รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.)
ครั้งที่ 8/2563 วันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สกสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ
*******************************************

กรรมการผูมาประชุม
1. นางแนงนอย เวทยพงษ
2. ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง
3. ดร.กิติพงค พรอมวงค
4. นางสาวสุณีย เลิศเพียรธรรม

5. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
6. รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร
7. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
8. ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ
9. ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
10. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย
11. รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน
12. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล

ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
ผูชวยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
ผูแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

รักษาการผูอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
ก. ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1. รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
2. ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง

รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ และผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม

-23. รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย

ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบและเครือขายวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
4. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและ
ผลกระทบ
5. ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองออน ลูอิส
ผูอำนวยการภารกิจการวิเคราะหสถานการณดาน ววน. ในและ
ตางประเทศ
6. รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
ผูอำนวยการภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตร และการริเริ่มงานวิจัย
และนวัตกรรมที่สำคัญ
7. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
8. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
ผูอำนวยการภารกิจอำนวยการ
9. ผศ.ดร.อมรรัฏค เจริญโชติธรรม
ผูอำนวยการภารกิจการสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรูและ
นวัตกรรม
10.นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการตรวจสอบภายใน
11. นางสุรีรัตน ชะนะมา
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรมองคกร
12. นายพิศุทธ เกิดปญญา
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
13. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการวิจัยที่กำลัง
ดำเนินการ
14. นางสาวพิมพปวีณ สาพิมพ
พนักงาน สกสว. หัวหนางานบัญชี
15. นางสาววิภาวี มะมา
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
16. นางสาวเวธนี ตั้งสินมั่นคง
พนักงาน สกสว.
17. นางสุพิชชา สถิตยพนาพร
พนักงาน สกสว.
18. นายปกรัฐ กนกธนาพร
พนักงาน สกสว.
19. นางอาภรณ วายุโชติ
พนักงาน สกสว.
20. นายพัทธพล คงมี
พนักงาน สกสว.
21. นางสาวปวีณา นุมรอด
พนักงาน สกสว.
22. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
พนักงาน สกสว.
23. นางสาวเจนจิรา แสงพันธุตา
พนักงาน สกสว.
24. นายธนภัทร ศรีกระจาง
พนักงาน สกสว.
25. นางขวัญชนก ลีลาวณิชไชย
พนักงาน สกสว.
26. นางสาววรรณสม สีสังข
พนักงาน สกสว.
27. นางสาวจอมสุรางค ชุมสาย ณ อยุธยา พนักงาน สกสว.
28. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน ปฏิบัติหนาที่
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
29. นางสาววริศรา ชื่นอารมย
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
30. นางสาวกนิษฐา จันทรแตง
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

-3ข. ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1. ดร.นริสรา เมืองสวาง
2. นางสาวชญาภา ทิพยกุมาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

การเปลี ่ ย นแปลงกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล รักษาการผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม นำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 มาตรา 46 กำหนดใหการดำเนินกิจการ
ของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีคณะกรรมการอำนวยการ
คณะหนึ่งทำหนาที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแตงตั้ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผูอำนวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ (สอวช.) และผูทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน ซึ่งคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(กสว.) แต งตั ้ งในจำนวนนี ้ อย า งน อย 1 คน ตองมาจากผูแทนหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม เปนกรรมการ และผูอำนวยการ สกสว. เปนกรรมการและเลขานุการโดยหลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
กำหนด
เนื่องจาก รศ.ดร. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
และคุณแนงนอย เวทยพงษ ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผูแทน
ปลัดกระทรวง อว. ซึ่งเปนกรรมการโดยตำแหนงในคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เกษียณอายุราชการใน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้ง ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล เปนปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมทานใหม โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
ที่ประชุมรับทราบ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควรแกไขชื่อวาระ เปน การเปลี่ยนแปลงชื่อบุคคลทำหนาที่กรรมการโดยตำแหนงในคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว.
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รายงานประจำปสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ประจำป 2562

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล รักษาการผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม นำเสนอวา สกสว. ไดจัดทำรายงานประจำปของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำป 2562 ระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ซึ่ง
ประกอบดวย
1. สารผูบริหาร
2. โครงสราง วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธ
3. ทำเนียบผูบริหาร
4. ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2562
5. ประมวลภาพกิจกรรมในชวงเปลี่ยนผานองคกร
6. รายงานการเงิน
7. ภาคผนวก
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3

สรุปการออกขอบังคับและระเบียบเพื่อใชในการบริหารงานของ สกสว.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการและ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา ตามที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวั ต กรรมแห งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 80 กำหนดใหบ รรดาระเบี ย บ
ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด หรือคำสั่งของกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือ
แย ง กั บ พระราชบั ญ ญั ต ิ ฉ บั บ ดั ง กล า ว และให อ อกระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ข อ กำหนดตาม
พระราชบัญญัติใหแลวเสร็จภายใน 2 ป นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับเพื่อใชบังคับในกิจการของ
สกสว. และกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
บัดนี้ พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวมีการประกาศใชมาเปนระยะเวลากวาหนึ่งปแลว โดยในชวงเวลาที่
ผานมา สกสว. ไดจัดทำระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกำหนดตามที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อการประชุม
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานกฎหมายขึ้นเพื่อชวยในการ
กลั่นกรอง ใหความเห็นเกี่ยวกับประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารกองทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ผานมาเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงาน สกสว. และกองทุน รวมทั้งแนวทางและแผนงานในการดำเนินการในระยะเวลาที่เหลือต อ
คณะกรรมการ ดังนี้
1. ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับกองทุน ที่ไดบังคับใชแลว
1.1 ระเบียบ/หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอํานวยการ สกสว. (ประกาศใช
วันที่ 1 กรกฎคม พ.ศ. 2562 กําหนดเปนรายครั้ง)

