รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ครั้งที่ 4/2564 วันศุกรที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ผานระบบการประชุมออนไลน
*****************************************************************

ที่ปรึกษาและกรรมการผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.พสุ โลหารชุน
นายวนัส แตไพสิฐพงษ
ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ
ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล

6. คุณสุริยนต ธัญกิจจานุกิจ
7. นางอมรรัตน ภูมิวสนะ
8. นางภัทรพร วรทรัพย
9. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
10. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค
11. รศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา
12. ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
13. รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน
14. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
15. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอำนวยการกองจัดทำงบประมาณดานสังคม 2
กรรมการ
แทนผูอำนวยการสำนักงบประมาณ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
รักษาการในตำแหนงที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง
แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
กรรมการ
และเทคโนโลยีแหงชาติ
ผูอำนวยการสถาบันสงเสริมการสอน
กรรมการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ผูเขารวมประชุม

ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ

รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.

-25. รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท
6. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
7. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
8. รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
9. ดร.เอก จินดาพล
10. รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
11. ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร
12. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
13. นางสุรีรัตน ชะนะมา
14. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
15. นางสาวสุจารี สอนงาย
16. นางชลนภา ชื่นชมรัตน
17. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
18. นายปกรัฐ กนกธนาพร
19. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
20. นางศุภวีรินทร หอทอง
21. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
22. นางสาววริศรา ชื่นอารมย

ที่ปรึกษาผูอำนวยการ
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
ผูเชี่ยวชาญระดับสูง
รองผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน.
ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานความสามารถในการแขงขัน
รักษาการผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานกำลังคนและ
สถาบันความรู
รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ โดย
ปฏิบัติงานบริหารดานงบประมาณ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ โดย
ปฏิบัติงานบริหารดานแผน ววน.
ผูชวยผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร
ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1.
2.
3.
4.

ดร.อัณณณิชา โตกิจกลาธวัฒน
นายอเนก บำรุงกิจ
นางสาวดารินพร เจียมประดิษฐกุล
ดร.นริสรา เมืองสวาง

เริ่มประชุม

ผูอ ำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
ผูอำนวยการศูนยสารสนเทศการวิจัย สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เวลา 9.00 น.

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดการ
ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบี ยบวาระการประชุ ม โดยไดมอบหมายให ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน กสว. เปนประธานการประชุมในชวงเวลา 11.15 - 12.00 น. ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

สรุปมติสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติสำคัญ
เพื่อให สกสว. ดำเนินการ ดังนี้
1. รับทราบรายงานสถานะและผลการดำเนินงานในการติดตามโครงการวิจัยที่ผิดสัญญาและลาชา โดยมี
ความเห็นและขอเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้
1.1 ตามมติ กสว. ที่ระบุวาจะใชมติคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวอาจ
มีมานานแลว จึงมีประเด็นคำถามวา สกสว. เคยสื่อสารใหนักวิจัยทราบในสัญญาของนักวิจัย
หรือไม หากไมเคยสื ่ อสารหรือระบุไวในสัญ ญาของนักวิจัย อาจทำใหเกิดกรณีล ะเวน การ
ดำเนินการของ สกสว. ได
1.2 การดำเนินการตามมาตรการการลงโทษควรทำไปขางหนา โดยควรระบุมาตรการในกรณีที่
ลาชาและผิดสัญญาไวในสัญญาของหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) แทนการดำเนินการ
ยอนหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการฟองรองอาจจะกระทบตอ สกสว. เนื่องจาก กสว. อยูในฐานะที่
ไมใชนิติบุคคล
1.3 สกสว. ควรพิจารณารางสัญญาหรือคำรับรองที่ใหแกหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และ
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ที่รับทุนในปจจุบัน ใหมีความรัดกุมและปฏิบัติไดตอไป
2. เห็ น ชอบในหลั ก การร า งระเบี ย บคณะกรรมการอำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผูอำนวยการ และผูปฏิบัติงานของ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
3. เห็นชอบประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางองคกรใหมของ สกสว.
4. เห็นชอบหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
4.1 เห็นชอบแนวทางการแบงรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปน 2 รอบ ใหสอดคลองกับการใชโครงสรางองคกรใหม ดังนี้
(1) รอบที่ 1 ไตรมาสที่ 1 – 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใชระบบการประเมินผลตาม
โครงสรางเดิม (5R) และใหผูบังคับบัญชาตามโครงสรางเดิมเปนผูประเมิน
(2) รอบที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใชระบบการประเมินใหสอดคลอง
ตามโครงสรางใหมที่สะทอนการทำงานแบบ Matrix
4.2 เห็นชอบหลักการองคประกอบสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 – 4)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหคงสัดสวนหรือน้ำหนักขององคประกอบในการประเมิน
ตามสั ด ส ว นหรื อ น้ ำ หนั ก ที ่ ใ ช ใ นรอบที ่ 1 ตามโครงสร า งเดิ ม ซึ ่ ง ประกอบด ว ย 3 ด า น
ไดแก (1) ดานการปฏิบัติงาน มีสัดสวนรอยละ 70 (2) ดานคุณลักษณะและพฤติ กรรมการ
ทำงาน (Peers) มีสัดสวนรอยละ 20 และ (3) ดานการพัฒนาตนเอง มีสัดสวน รอยละ 10 โดย
ปรับรูปแบบและวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ดาน ใหสอดคลองตามโครงสราง
ใหมแบบ Matrix Organization

