รายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (คกก. สกสว.)
ครั้งที่ 7/2562 วันศุกรที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 – 12.30 น.
ณ หองประชุม 1 สกสว. ชั้น 14 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ
*******************************************
กรรมการผูมาประชุม
1. ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรุงลักษณ เมฆะอำนวยชัย ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
3. นางแนงนอย เวทยพงษ
ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
4. พ.ญ.อภิญญา ลักษณรุจิ
นายแพทยเชี่ยวชาญ สำนักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
5. นางภัทรพร วรทรัพย
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
6. นายอิทธิชัย ยศศรี
รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
7. พลตรีสมเกียรติ สัมพันธ
รองเจากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แทนปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
8. ดร.จุฬารัตน ตันประเสริฐ
รองผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
แทนผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
กรรมการ
9. ดร.สุวิทย ชัยเกียรติยศ
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรรมการ
10. นายพันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
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11.
12.
13.
14.
15.

ศ.ดร.กมล เลิศรัตน
รศ.ดร.ชิต เหลาวัฒนา
ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูล าประชุม
1.
2.
3.
4.

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
นายธันวา เลาหศิริวงศ
ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
ก. ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1. รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
2. ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
3. ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองออน ลูวิส
4. ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา
5. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
6. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน
7. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
8. ผศ.ดร.อมรรัฏค เจริญโชติธรรม
9. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
10. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
11. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
12. รศ.ดร.สิทธิเดช พงศกิจวรสิน
13. ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
14. ดร.อติชาต พฤฒิกัลป

รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
รองผูอำนวยการ ดานการบริหารระบบงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจการวิเคราะหสถานการณดานวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
ผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนบูรณาการ ววน. เพื่อชุมชน
และพื้นที่
ผูอ ำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใชงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจธรรมาภิบาลงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจการสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรู
และนวัตกรรม
ผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ
ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองคกร
รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
รองผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนยุทธศาสตรและกรอบ
งบประมาณ
รองผูอำนวยการภารกิจการสงเสริมระบบการนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชประโยชน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาระบบ ววน.
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15. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
16. นางสุรีรัตน ชะนะมา
17. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
18. นางสาวพิมพปวีณ สาพิมพ
19. นางสาววิภาวี มะมา
20. นางสาวกนกรัตน ศิวรักษ
21. นางอาภรณ วายุโชติ
22. นายพัทธพล คงมี
23. นางสาวแสงเพ็ชร อิสสระพานิชกิจ
24. นายปกรัฐ กนกธนาพร
25. ดร.ศรวณีย สิงหทอง
26. นางสาวปวีณา นุมรอด
27. นายอมรเทพ อำนวยพล
28. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
29. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
30. นางสาววริศรา ชื่นอารมย

ผูชวยผูอำนวยการภารกิจงานตรวจสอบภายใน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ
และนวัตกรรมองคกร
พนักงานอาวุโส สกสว.
พนักงาน สกสว.หัวหนางานบัญชี
พนักงาน สกสว.หัวหนางานการเงิน
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน
ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

ข. ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1. พ.อ.เพิ่มพร จงประสิทธิ์

2. ดร.นริสรา เมืองสวาง
3. นางสาวลัดดา ยาวิรัชน

เริ่มประชุม

รองผูอำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

เวลา 11.30 น.

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่ประธาน
กรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) กลาว
เปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

เรื ่ องที่ ป ระธานกรรมการ กรรมการและเลขานุ การฯ แจงใหที่ ป ระชุ มทราบ สำหรั บ การประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจยั ซึ่งปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในครั้งนี้ ได
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นำเสนอแลว ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในคราวเดียวกัน เวลา 8.45 น. – 11.30 น. ที่ผานมา โดยมี
รายละเอียดหัวขอที่แจงเพื่อทราบ ดังนี้
- การเสนอขอพิจารณาเพื่อเปนแนวทางตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(กสว.) ชุดตอไป
- ความกาวหนาการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
- การประชุมสภานโยบายวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 2/2562
- การมอบหนังสืออภินันทนาการแกคณะกรรมการ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองค กร
สกสว. นำเสนอร างรายงานการประชุ มคณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนับ สนุ น การวิ จ ั ย ปฏิบ ัติห นาที่
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.)
ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2562 ที่นำเสนอ
โดยไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที ่ ป ระชุ มมี มติ ให เ ลื ่ อนระเบี ย บวาระนี้ไปพิจ ารณาในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
ครั้งตอไป เนื่องจากเวลาในการประชุมครั้งนี้ไมเพียงพอ

ระเบียบวาระที่ 3.2

การโอนภารกิจทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 22 และ
การสงมอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 20 และ 21

ฝายเลขานุการนำเสนอวา ตามที่ราชกิจจานุเบกษาไดมี ประกาศเรื ่ อง “พระราชบัญญัติ ส ภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562” โดยกำหนดใหสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปปฏิบัติหนาที่เปน “สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรม” หรื อ เรี ย กโดยย อ ว า “สกสว.” เพื ่ อ จั ด ทำและกำหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร และแผนด าน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหมีเอกภาพและเปนระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
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ใหแกหนวยงานในระบบวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผาน “กองทุนส งเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม” และตามราชกิจจานุเบกษาไดมีประกาศเรื่อง “พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒” กำหนดให สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) มี
หนาที่และอำนาจเกี่ยวกับการใหทุนวิจัยและนวัตกรรม โดยมีผลตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เปนตน
ไป
การเตรียมการในชวงเปลี่ยนผานผูบริหารและเจาหนาที่ของ สกสว. และ วช. ไดประสานการโอน
ภารกิจทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 22 และการสงมอบทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 20 และ 21 จาก สกสว. ไปยัง วช. โดยไดมีการจัดงานแถลงขาว “การโอนภารกิจ
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 22 และการสงมอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) รุนที่ 20 และ 21” เพื่อใหผูรับทุนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนไดรับทราบอยางเปนทางการ ใน
วันที่ 24 ตุลาคม 2562
สำหรับทุน คปก. ที่ สกสว. โอนและสงมอบใหกับ วช. สรุปรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
1. ทุน คปก. รุนที่ 22 เพื่อคัดเลือกและทำสัญญารับทุนในปงบประมาณ 2563
2. ทุน คปก. รุนที่ 20 (จัดสรรในปงบประมาณ 2561) จำนวน 231 ทุน และรุนที่ 21 (จัดสรรใน
ป งบประมาณ 2562) จำนวน 221 ทุน รวมทั้งสิ้น 452 ทุน ซึ่งเปน ทุน ที่ก ำลัง ดำเนิ น การ
(Ongoing) และอนุมัติเงินงบประมาณคงเหลือสำหรับทุน คปก. รุนที่ 20 และ รุน 21 ที่ สกสว.
ไดรับจากสำนักงบประมาณ และจากแหลงทุนอื่น ในวงเงินไมเกิน 51,476,055.92 บาท ใหกับ
วช. โดยในเบื้องตนจะสงมอบเงินจำนวน 45,000,000 บาท ใหกับทาง วช. กอน และหากมีการ
ตรวจสอบและผานการรับรองจากฝายบัญชีแลว จะสงมอบเงินสวนที่เหลือใหกับทาง วช. อีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1

ประธานกรรมการและเลขานุการแสดงความขอบคุณคณะกรรมการฯ

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาในครั้งนี้ฝายเลขานุการ
ขอมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) ใน
การปฏิบัติหนาที่มา ณ โอกาสนี้
เลิกประชุม

เวลา 12.30 น.
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นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