-51.2 ระเบียบคาใชจายในการตรวจสอบและคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ประกาศใชมีมติ
กสว. วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563)
1.3 หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ใหแกหนวยงานใน
ระบบวิจยั และนวัตกรรม (ประกาศใชมีมติ กสว. วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562)
1.4 การจัดทําคําของบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ โครงการวิจัยและ
นวั ต กรรม (ประกาศใช ม ี ม ติ กสว. สํ า หรั บ ป ง บประมาณ 2563 (วั น ที ่ 16 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562) และ
ปงบประมาณ 2564 (วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563))
1.5 ระเบียบสภาฯวาดวยการบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และ นวัตกรรม พ.ศ. 2562
(ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
1.6 ระเบียบฯ วาดวย การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน พ.ศ. 2562 (ประกาศ
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
1.7 หลักเกณฑฯวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนของหนวยบริหารและจัดการทุนซึ่งไดรับเงินอุดหนุน
จากกองทุนฯ พ.ศ. 2563 (ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563)
1.8 หลั กเกณฑ และวิ ธ ี การสรรหาผู อํา นวยการ สกสว. (ประกาศในราชกิจ จานุเบกษาวั น ที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
1.9 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน พ.ศ. 2563 (ประกาศวันที่
22 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
2. ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับกองทุน ที่ยังมิไดจัดทํา
2.1 หลักเกณฑและวิธีการ การใหรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการประเมินและพิสูจนแลว
วาเปนประโยชนแกเศรษฐกิจ สังคม หรือวิชาการของประเทศอยางยิ่ง
2.2 หลักเกณฑประกาศเกียรติคุณหรือยกยองบุคคลหรือหนวยงานที่มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
เปนประโยชนตอสาธารณะอยางตอเนื่อง
2.3 มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
2.4 พระราชกฤษฎีกา กรณีหลักเกณฑการวิจัยและขอกําหนดจริยธรรมการวิจัย ซึ่งมีปญหากับหลัก
ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับสํานักงาน ที่จัดทําแลว
3.1 ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล (ประกาศวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
3.2 ขอบังคับการบริหารการเงินและทรัพยสิน (ประกาศวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
3.3 การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน (ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
3.4 การเงินและบัญชี (รับเงิน จายเงิน เก็บรักษาเงิน) (ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
3.5 สวัสดิการของพนักงานและลูกจาง (ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
3.6 เงินตอบแทนเมื่อเลิกจาง (ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
3.7 คาเดินทาง (ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
3.8 หลักเกณฑการเดินทางดวยยานพาหนะสวนตัวและการเดินทางไปตางประเทศ (วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2563)

-63.9 หลักเกณฑการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานตางจังหวัดและในตางประเทศ (วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2563)
4. ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับสํานักงาน ที่ยังมิไดจัดทํา
4.1 มาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานและลูกจาง
4.2 วินัยและการดําเนินการทางวินัย
4.3 การลาของพนักงานและลูกจาง
4.4 การสรรหา การคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงาน
4.5 การใหพนักงานและลูกจางไปศึกษาตอ การฝกอบรม หรือดูงาน การแลกเปลี่ยนพนักงาน และ
การอื่นใดที่จำเปนและเหมาะสม
4.6 วันและเวลาทํางาน
4.7 เครื่องแบบผูอํานวยการ พนักงานของ และเครื่องหมาย
4.8 การกําหนดคาตอบแทน คาใชจาย เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น ของคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ
5. คําสั่งที่เกี่ยวของกับการเงิน ที่กําลังปรับปรุง (อยูระหวางเตรียมเสนอลงนาม)
5.1 การมอบอํานาจการอนุมัติการจายเงิน
5.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบเงินสดยอย
5.3 แตงตั้งกรรมการตรวจสอบเงินสดยอย
5.4 แตงตั้งกรรมการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจําวัน
5.5 มอบอํานาจลงนามสั่งจาย
5.6 อนุมัติ KTB Corporate
5.7 แตงตั้งผูรักษากุญแจตูนิรภัย
5.8 การควบคุมใบเสร็จ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4

สรุปการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผู  อ ำนวยการกลุ  ม ภารกิ จ ดำเนิ น การกองทุ น และอำนวยการ นำเสนอว า จากการประชุ ม ร ว มระหว า ง
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการอำนวยการสำนัก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเปนกลไกเพิ่มความสัมพันธและเชื่อมโยงการ
ทำงานระหวางกัน เมื่อวันศุกรที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยที่
ประชุมไดมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) ชวงการเปลี่ยนผาน (Transition Period) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริ มวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เนื่องจากเปน การปฎิรู ปการ