-44.3 มอบหมายให ผูอำนวยการ สกสว. จัดทำรูปแบบและวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้ง 3 ดาน ใหสอดคลองตามโครงสรางใหมแบบ Matrix Organization โดยตองแจงใหบุคลากร
สกสว. ทราบกอนถึงกระบวนการประเมินผล และนำมาแจงใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
ทราบดวย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2

การตีพิมพประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธ ี ก าร การสรรหาและแต ง ตั ้ ง ผู  อ ำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ในราชกิจจานุเบกษา

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 “เห็นชอบ (ราง)
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ การสรรหาและแตงตั้ง
ผูอ ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และมอบหมายใหฝาย
เลขานุการดำเนินการจัดสงประกาศดังกลาวเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอไป” บัดนี้ประกาศฉบับดังกลาวได
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 138 ตอนพิเศษ 63 ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 แลว โดยมีประเด็นสำคัญ
ดังนี้
1. ขอ 3 ของประกาศฉบับดังกลาว ระบุวาใหเพิ่มขอความขอ 16/1 ในประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการ การสรรหาและแตงตั้งผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.
2563 ดังนี้ “ขอ 16/1 ในกรณีที่ กสว. มีมติแตงตั้งผูซึ่งคณะกรรมการเสนอเปนผูอำนวยการ สกสว. ให กสว. แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทำเปาหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผูอำนวยการ สกสว. ประกอบดวย ผูแทน กสว. คน
หนึ่งเปนประธานอนุกรรมการ ผูแทน กสว. จำนวนไมเกิน 2 คน เปนอนุกรรมการ และผูแทนคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. จำนวนไมเกิน 3 คน เปนอนุกรรมการ ทำหนาที่กำหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ
ผู  อำนวยการ สกสว. เสนอให คณะกรรมการ และ กสว. เห็ น ชอบ เพื่อนำไปบรรจุในสัญ ญาจางและใชในการ
ประเมินผลการดำเนินงานประจำปของผูอำนวยการ สกสว.
ให คณะอนุ กรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระการดำรงตำแหนงเทากับวาระการดำรงตำแหนงของ
ผูอ ำนวยการ สกสว.
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการไดตามที่จำเปน”
ดังนั้น การให กสว. และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. พิจารณาเพิ่มจำนวนผูแทนคณะกรรมการ
ไดอีกคณะกรรมการละ 1 คน ฝายเลขานุการจะเสนอขอมติ กสว. เพื่อพิจารณาการแตงตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผล
การดำเนินงานของผูอำนวยการ สกสว. ในป พ.ศ. 2565 ตอไป
2. ขอ 5 วรรคหนึ่ง ของประกาศฉบับดังกลาว ระบุวา “ใหคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ของผูอำนวยการ สกสว. ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เปนอนุกรรมการจัดทำเปาหมาย ตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานของผูอำนวยการ สกสว. ตามประกาศนี้ และใหการดำเนินการที่ไดกระทำไปแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับเปนอันใชได”
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วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แตการดำเนินงานกำหนดเปาหมายตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผูอำนวยการ
สกสว. ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดเสร็จสิ้นแลว จึงสามารถใชเปนเกณฑในการประเมินผลการดำเนินงานของ
ผูอำนวยการ สกสว. ในป พ.ศ. 2564 ได ดังนั้น จึงจะขอใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้งในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยมีวาระการดำรงตำแหนงเทากับผูอำนวยการ สกสว.

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3

การดำเนินการที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
จากการสนับสนุนของ กสว. และกองทุนสงเสริม ววน.

