และ
โปรแกรม (เพื ่ อ สะท อ นผลสั ม ฤทธิ ์ ก าร
ดำเนินงานที่ผานมา)
 มุงเนนการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่มุงเนนการพัฒนาเชิงพื้น ที ่เพื่ อลดความ
เหลื่อมล้ำ และ การสนับสนุนใหประชากร
สามารถพึ่งพาตนเองไดในภาวะวิกฤต

4. สำนักงาน ก.พ.ร.

 มุงเนนการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อจัดการและ
แก ไขป ญ หาวิ กฤตในอนาคตของประเทศ
เช น การสนั บ สนุ น งานวิ จ ั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการ
แพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ Covid-19
เปนตน
 การกำหนดมาตรการ/แรงจูง ใจเพื่ อสร า ง
ความร ว มมื อ จากภาคเอกชนและกลุ ม
วิสาหกิจสังคมใหมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น
 วางแนวทางบูร ณาการการทำงานรว มกั น
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน เปนตน เพื่อ
เรงพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัยที่
เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อรองรับงานวิจัย
ที่มีคุณภาพสูงในอนาคต เชน สาขาหุนยนต
และระบบอัตโนมัติ ปญญาประดิษฐสาขาป
โตรเคมี เคมีภ ัณฑ พลังงานและพลั ง งาน
ทดแทน ที่ชวยตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
ที่มีความทาทาย เปนตน

หมายเหตุ

มติที่ประชุม รับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควรนำขอเสนอแนะที่ไดรับมาพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของ สกสว. ในอนาคตตอไป โดยในหลาย
ประเด็น สกสว. ไดดำเนินการแลว ทั้งนี้อาจนำเสนอเพื่อใหคณะกรรมการรับทราบในการประชุมครั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 1.4

แนวทางการปรับปรุงระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา คุณสมบัติ และลักษณะ
ตองหาม การแตงตั้ง และการพนจากตำแหนงของประธานกรรมการ กรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นำเสนอวา ตามที่
ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีประเด็นในขอกฎหมาย
เกี่ยวกับการพนจากตำแหนงกรรมการผูแทนหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ที่สังกัดกระทรวง อว. ซึ่งไมใช
สถาบันอุดมศึกษา นั้น
เนื่องจากผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูแทนหนวยงานในลำดับสำรองบางทานไดพนจากการดำรง
ตำแหนงแลว จึงควรพิจารณาแนวทางการปรับปรุงระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา คุณสมบัติ และลักษณะตองหาม การแตงตั้ง และการพนจาก
ตำแหนงของประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 โดยเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมายเพื่อพิจารณาความเหมาะสมตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564)

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล นำเสนอราง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15
มกราคม พ.ศ. 2564 ตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 ที่นำเสนอ โดย
ไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

สรุปผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.)

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.) ไดมีการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ไดมีมติให สกสว. ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง มีการดำเนินการ ดังนี้
1) เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนประธานกรรมการ เพื่อดำรงตำแหนงใน
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดย สกสว. ไดดำเนินการเสนอตอที่
ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 โดย

-8สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ไดมีมติเห็นชอบการแตงตั้ง ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน เพื่อดำรงตำแหนงเปนประธาน
กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 เรียบรอยแลว ทั้งนี้อยูระหวางการเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป
2) เรื่อง การจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
ภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จะนำเสนอในรายละเอียดความกาวหนาของการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม
เพื่ออุตสาหกรรมและมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ ออุตสาหกรรมภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใน
ระเบียบวาระ 3.4 ตอไป
3) เรื่อง การกำหนดจำนวน คุณสมบัติและลักษณะตองหามของรองผูอำนวยการ สกสว. โดย สกสว. จะ
เสนอเรื่องการขอยกเวนคุณสมบัติและลักษณะตองหามของรองผูอำนวยการ สกสว. บางประการตอคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. ตอไป
4) เรื่อง การขออนุมัติชื่อภาษาอังกฤษของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
และกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดย สกสว. อยูระหวางเตรียมการโครงการพัฒนาแบรนด
สกสว. (Rebranding TSRI Project) เพื่อนำมาพัฒนาเปนทิศทางของแบรนด (Brand Directions) แลวจึงเริ่ม
ขั้นตอนการพัฒนาตราสัญลักษณขององคกร (logo) ทั้งในสวนของตราสัญลักษณ สกสว. และ กองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป
5) เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนสงเสริม ววน. โดย สกสว. ไดดำเนินการเสนอ
ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ลงนามในคำสั่งแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
เรียบรอยแลว
6) เรื่อง การออกประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
6.1) (ราง) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการ การสรรหาและแตงตั ้งผู อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริ มวิทยาศาสตรวิจ ัยและนวั ต กรรม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดลงนามในประกาศ
ดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 และเสนอเรื่องเพื่อตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาตอไป
6.2) (ราง) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑการปรับ
งบประมาณระหว างป งบประมาณ การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจั ย และ
นวัตกรรมที่สำคัญและจำเปนเรงดวน พ.ศ. ... โดยประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ได
ลงนามในประกาศดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
6.3) (ราง) หลักเกณฑคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการใชจายเงิน
อุดหนุนของหนวยบริหารและจัดการทุน ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... โดยประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดลงนามในหลักเกณฑดังกลาว
แลว เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
เรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง มีการดำเนินการ ดังนี้
1) เรื่อง การลาออกของ ดร.ปริตตา เฉลิมเผา กออนันกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดย ผูอำนวยการ สกสว. ไดลงนามหนังสือเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม เพื ่ อ พิ จ ารณาเสนอชื ่ อ ผู  ส มควรดำรงตำแหน ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตร ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ทดแทนตำแหนง

-9ที่วางลง จากบัญชีรายชื่อสำรอง ตามขอ 16 ของระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การแตงตั้งและการพนจากตำแหนงของประธานกรรมการ กรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
2) เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การหารือประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการแตงตั้ง
กรรมการใน กสว. ทดแทน โดย สกสว. ไดเสนอนำบัญชีรายชื่อสำรองของกรรมการผูแทนหนวยงานในกระทรวง
อว. ที่มิใชสถาบันอุดมศึกษา เสนอตอที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 และสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ไดมีมติแตงตั้ง ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล เปน
กรรมการผูแทนหนวยงานฯ ในกสว. โดยขณะนี้อยูระหวางการจัดทำคำสั่งแตงตั้ง และเสนอประธานสภานโยบาย
การอุดมศึกษาฯ เพื่อพิจารณาลงนามตอไป
3) เรื่อง การสงคืนเงินที่หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 คืนเขากองทุนสงเสริม ววน. โดย สกสว. ไดจำแนกประเภทกลุมของงบประมาณคงเหลือของหนวย
บริหารและจัดการทุน (PMU) สงคืนเขากองทุน และเสนอตอประธาน กสว. พิจารณาแลว โดยอยูระหวางการ
พิจารณาแนวทางปฏิบัติการใชงบประมาณที่หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ
2563 คืนเขากองทุนสงเสริม ววน. โดยจะนำเสนอตอ กสว. ในระเบียบวาระที่ 4.1 ตอไป
4) เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุน และ สกสว. ตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง ไตรมาสที่
1/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดำเนินการนำเสนอในการประชุม กสว. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19
กุมภาพันธ 2564 ในระเบียบวาระที่ 3.2 ตอไป
5) เรื่อง แนวทางการแตงตั้งคณะทำงานเพื่อจัดกรอบวงเงินงบประมาณของทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน
(Fundamental Fund) สกสว. ไดดำเนินการยกรางประกาศแตงตั้งคณะทำงานเพื่อจัดกรอบวงเงินงบประมาณ
ของทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) โดยในขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ ผอ.สกสว. และ
ประธาน กสว.
มติที่ประชุม รับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ประธาน กสว. แจงในที่ประชุมเพื่อขอทาบทาม รศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา เปนประธานคณะทำงานดาน

การใชจายงบประมาณของทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ตอไป
2. ควรมีการจัดทำเว็บไซตของ กสว. เพื่อเผยแพรขอมูลของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ควรแกไขขอมูล ซึ่งอยู
ในเว็บไซตของ สกสว. ที่ระบุวา กสว. เปนคณะกรรมการ สกสว. ใหถูกตองดวย
3. ควรมีการจัดทำขอมูลในรูปแบบของ Infographic เพื่อทำใหการสื่อสารเขาใจไดงายขึ้น

ระเบียบวาระที่ 3.2

การวิเคราะหและระดมความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินงานของ
กองทุน และ สกสว. ตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง ไตรมาสที่ 1/2564 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา ตามที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
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กรรมการพิจารณารายละเอียดผลการดำเนินงานของกองทุน และ สกสว. ตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง ไตรมาส
ที่ 1/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จากเอกสารที่ไดรับ และขอใหนำความเห็นและขอเสนอแนะ
มานำเสนอในการประชุมครั้งตอไป นั้น
โดย การวิเคราะหและระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินงานของกองทุน และ สกสว. ตาม
ตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง ไตรมาสที่ 1/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
1) รายงานงบประมาณรายจายงบ สกสว. ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2) รายงานงบประมาณรายจายงบกองทุนสงเสริม ววน. ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
2.1) งบประมาณวงเงิน สั ญญาที่ไดรับจัดสรรของทุน อุดหนุน การวิจัย เพื่อพัฒนาการปฏิบ ัต ิง าน
ตามพันธกิจ (ORG) ปงบประมาณ 2564
2.2) งบประมาณรายจายของทุน อุดหนุน การวิ จัย เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ (ORG)
ปงบประมาณ 2564
2.3) งบประมาณรายจ ายของทุ น อุ ดหนุน การวิจ ัย เพื ่ อพัฒนาการปฏิบ ัติงานตามพัน ธกิจ (ORG)
ปงบประมาณ 2563
2.4) งบประมาณรายจายคาใชสอย ปงบประมาณ 2564
2.5) งบประมาณที่จัดสรรใหแกหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และหนวยงานอื่นๆ ใน
ปงบประมาณ 2564
2.6) รายจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2564
3) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป
บัญชี พ.ศ.2564
3.1) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3.2) การตรวจสอบภายใน
3.3) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
3.4) การบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. การแสดงผลการดำเนินงานตอ กสว. ควรแสดงเฉพาะในสวนงบประมาณของกองทุนสงเสริม ววน. ใน
ภาพรวม โดยไมตองแสดงในสวนของสำนักงาน
2. ตารางรายจายผูกพันโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2564 มีขอสังเกต ดังนี้
2.1 งบ Director Initiated Grant (DIG) : General และงบจัดการงานทรัพยสินทางปญญา ไมมีการ
ตั้งงบประมาณแตมีรายการการเบิกจาย ดังนั้นจึงควรนำไปใสในสวนที่ไดตั้งงบประมาณไวใน
ตอนตน
2.2 งบประมาณจากแหล งทุ น อื่น มีการใชจ ายมากกวางบประมาณที่ตั้งงบประมาณไว ควรระบุ
หมายเหตุประกอบ เชน เปนงบประมาณเหลื่อมป เปนตน

- 11 3. ผลการปฏิบัติการ หมายถึงงบประมาณที่ไดเบิกจาย ดังนั้นจึงควรระบุหนวย (ลานบาท) ไวดวย
4. การรายงานผลการดำเนินงานครั้งตอไป หากมีกรณีของการรับเงินคืนเขากองทุน ควรระบุเหตุผลพอ
สังเขปของการคืนเงินเขากองทุนประกอบดวย

มติของคณะกรรมการ
1. รับทราบผลการวิเคราะห การดำเนินงานของกองทุน และ สกสว. ตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง
ไตรมาสที่ 1/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสถานะของผลการดำเนินงานในปจจุบัน
2. รับทราบการปรับแผนงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ จำนวน 5 หนวยงาน ที่ขอลดกรอบ
วงเงิ น จากกองทุ น ส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม จำนวนรวมทั ้ ง สิ ้ น 31,506,393.40 บาท
ประกอบดวย
2.1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เงินคืนเขากองทุน จำนวน 226,000 บาท
2.2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เงินคืนเขากองทุน จำนวน 600,000 บาท
2.3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม เงินคืนเขากองทุน จำนวน 2,000,000 บาท
2.4) สถาบันวิจัยดาราศาสตร (องคการมหาชน) เงินคืนเขากองทุน จำนวน 20,000,000 บาท
2.5) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) เงินคืนเขากองทุน จำนวน 8,680,393.40 บาท

ระเบียบวาระที่ 3.3

รายงานสถานะโครงการวิจยั ที่กำลังดำเนินการ และมาตรการสำหรับโครงการ
ลาชา และผิดสัญญา

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ นำเสนอ
รายงานสถานะโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ และมาตรการสำหรับโครงการลาชา และผิดสัญญา
1. การพิจารณารายละเอียดโครงการลาชาและผิดสัญญา จำนวน 1,036 โครงการ ณ วันศุกรที่ 30
ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอเขาสูบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน
สกสว. ไดรวบรวมรายละเอียดและสถานะโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ที่ลาชาและผิด
สัญญา จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,036 โครงการ ณ วันศุกรที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ลาชา 184 โครงการ และผิด
สัญญา 852 โครงการ) และใหเจาหนาที่บริหารโครงการที่รับผิดชอบดูแลแตละโครงการรายงานขอมูลและคำชี้แจง
ของเหตุสถานะลาชาและผิดสัญญา เสนอคณะทำงานการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูไมปฏิบัติตามสัญญาที่ไดทำไว
กับ สกว. (สกสว.) เพื่อพิจารณาเสนอเขาสูบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน โดยคณะทำงานฯ ไดจัดประชุม
จำนวน 5 ครั้ง
โดยขอมูล ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการลาชาและผิดสัญญา จำนวนรวมทั้งสิ้น
1,036 โครงการ ณ วันศุกรที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จากการประชุมคณะทำงานการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูไม
ปฏิบัติตามสัญญาที่ไดทำไวกับ สกว. (สกสว.) จำนวน 5 ครั้ง มีรายละเอียดสถานะโครงการวิจัย ดังนี้
1. สิ้นสุดโครงการแลว จำนวน 408 โครงการ
2. อยูระหวางการดำเนินการของ สกสว. จำนวน 216 โครงการ
3. อยูระหวางการดำเนินการของนักวิจัย จำนวน 295 โครงการ
4. ยุติทุน จำนวน 10 โครงการ
5. นำเขาบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน จำนวน 107 โครงการ