-7อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ซึ่ง สกสว. เปนผูรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของ
กองทุ น โดยมี กสว. เป น ผู กำกั บ ทิ ศทาง สกสว. ได เปลี่ย นบทบาท จากหนว ยงานใหทุน วิจ ัย (Funding
Agency) มาทำงานในเชิงนโยบาย ทั้งนี้ในชวง 5 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังมีภาระงานเดิม
ของ สกว. คอนขางมาก ขณะนี้ สกสว. ดำเนินการเปนระยะเวลา 1 ป 4 เดือน ไดเห็นครบวงรอบการทำงาน
จึงควรทำใหภารกิจที่ไดรับมอบหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การสงผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
2) การจัดสรรงบประมาณของกองทุนสงเสริม ววน. จะตองบริหารงบประมาณวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ทั้งหมด แตในปงบประมาณที่ผานมา ยังไมมีงบวิทยาศาสตรเขามาในกองทุนสงเสริม ววน.
3) หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ซึ่งถือเปน Strategic Partner ที่สำคัญ เปนกลไกสำคัญอยาง
ยิ่งในการทำงาน ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการบริหารงานของหนวยบริหารและจัดการทุนที่ดี
4) การสื่อสารขอมูลควรมีการจัดการใหดี เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิด
5) ในอนาคตควรพิจารณาการกำหนดพื้นที่หรืออุตสาหกรรมที่สำคัญที่ตองการผลักดัน เพื่อทำให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม
ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควรมีการจัดประชุมรวมระหวาง กสว. และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ปละ 2 ครั้ง

ระเบียบวาระที่ 2

การรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการอำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (คกก.สกสว.) ครั้งที่
7/2563 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล นำเสนอ
รางรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (คกก.สกสว.) ตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2563 ที่นำเสนอ โดย
มีขอแกไข ดังนี้
1. หนา 15 มติของคณะกรรมการในระเบียบวาระที่ 4.3 แกไขเปน “เห็นชอบแผนปฏิบัติการ และ
วงเงินงบประมาณรายจายของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอให สกสว. รับความเห็นในที่ประชุม ไปดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวของ
โดยที่ประชุมใหการรับรองมติในเรื่องนี้เพื่อให สกสว. นำไปดำเนินการไดกอน”
2. หนา 18 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ในระเบียบวาระที่ 5.1 “การรายงานตอ
คณะกรรมการมีการระบุไวอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ตามกฎหมายไมมีกำหนดระยะเวลาในการ
รายงานตอคณะกรรมการหลังแตละไตรมาส แตตามหลักการควรทำใหเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน”
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

เงื่อนไขการปลดรายชื่อนักวิจัยออกจากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
นำเสนอวา ตามที่คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีมติรับทราบความกาวหนาในการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผู
คางสงผลงาน จำนวน 109 รายชื่อ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ใหคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตอไป
ทั้งนี้ นักวิจัยผูคางสงผลงานสวนหนึ่งไดสงเอกสารมาเพื่อปดโครงการมายัง สกสว. ดังนั้น สกสว. จึง
ไดดำเนินการทบทวนบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานใหม กอนสงไปใหหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)
ซึ่งจากเดิมจำนวน 109 รายชื่อ พบวามีจำนวน 47 รายชื่อ ที่ไดปดโครงการหรือสงเอกสารปดโครงการมาให
สกสว. เรียบรอยแลว และมีจำนวน 62 รายชื่อ ที่ยังคงคางสงผลงาน ทั้งนี้ไดดำเนินการสงบัญชีรายชื่อนักวิจัย
ผูคางสงผลงานของนักวิจัย จำนวน 62 รายชื่อ ใหกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) รับทราบเพื่อเปน
เงื่อนไขประกอบการพิจารณาทำสัญญารับทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แลว
จากการตรวจสอบระยะเวลาการคางสงผลงานของนักวิจัย จำนวน 62 รายชื่อ และลักษณะของทุน
ที่หัวหนาโครงการไดรับ โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ ทุนวิจัยซึ่งหัวหนาโครงการเปนผูทำวิจัยเอง และทุนวิจัยที่
หัวหนาโครงการเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโทหรือเอก เปนเงื่อนไขในการพิจารณาประกอบการ
ปลดรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน จึงเสนอแนวทางในการปลดรายชื่อนักวิจัยออกจาก
บัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน ดังนี้
1. เมื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานดำเนินการสงเอกสารปดโครงการเรียบรอยแลว
2. ควรวางเวนจากการรับทุนใหมนับจากวันที่ปดโครงการในขอ 1. แลว ดังนี้
ระยะเวลาคางสงผลงาน
ระยะเวลาที่วางเวนจากการรับทุนใหม (ป)
มากกวา 10 ป
5
นอยกวาหรือเทากับ 10 ป
3
ระยะเวลาคางสงผลงานของนักวิจัย จำนวน 62 คน
จำนวนนักวิจัย (คน)

ระยะเวลาคางสงผลงาน (ป) นับจากวันที่ควรไดรับอนุมัติใหขยายเวลาตาม
เกณฑ* จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 (ป)
0-2
4
> 2-4
11
> 4-6
11
> 6-8
13
> 8-10
14
> 10-12
5

ระยะเวลาที่วางเวนจากการรับทุนใหม (ป)
มากกวา 10 ปวางเวน 5 ป
นอยกวาหรือเทากับ 10 ปวางเวน 3 ป
3
3
3
3
3
5

-9จำนวนนักวิจัย (คน)
ระยะเวลาที่วางเวนจากการรับทุนใหม (ป)
มากกวา 10 ปวางเวน 5 ป
ระยะเวลาคางสงผลงาน (ป) นับจากวันที่ควรไดรับอนุมัติใหขยายเวลาตาม
เกณฑ* จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 (ป)
นอยกวาหรือเทากับ 10 ปวางเวน 3 ป
> 12-14
4
5
> 14-16
0
รวม
62
*เกณฑการขยายเวลา คือ 1. ทุนวิจัยและพัฒนา/ทุนฝายวิชาการ ขยายระยะเวลาโครงการได 20% ของระยะเวลาโครงการ
จำนวน 2 ครั้ง
2. ทุนปริญญาเอก ขยายเวลาไดไมเกิน 4 ปนับจากสิ้นสุดสัญญา
3. ทุนปริญญาโท ขยายเวลาไดไมเกิน 2 ปนับจากสิ้นสุดสัญญา

