รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.)
ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สกสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ
*******************************************
กรรมการผูมาประชุม
1. ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง
2. ดร.กิติพงค พรอมวงค
3. นางแนงนอย เวทยพงษ

4. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
5. รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน
6. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
7. ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ
8. ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
9. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย
10. ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ

ประธานกรรมการ

ผูอำนวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูล าประชุม
1. รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร

กรรมการ

ติดภารกิจ
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ผูเขารวมประชุม
ก. ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองออน ลูอิส

6. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน
7. รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
8. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
9. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
10. ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา
11. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
12. รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
13. ผศ.ดร.อมรรัฏค เจริญโชติธรรม
14. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
15. รศ.ดร.สิทธิเดช พงศกิจวรสิน
16. ผศ.ดร.ชลิตา ศรีนวล
17. ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
18. ดร.อติชาต พฤติกัลป
19. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
20. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
21. นางสุรีรัตน ชะนะมา

รองผูอำนวยการ ดานนโยบายและแผนยุทธศาสตร
รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
รองผูอ ำนวยการ ดานการบริหารระบบงบประมาณ
รองผูอำนวยการ ดานการพัฒนาระบบ ววน. และเครือขาย
ผูอำนวยการภารกิจการวิเคราะหสถานการณดาน ววน. ในและ
ตางประเทศ
ผูอำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใชงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตรและริเริ่มงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สำคัญ
ผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ
ผูอำนวยการภารกิจจัดทำแผนงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนบูรณาการ ววน. เพื่อชุมชนและ
พื้นที่
ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรม
องคกร
ผูอำนวยการภารกิจการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หนวยงานในระบบ
ววน.
ผูอำนวยการภารกิจดานการสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรูและ
นวัตกรรม
รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
รองผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนยุทธศาสตรและกรอบ
งบประมาณ
รองผูอำนวยการภารกิจการสงเสริมความเขมแข็งของหนวยงานใน
ระบบ ววน.
รองผูอำนวยการภารกิจการสงเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน
รองผูอ ำนวยการภารกิจการพัฒนาระบบ ววน.
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจงานตรวจสอบภายใน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรมองคกร

-322. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
23. นางสาวกฤษณา ตรีศิลปวิเศษ
24. นางสาวพิมพปวีณ สาพิมพ
25. นางสาววิภาวี มะมา
26. นางอาภรณ วายุโชติ
27. นายพัทธพล คงมี
28. นางสาววริศรา ชื่นอารมย
29. นางสาวปวีณา นุมรอด
30. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
31. นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ
32. นางสุพิชชา สถิตยพนาพร
33. ดร.ศรวณีย สิงหทอง
34. นายณชพล กัลลประวิทธ
35. นางชลนภา ชื่นชมรัตน
36. นางชญาดา วงศวนานุรักษ

พนักงานอาวุโส สกสว.
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.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

-4ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

การแต งตั ้ งประธานกรรมการและกรรมการผู ทรงคุณ วุ ฒิใ นคณะกรรมการ
อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา
ตามที่มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2562 ไดกำหนดใหมีคณะกรรมการอำนวยการคณะหนึ่งทำหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ สกสว.
นั้น คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 7 คน ตามกระบวนการสรรหาเรียบรอยแลว ตามประกาศ กสว. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุ ดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแตงตั้งประธานกรรมการอำนวยการ ตามคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ลงวันที่
27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายนามคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ดังนี้
1. ศาสตราจารยปยะวัติ บุญ-หลง
ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
3. ผูอ ำนวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
กรรมการ
5. ศาสตราจารยอมเรศ ภูมิรัตน
กรรมการ
6. ศาสตราจารยสมชาย วงศวิเศษ
กรรมการ
7. ศาสตราจารยธเนศ อาภรณสุวรรณ
กรรมการ
8. ศาสตราจารยอัญญา ขันธวิทย
กรรมการ
9. รองศาสตราจารยนวลนอย ตรีรัตน
กรรมการ
10. รองศาสตราจารยนิพนธ พัวพงศกร
กรรมการ
11. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการมีหนาที่และอำนาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ สกสว. เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว ดังนี้
1. กำหนดนโยบายการบริหารงานและใหความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของ สกสว.
2. อนุมัติงบประมาณประจำป งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินของ สกสว.
3. ใหคำแนะนำหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ ตลอดจน
เสนอตอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสภานโยบายเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาหรื อ
อุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดำเนินการตามวัตถุประสงคและหนาที่และอำนาจของ สกสว.
4. ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกำหนดเกี่ยวกับ สกสว. ในเรื่อง ดังตอไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบงสวนงาน และขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว

-5(ข) การสรรหา การแต งตั ้ ง และการถอดถอนผูอำนวยการ สกสว. การปฏิบ ัติงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ สกสว. รวมทั้งการรักษาการแทนและการมอบใหผูอื่นปฏิบัติงาน
แทน
(ค) การกำหนดตำแหนง คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่น ของ
พนักงานของ สกสว.
(ง) การกำหนดประมวลจริ ย ธรรมในการปฏิ บ ั ติ ง านของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
ผูอ ำนวยการ สกสว. และพนักงานของ สกสว.
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหนง การรองทุกขและการอุทธรณ การลงโทษพนักงานของ สกสว.
รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจางที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และพนักงานของ สกสว.
(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของ สกสว. รวมทั้งการบัญชีและการ
จำหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(ช) การกำหนดคาธรรมเนียม คาบำรุง คาตอบแทน และคาบริการในการดำเนินกิจการของ
สกสว.
(ซ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกพนักงานของ สกสว.
(ฌ) การแตงตั้ง และหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ญ) การกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบ
ภายใน
(ฎ) การกำหนดเครื่องแบบผูอำนวยการ สกสว. พนักงานของ สกสว. และเครื่องหมาย สกสว.
5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มอบหมาย
6. แตงตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. จากบุคคลในภาคเอกชน
7. ใหความเห็นชอบรายงานประจำปของ สกสว. เพื่อเสนอตอนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสภา
นโยบาย
8. กระทำการอื่นใดที่จำเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ สกสว.
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 หรือตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสภานโยบายมอบหมาย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
สรุปผลการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ (สภช.) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอตอที่
ประชุมวา ตามที่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ไดมีการจัดประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 3/2562 นำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานที่ประชุม พรอมดวย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย เมษิณทรีย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกรรมการสภานโยบาย ซึ่งมีระเบียบวาระ
ที่เกี่ยวของกับ สกสว. และผานความเห็นชอบจากในที่ประชุมสภานโยบาย ดังนี้
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1. (ราง) ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ วาดวย
การบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
พ.ศ. ....
ตามที่ คณะกรรมการ กสว. ไดเห็นชอบ (ราง) ระเบียบสภานโยบายฯ วาดวยการบริหารกองทุนฯ
และ (ราง) ระเบียบ กสว. วาดวยการรับเงินฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 และ
มอบใหฝายเลขานุการนำไปปรับปรุงแกไข รวมกับฝายเลขานุการของสภานโยบายฯ (สอวช.) กอนนำเสนอตอ
สภานโยบาย ซึ่งตอมาฝายเลขานุการของสภานโยบายฯ (สอวช.) รวมกับ สกสว. ไดนำ (ราง) ระเบียบขางตน
เขาเสนอตอ คณะกรรมการที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิพิจารณารางกฎหมายลูกบทภายใตกฎหมายจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดพิจารณาและแกไขปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายที่
เกี่ยวของ โดย (ราง) ระเบียบทั้งสองฉบับ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานโยบายฯ เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2562 เรียบรอยแลว
ฝายเลขานุการไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา กรณีที่มีเงินเหลือจากการจัดสรรของหนวยบริหารและจัดการ
ทุน (Program Management Unit, PMU) ตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ไดกำหนดให
นำเงินดังกลาวกลับคืนสูกองทุนตามหลักเกณฑที่ กสว. กำหนด
ทั้งนี้ระเบียบดังกลาวหากหนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit, PMU) จะ
นำไปใช อ า งอิ ง จะต องนำเสนอเข า สู  PMU Forum เพื่อขอรับ ทราบความคิ ดเห็น และดำเนิน การจั ด ทำ
หลักเกณฑกลางตอไป
2. การแตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการแตงตั้งกรรมการผูแ ทน
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำรงตำแหนงในคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ตามที ่ คณะอนุ กรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู แทนหนวยงาน กรรมการผู แทน
สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ได
ดำเนินการสรรหาตามระเบียบสภานโยบายฯ กำหนดเสร็จสิ้น และไดเสนอรายชื่อประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่ อ
คัดเลือกแลวใหเสนอตอสภานโยบายเพื่อใหความเห็นชอบและนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตอไป สวน
กรรมการผูแทนหนวยงาน ไดแก กรรมการผูแทนหนวยงานที่มิไดสังกัดกระทรวง กรรมการผูแทนหนวยงานที่
สังกัดกระทรวงซึ่งไมใชสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผูแทนสถาบันอุดมศึกษา ใหรายงานตอรัฐมนตรีและ
เสนอสภานโยบายแตงตั้ง นั้น
บัดนี้ กระบวนการดังกลาวไดผานความเห็นชอบในที่ประชุมสภานโยบาย ครั้งที่ 3/2562 เรียบรอย
แล ว ซึ ่ ง ขณะนี ้ อ ยู  ร ะหว า งการดำเนิ น การเสนอรายชื ่ อ ประธานกรรมการ กรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน
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กรรมการผูแทนหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันอุดมศึกษานั้นอยูระหวางการเสนอ ดร.สมคิด
จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาลงนามในคำสั่งแตงตั้งตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. กรณีหนวยงานเอกชนที่ยังไมไดรับการประกาศเปนหนวยงานในระบบ ววน. จะขอรับทุนวิจัย
จากกองทุนสงเสริม ววน. นั้น เห็นวาอาจจะตองประกาศใหเปนหนวยงานในระบบ ววน. ดวย โดยอาจประกาศ
เปนรายๆ ไป หรือประกาศเปนกลุมประเภทของหนวยงาน
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เรื่องเสนอเพื่อทราบ และขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 2.1

การชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สกสว.
สำหรับกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมนำเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สกสว. ไดชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอคณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางที่
ปรึ กษา วิ ทยาศาสตร การวิ จ ั ย และถ า ยทอดเทคโนโลยี คาเชาและคาใชจ ายในการเดิน ทางไปราชการ
ตางประเทศของสวนราชการ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณางบประมาณของ
กองทุ น ส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรม ในวงเงิ น 12,554,565,600.00 บาท ซึ ่ ง จำแนกเปน
งบประมาณสำหรับแผนงานสำคัญ (Flagship Programs) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในวงเงิน
8,383,790,600.00 บาท และงบประมาณโครงการปกติสำหรับ 58 หนวยงาน ในวงเงิน 4,170,775,000.00
บาท โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ มีมติปรับลดงบประมาณจำนวน 8,000,000,000.00 บาท คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 63.7 ของงบประมาณกองทุนฯ ที่ไดรับจัดสรร ทำใหงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 การปรับลดงบประมาณดังกลาวสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ และระบบวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมอยางรุนแรง และมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของประชาคมวิจัยตอการปฏิรูประบบ ววน. และ
ไมสามารถขับเคลื่ อนการปฏิรู ปให เดินหนาไดต ามเปาหมาย สกสว. จึงไดยื่นขออุทธรณผลการพิจ ารณา
งบประมาณดังกลาว และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 สภาผูแทนราษฎรมีมติคืนงบประมาณกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 8,000,000,000.00 บาท แก สกสว. แลว
ที่ประชุมรับทราบ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรทำความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดของกระบวนการจัดสรรงบประมาณดาน ววน.
2. สำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ควรเตรียมความพรอมใน
เรื่องดังตอไปนี้
2.1 ควรเตรียมขอมูลวาจากการจัดสรรงบประมาณดาน ววน. ประชาชนทั่วไป ผูประกอบการ
เยาวชน และบุคลากรในหนวยงานตางๆ จะไดรับประโยชนอยางไรใหชัดเจน
2.2 ควรใหความสำคัญและสรางความมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยประชาชนตอง
ไดรับประโยชน มีความโปรงใส ยุติธรรมและมีขอมูลที่สามารถตรวจสอบได
2.3 ควรเตรียมขอมูลเรื่องผลการใชจายงบประมาณดาน ววน.
2.4 ควรเตรียมขอมูลเพื่อแสดงใหเห็นขอแตกตางระหวางกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม และกองทุนอื่นที่มีลักษณะคลายกัน เชน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปนตน
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ครบถวน และมีการจำแนกขอมูลเปนรายโปรแกรมใหชัดเจน
3. ควรสรางความเขมแข็งใหหนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit, PMU)
และรวมกันสรางโจทยวิจัย ประสานงานในการมอบนโยบายไปยังหนวยปฏิบัติ การติดตามผล รวมถึงการ
จัดการตางๆ
4. ควรมีการสื่อสารทำความเขาใจระหวาง สกสว. กับผูมีอำนาจตัดสินใจและสังคมใหมากขึ ้นวา
งานวิจัยมีความสำคัญอยางไร
ระเบียบวาระที่ 2.2

สรุปงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สกสว.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอตอที่
ประชุมวา ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ไดจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอตอสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาในรายละเอียด
งบประมาณและนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดย สกสว. ไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
เอกสารงบประมาณฉบั บที่ 3 งบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เลมที่ 3(5) จำนวน
138,892,000 บาท (ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 ไดรับการจัดสรรเปนจำนวน 129,707,500 บาท
และ 134,209,500 บาท ตามลำดับ) ซึ่งเปนคาใชจายบุคลากร 122,533,800 บาท และคาใชจายดำเนินงาน
16,358,200 บาท
ขณะนี้การพิจารณางบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในขั้นตอนการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สกสว. ไดเขารวมชี้แจงขอมูล
รายละเอียดการขอรับงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอคณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม
สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา วิทยาศาสตร การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คา
เชา คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และทุน
หมุ น เวี ย น เมื ่ อวั น ที ่ 3 ธั น วาคม 2562 และไดเขารว มชี ้แจงต อ คณะกรรมาธิก ารวิส ามั ญ พิจ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2562 เรียบรอยแลว โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ มีมติไมปรับลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของ สกสว.
ทั ้ ง นี ้ สกสว. มี แ ผนการดำเนิ น งานในป พ.ศ. 2563 ซึ ่ ง จะมี ร ายจ า ยในกรดำเนิ น งาน รวม
371,600,000 บาท ซึ ่ งสู งกว า งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 ที่ไดร ับ การจัดสรร จึงมีความ
จำเปนตองใชทุนประเดิมสำหรับการจัดตั้ง สกสว. มารวมอุดหนุนเพิ่มเติม โดยมีแผนในการใชงบประมาณจาก
แหลงตางๆ ดังนี้
1. งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจำนวน 138,892,000 บาท ซึ่งเปน
คาใชจาย ดังนี้
1.1 คาใชจายบุคลากร ประกอบดวย เงินเดือน และคารักษาพยาบาล จำนวน 122,533,800 บาท
1.2 คาสาธารณูปโภค จำนวน 4,302,200 บาท
1.3 คาเชาอาคาร จำนวน 9,056,800 บาท