- 12 2. การสรุปขอมูลจำนวนโครงการ และจำนวนเงินคงเหลือของโครงการลาชา และผิดสัญญา ณ วันที่
11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 มีดังนี้
ข อมู ล จากระบบ EPMS ณ วั น ที ่ 11 กุ มภาพั น ธ พ.ศ. 2564 กองทุน สงเสริมวิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม มีจำนวนเงินโครงการวิจัยของโครงการลาชา และผิดสัญญา ที่ยังไมไดเบิกจาย จำนวนรวมทั้งสิ้น
281,420,029.97 บาท ซึ่งประกอบดวยจำนวนเงินคงเหลือจากโครงการลาชา (จำนวน 131 โครงการ) จำนวน
87,500,424.07 บาท และโครงการผิดสัญญา (จำนวน 617 โครงการ) จำนวน 193,919,605.90 บาท

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรพิจารณารายละเอียดของสถานะโครงการลาชาและผิดสัญญาตามเงื่อนไขของสัญญา และใหระงับ
การเบิกจายงบประมาณ โดยขอใหนำเงินคงเหลือของโครงการที่ผิดสัญญาคืนเขากองทุนสงเสริม ววน.
2. ควรพิจารณารายละเอียดรายโครงการกอนนำงบประมาณคืนเขาในกองทุนสงเสริม ววน. เนื่องจาก
บางโครงการอาจไมไดเกิดจากนักวิจัย
3. หากกลั่นกรองแลวพบวาเขาขายผิดสัญญา ควรมีแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการที่จะกำหนด
บทลงโทษ เนื่องจากเปนความรับผิดชอบ (Accountability) ของกองทุน
4. ควรพิ จ ารณามอบอำนาจใหผ ู  อำนวยการ สกสว. ในการพิจ ารณางบประมาณบางรายการคื น แก
โครงการที่พิจารณาแลวเห็นสมควรเบิกจายงบประมาณ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบที่จะตามมา ของ สกสว. ซึ่งมี
หนาที่ในการสนับสนุนการวิจัย
5. ควรพิจารณาการนำผลงานโครงการวิจัยที่ผิดสัญญามาตอยอดเพื่อใชประโยชนตอไป
6. ในกรณีที่นักวิจัยไมสามารถดำเนินการวิจัยตอไปได ควรใหนักวิจัยทำเรื่องเสนอขอยุติโครงการพรอม
ชี้แจงเหตุผลกอนจะเปนโครงการจะอยูในสถานะผิดสัญญา
7. ควรปรึกษาหารือ ศาสตราจารย (พิเศษ) เข็มชัย ชุติวงศ เพื่อพิจารณาตรวจสอบสัญญารับทุนของ สกว.
เดิม เพื่อเปนแนวทางการดำเนินการสำหรับโครงการวิจัยลาชาและผิดสัญญาตามที่สัญญาระบุไว ทั้งนี้ อาจรวมถึง
สัญญารับทุนใหมของหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อไมใหเกิดปญหาการดำเนินการในอนาคต

มติของคณะกรรมการ
1. ใหนำรายชื่อนักวิจัยที่เปนหัวหนาโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาจำนวน
1,036 โครงการ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เขาสูบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน และมอบหมายใหคณะทำงานฯ
ที่มี ศ.ดร. สมชาย วงศวิเศษ เปนประธาน กำหนดมาตรการ กำหนดบทลงโทษ หรือการออกจากบัญชีรายชื่อ
ผูคางสงผลงานตอไป
2. มอบหมายให สกสว. ดำเนินการสงรายชื่อโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการที่มีสถานะลาชาและผิด
สัญญาจำนวน 1,036 โครงการ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไปยังหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อ
ระงับหรือชะลอการจายงบประมาณทุนวิจัยของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หากมีนักวิจัยที่เสนอรับทุนและอยู
ในบัญชีรายชื่อนี้ ขอใหหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) แจงตอ สกสว. เพื่อพิจารณาตอไป
3. เห็นชอบใหนำเงินคงเหลือของโครงการวิจัยที่ผิดสัญญา จำนวน 617 โครงการ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2564 ที่ไมสามารถเบิกจายไดตามเงื่อนไขสัญญารับทุน จำนวนรวมทั้งสิ้น 193,919,605.90 บาท คืนเขามา
ในกองทุนสงเสริม ววน. โดยไมมีภาระผูกพันในการจายงบประมาณตามสัญญานั้นแลว
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เปนวาระประจำทุกเดือน จนกวาสิ้นสุดโครงการไดทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ 3.4

ความกาวหนาการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและมูลนิธกิ องทุน
นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย รักษาการรองผูอำนวยการดานการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมและเครือขายและผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบและเครือขายวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
นำเสนอวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 1/2564
ในวันศุกรที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ไดมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั ก การรู ป แบบการดำเนิ น งานที ่ ถ ื อ ได ว  า เป น กลไกรู ป แบบใหม (New Funding
Modality) โดยผานกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) แตขอให
จัดทำขอมูล ซึ่งแสดงถึงความแตกตางจากโครงการที่ไดรับการสนับสนุนทุนในการสรางนวัตกรรมที่มีอยูในปจจุบัน
ใหชัดเจน กอนนำเสนอตอสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ เพื่อพิจารณาตอไป
2. ขอใหศึกษาประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินการ เพื่อใหกองทุนสงเสริม ววน. สามารถ
จัดสรรงบประมาณเขาตามระบบดังกลาวไดอยางถูกตอง
3. ควรจั ด ให ม ี ร ะบบความรั บ ผิ ด รั บ ชอบ (Accountability) ที ่ ช ั ด เจน ซึ ่ ง ประกอบด ว ยการติ ด ตาม
ประเมินผล การเสนอรูปแบบใหมในการบริหารจัดการ โดยดำเนินการรวมกันระหวางหนวยงานภาคเอกชน และ
หนวยงานภาครัฐ (ภายใตการนำโดยภาคเอกชน) ทั้งนี้ สกสว. อาจเขาไปมีสวนชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนดังกลาว ในระยะแรกที่รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม ววน.
4. ควรศึกษาแนวทางใหมีรูปแบบการทำงานที่สามารถยกระดับผูประกอบการไดทั้งภาคสวน มากกวาการ
ชวยเหลือในลักษณะโครงการเดี่ยว หรือเอกชนรายเดียวตอหนึ่งโครงการ
ทั้งนี้ ความกาวหนาของการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ อ
อุตสาหกรรมภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีสรุปโดยยอ ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความแตกตางจากโครงการที่ไดรับการสนับสนุนทุนในการสรางนวัตกรรมจากมูลนิธิกองทุน
นวัตกรรมฯ เปรียบเทียบกับหนวยงานใหทุนของภาครัฐ
ประเด็นที่ 2 ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และมูลนิธิกองทุน
นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ประเด็นที่ 3 ระบบความผิดชอบ (Accountability) ที่ชัดเจน ทั้งรูปแบบในการบริหารจัดการของมูลนิธิ
กองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และการติดตามประเมินผลโครงการนวัตกรรม
ประเด็นที่ 4 รูปแบบการทำงานที่สามารถยกระดับผูประกอบการไดทั้งภาคสวนมากกวาการชวยเหลือใน
ลักษณะโครงการเดี่ยว หรือเอกชนรายเดียว ในรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
โดย สกสว. ไดหารือรวมกับสำนั กงานสภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ (สอวช.) และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อทำการวิเคราะหความแตกตางและรูปแบบ
การสนับสนุนทุนนวัตกรรมของมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมฯ กับการสนับสนุนทุนสรางนวัตกรรมที่มีอยูในปจจุบัน
จั ด ทำแนวทางการบริ ห ารจั ดการกองทุ น นวัตกรรมฯ ให มี ร ะบบความรั บ ผิ ดรั บ ชอบ (Accountability) ผาน