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล รักษาการผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา สกสว. ไดสงจดหมายไปยังนักวิจัยผูคางสงผลงานเรียบรอยแลว ทั้งนี้
สกสว. จะพิจารณาการจัดทำเปนรายงานและอธิบายหลักเกณฑที่ใชสำหรับการนำรายชื่อเขาบัญชีนักวิจัยผู
คางสงผลงาน เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูรวมกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และสรางระบบบริหาร
จัดการทุนที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการสงบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานพรอมระบุเหตุผลประกอบใหหนวย
บริหารและจัดการทุน (PMU) รับทราบดวย

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. การกำหนดเกณฑของบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน เปนเงื่อนไขเพื่อใหนักวิจัยระมัดระวัง
และตั้งใจที่จะสงผลงานมากขึ้น โดย สกสว. ควรทำงานรวมกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ในการ
จัดทำระบบติดตาม ซึ่งเปนเรื่องที่สำคัญมากเพื่อใหเกณฑมีประสิทธิภาพ และควรติดตามไปยังตนสังกัดของ
นักวิจัยดวย
2. ควรกำหนดใหนักวิจัยผูคางสงผลงานมากกวา 8 ป เวนวางจากการรับทุนใหม จำนวน 5 ป
3. ควรมีมาตรการสำหรับนักวิจัยที่ไดรับการปลดออกจากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานแลว
แตเมื่อไดรับทุนใหมยังคงคางสงผลงาน และอยูในบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานอีกครั้ง ซึ่งอาจพิจารณาให
มีการเวนวางจากการไดรับทุนใหมเปนระยะเวลา 5 ป
4. ควรพิจารณาเหตุผลของนักวิจัยผูคางสงผลงานทั้ง 62 รายชื่อ ทั้งนี้หากนักวิจัยผูคางสงผลงานไป
ขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงอื่นหลังระยะเวลา 5 – 10 ป แลวประสบความสำเร็จ อาจพิจารณาวาปญหาอาจ
ไมไดเกิดจากนักวิจัย
5. ควรวิเคราะหภาพรวมการคางสงผลงานใหชัดเจน รวมทั้งการพิจารณาผลงานที่ผานมา (Track
Record) ในกรณีทุน คปก. อาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูดูแลนักศึกษา ดังนั้นหากนักศึกษาไมสงผลงาน อาจารยที่
ปรึกษาควรถูกขึ้นบัญชีรายชื่อไมใหรับทุนประเภทนีด้ วย
6. ควรจัดทำระบบการติดตามรวมกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และใหนักวิจัยเข าใจ
เกณฑของบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานตั้งแตตน
7. ควรจัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการสรางประชาคมวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
แกปญหา มีระบบแรงจูงใจ

-108. ควรพิจารณารวมกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ถึงปจจัยตางๆ เพื่อทำใหระบบวิจัยมี
ความรวมรับผิดชอบและรวมกันสรางมากกวาเปนเรื่องของผูใหทุนและผูรับทุน ดังนี้
- หนวยงานใหทุนวิจัย (Granting Agency)
- แนวทางการสรางโมเดลเชิงธุรกิจ (Business Model in Practice)
- การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด (Institutional support) เพื่อเปนระบบใหหนวยงาน
ตนสังกัดของนักวิจัยเขามามีสวนชวยในการติดตามผลงาน
- กติกาการเงิน
- การจัดทำระบบของอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating System)

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบในหลักการ “เงื่อนไขการปลดรายชื่อนักวิจัยออกจากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน”
โดยกำหนดใหนักวิจัยที่คางสงผลงานมากกวา 8 ป ใหมีระยะเวลาที่วางเวนจากการรับทุนใหม จำนวน 5 ป
และนักวิจัยที่คางสงผลงานนอยกวาหรือเทากับ 8 ป ใหมรี ะยะเวลาที่วางเวนจากการรับทุนใหม จำนวน 3 ป

ระเบียบวาระที่ 3.2

รายงานสถานะโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
นำเสนอวา สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ได
มอบหมายภารกิจบริหารจัดการโครงการวิจยั ที่ยังคงคางและดำเนินการอยูของ สกสว. ใหสำนักงานการวิจยั
แหงชาติ (วช.) ไปแลวจำนวน 2,908 โครงการ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที ่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ยังมีโครงการวิ จั ยที่ ก ำลั ง
ดำเนินการอยูจำนวนหนึ่งที่ สกสว. ยังคงดูแลและกำลังเรงดำเนินการปดโครงการ
โดยความกาวหนาการจัดการโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ จำนวน 2,861 โครงการ (ขอมูล ณ
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563) ประกอบดวยโครงการที่สถานะลาชาและผิดสัญญา จำนวน 1,117 โครงการ
และโครงการที่มีสถานะปกติ จำนวน 1,744 โครงการ มีดังนี้
ตารางที่ 1 จำนวนโครงการ Ongoing จากระบบ ePMS ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

ฝาย

โครงการปกติ

โครงการลาชา

โครงการผิดสัญญา

รวม

ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ (1)
ฝายเกษตร (2)
ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ (3)
ฝายชุมชนและสังคม (4)
ฝายอุตสาหกรรม (5)
ฝายวิจัยมุงเปา (T)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น (L+)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น (CBR)
ภารกิจพื้นฐานและพัฒนานักวิจัย