-101.4 คาเชาเครื่องถายเอกสาร จำนวน 695,200 บาท
1.5 คาจางเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 2,304,000 บาท
2. ทุ น ประเดิ ม สำหรั บ การจั ด ตั ้ ง สกสว. (ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 71 วรรคสอง ระบุใหกันเงินที่โอนจากเงินคงเหลือ
จากกองทุ น ของ สกว. จำนวนร อยละสิ บ เพื่อเปน คาใชจ ายในการดำเนิน งานของ สกสว.) เปน จำนวน
232,708,000 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรแจกแจงใหชัดเจนวา ทุนประเดิมสำหรับการจัดตั้ง สกสว. จะนำไปใชในวัตถุประสงคใดบาง
2. ควรตั้งงบประมาณสำหรับผลักดันนโยบายใหไดตามเปาหมายของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมี
นโยบายผลักดันใหงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product, GDP) ภายใน 5 ป ดังนั้น สกสว. อาจจะตองมีกิจกรรม กลยุทธ หรือวิธีการเพื่อ
ผลักดันตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการสื่อสารที่ทำใหประชาชนและสังคมไดเห็นความสำคั ญของ
งานวิจัยมากยิ่งขึ้น
3. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนผานองคกรในชวงแรก
4. ควรพิ จ ารณาเรื ่ อ งการตั ้ งภารกิจ ที่เ กี่ย วข อ งกับ การชี้ แจงงบประมาณรายจ ายประจำป ใ น
โครงสรางองคกร เนื่องจากเปนภารกิจที่สำคัญ และควรมีการเตรียมขอมูลในการดำเนินการในเรื่องดังกลาว
โดยเฉพาะ
ระเบียบวาระที่ 2.3

การจัดทำขอเสนอเบื้องตนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 (Pre-ceiling)

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอตอที่
ประชุมวา สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ไดจัดทำขอเสนอเบื้องตน
งบประมาณรายจ า ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (Pre-ceiling) เกี ่ ย วกั บ ค า ใช จ  า ยบุ ค ลากร ค า
สาธารณูปโภค และคาใชจายตามขอผูกพัน (ลักษณะรายจายประจำและรายจายลงทุน) โดยไดบันทึกขอมูลใน
ระบบ e-Budgeting และจั ดส งข อมู ล ให ส ำนักงบประมาณ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งเปนงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 149,665,600
บาท จำแนกเป น 1) แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ (เงิ น เดื อ นและค า รั ก ษาพยาบาล) จำนวนรวมทั ้ ง สิ้ น
135,321,400 บาท และ 2) แผนงานพื ้ น ฐานด า นการสร า งความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ
(คาสาธารณูปโภค คาเชาอาคาร และคาเชาเครื่องถายเอกสาร) จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,344,200 บาท

-11ทั้งนี้ แมวา สกสว. จะดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล แตก็ยังมีความจำเปนตองจัดทำเอกสาร
โดยเฉพาะการจัดเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงคำของบประมาณรายจายประจำป จึงยังคงจำเปนตองมีงบประมาณ
คาเชาเครื่องถายเอกสารดวย
ที่ประชุมรับทราบ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. การจัดทำปฏิทินการเสนองบประมาณของ สกสว. ควรคำนึงถึงระยะเวลาในการนำเสนอเรื่องตอ กสว.
และหลังจากนั้นตองสงตอไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดวย

-12ระเบียบวาระที่ 2.4

ขอมูลการตั้งคำของบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ตอกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง รองผูอำนวยการ ดานการบริหารระบบงบประมาณ นำเสนอตอที่
ประชุมวา ตามที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.
2562 กำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหนาที่และอำนาจ
ในการกลั ่น กรองคำของบประมาณของหน ว ยงานในระบบวิจ ั ย และนวั ต กรรมให ส อดคล องกั บ แผนด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (มาตรา 44 (7)) และการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานใน
ระบบวิจยั และนวัตกรรม (มาตรา 44 (6)) ซึ่งการจัดทำคำของงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย 2 ลักษณะ ไดแก
1) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประกอบดวย
1.1 Blue Sky Research Fund เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่เปน Blue Sky Research การ
สรางนักวิจัยรุนใหม และสรางความเขมแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู และ
สถาบันวิจัยในหนวยงาน
1.2 Basic Function Fund เพื่อจัดสรรงบประมาณตรงไปยังหนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะดาน
ววน. และดำเนินการดวยตนเอง โดยอาจเปนงบประมาณสำหรับโครงการขนาดใหญดานโครงสรางพื้นฐาน
หรือโครงการริเริ่มสำคัญเรงดวนขนาดใหญ หรือโครงการพิเศษที่ตองตอบยุทธศาสตรและแผน ววน. ของ
ประเทศ
2) ทุ น สนั บ สนุ น งานเชิ งกลยุ ทธ (Strategic Fund) เป น การสนั บ สนุ น ทุ น แบบให มี การแข ง ขั น
(Competitive Funding) โดยจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management
Unit, PMU) เพื่อนำไปสนับสนุนทุนแกหนวยงานระดับปฏิบัติโดยตองเปนการทำวิจัยที่เนนตอบยุทธศาสตร
และแผนดาน ววน. ของประเทศ
บัดนี้ สกสว. ไดรับคำของบประมาณจากหนวยงานในกลุม Basic Function Fund เรียบรอยแลว
และอยูระหวางการกลั่นกรองคำของบประมาณ สำหรับคำของบประมาณในกลุม Blue Sky Research Fund
และทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธนั้น หนวยงานบริหารจัดการโปรแกรมจะยื่นคำของบประมาณผานระบบ
บริหารงานวิจัยแบบอัจฉริยะ TIRAs ภายในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ทั ้ ง นี้ ในกรณี ท ี ่ โ ครงการวิ จ ั ย มี ค วามสอดคล อ งกั บ หน ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น (Program
Management, PMU) มากกวา 1 หนวยงาน อาจจัดการประชุม PMU เพื่อรวมกันพิจารณาโครงการวาอยูใน
ความรับผิดชอบของ PMU ใด และในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงระหวางระบบของบประมาณของ PMU โดยใช
ระบบ TIRAs เปนระบบกลางของประเทศตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรทำงานอยางใกลชิดกับ หนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit, PMU)
ทั้งในชวงการยื่นคำของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ

-132. สกสว. ควรมอบหมายให หนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit, PMU)
ตรวจสอบวามีการขอรับงบประมาณดานการวิจัยอยูในสวนอื่นๆ อีกหรือไม เพื่อจัดการใหงบประมาณดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดเขามาจัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
3. การจั ด สรรสั ด ส ว นกรอบวงเงิ น งบประมาณแต ล ะประเภทควรผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ดวย
4. ควรจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณควบคูกันไป
5. ในการเสนอของบประมาณเปนวงเงินรวม (Block Grants) และ โครงการที่เปน Multi-years
ควรผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีดวย
6. จากการนำเสนอเรื่อง “แนวทางการจัดสรรงบประมาณดาน ววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564–
2566” ควรระบุ ห มายเหตุ ว า “กรอบงบประมาณ ววน. ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ านกองทุ น สงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 47,192 ลานบาท และเปนสัดสวนการประมาณการในเบื้องตน ซึ่ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 5 – 10”
7. สกสว. ควรจัดทำปฏิทินการยื่นคำของบประมาณโดยมีการเชื่อมโยงระหวาง หนวยบริหารและ
จัดการทุน (Program Management Unit, PMU) และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ โดยพิจารณา
ควบคูกับปฏิทินของสำนักงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 2.5

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่รับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ รายงานตอที่
ประชุมวา สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดดำเนินการตรวจสอบและรายงานงบการเงินของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำหรับงวดระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม
2562 และเนื่องดวยรายงานการเงินงวดนี้มีระยะเวลาที่ไมครบ 12 เดือน จึงไดแสดงขอมูลเปรียบเทียบเพียงงบ
แสดงฐานะการเงินเทานั้น โดย สตง. เห็นวางบการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดนี้เปนไปตามหลัก
บัญชีสากลและมีการใชจายที่ไมทุจริต เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี รายงานดังกลาวจะถูกเปดเผยตอ
สาธารณะ ในเว็บไซตของ สตง. และรายงานประจำปของ สกสว. ทั้งนี้ สตง. มีการตั้งขอสังเกตในสองประเด็น
ไดแก
1. เงินที่คืนมาจากโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแลวซึ่งอยูในบัญชีของ สกว. เพื่อรอการตรวจสอบ เปน
จำนวนเงินประมาณ 16 ลานบาท สตง. ใหความเห็นวาหากมีเงินที่รอการตรวจสอบในจำนวนมาก อาจจะทำ
ใหภาพรวมของความโปรงใสลดลง ทั้งนี้ สกสว. ไดดำเนินการเพื่อปรับลดจำนวนเงินดังกลาวลงแลว
2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ ในขอ 4.5 เรื่องเงินสำรองคาตอบแทนเมื่อเลิกจาง ซึ่งเปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการนโยบายกองทุน สกว. ตั้งแตป พ.ศ. 2549 วา สกว. สามารถสำรองเงินเปนคาตอบแทนเมื่อ
พนักงานหรือผูบริหารออกจากงาน ซึ่งมีการสำรองเงินใหเพียงพอกับจำนวนพนักงาน ณ ปจจุบันมาโดยตลอด
(70 – 80 ลานบาท ตอปโดยประมาณ) และขอ 4.6 เรื่องการรับรูรายไดและคาใชจาย สตง. ตั้งขอสังเกตวาทุน
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การใชจายเงินจำนวนนี้จึงจะรับรูวาเปนรายไดและหักจากหนี้ที่ใชจายไป
ตามที่ พ.ร.บ. สภานโยบายฯ มาตรา 71 วรรคสองกำหนดใหในวาระเริ่มแรกใหกันเงินของ สกว.
รอยละสิบเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว. นั้น สตง. เห็นวาเงินตนที่นำมาคำนวณนั้นไดมาจาก
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
จำนวนประมาณ 622.00 ลานบาท โดยเบื้องตนไดมีการโอนเงินรอยละสิบจากยอดทรัพยสินของ สกว. ณ วันที่
30 กันยายน 2561 ไปเปนคาใชจายการดำเนินงานของ สกสว. ไปพลางกอนจำนวนประมาณ 547.00 ลาน
บาทแลว คงเหลือตองโอนให สกสว. เพิ่มเติมอีกประมาณ 75.00 ลานบาท ซึ่ง สกสว. ไดนำเสนอตอ กสว. แลว
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 และ ครั้งที่ 8/2562 และที่ประชุมมีมติอนุมัติเรียบรอยแลว
นอกจากนี้ รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สกสว. ไดเตรียมการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเงินกองทุนในชวงที่ยังไมจัดสรรใหหนวยงานตางๆ และ สกสว. ไดประสานงานกับกรมบัญชีกลาง
เกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีใหม และระบบเกี่ยวกับการรายงานผลการใชจายงบประมาณ
ที่ประชุมรับทราบ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. สกสว. อาจพิจารณาเรื่องการจางผูสอบบัญชีจากภาคเอกชนแทนผูสอบบัญชีของ สำนักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
2. ควรพิจารณาจัดใหมี IT Masterplan เพื่อชวยในการรวบรวมและประมวลผลการดำเนินการในระบบ ววน.
3. ควรพิจารณาการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินใหสะทอนการทำงานของ สกสว. ดวย
ระเบียบวาระที่ 2.6