- 14 คณะกรรมการบริหารกองทุนวัตกรรมฯ มีการติดตามประเมินผลโครงการนวัตกรรม ตามเงื่อนไขของการติดตาม
ประเมินผลของกองทุนสงเสริม ววน. และไดออกแบบการบริหารจัดการโครงการในลักษณะ Consortium เพื่อ
ร ว มพั ฒ นาโครงการนวั ต กรรมรายสาขาอุ ต สาหกรรม นอกจากนี ้ สอวช. ได ห ารื อ ร ว มกั บ นิต ิก รของสำนัก
งบประมาณ (แบบไมเปนทางการ) ในประเด็นขอกฎหมายตางๆ โดยสรุปไมมีประเด็นขอติดขัดทางกฎหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
การจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมฯ จัดเปนกลยุทธหนึ่งของ สกสว. และ กสว. ในการรวมลงทุนจากหนวยงาน
ภายนอก

ระเบียบวาระที่ 3.5

(ราง) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรือ่ ง
มาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตามความตองการของภาครัฐหรือตามอุปสงคของตลาด พ.ศ. ...

รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย รักษาการรองผูอำนวยการดานการพัฒนาระบบวิทยาศาสตรฯ นำเสนอวา
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 11/2563 ในวันศุกร
ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไดอนุมัติหลักการของมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับผูประกอบการ เพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทยความตองการของภาครัฐ หรือ ตามอุปสงคของตลาด (Thailand Business
Innovation Research, TBIR / Thailand Technology Transfer Research, TTTR) นั้น
ฝายเลขานุการจึงไดยกรางประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการ
สนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของภาครัฐหรือตาม
อุปสงคของตลาด พ.ศ. .... ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ในคราวการประชุมครั้งที่
6/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งนี้ ในขอ 9 ของ (ราง) ประกาศดังกลาว ระบุวา “คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม ของหนวยงานเอกชนที่
จะไดรับจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม จากหนวยบริหารและจัดการทุน หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการ
จัดสรรทุนใหเปนไปตามที่ กสว. กำหนด” ดังนั้น ฝายเลขานุการจึงมีขอเสนอคุณสมบัติ ลักษณะตองหามของ
หนวยงาน ดังนี้
1) ผูขอรับทุนตองมีศักยภาพดำเนินโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดวยตนเอง และมีความพรอมดาน
บุคลากรหลักในการดำเนินการ
2) ผูขอรับทุน (ภาคเอกชน) ตองเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนสัญชาติไทย ถือหุนอยูดวยไมนอยกวารอยละ
51 ของทุนจดทะเบียนและมีสถานประกอบการที่เปนสำนักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย และมีการจางงานไม
เกิน 500 คน
3) มิใชนิติบุคคลในเครือของบริษัทขนาดใหญ รวมทั้งนิติบุคคลที่มีบริษัทขนาดใหญเปนเจาของ หรือเปน
ผูลงทุนหรือถือหุนรายใหญของนิติบุคคลนั้น (Holding Company)

- 15 ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. แบบฟอรมของขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ควรระบุขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 1) การรับทุนวิจัยจาก
แหลงอื่น (ชื่อโครงการ/งบประมาณ/หนวยงานที่ขอรับทุน) เพื่อพิจารณาความซ้ำซอน 2) ระบุผลผลิต และผลลัพธ
ในภาพรวมที่จะไดรับ เชน การเพิ่มรายได หรือการสราง Prototype หรือสามารถลดตนทุนในการผลิต เปนตน
2. ควรแบงประเภทของภาคการผลิตในทุกภาคสวนของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้อาจยึดตาม First SCurve และ New S-Curve
3. ตามที่กำหนดใหเปนสถานประกอบที่มีการจางงานไมเกิน 500 คน ควรแบงเปนหลาย Sector ทั้ง S M
และ L
4. ควรมีแนวทางในการจัดตั้งหนวยงานที่เปน Business Development Manager ของประเทศ เพื่อ
ทำหนาที่ในการรวบรวม เชื่อมโยงใหเกิดผลักดันในการตั้งโจทยวิจัยที่มีศักยภาพ และประกาศใหหนวยงาน
ภาคเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย หรือ หนวยงานภาครัฐที่มีศักยภาพเขามารับทุนวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตรง
กับความตองการของประเทศตอไป
5. ในอนาคตควรมีการวาง Funding Modality ของกองทุน เพื่อใหเปนกลยุทธในการขับเคลื่อนกองทุน
ตอไป ซึ่งควรอธิบายวา Funding Modality ที่มีอยูเดิมซึ่งประกอบดวย การจัดตั้งทุนนวัตกรรมฯ ซึ่งจัดเปน CoFunding Modality และ มาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนที่มีการกระตุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
ในการทำงาน ซึ่งจัดเปน Co-Function Fund และระบุวาควรนำเอา Funding Modality อื่นตามหลักสากล
เขามาเสริม เพื่อให สกสว. มี Funding Modality อยางครบรูปแบบ
4. ควรพิจารณาประเด็นในเรื่องสิทธิความเปนเจาของผลงาน และทรัพยสินทางปญญา เนื่องจากมี
ขอกังวลของภาคเอกชนในการรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

มติของคณะกรรมการ
1) เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการ
สนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของภาครัฐหรื อตาม
อุปสงคของตลาด พ.ศ. ....
2) เห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะตองหามของหนวยงานเอกชนที่จะไดรับจัดสรรทุนวิจัยและ
นวัตกรรม จากหนวยบริหารและจัดการทุน หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรรทุนตามที่ฝายเลขานุการ
นำเสนอ ดังนี้
2.1) ผูขอรับทุนตองมีศักยภาพดำเนินโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดวยตนเอง และมีความพรอม
ดานบุคลากรหลักในการดำเนินการ
2.2) ผูขอรับทุน (ภาคเอกชน) ตองเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุน สัญชาติไทย ถือหุนอยูดวยไมนอยกวา
รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและมีสถานประกอบการที่เปนสำนักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย และมีการจาง
งานไมเกิน 500 คน
2.3) มิใชนิติบุคคลในเครือของบริษัทขนาดใหญ รวมทั้งนิติบุคคลที่มีบริษัทขนาดใหญเปนเจาของ
หรือเปนผูลงทุนหรือถือหุนรายใหญของนิติบุคคลนั้น (Holding Company)
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ระเบียบวาระที่ 3.6

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผูอำนวยการ สกสว.