74
4
35
28
152
83
9
58

16
0
2
15
11
0
1
23

37
0
3
19
12
1
7
67

127
4
40
62
175
84
17
148

ฝายวิชาการ (8)
โครงการ ป.เอก กาญจนาภิเษก คปก. (K)
โครงการพัฒนานักวิจัยฯอุตสาหกรรม พวอ. (I)
โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยนานาชาติ IRN (W)
ฝายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศิลปศาสตร (H)
ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร

243
436
443
20
81

54
18
14
5
10

372
227
134
4
54

669
681
591
29
145

ฝายบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
งานกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร (SRI)
อํานวยการ 9

2
7

1
1

0
2

3
10

5
34
30
1,744

0
4
0
175

1
2
0
942

6
40
30
2,861

ภารกิจ R&D

Director Initiate Grant (DIG)
RU/SC
ติดตามประเมินผล (Q)
ยอดรวม

1,117

ขอมูลวันที่ 25 กันยายน 2563

-11ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจำนวนโครงการ Ongoing ที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาจากระบบ ePMS ในแตละชวงเวลา (ขอมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563)
ฝาย

โครงการลาชา

โครงการผิดสัญญา

รวมลาชาและผิดสัญญา

14 ส.ค. 63

28 ส.ค. 63

25 ก.ย. 63

14 ส.ค. 63

28 ส.ค. 63

25 ก.ย. 63

14 ส.ค. 63

28 ส.ค. 63

25 ก.ย. 63

ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ (1)

16

17

16

43

42

37

59

59

53

ฝายเกษตร (2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ (3)

4

4

2

7

7

3

11

11

ฝายชุมชนและสังคม (4)

22

17

15

21

18

19

43

35

5
34

ฝายอุตสาหกรรม (5)

22

16

11

14

12

12

36

28

23

ฝายวิจัยมุงเปา (T)

0

0

0

1

1

1

1

ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น (L+)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น (CBR)

1
41

1
37

1
23

7
87

7
91

7
67

8
128

1
8
128

1
8
90

ฝายวิชาการ (8)

94

82

54

500

456

372

594

538

426

โครงการ ป.เอก กาญจนาภิเษก คปก. (K)
โครงการพัฒนานักวิจัยฯอุตสาหกรรม พวอ. (I)

25
21

18
21

18
14

236
132

236
135

227
134

261
153

254
156

245
148

โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยนานาชาติ IRN (W)
ฝายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศิลปศาสตร (H)
ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร

8
10

7
8

5
10

7
57

4
56

4
54

15
67

11
64

9
64

ฝายบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
งานกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร (SRI)

1
1

1
1

1
1

0
2

0
2

0
2

1
3

1
3

1
3

0
4
0
270

0
4
0
234

0
4
0
175

3
1
1
1,119

3
1
1
1,072

1
2
0
942

3
5
1
1,389

3
5
1
1,306

1
6
0
1,117

ภารกิจ R&D

ภารกิจพื้นฐานและพัฒนานักวิจัย

อํานวยการ 9
Director Initiate Grant (DIG)
RU/SC
ติดตามประเมินผล (Q)
ยอดรวม

-12ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจำนวนโครงการ Ongoing จากระบบ ePMS ในแตละชวงเวลา
ฝาย

โครงการปกติ

โครงการลาชา

โครงการผิดสัญญา

รวม

14 ส.ค. 63 28 ส.ค. 63 25 ก.ย. 63 14 ส.ค. 63 28 ส.ค. 63 25 ก.ย. 63 14 ส.ค. 63 28 ส.ค. 63 25 ก.ย. 63 14 ส.ค. 63 28 ส.ค. 63 25 ก.ย. 63

ภารกิจ R&D
ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ (1)

85

78

74

16

17

16

43

42

37

144

137

127

ฝายเกษตร (2)
ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ (3)

16
50

11
49

4
35

0
4

0
4

0
2

0
7

0
7

0
3

16
61

11
60

4
40

ฝายชุมชนและสังคม (4)

35

27

28

22

17

15

21

18

19

78

62

62

ฝายอุตสาหกรรม (5)

175

161

152

22

16

11

14

12

12

211

189

175

ฝายวิจัยมุงเปา (T)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น (L+)

103
9

85
9

83
9

0
1

0
1

0
1

1
7

1
7

1
7

104
17

86
17

84
17

ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น (CBR)

94

89

58

41

37

23

87

91

67

222

217

148

ภารกิจพื้นฐานและพัฒนานักวิจัย
ฝายวิชาการ (8)

389

342

243

94

82

54

500

456

372

983

880

669

โครงการ ป.เอก กาญจนาภิเษก คปก. (K)
โครงการพัฒนานักวิจัยฯอุตสาหกรรม พวอ. (I)

484
442

479
439

436
443

25
21

18
21

18
14

236
132

236
135

227
134

745
595

733
595

681
591

โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยนานาชาติ IRN (W)

20

19

20

8

7

5

7

4

4

35

30

29

ฝายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศิลปศาสตร (H)

79

82

81

10

8

10

57

56

54

146

146

145

ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ฝายบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
งานกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร (SRI)
อํานวยการ 9
Director Initiate Grant (DIG)
RU/SC
ติดตามประเมินผล (Q)
ยอดรวม