บทบาทหนาที่และการดำเนินงานของ สกสว. ตามโครงสรางใหม

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอตอที่
ประชุมวา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง สกสว. ไดกำหนดโครงสรางองคกรขึ้นมาใหม โดยยึดตามหนาที่
และอำนาจที่กำหนดไวในกฎหมาย ซึ่งแบงออกเปน 5 ภารกิจหลัก ไดแก 1) กลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผน ววน. 2) กลุมภารกิจการบริหารระบบงบประมาณ ววน. 3) กลุมภารกิจการบริหารกองทุนและ
อำนวยการ 4) กลุมภารกิจการพัฒนาระบบและเครือขาย ววน. และ 5) กลุมภารกิจการพัฒนาระบบการ
จัดการผลผลิตและผลกระทบ
โดย สกสว. ไดดำเนินงานตามกลุมภารกิจหลักทั้ง 5 ภารกิจดังกลาว มาเปนระยะเวลาประมาณ 7
เดือน โดยโครงสราง (การจัดแบงสวนงาน) ของ สกสว. ไดรับการอนุมัติใหสามารถใชดำเนินการไดเปนการ
ชั ่ ว คราวเป น เวลา 1 ป งบประมาณ จากคณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนั บ สนุ น การวิจ ัย ปฏิ บ ั ติ ห นาที่
คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
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ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แนวคิดการออกแบบและพัฒนาองคกร สกสว. (Reinventing TSRI) และ
บทบาทของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองคกร
นำเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดมีการเปลี่ยนผานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปเปน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เปน
ตนมานั้น สกสว. ไดกำหนดโครงสรางองคกรขึ้นใหม โดยศึกษาจากพันธกิจที่กำหนดไวในกฎหมาย แบงกลุม
ภารกิจใหสอดคลองและบูรณาการการทำงาน นำไปสูเปาหมายเพื่อสงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบ
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสหวิทยาการ
เพื่อสรางองคความรู พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวคิดการเปนองคกรบูรณาการยุคใหมในรูปแบบของ Brain based organization
และ Multi – skilled operational approach โดยมุงเนนการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยาง
ต อ เนื ่ อ ง เป ด โอกาสให พ นั ก งานเรี ย นรู  งานด า นต างๆ ขององค ก ร พร อ มส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมี ค วามรู
ความสามารถในหลายทักษะ ขณะเดียวกัน สรางความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ องคกรวิชาชีพ
องคการวิชาการ หนวยงานรัฐบาลและเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเปาหมายตอไป โดยโครงสราง
สกสว. แบงออกเปน 5 กลุมภารกิจ แตละกลุมประกอบดวย 4 ภารกิจ รวม 20 ภารกิจ ดังนี้
1) กลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน ววน. ประกอบดวย (1) ภารกิจวิเคราะหสถานการณ
ดาน ววน. ในและตางประเทศ (2) ภารกิจการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร แผน และกรอบงบประมาณ ววน.
(3) ภารกิจการจัดทำแผนบูรณาการ ววน. เพื่อชุมชนและพื้นที่ และ (4) ภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตรและการ
ริเริ่มงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ
2) กลุ  ม ภารกิ จ การบริ ห ารระบบงบประมาณ ววน. ประกอบด ว ย (1) ภารกิ จ การจั ด ทำแผน
งบประมาณ (2) ภารกิจการจัดสรรงบประมาณ (3) ภารกิจการกำกับและติดตามการใชงบประมาณ และ (4)
ภารกิจการพัฒนาธรรมาภิบาลงบประมาณ
3) กลุมภารกิจการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ประกอบดวย (1) ภารกิจการดำเนินการ
กองทุ น (2) ภารกิ จ การอำนวยการ (3) ภารกิ จ การพั ฒ นาองค กรและทรั พยากรบุ คคล และ (4) ภารกิ จ
เทคโนโลยีดิจิทัล
4) กลุมภารกิจการพัฒนาระบบและเครือขาย ววน. ประกอบดวย (1) ภารกิจการพัฒนาระบบ ววน.
และระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (2) ภารกิจการเสริมสรางควมเขมแข็งของหนวยงานในระบบ
ววน. (3) ภารกิจการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานในระบบ ววน. และสนับสนุนการติดตาม
และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม และ (4) ภารกิจการสรางเครือขายความรวมมือของหนวยงานในระบบ
ววน. ทั้งในและตางประเทศ