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

การกำหนดนโยบายทางบัญชีในการรับรูเงินคืนเขากองทุน และแนวทางการใช
เงิ น คงเหลื อ ที ่ ห น ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น (PMU) ที ่ ไ ด ร ั บ การจั ด สรร
งบประมาณป 2563

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนฯ นำเสนอวา ตามที่
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
15 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดของหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ที่โอนเงินที่ไมสามารถออก
สัญญาในปงบประมาณ 2563 มายังบัญชี “กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” และไดสงหลักฐาน
การโอนเงินคืนมายัง สกสว. เรียบรอยแลว ดังนี้
ลำดับ

หนวยบริหารและจัดการทุน

1

หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.)
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ (บพข.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
รวม

2
3
4

งบประมาณสงคืน
(บาท)
482,678,364.00
471,600,463.00
12,252,545.97
4,186,715.00
970,718,087.97

ตอมาหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) ไดทำ
จดหมายเลขที่ อว 6203/186 แจงเรื่องขอความอนุเคราะหใชงบประมาณคงเหลือจากปงบประมาณ 2563
(เพิ่มเติม) จำนวน 130,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามสิบลานบาท) ใหแกโครงการจำนวน 4 โครงการ ภายใต
แผนงานการพั ฒ นาต อ ยอดเทคโนโลยี จ ากต า งประเทศสำหรั บ อุ ต สาหกรรมยุ ท ธศาสตร (Technology
Localization) ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาและปรับปรุงขอเสนอโครงการสำหรับเตรียมทำสัญญา
ในการนี้ เพื่อให การใชจ ายเงิ น อุ ดหนุน ของหนวยบริ หารและจัดการทุน (PMU) ดำเนินการอย า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับประกาศ กสว. เรื่องหลักเกณฑการปรับงบประมาณระหวางปงบประมาณ การ
จัดทำคำของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญและจำเปนเรงดวน พ.ศ.
2564 ดังนั้นจึงควรมีการยกรางแนวปฏิบัติและกำหนดนโยบายทางบัญชีในการรับรูเงินคืนเขากองทุน และการใช
จายเงินงบประมาณคงเหลือที่หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2563 คืนเขา
กองทุนสงเสริม ววน. เสนอตอคณะอนุกรรมดานการเงินและงบประมาณกองทุน หากคณะอนุกรรมการฯ ให
ความเห็นชอบแลวจะดำเนินการเสนอตอ กสว. เพื่อพิจารณาในรายละเอียดตอไป
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. แนวทางการใชเงินคงเหลือของหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) คืนเขามาในกองทุน มีขั้นตอน ดังนี้
1.1) หากหนวยรับงบประมาณมีแผนและงบประมาณโครงการที่จะขอใชงบประมาณในสวนนี้สามารถ
เสนอตอ สกสว.
1.2) สกสว. วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.2.1) วิเคราะหการเบิกจายงบประมาณในป 2564 ของหนวยงานวา มีการเบิกจายครบ หรือ
ใกลครบวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2564 แลว
หรือไม ทั้งนี้ ควรมีการพิจารณาการบันทึกขอมูลโครงการวิจัยที่ไดมีการจัดสรรงบประมาณ
เขาในระบบ NRIIS ประกอบดวย
1.2.2) วิเคราะหความสอดคลองของแผนงานที่เสนอขอรับงบประมาณ กับแผนงานเดิม ทั้งนี้หาก
เปนแผนงานใหมจะตองวิเคราะหความจำเปนเรงดวน เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการ
จัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อ
พิจารณาการจัดลำดับความสำคัญตอไป หากอนุกรรมการเห็นชอบแลว ขอใหเสนอต อ
กสว. พิจารณาการปรับแผนและงบประมาณระหวางปตอไป
2. หากมีการวิเคราะหแผนงานของโครงการแลวที่ความสอดคลองกับแผนงานเดิม หนวยบริหารและจัดการ
ทุนสามารถใชงบประมาณในป 2564 ที่ไดรับจัดสรรตอไปได และเมื่องบประมาณของหนวยงานเบิกจายครบหรือ
ใกลครบวงเงินสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาของบประมาณเพิ่มเติมได
3. ขอให สกสว. ปรับแผนผังของการปรับงบประมาณระหวางปของหนวยรับงบประมาณ โดยแยกระหวาง
การดำเนินการปกติ กับการดำเนินการที่เสนอของบประมาณเพิ่มเติมใหชัดเจน และแจงตอหนวยบริหารและ
จัดการทุนตอไป

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบมอบหมายใหฝายเลขานุการดำเนินการรวมกับคณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณ
กองทุน ในการยกรางแนวปฏิบัติ และการกำหนดนโยบายทางบัญชีในการรับรูเงินคืนเขากองทุน และแนวทางการ
ใชจายเงินงบประมาณคงเหลือที่หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณป 2563 หาก
ดำเนินการเรียบรอยแลว ขอใหเสนอตอ กสว. เพื่อพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.2

การเสนอขออนุมัติกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑของโครงการภายใตคำรับรองการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัต ิงบประมาณดาน ววน. ของสถาบันวัคซีน
แหงชาติ ของ ปงบประมาณ 2564

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนฯ นำเสนอวา การจัดการ
เรื่อง กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑของโครงการวิจัย อางถึงขอ 8 วรรคสาม และวรรคสี่ ของหลักเกณฑคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนของหนวยบริหารและจัดการทุนซึ่งไดรับเงิน
อุ ด หนุ น จากกองทุ นสงเสริมวิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 ระบุว า “กรรมสิ ทธิ ์ ในครุ ภัณฑใน
โครงการวิจัยและทรัพยสินอื่นที่ไดจากโครงการวิจัย ใหเปนไปตามที่ตกลงในสัญญาหรือขอตกลงโดยตองคำนึงถึง

- 18 ประโยชนสูงสุดที่จะไดจากการใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นและความเหมาะสมในการดูแลบำรุงรักษา ในกรณีที่ไม
มีขอสัญญาหรือขอตกลงใหกรรมสิทธิ์ตกเปนของกองทุนหรือหนวยงานอื่น ตามที่ กสว. กำหนด โดยรายไดหรือ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ไดรับจากการใหใชครุภัณฑ ใหถือเปนรายไดของผูครอบครองกรรมสิทธิ์”
สกสว. ไดจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหแกสถาบันวัคซีนแหงชาติ คำรับรองเลขที่ FFB640045 วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 31,510,000 บาท (สามสิบเอ็ดลานหาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) โดยระบุกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑในโครงการ
ตามหลักเกณฑหลักเกณฑคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการใชจายเงินอุดหนุน
ของหนวยบริหารและจัดการทุนซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.
2563 ไวในขอ 6 วรรคสาม ของเอกสารจัดสรรเงินพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของคำรับรองดังกลาว
ซึ่งระบุวา “กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑในโครงการวิจัยและทรัพยสินอื่นที่ไดจากโครงการวิจัย ใหเปนไปตามที่ตกลงใน
สัญญาหรือขอตกลงโดยต องคำนึงถึงประโยชนสู งสุดที่จ ะไดจากการใชประโยชนจากทรั พยสิน นั้นและความ
เหมาะสมในการดู แลบำรุ งรั กษา ในกรณีที่ไมมีขอสัญ ญาหรือขอตกลงใหกรรมสิทธิ์ตกเปน ของกองทุนหรือ
หนวยงานอื่น ตามที่ กสว. กำหนด”
สถาบันวัคซีนแหงชาติ ไดสงหนังสือเลขที่ สวช 64 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง กรรมสิทธิ์ใน
ครุภัณฑของโครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุ H7N9 ชนิดเชื้อตายดวยเทคโนโลยีการใช
เซลลเพาะเลี้ยงภายใตคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณดาน ววน. ปงบประมาณ 2564
มายังสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยเปนงบประมาณหมวดครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น 22,840,000 บาท (ยี่สิบสองลานแปดแสนสี่หมื่นบาทถวน) และมีรายละเอียดของครุภัณฑ ดังนี้
ลำดับที่