4

2

2

1

1

1

0

0

0

5

3

3

11

9

7

1

1

1

2

2

2

14

12

10

5
38

5
37

5
34

0
4

0
4

0
4

3
1

3
1

1
2

8
43

8
42

6
40

35
2,074

35
1,958

30
1,744

0
270

0
234

0
175

1
1,119

1
1,072

0
942

36
3,463

36
3,264

30
2,861
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรสงจดหมายเรงรัดการปดโครงการผิดสัญญา ไปยังหนวยงานตนสังกัด และนักวิจัยผูรับทุนให
ดำเนินการดวย
2. ควรจัดทำขอมูลจำนวนโครงการที่ผิดสัญญาเปนสัดสวนตอจำนวนโครงการที่ สกว. สนับสนุนทุน
วิจัยทั้งหมด แทนการใหขอมูลเปนจำนวนโครงการที่ผิดสัญญา
3. ควรถายทอดเรื่องการวางระบบการแจงเตือน และติดตามโครงการ เพื่อวางมาตรฐานใหหนวย
บริหารและจัดการทุน (PMU)

-14-

มติของคณะกรรมการ
รับทราบรายงานสถานะโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ โดยใหนำเสนอจำนวนโครงการวิจัยที่กำลัง
ดำเนินการที่ลดลงในแตละเดือนเทียบกับเปาหมายถึงเดือนมีนาคม 2564 และควรนำเสนอเปนรายไตรมาส

ระเบียบวาระที่ 3.3

แผนกลยุทธ สกสว. พ.ศ. 2564 - 2566

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล รักษาการผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม นำเสนอวา สืบเนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไดเห็นชอบในหลักการ
ของวิสัยทัศนและกลยุทธ สกสว.
ทั้งนี้ สกสว. ไดปรับแผนกลยุทธโดยใหเพิ่มกลยุทธที่ 4 เรื่อง พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อตอการสราง
ผลงานและนำผลงาน ววน. ไปใชประโยชน และแผนกลยุทธ สกสว. พ.ศ. 2564-2566 เพื่อใชในการขับเคลื่อน
องคกรตอไป

องคประกอบของ (ราง) แผนกลยุทธ สกสว. (พ.ศ. 2564-2566)
1. ความเปนมาและหลักการจัดทำแผนกลยุทธ
2. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และความทาทาย
3. แผนกลยุทธ สกสว.
3.1 วิสัยทัศน
เปนองคกรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงบประมาณของกองทุน ววน.
เพื่อใหเกิดความคุมคาในการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-153.2 ภารกิจ
1. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมและริเริ่มแผนงาน ววน.
ที่สำคัญ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐ และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคนและสถาบันความรู
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. จัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตามการใชงบประมาณอยางมีธรรมาภิบาล
3. บริหารจัดการกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและมีหลักธรรมาภิบาล
4. สงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบและเครือขายหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม และการติดตามประเมินผลลัพธ ผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรู
3.3 พันธกิจ
1. สงมอบผลลัพธและผลกระทบตอประเทศ
2. สรางความเชื่อมั่น
3. สรางความรวมมือกับเครือขาย
4. สื่อสารภายในและภายนอกองคกร
5. พัฒนาองคกร
3.4 คานิยม
1. สงมอบผลลัพธและผลกระทบตอประเทศ
2. สรางความเชื่อมั่น
3. สรางความรวมมือกับเครือขาย
4. สื่อสารภายในและภายนอกองคกร
5. พัฒนาองคกร
3.5 แผนที่กลยุทธ สกสว.

-163.6 กลยุทธ สกสว.
กลยุทธที่ 1 สรางผลงานใหเกิดผลกระทบสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยใชขอมูล
สารสนเทศในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ คุมคา และสรางรากฐานที่เขมแข็งใน
อนาคต
กลยุทธที่ 2 บูรณาการและขับเคลื่อนการทำงานรวมกับกองทุนและหนวยงานอื่นเพื่อใหการลงทุน
ดาน ววน. มีทิศทางและเปาหมายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดานววน.ของประเทศ
กลยุทธที่ 3 สรางการทำงานแบบเปนหุนสวนกับหนวยบริหารจัดการทุนและหนวยงานในระบบววน.
สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานเขมแข็งในการสงมอบผลงานเพื่อใหการลงทุนดาน ววน. เกิดประสิทธิผลและ
ความเชื่อมั่นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อตอการสรางผลงานและนำผลงาน ววน. ไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 5 สื่อสารสาธารณะเพื่อใหประชาชน ประชาคมวิจัย และผูกำหนดนโยบาย ตระหนักใน
ความสำคัญของระบบววน. และ บทบาทของ สกสว.
กลยุทธที่ 6 ออกแบบโครงสรางองคกรใหม ยกระดับบุคลากร เพื่อใหมีความยืดหยุน ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และรองรับการทำงานรวมกับหนวยงานทุกภาคสวนในระบบววน. การขับเคลื่อนนโยบายและ
บริหารกองทุนใหเกิดผลสัมฤทธิ์
4. รายละเอียดกลยุทธ สกสว.
4.1 เปาประสงค
4.2 ตัวชี้ชัด และเปาหมาย
4.3 ผลผลิตและผลลัพธ
5. กลไกการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ สกสว.
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ สกสว. ประกอบไปดวยกลไกที่สำคัญ 2 สวน ไดแก การนำแผนไปสูการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลเพื่อนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
•