-165) กลุมภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ ประกอบดวย (1) ภารกิจการ
สงเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน (2) ภารกิจการสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรู
และนวัตกรรม (3) ภารกิจการจัดการโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ และ (4) ภารกิจการบริหารผลงานเชิงกล
ยุทธและนวัตกรรมองคกร
โครงสรางองคกรนี้คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ไดอนุมัติใหใชดำเนินการเปนเวลา 1 ปงบประมาณ ซึ่งขณะนี้ไดใชโครงสราง
ดังกลาวมาเปนระยะเวลาประมาณ 7 เดือนแลว จึงขอนำเรียนที่ประชุมโปรดพิ จารณาเสนอแนวคิ ด การ
ออกแบบและพัฒนาองคกร สกสว. เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและการจัดทำกลยุทธองคกร
ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรพิจารณาการปรับรูปแบบองคกรโดยใชแนวคิดการมุงเนนผลลัพธ (Outcome – based)
และควรใหพนักงานเขาใจรูปแบบและวิธีการทำงานที่มุงเนนผลลัพธดวย
2. ควรมีหนวยภารกิจที่รับผิดชอบภารกิจเฉพาะที่สำคัญ เชน การเตรียมการชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจำป เปนตน
3. ควรพิจารณาจัดรูปแบบโครงสรางองคกรใหสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ
4. รูปแบบองคกรไมควรแบงแยกงานอยางชัดเจน ควรทำใหเกิดการประสานงานและทำงานรวมกัน
ดวย
5. ควรพิจารณาวาในแตละภารกิจหลักตองใชบุคลากร ทรัพยากรอยางไร และมีเปาหมายอยางไรใน
อีก 5-10 ปขางหนา
6. ควรมีการทบทวนยุทธศาสตรของ สกสว. กอนการปรับโครงสรางองคกร
7. ผลลัพธในระดับประเทศของหนวยงานในระบบ ววน. ทุกหนวย ทุกระดับ ควรมีความสอดคลองกัน
8. ควรมีการสรางการมีสวนรวมระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Engagement) ทั้งนี้ตอง
เขาใจภาพรวมของการกระจายนโยบายลงสูภาคปฏิบัติ และกลไกสำคัญ (Key Actor) ที่ตองสรางการมีสวนรวม
ดวย
9. การสร า งความมี ส  ว นร ว มระหว างหน ว ยงานในระบบวิ จ ั ย และนวั ต กรรม สกสว. ตองสร า ง
ภาพลักษณใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดความสับสน
10. ควรจัดทำภาพรวมของระบบ ววน. โดยระบุการประสานงานที่เปนเครือขาย ระบุผูทำหนาที่
หลักในแตละกระบวนการ ระบบการมีสวนรวม และจัดทำผลลัพธใหตอบสนองทุกฝาย
11. ควรเชิญ ศ.ดร.นภดล รมโพธิ์ ภาควิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มารวมดำเนินการจัดทำยุทธศาสตรองคกร
12. การฝกอบรมในงาน (on the job training) และการเรียนรูทามกลางการปฏิบัติ (learning by
doing) ไดผลลัพธที่ดีกวาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)

-1713. เรื่องที่เ กี ่ยวข องตามที่ กฎหมายกำหนด ควรพิจารณาดำเนิน การไปกอนโดยไมตองรอปรับ
โครงสรางใหม
มติของคณะกรรมการ
1. มอบหมายฝายเลขานุการ โดยกลุมภารกิจที่เกี่ยวของ จัดกระบวนการเพื่อยกรางแผนกลยุทธ
สกสว. โดยเชิญกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เขารวมดวยและนำเสนอความกาวหนาในการ
ประชุมครั้งตอไป
2. ขอใหฝายเลขานุการวิเคราะหเรื่องความจำเปนเรงดวน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก เชน ระเบียบสำหรับหนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit, PMU)
และหากมีความคืบหนามานำเสนอในที่ประชุมครั้งตอไปดวย
ระเบียบวาระที่ 3.2

การบริหารจัดการสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ สกสว.

รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย รองผูอำนวยการ ดานการพัฒนาระบบ ววน. และเครือขาย นำเสนอ
ตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรั พยสิน ทางปญญา สกสว. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
เห็นชอบในหลักการและหลักเกณฑการบริหารจัดการสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ สกสว. กอปรกับบท
เฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.
2562 ทีก่ ำหนดใหโอนทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิหนาที่ของ สกว. ไปเปนของ สกสว. ซึ่งรวมถึงทรัพยสินทางปญญา
ดวย
และเนื่องดวยพันธกิจ ของ สกสว. เปลี่ยนแปลงไปรับผิดชอบระบบการวิจั ยและนวัต กรรมของ
ประเทศ อีกทั้งพระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 28 ที่
กำหนดให สกสว. สงเสริมใหนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน กอปรกับ (ราง) พระราชบัญญัติ
ส งเสริ มการใช ป ระโยชน ผ ลงานวิ จ ั ย และนวัตกรรม พ.ศ. .... ซึ่งอยูร ะหวางการพิจ ารณาของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา มีสาระสำคัญคือ การใหสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตกเปนของหนวยงานผูรับทุน เพื่อ
เปนการสงเสริมและสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเปนการสงเสริมใหมีการนำทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากงานวิจัยไปใชประโยชนใน
การสรางความเขมแข็งใหแกระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของ สกสว. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวของกับ การนำผลงานวิ จัย ไปใช ประโยชน และสงเสริมใหส ถาบั นการศึ ก ษา
เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาจึงขอเสนอให สกสว. ในฐานะ
เจาของสิทธิหรือเจาของสิทธิรวมในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้น ยกสิทธิความเปนเจาของในทรัพยสินทาง
ปญญาที่เกิดขึ้นใหแกผูรับทุนแตเพียงผูเดียว ยกเวนกรณีที่ทรัพยสินทางปญญานั้นไดใชในการทำสัญญา
อนุญาตใหใชสิทธิแลว ทั้งนี้หากผูรับทุนยังไมพรอมบริหารดูแลสิทธิและประสงคให สกสว. บริหารจัดการ
ขอใหมีการพิจารณาเปนรายกรณี โดยมีหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการบริหารจัดการสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาของ สกสว. ดังนี้
1. หลักเกณฑการพิจารณาการยกสิทธิความเปนเจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ สกสว. เพื่อ
โอนสิทธิใหกับผูรับทุน