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลองจุลทรรศนชนิดหัวกลับพรอมชุดอุปกรณถายภาพดิจิตอล
เครื่องเพาะเลี้ยงเซลลชนิดควบคุมปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดแบบเขยา
ตูแชแข็งควบคุมอุณหภูมิที่ -20 องศาเซลเซียส
เครื่องเขยาเปนวงกลมในแนวระนาบ
เครื่องแยกโปรตีนใหบริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูงดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ
ชุดคอลัมนแยกสารขนาดกลางสำหรับใชกับเครื่องแยกโปรตีน
ปมดูด-จายสารชนิดโรตารี
เครื่องวิเคราะหปริมาณสารชีวโมเลกุล
ตูบมเพาะเชื้อ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
1,500,000
1,000,000
500,000
200,000
15,000,000
2,000,000
320,000
2,100,000
220,000
22,840,000

ในการนี้ เนื่องจาก สกสว. เห็นวาหนวยรับงบประมาณสามารถใชประโยชนจากครุภัณฑดังกลาว ใน
กิจกรรมอื่นตอไปได ดังนั้นเพื่อใหการใชครุภัณฑเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อใหเปนไปตาม
คำรั บ รองการปฏิ บ ั ติ ตามเงื ่ อนไขของการอนุมัติงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนด ฝายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(กสว.) เพื่อพิจารณา

- 19 1) อนุมัติกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑของโครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุ H7N9 ชนิด
เชื้อตายดวยเทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเลี้ยง ภายใตคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ
ดาน ววน. ปงบประมาณ 2564 ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ
ขอปรับแกไขเอกสารจัดสรรเงินพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอ 6 วรรคสาม ของคำรับรองการ
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามเงื ่ อนไขของการอนุ มัติ งบประมาณดาน ววน. ปงบประมาณ 2564 ใหแกส ถาบัน วัคซีน แหงชาติ
คำรับรองเลขที่ FFB640045 จากเดิมที่ระบุวา “กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑในโครงการวิจัยและทรัพยสินอื่นที่ไดจาก
โครงการวิจัย ใหเปนไปตามที่ตกลงในสัญญาหรือขอตกลงโดยตองคำนึงถึงประโยชนสูงสุดที่จะไดจากการใช
ประโยชนจากทรัพยสินนั้นและความเหมาะสมในการดูแลบำรุงรักษา ในกรณีที่ไมมีขอสัญญาหรือขอตกลงให
กรรมสิทธิ์ตกเปนของกองทุนหรือหนวยงานอื่น ตามที่ กสว. กำหนด” เปลี่ยนเปน “กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑใน
โครงการวิจัยและทรัพยสินอื่นที่ไดจากโครงการวิจัย ใหเปนของหนวยรับงบประมาณ โดยตองคำนึงถึงประโยชน
สูงสุดที่จะไดจากการใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นและความเหมาะสมในการดูแลบำรุงรักษา”

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. การขออนุมัติกรรมสิทธิ์ครุภัณฑใหเปนของหนวยรับงบประมาณควรใหหนวยรับงบประมาณทำเรื่อง
เสนอขอนุมัติหลังจากที่โครงการวิจัยสิ้นสุดแลว เพื่อใหใชครุภัณฑเปนไปตามวัตถุประสงคที่จะใชในโครงการวิจัย
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยกอน
2. ควรมีหลักการหรือแนวทางในการขออนุมัติกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา
ดำเนินการตอไป
3. การนำเสนอระเบียบวาระตอคณะกรรมการฯ ควรเสนอทางเลือกรวมถึงขอดี ขอเสีย ซึ่งอางอิงตาม
ประเด็นขอกฎหมาย หรือหลักเกณฑ ประกอบดวย เพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบการตัดสินใจ
4. การจัดซื้อครุภัณฑควรใหมีการเบิกจายตามวงเงินที่มีการจัดซื้อจริง หากมีงบประมาณคงเหลือจาก
กรอบงบประมาณที่ตั้งไวขอใหคืนเขากองทุนสงเสริม ววน.

มติของคณะกรรมการ
ให สกสว. ดำเนินงานใหสอดคลองกับหลักการที่ กสว. กำหนดไว โดยยังไมอนุมัติกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑของ
โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุ H7N9 ชนิดเชื้อตายดวยเทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเลี้ยง
ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ โดยมีหลักการ ดังนี้
1) การจัดซื้อจัดจางเครื่องมือหรือครุภัณฑภายใตโครงการทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund)
และทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) เพื่อสรางความเขมแข็ง หรือสรางรากฐานของหนวยงาน
จะตองผูกพันกับโครงการวิจัย
2) หนวยรับงบประมาณที่มีการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางกรรมสิทธิ์ครุภัณฑเพื่อการวิจัยแลว สามารถเสนอ
ยื่นเรื่องขอพิจารณาอนุมัติกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑของโครงการวิจัยตอ สกสว. และ กสว. ได เมื่อสิ้นสุดโครงการแลว
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
2.1) การขอจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ จะตองมีการบันทึกขอมูลไวในระบบฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐาน
ภาครั ฐ ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure
Databank, STDB) ซึ ่ งในอนาคตจะเชื่ อ มต อ กั บ ระบบข อมูล สารสนเทศวิ จ ัย และนวัต กรรม
แหงชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIIS)

- 20 2.2) หนวยรับงบประมาณจะตองวางระบบและระบุเงื่อนไขการใหบริการแกหนวยงานหรือนักวิจัยจาก
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหการใชครุภัณฑเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
2.3) ตองมีการรายงานผลการดำเนินงานในระบบฐานขอมูลกลางตามระยะเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ 4.3

ยุทธศาสตร และแผนงานวิจัยเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในภาพรวม
ของประเทศ และทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยในป 2565

ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ นำเสนอวา ตามที่สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
(วช.) ไดรับหนาที่เปนศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา (ศปก.วิจัย) โดยเปนการ
ดำเนิ น การภายใต ศู น ย บ ริ ห ารสถานการณ การแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิ ด-19) ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีขอสั่งการใหสถาบันวิจัย/หนวยสนับสนุน
การวิจัย จัดเตรียมนวัต กรรมทางการแพทย และผลงานจากการวิจ ัย ที ่ดำเนิ น การแลว และผานการประเมิน
ประสิทธิภาพ ทั้งในสวนหนากากอนามัย หนากาก N95, PAPR, หองควบคุมความดัน ระบบการฆาเชื้อและทำความ
สะอาด เปนตน ใหมีปริมาณเพียงพอและเรงนำออกมาใชงานไดทันที และกระจายใหโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
และส ว นอื ่ น ๆ ตามความต องการ รวมทั้งเรงดำเนิน การวิจ ัย และพัฒ นาใหส อดคล อ งกั บ ความตอ งการของ
สถานการณ
โดยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน ปองกัน และลดผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
แบงออกเปน
1. ชวงแรก : การติดตามและเฝาระวัง การแพรกระจาย
2. ชวงวิกฤต : ประสานความรวมมือ
3. ชวงผอนปรนมาตรการ : รายงานสถานการณ
4. ชวงระบาดระลอกใหม : ศปก.นวัตกรรมทางการแพทย