ภาคผนวก : โครงสรางสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรสื่อสารแผนกลยุทธเพื่อใหคณะกรรมการฯ ผูมีสวนไดสวนเสีย ประชาชน รวมทั้งสื่อสารใหคน
ในองคกรเขาใจไดงายขึ้น
2. ในกลยุทธที่ 1 การตั้งโจทยและจัดลำดับความสำคัญสิ่งที่เปนจุดเนนสำหรับประเทศ นำไปสูการ
จัดงบประมาณ ดังนั้นสิ่งที่วัดความสำเร็จ (Key Results) คือการตั้งเปาหมายขององคกรตามหลักการ SMART
ใหชัดเจน และเกิดผลกระทบที่สำคัญ นำไปสูการจัดงบประมาณตามลำดับความสำคัญ
3. ควรใชคำวากิจกรรมหรือการดำเนินการ แทนคำวาแผนปฏิบัติการ
4. ควรจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) โดยตัวชี้วัดตองตอบสิ่งที่วัดความสำเร็จ (Key
Results)
5. พันธกิจ สกสว. ในขอที่ 1 สงมอบผลลัพธและผลกระทบตอประเทศ และขอที่ 2 สรางความเชื่อมั่น
ควรเขียนขยายความใหชัดเจน และควรนำขอที่ 5 พัฒนาองคกร มาเปนขอที่ 1 เพราะเมื่อพัฒนาองคกรสิ่ง
อื่นๆ จะตามมา
6. ควรพิจารณาแนวทางการติดตาม ใหฝายปฏิบัติและฝายบริหารมีความเห็นรวมกัน อาทิ การ
พิจารณาความถี่ในการดำเนินการตามเปาประสงคในแตละเรื่อง ซึ่งในแตละปอาจดำเนินการไมครบทุกเรื่อง
หรืออาจมี เรื ่ องเพิ ่ มเติ มขึ้ น ได การพิจารณาการจัดลำดับ ความสำคัญ ของกระบวนการ (Priority Setting
Process) ในแตละป และใน 3 ป ควรจะไปเกี่ยวของกับอะไร ความสำเร็จของการพัฒนาองคกรตองดำเนินการ
อยางไร
7. กลยุทธที่ 1 เปนวัตถุประสงคใหญครอบคลุมทั้งหมด โดยในสวนงานวิจัยตองกอใหเกิดผลกระทบ
ในดานผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ชัดเจน สำหรับ Target Sustainability Rank ของประเทศยัง
กวางมาก มีถึง 6 เปาหมาย หากตองการเปาหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เรื่อง GDP Contribution และ Target
Sustainability Rank ตองทำไปพรอมกัน
8. ควรเขียนอธิบายใหชัดเจนถึงสวนที่ตองทำงานรวมกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และ
สวนที่ สกสว. ดำเนินการเอง
9. เนื่องดวยคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ไดเห็นชอบในหลักการของวิสัยทัศน และกลยุทธ
สกสว. ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และไดนำสงกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้โดยหลักการได
เห็นชอบจำนวน 5 กลยุทธ หากจะขอปรับปรุงรายละเอียดแผนกลยุทธ โดยเพิ่มเปน 6 กลยุทธ ไมสามารถทำ
ได ทั้งนี้ไมจำเปนตองแยกเรื่ อง “พัฒนาระบบนิ เวศที ่เ อื้ อต อการสรางผลงานและนำผลงาน ววน. ไปใช
ประโยชน” มาเปนกลยุทธ แตสามารถไปรวมกับกลยุทธอื่นได
10. สกสว. ตองไปทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) หลังจากไดแผนกลยุทธ ทั้งนี้แผนกลยุทธใน
ภาษาราชการให ใชคำวา แผนปฏิบัติการ ซึ่งรวมวิสัย ทั ศน พันธกิจ แผนงานโครงการ และควรแจกแจง
แผนปฏิบัติการ ป พ.ศ. 2564-2566 เพื่อใหเห็นการดำเนินการในแตละป
11. ในแต ล ะกลยุ ทธ ควรทำขอบขายงาน (Framework) ที่ มีแผนงานโครงการ เพื่อจะทราบว า
กิจกรรมใดที่จะสามารถตอบโจทยได
12. การเขียนเปาประสงครวมและเปาประสงคระดับกลยุทธตองมีตัวชี้วัด ทั้งนี้เปาประสงคยังเปนตัว
กิจกรรม เชน เพื่อใหไดแผนที่สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม จะบอกวาแผนนั้นมีตัวชี้วัด ตองสราง
มูลคาและขับเคลื่อนในเรื่องใด

-1813. ตัวชี้วัดในปแรกอาจเห็นตัวชี้วัดเพียงกระบวนการ ซึ่งอาจจะตองใชเวลาในการเกิดผลลัพธที่
ชัดเจนในปที่ 3 เชน ระบบนำไปสูการใชอยางไร หนวยงานรองรับอยางไร เปนตน
14. ตัวชี้วัดบางตัวไมใชตัวชี้วัดของแผนกลยุทธแตเปนตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
15. ในแผนปฏิบัติการควรเติมสวนงบประมาณ และพิจารณาเทียบกับแผนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวาสวนใดยังขาดงบประมาณ และหากมีความจำเปนสามารถขอเพิ่มเติมได
14. อาจพิ จ ารณาการนำตั ว ชี ้ ว ั ด (Criterion) จาก International Institute for Management
Development (IMD) ที่จัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย ดานโครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโ นโ ล ยี (Scientific Infrastructure Competitiveness Ranking) มาใช  พ ิ จ าร ณา ปร ะ ก อ บ ด  ว ย
นอกเหนือจากการใชเกณฑผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เพียงอยาง
เดียว
15. ไมควรยึดติดกั บเปาหมายที่ เป นผลงาน (Output) เนื่องดวยตองการเปาหมายเชิ งผลลั พธ
(Outcome)

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบความกาวหนาและรายละเอียดของแผนกลยุทธ สกสว. พ.ศ. 2564-2566 ที่นำเสนอ ตาม
หลั กการเดิ มซึ ่ งประกอบด ว ย 5 กลยุ ทธ และมอบหมายให ฝ  ายเลขานุ การไปจั ด ทำข อ มูล เพิ ่ ม เติ ม ตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

การเสนอชื ่ อ ผู  ส มควรได ร ั บ การแต ง ตั ้ ง เป น ผู  อ ำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.2

การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สกสว.