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แจงวา ในชวงที่
ผานมา กสว. มีนโยบายใหหนวยงานในระบบ ววน. จัดสรรงบประมาณเพื่อแกไขปญหาการแพรระบาดของโรค
COVID-19 โดยในสถานการณการระบาดระลอกใหมนี้ ใหเรงนำผลงานที่ กสว. และกองทุนสงเสริม ววน. สนับสนุน
มาใช เชน หนากากอนามัย N-95 ชุด PPE และระบบ Negative Pressure ซึ่งไดรวมมือกับสมาคมวิศวกรรมศาสตร
เปนตน
ทั้งนี้ ประธาน กสว. ไดรับเชิญเขารวมหารือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชโรงพยาบาลสนาม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4

การประกาศใชแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan: BCP) กรณีการแพรระบาดของโรค COVID–19

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. แจงวา เนื่องจากมีผูติดเชื้อ COVID – 19 ใน สกสว. และ
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร จึงไดประกาศใชแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ซึ่งไดเตรียมการไวตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขณะนี้ สกสว. ยังปดทำการ และใหจัดการประชุมทางออนไลนทั้งหมด โดยนิติบุคคล
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ไดทำความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณพื้นที่สวนกลางเปนประจำ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564)

นางอภิรดี ยิ้มละมัย รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร นำเสนอรางรายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตอ
ที่ประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 โดยที่ประชุมขอแกไข ดังนี้
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ศิลปกรรมศาสตร
หนา 14 ความเห็นและขอเสนอแนะ ขอ 4 แกไขเปน “แผนงานยอยทั้ง 5 แผนงาน ควรเปลี่ยนจากคำ
วา “แผนงาน” เปน “แผนงานวิจัย” เพื่อไมใหชื่อซ้ำซอนกับแผนงานของหนวยงานอื่น และควรเปลี่ยนชื่ อ
แผนงานยอย จำนวน 2 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานพิ พิ ธ ภัณฑ ศิ ลปกรรมแหงชาติ (สูส ังคม) เปน “แผนงานวิจ ัย เพื่อพัฒ นาพิ พิธภัณฑ
ศิลปกรรมแหงชาติ (สูสังคม)”
2) แผนงานชางศิลปทองถิ่น เปน “แผนงานวิจัยศิลปะทองถิ่น””
ระเบียบวาระที่ 4.2 แนวทางการปรับงบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ที่ยื่นของบประมาณผาน
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนา 17 แกไข ดังนี้
1. ความเห็นและขอเสนอแนะ ขอ 5 แกไขเปน “ควรพิจารณาการปรับลดงบประมาณของทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน (Fundamental Fund) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานในระดับกรม โดยพิจารณาจากความ
พรอม ความสามารถ และผลการดำเนินงานที่ผานมา”
2. มติที่ประชุม ขอ 2.2 แกไขเปน “ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) รอยละ 40 มี
แนวทางการปรับงบประมาณ ดังนี้
2.2.1 ปรับลดงบประมาณสำหรับสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานระดับกรม โดยคำนึงถึงเรื่องการ
สรางองคความรู ปริมาณนักวิจัย ที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองตองานเชิงกลยุทธได รวมทั้งการ
วิจัยที่มีความพรอมในการตอบพันธกิจของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผาน
มาดวย
2.2.2 ใหความสำคัญแผนงาน/โครงการตอเนื่อง
2.2.3 พิจารณาความซ้ำซอนของงบลงทุนที่หนวยงานเสนอขอในแผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาประกอบการพิจารณาปรับลดงบประมาณ
2.2.4 นำผลการดำเนินงาน การใชจายงบประมาณในปกอนหนา และการของบประมาณซ้ำซอนมา
ประกอบการพิจารณาดวย”
โดย ผอ.สกสว. ใหคำอธิบายในประเด็นเรื่องความซ้ำซอนวา เปนการตรวจสอบความซ้ำซอนของแผนงาน
ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไมใชความซ้ำซอนภายในโครงการ
ทั้งนี้ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ แจงวา การบันทึกมติที่ประชุมควรยึดตามเอกสารประกอบการประชุม
ตามที่ฝายเลขานุการขอมติจากคณะกรรมการ และบันทึกขอความตามที่ประธานกรรมการกลาวสรุปเปนมติที่ประชุม
สวนที่มีกรรมการใหความเห็น ควรระบุไวในสวนของขอสังเกตและความเห็นของคณะกรรมการ
ระเบี ยบวาระที ่ 4.4 (ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวย
มาตรฐานการวิจัยเชิงสำรวจดานการทำโพลล (poll) พ.ศ. ....
หนา 20 มติที่ประชุม บรรทัดที่ 4 แกไขเปน “วช. อาจพิจารณาออกขอแนะนำในการสำรวจประชามติ
เพื่อใหออกผลการสำรวจเชิงประชามติ (Poll) เพื่อใหไดผลที่นาเชื่อถือตอได”
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ลาชา และผิดสัญญา
หน า 22 ความเห็ น และข อเสนอแนะ ขอ 2 แกไขเปน “ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจ ำนงค กรรมการผู  แทน
หนวยงานนอกกระทรวง อว. ใน กสว. ไดใหความเห็นสนับสนุน รศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา และมีความเห็นเพิ่มเติมวา
กสว. ควรกำหนดมาตรการใหหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน เพื่อ
พิจารณาลดคะแนนในขั้นตอนการคัดเลือกผูรับทุน แทนการตัดสิทธิของนักวิจัยในการสมัครขอรับทุน”