ทั้งนี้ไดมีเปาหมายระดับประเทศในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมจากโรคไวรัสโคโรนา

2019 (โควิด-19) เพื่อผลผลิตงานวิจัยพรอมใชในระยะเวลาอันสั้น เพื่อมีผลกระทบในระดับประเทศ ผานกลไกใน
การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมดานโควิด-19 ผาน คณะทำงานขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเครือขายนวัตกรรมทางการแพทยและการวิจัยพัฒนา
โดยมีการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่รองรับสถานการณโควิด-19 ที่ตอบรับการใชประโยชนใน
ประเด็นสำคัญ ปงบประมาณ 2563 ดังนี้
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ยุทธศาสตร และแผนงานวิจัยเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบงออกเปน
1. ระยะสั้น : การแกไขปญหาเฉพาะหนา
- การควบคุมโรค
- การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดการขาดแคลนเวชภัณฑ
- การวิจัยเชิงปฏิบัติและภาคสนาม เชน แรงงานตางดาว และกลุมเสี่ยง
2. ระยะกลาง : คำตอบสำหรับปจจุบัน ประกอบดวย
- Health System
- Critical Research
- Operational Research
3. ระยะยาว : การเตรียมการในอนาคต
- ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
- การลดความเหลื่อมล้ำ
- Climate Change
- สัดสวนแรงงานที่มีคุณภาพ
- แรงงานขามชาติ
- นโยบาย และมาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันแบะแกไขปญหาดานแรงงานตางดาว และพื้นที่เสี่ยง
- Basic Science
4. ตอยอด/ขยายผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ
- วัสดุอุปกรณเครื่องมือการแพทย (Equipment for Evaluation)
- ชุดตรวจวินิจฉัย
- วัคซีนและยา
- สมุนไพร

- 22 มติที่ประชุม รับทราบ โดยขอใหสำนักงานการวิจัย แห งชาติ พิจารณาแนวทางในการดำเนิ นงานของ
แผนงานในเรื ่ อ งของ Health Care System หรื อ Health Care Reinventing เพิ่มเติม และระบุว า ไดร ั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจาก สกสว. และ กองทุนสงเสริม ววน. ดวย

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรให สวรส. ซึ่งเปนหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ซึ่งอยูภายใตกระทรวงสาธารณสุข เขามามี
สวนรวมในการทำงานกับสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ดวย
2. ควรสนับสนุนใหมีการทำวิจัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ควรระบุการนำเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1
เรื่องโรคระบาดรุนแรงระดับชาติ และโรคอุบัติใหม ใหชัดเจน
4. ควรมีแนวทางในการดำเนินงานรวมกับหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมอื่น นอกเหนือจากระบุ
เฉพาะคณะทำงาน เพื่อใหเกิดการทำงานแบบบูรณาการรวมกันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ 4.4

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษยดานพฤติกรรมศาสตร
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

นางสาวปาริชาติ วองไว นักนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ นำเสนอวา “การวิจัยใน
มนุ ษย ” ที ่ ต  องผ า นการรั บ รองให ดำเนิ น การไดจ ากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในคน (คณะกรรมการ
จริยธรรม) ที่ไดรับการรับรอง ไมนับรวมการวิจัยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ที่ถึงแมวาจะมีการสัมภาษณ
มีการใชขอมูลบุคคล แตหากกระบวนการวิจัยหรือผลของการวิจัยไมเกี่ยวของกับสุขภาพของอาสาสมัคร หรือผูที่
เปน subject ผูใหขอมูลเพื่อการวิจัยโครงการวิจัยนั้นไมจำเปนตองผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยและเพื่อใหการปฏิบัติเกิดความเขาใจตรงกัน และปองกันความผิดพลาด ใหนักวิจัยประเมินโครงการ
ดวยตนเองตามเอกสาร Checklist วาการวิจัยนั้นเขาขายที่ตองผานการพิจารณาหรือไม
โดยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษยดานพฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
และขอเสนอตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ครั้งที่ 2/2564 ไดมอบ วช. ดำเนินการตรวจสอบ
กรณีโครงการวิจัยขอมูลที่บันทึกในเวชระเบียน หรือขอมูลดานสุขภาพเกี่ยวกับบุคคลซึ่งไมสามารถระบุตัวบุคคล
นั้นได ตองผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยหรือไม เพื่อพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ขอ 2 โครงการวิจัยในมนุษยดานพฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรตองไดรับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยของสถาบัน โดยเฉพาะโครงการตอไปนี้
(3) โครงการวิจัยขอมูลที่บันทึกในเวชระเบียน หรือขอมูลดานสุขภาพเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัว
บุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม
2. ขอ 3 โครงการวิจัยในมนุษยดานพฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ไมตองขอรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยของสถาบัน ไดแก
(2) โครงการวิจัยขอมูลที่บันทึกในเวชระเบียนหรือขอมูลดานสุขภาพของผูรับการวิจัย บรรดาซึ่งเปน
ขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลไดไมวาทางตรงหรือทางออม

- 23 กรณีนี้ วช. ไดนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายลำดับรองของ วช. ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.
2564 แลว มติที่ประชุมเห็นวากรณีโครงการวิจัยขอมูลที่บันทึกในเวชระเบียน หรือขอมูลดานสุขภาพเกี่ยวกับ
บุคคลไมวาจะสามารถระบุตัวบุคคลไดหรือไม กรณีนี้ตองผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งการผานจะใช Expedited Review คือ อนุมัติแบบไมมีเงื่อนไข
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติของคณะกรรมการ
เห็ น ชอบแนวทางปฏิ บ ั ต ิ ใ นการดำเนิน การวิจ ัย ในมนุษ ย ด านพฤติ กรรมศาสตร สังคมศาสตร แ ละ
มนุษยศาสตร โดยขอใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ดำเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.5

(ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการวิจยั และขอกำหนดจริยธรรมการ
วิจัย ซึ่งมีปญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน พ.ศ. ...