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.3

การกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย ตั ว ชี ้ ว ั ด ผลผลิ ต และกรอบวงเงิน
คาตอบแทนของผูอำนวยการ สกสว. ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการ
พัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.)

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ
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ระเบียบวาระที่ 4.4

ขออนุ ม ั ติ ก ฎบั ต รคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดนำเสนอวา ตามคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงไดจัดทำกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม และอนุมัติใชเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยไดกำหนดใหมีการสอบทานและทบทวนความ
เหมาะสมของกฎบัตรเปนประจำทุกป เพื่อใหมั่นใจวาถเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และ
กลยุทธในการบริหารความเสี่ยงขององคกร
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 7/2563 วันศุกรที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563
ไดมีการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการบริหาร
ความเสี ่ ย งขององค กรได อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยมีการแกไขอยางมีน ัย สำคัญ ในเรื่ององคป ระกอบของ
คณะกรรมการ จากเดิม คือ ขอ 2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยประธานอนุกรรมการ
1 ทาน อนุกรรมการ 4 ทาน โดยเปนผูบริหารภายใน สกสว. 2 ทาน ไดแก ผูอำนวยการ สกสว. และรอง
ผูอำนวยการ สกสว. และผูบริหารระดับสูงดูแลงานบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหนงเปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ และขอ 3. คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เปนผูแตงตั้งประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และให ผ ู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ดู แ ลงานบริ ห ารความเสี ่ ย ง ดำรงตำแหน ง เป น อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และพนักงานที่ดูแลงานบริหารความเสี่ยงเปนผูชวยเลขานุการ
ปรับเปลี่ยนเปน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไมเกิน 7 คน มีองคประกอบ ดังนี้
ประธานอนุกรรมการ 1 คน แตงตั้งจากกรรมการอำนวยการ สกสว. อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 คน
ประกอบดวยอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน แตงตั้งจากกรรมการอำนวยการ สกสว. ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ไมนอยกวา 2 คน ผูอำนวยการ สกสว. รองผูอำนวยการ สกสว. ที่กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยง
เป น อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร และผู  อ ำนวยการภารกิ จ ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห ารความเสี ่ ย ง เป น
ผูชวยเลขานุการ

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไมเกิน 7 คน มีองคประกอบ
ดังนี้
(1) ประธานอนุกรรมการ 1 คน แตงตั้งจากกรรมการอำนวยการ สกสว.
(2) อนุกรรมการ 4 คน มาจาก กรรมการอำนวยการ สกสว. ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
สกสว. และ ผูทรงคุณวุฒิ
(3) ผูอ ำนวยการ สกสว. เปนอนุกรรมการ
(4) รองผูอำนวยการ สกสว. ที่กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยง เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
(5) ผูอำนวยการภารกิจที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง เปนผูชวยเลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 4.5

ขออนุ ม ั ต ิ ป รั บ ปรุ ง คำสั ่ ง แต ง ตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ได
มีประกาศแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 และ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันศุกรที่ 25 กันยายน พ.ศ.
2563 มีมติใหมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สกสว. และเพื่อให
องคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สอดคลองกับกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการดำเนิ น การบริ ห ารความเสี ่ย งของ สกสว. เปน ไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา
เปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สกสว. ดังนี้
1. แตงตั้ง นางแนงนอย เวทยพงษ เปนอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในฐานะผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน
ภายนอก
2. แกไขตำแหนงผูบริหาร สกสว. จากเดิม “รองผูอำนวยการ สกสว. ดานการดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ (อนุกรรมการ)” เปน “รองผูอำนวยการ สกสว. ที่กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยง (อนุกรรมการ
และเลขานุการ)”
3. แกไขตำแหนงผูบริหาร สกสว. จากเดิม “ผูอำนวยการภารกิจ ภารกิจอำนวยการ (อนุกรรมการ)”
เปน “ผูอำนวยการภารกิจที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง (ผูชวยเลขานุการ)”
โดยมีอำนาจหนาที่ และวาระการดำรงตำแหนงเทาที่เหลือของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงชุด
ปจจุบัน

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ขอใหแกไข การแตงตั้งคุณแนงนอย เวทยพงษ เปนอนุกรรมการ เพิ่มเติม ใหเปลี่ยนเปน ในฐานะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. ในวรรคสุดทายแกไขเปน ใหมีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนดในประกาศฉบับแรก

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามที่ไดปรับแกไขตามความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เรียบรอยแลว
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ และขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

สรุปผลการดำเนินงานของ สกสว. และกองทุนสงเสริม ววน. ไตรมาสที่ 4
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ประชุมยังมิไดพิจารณาระเบียบวาระนี้ เนื่องจากมีเวลาประชุมไมเพียงพอ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝ า ยเลขานุ ก ารขอนำเรี ย นเสนอ คณะกรรมการอำนวยการ สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อโปรดพิจารณาการนัดหมายการประชุม ครั้งที่ 9/2563 วันศุกรที่ 6
พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สกสว.

มติของคณะกรรมการ
เห็ น ชอบการนั ด หมายการประชุ ม คณะกรรมการอำนวยการ สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 9/2563 วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ตามที่
ฝายเลขานุการนำเสนอ

เลิกประชุม

เวลา 13.25 น.

นางสาวกนิษฐา จันทรแตง
นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
รั ก ษาการผู  อ ำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