-181.1 หน ว ยงานผู  ร ั บ ทุ น ต อ งแจ ง ความจำนงที ่ จ ะรั บ โอนความเป น เจ า ของผลงานวิ จ ั ย และ
นวัตกรรมเปนลายลักษณอักษรมายัง สกสว. และจะตองแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการผลงานวิจัยดวย
ตนเอง
1.2 หนวยงานตองจัดทำรายงานประจำปของการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับ
โอนตอจาก สกสว.
โดย สกสว. ขอสงวนสิทธิการโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาดังกลาวที่ไดทำสัญญาอนุญาตใหใช
สิทธิแลวหรือกำลังเจรจาเพื่อออกสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ และขอสงวนสิทธิในขอตกลงของผูรวมทุนเพื่อทำ
สัญญารับทุนวิจัย โดยขอใหผูรับโอนสิทธิเจรจาการใชสิทธิกับผูรวมทุนตามที่ สกสว. ตกลงไว ยกเวนทั้งสอง
ฝายไดตกลงกันเปนอยางอื่น ทั้งนี้ สกสว. จะสิ้นสุดการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่เหลืออยูภายใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
เนื่องจาก (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ยังไมมี
ผลบังคับใชในขณะนี้ การเปนเจาของสิทธิบัตรหรือการแบงผลประโยชนระหวางผูรับทุน และหนวยบริหารและ
จัดการทุน (Program Management Unit, PMU) ใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานนั้น ๆ
สำหรับกรณีที่หนวยงานผูรับทุนยังไมพรอมจะรับโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในขณะนี้ ทาง
สกสว. จะยังดูแลทรัพยสินทางปญญานั้นตอไปพรอมทั้งสนับสนุนใหหนวยงานดังกลาวมีความพรอมในการ
จัดการทรัพยสินทางปญญา และผลักดันใหเกิดการรับโอนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหเสร็จสิ้นภายในสองป
2. ขั้นตอนการดำเนินการโอนสิทธิใหกับผูรับทุน
2.1 สกสว. แจงหลักเกณฑการพิจารณาการโอนสิทธิไปยังหนวยงานผูรับทุน เพื่อใหหนวยงาน
จัดทำเอกสารแสดงความจำนงสงมายัง สกสว.
2.2 สกสว. พิจารณาหนวยงานที่ผานเกณฑและเสนอตอคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา
สกสว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.3 สกสว. จัดทำหนังสือแจงหนวยงานรับทุนพรอมสัญญาโอนสิทธิใหพิจารณาลงนาม
2.4 กรณีที่มีคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฯลฯ สกสว. จะดำเนินการถอนชื่อทางทะเบียนเพื่อ
โอนสิทธิใหกับหนวยงานผูรับทุนที่กรมทรัพยสินทางปญญา
ฝายเลขานุการจึงนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้
1) พิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญามีอำนาจอนุมัติยกสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาใหกับผูรับทุนตามหลักเกณฑการพิจารณาการยกสิทธิความเปนเจาของสิทธิ
2) พิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญามีอำนาจแกไขหลักเกณฑหรือวิธีการ
เพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย
ที่ประชุมรับทราบ

-19ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ในประเด็ น นี ้ ควรพิ จ ารณาอย า งรอบคอบโดยเฉพาะการโอนสิ ท ธิ ไ ปยั ง หน ว ยงานเอกชน
เนื่องจากทรัพยสินทางปญญาดังกลาวถือเปนทรัพยสินของรัฐ ควรอยูในความดูแลของรัฐ และตองไมทำใหรัฐ
เสียประโยชน
2. เสนอแนวคิดเพิ่มเติมใหมอบเฉพาะอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา โดยสิทธิยังคงเดิม
3. เนื่องจากตาม พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แห งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 71 กำหนดใหโ อนบรรดากิจ การ ทรัพยส ิน สิทธิ หนาที่ หนี้ ภาระผูกพัน
โครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย เงินงบประมาณ และเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมซึ่งอยูในสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรม ซึ ่ งเป น อำนาจและหน า ที ่ ต า งๆ ของ กสว. ตามมาตรา 41 หาก กสว. มีการมอบอำนาจมาที่
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ควรมีเอกสารการมอบอำนาจ และหนาที ่ใหช ัด เจน โดยพิจารณาตาม
ขอกำหนดของกฎหมายเปนหลัก
มติของคณะกรรมการ
ขอใหฝายเลขานุการดำเนิ นการจัดทำข อมูล การจำแนกประเภทหนวยงานที่จ ะรับ มอบสิทธิ ใน
ทรัพยสินทางปญญา (หนวยงานของรัฐ และหนวยงานที่ไมใชหนวยงานของรัฐ) พรอมขอมูลการจำแนกระดับ
ของการมอบสิทธิ (มอบเปนสิทธิขาด หรือ มอบอำนาจการบริหารจัดการ) นำเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใน
ครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ไมมี
ระเบียบวาระที่ 5

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการนำเสนอวา ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ไดแตงตั้งประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม และคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ใน คกก. สกสว. เรียบรอยแลวนั้น
ฝ า ยเลขานุ การจึ งขอเสนอแนวทางการกำหนดวัน และเวลาประชุ มคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
1. การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันศุกรที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.

-202. การประชุมครั้งตอๆ ไป ทุกวันศุกรที่ 2 ของทุกเดือน เวลา 9.00 – 12.00 น.
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

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