นางสาวปาริชาติ วองไว นักนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ นำเสนอวา ตามที่
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดรายงานความกาวหนาในการจัดทำหลักเกณฑ และการยกรางกฎหมายลำดับ
รองที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ตามกฎหมายของสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ตอคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 12/2563 วันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2563 นั้น
คณะกรรมการพิ จารณากฎหมายลำดับ รองที่ตองออกภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของกับ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564
วันจันทรที่ 25 มกราคม 2564 ไดพิจารณาและเห็นชอบ “(ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการวิจัยและ
ขอกำหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
พ.ศ. .... ” โดยมีมติใหเสนอ กสว. เพื่อพิจารณาตามอำนาจหนาที่ ตอไป
โดย “พระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยหลักเกณฑการวิจัย และขอกำหนดจริย ธรรมการวิจัย ซึ่งมีปญหากั บ
หลั กศาสนา วั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี หรื อศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน พ.ศ. ....” เพื่อ เป น ส งเสริ ม การ
วิ จั ย ให มี คุ ณภาพและมาตรฐาน เนื่ องจากการพัฒ นาประเทศจำเปน ตองอาศัย การวิจัย และนวัตกรรม และ
ศิ ล ปะวิ ทยาการแขนงต า ง ๆ ให เ กิ ดความรู เพื่อนำไปใชในการสรางความเข มแข็ง ทางดานเศรษฐกิจ และ
สั ง คม รวมทั ้ ง จำเป น ต อ งเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถด า นการวิ จั ย และนวั ต กรรม ทั ้ ง ทางด า นวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุ ษยศาสตร ใหส นองต อความต องการของประเทศ แตการวิจัย ดังกลาวอาจ
มีปญหาหรื อผลกระทบกับหลั กศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอัน ดี ของประชาชน สมควร
กำหนดหลั ก เกณฑ ก ารวิ จั ย และข อ กำหนดจริ ย ธรรมการวิ จั ย ซึ่ งมี ป ญ หากับ หลั ก ศาสนา วัฒ นธรรม จารี ต
ประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อใหสอดคล องกับบริบ ทของสั งคมไทย และเปนไปตามมาตรา
33 วรรคสาม แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร การวิ จั ย และนวั ต กรรม พ.ศ. 2562 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

- 24 -

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. มาตรา 6 (6) ควรแกไขเปน “ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในสวนที่เกี่ยวของกับศีลธรรมอันดี หรือให
ออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ”
2. มาตรา 15 ววรคแรก แกไขเปน “ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผลการวิจัยอาจมี
ปญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง คณะกรรมการ
จะตองแจงผลใหห นว ยงานวิจ ัย และนวั ต กรรมหรื อนักวิจ ัย อาจพิจ ารณายกเลิ ก ยับยั้ง ปรับปรุง หรือแกไข
โครงการวิจัยเพื่อไมใหเกิดปญหาดังกลาว หรือดำเนินการวิจัยตอไปโดยคำนึงถึงขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
และพิจารณากำหนดวิธีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพรตอสาธารณะหรือไมเผยแพรตามควรแกกรณี”

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบในหลักการ “พระราชกฤษฎีกาวาดว ยหลักเกณฑ การวิจัย และข อ กำหนดจริย ธรรมการวิ จั ย
ซึ่ ง มี ป ญ หากั บ หลั ก ศาสนา วั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน พ.ศ. ....” โดยมี
ขอสังเกตการแก ไขข อความในมาตรา 6(6) และ มาตรา 15 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้ขอให
ฝายกฎหมายของสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) พิจารณาอีกครั้ง กอนเสนอเพื่อตีพิมพในพระราชกฤษฎีกาตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.6

(ราง) ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ วาดวยการแจง การนำสง การเชือ่ มโยงขอมูล การรายงานผลงานวิจัย
และนวัตกรรม และการเปดเผยขอมูลการวิจัยในระบบขอมูลสารสนเทศกลาง
พ.ศ. ....

นางสาวปาริ ช าติ ว องไว นั กนิ ติ กรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการวิจ ัย แหงชาติ นำเสนอวา ตามที่
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดรายงานความกาวหนาในการจัดทำหลักเกณฑ และการยกรางกฎหมายลำดับ
รองที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ตามกฎหมายของสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ตอคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 12/2563 วันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2563 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรองที่ตองออกภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของกับกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันจันทรที่ 25 มกราคม 2564 ไดพิจารณาและเห็นชอบ “(ราง) ระเบียบ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยการแจง การนำสง การเชื่อมโยงขอมูล
การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปดเผยขอมูลการวิจัยในระบบขอมูลสารสนเทศกลาง พ.ศ. ....” โดย
มีมติใหเสนอ กสว. เพื่อพิจารณาตามอำนาจหนาที่ ตอไป
โดย “(ร า ง) ระเบี ย บสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ วาดว ย
การแจ ง การนำส ง การเชื่ อมโยงข อ มู ล การรายงานผลงานวิจั ย และนวั ต กรรม และการเป ดเผยข อ มู ล การ
วิจัยในระบบข อมูลสารสนเทศกลาง พ.ศ. ....” เพื่อประโยชนในการบู ร ณาการ บริหารจัดการ และวิเคราะห
สังเคราะหข อมู ล การวิจัยและนวั ตกรรมในภาพรวมของประเทศ และเปนไปตามอำนาจในมาตรา 22 วรรค
สาม มาตรา 23 วรรคหนึ ่ ง และวรรคสาม มาตรา 27 วรรคหนึ ่ ง และมาตรา 35 วรรคสอง แห ง
พระราชบั ญญัติ การส งเสริ มวิ ทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุ ม
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรเพิ ่ มเติ ม ข อ ความในข อ 5 วรรค 2 ตามมาตรา 23 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.การส ง เสริ ม
วิ ท ยาศาสตร การวิ จั ย และนวั ต กรรม พ.ศ. 2562 ที่ ร ะบุ ว า “ให ส ำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมจั ด ให ม ี ก ารลงทะเบี ย นหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ทั ้ ง ในสั ง กั ด และในกำกั บ ดู แ ลของรั ฐ มนตรี สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน และ
สถาบันอุดมศึ กษาทุกแห งที่สั งกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นหรือองคกรปกครองสวนท องถิ่ น”
2. ขอใหสงขอมูล (ราง) ระเบียบดังกลาวตอคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงระบบข อมูล ของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ที่ตองจัดทำกฎกระทรวง พิจารณา เพื่อใหเห็นภาพรวมของการเชื่อมโยงขอมูลกันตอไป
3. ควรพิ จ ารณาระบุ เ รื ่ องการเขาถึงขอมูล ของ สกสว. และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) เพื่อนำมาวิเคราะหขอมูลที่เปนประโยชนในภาพรวมของ
ประเทศ โดยอาจระบุไวในสวนของประกาศตอไป

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบในหลักการ “(ราง) ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
วาดวยการแจง การนำสง การเชื่อมโยงขอมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปดเผยขอมูลการวิจัย
ในระบบขอมูลสารสนเทศกลาง พ.ศ. ....” โดยมีขอสังเกตการเพิ่มเติมขอความในขอ 5 วรรคสอง ตามมาตรา
23 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.การสงเสริ มวิทยาศาสตร การวิจัย และนวั ตกรรม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ขอใหฝาย
กฎหมายของสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) พิจารณาอีกครั้ง กอนเสนอตอสภานโยบายฯ ตอไป

ระเบียบวาระที่ 5

อื่น ๆ

ไมมี

ระเบียบวาระที่ 6

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการขอนำเรียนเสนอ คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อ
พิจารณานัดหมายการประชุม กสว. ครั้งที่ 3/2564 วันศุกรที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00–12.00 น. ณ
หองประชุม 1 ชั้น 14 สกสว.
ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอเลื่อนการประชุมครั้งที่ 4/2564 จากวันศุกร
ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เปนวันศุกรที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสงเสริ มวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่
3/2564 วันศุกรที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00–12.00 น. และการเลื่อนการประชุมครั้งที่ 4/2564 จากเดิม
วันศุกรที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เปนวันศุกรที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
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เลิกประชุม

เวลา 12.45 น.

นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
ผูอำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