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง แผนงานวิจัยและวิชาการของวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ
ศิ ล ปกรรมศาสตร ให ตรวจสอบข อเท็จ จริงจากเทปบัน ทึกเสียงการประชุม โดยปลัดกระทรวงการอุด มศึกษา
วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรม เสนอใหป รับ ความเห็น และขอเสนอแนะหน า 14 ใหส อดคลองกับ มติ ข อง
คณะกรรมการในหนา 15
2. ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง แนวทางการปรับงบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ที่ยื่นของบประมาณ
ผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสวนของการบันทึกมติที่ประชุม มี
ขอสังเกต ดังนี้
2.1 ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล เสนอใหตัดขอความมติที่ประชุมขอ 2.2.3 และ 2.2.4 ออก เนื่องจากในที่
ประชุมไมไดอภิปรายในประเด็นดังกลาว และที่ประชุมมีมติใหใสขอ 2.2.1 และขอ 2.2.2 เปน
แนวทางในการปรับงบประมาณเทานั้น
2.2 ศ.ดร.ชู กิจ ลิ มป จ ำนงค เสนอใหเติมขอความในมติที่ประชุม คื อ ข อ 2.2.1 เป น “ปรั บ ลด
งบประมาณจากสัดสวนงบประมาณเสนอตั้ง โดยคำนึงถึงเรื่องการสรางองคความรู ปริมาณ
นักวิจัย ที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองตองานเชิงกลยุทธได โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่
ผ า นมาด ว ย” และเสนอใหตัดขอความมติที่ประชุมขอ 2.2.3 ออกทั้งหมด และเสนอใหตัด
ขอความในขอ 2.2.4 ที่ระบุวา “และการของบประมาณซ้ำซอนมา” ออก เนื่องจากควรพิจารณา
ความซ้ำซอนตั้งแตขั้นตอนการเสนอของบประมาณขาขึ้น
2.3 การบันทึกมติที่ประชุมควรยึดตามเอกสารประกอบการประชุมตามที่ฝายเลขานุการขอมติจาก
คณะกรรมการ และบันทึกขอความตามที่ประธานกรรมการกลาวสรุปเปนมติที่ประชุม สวนที่มี
กรรมการใหความเห็น ควรระบุไวในสวนของขอสังเกตและความเห็นของคณะกรรมการ
3. ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวย
มาตรฐานการวิจัยเชิงสำรวจดานการทำโพลล (poll) พ.ศ. .... ขอใหเปนเรื่องสืบเนื่องในระเบียบวาระที่ 3.4 เพื่อ
แกไขขอความจากคำวา “การสำรวจเชิงประชามติ (Poll)” เปน “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Poll)”
4. ระเบี ย บวาระที ่ 4.5 เรื ่ อง รายงานสถานะโครงการวิจ ัย ที่กำลังดำเนินการและมาตรการสำหรับ
โครงการลาชาและผิดสัญญา มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
4.1 หนา 23 มติที่ประชุม มีขอสังเกตและขอทวงติงจากกรรมการ ดังนี้
1) ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล ใหขอเสนอแนะวา “เมื่อขอเท็จจริงที่เปนสาระสำคัญ แตกตางจากที่
ประชุมไดทราบกอนหนานี้ จึงเสนอวาควรนำเรื่องดังกลาวเขาหารือในที่ประชุม กสว. อีก
ครั้ง เพื่อความรอบคอบและเปนธรรม”

-82) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค ใหขอเสนอแนะวา “หากคณะรัฐมนตรีไมเคยมีมติ ควรนำหารือ
กสว. เปนเรื่องสืบเนื่อง เพราะฐานของมติวาระนี้โดยเฉพาะขอ 2.3 ที่ระบุวา “นักวิจัยที่มี
โครงการลาชาและผิดสัญญาในระยะเวลามากกวา 1 ป 6 เดือน จำนวน 38 รายชื่อ ใหแจง
รายชื่อไปยังหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อระงับการจัดสรรทุนวิจัย และเชิญ
นักวิจัยที่เขาขายไมสามารถรับทุนได มารับทราบขอพิจารณาของ กสว. รวมทั้งใหสิทธิใน
การอุทธรณตอการดำเนินการตามมาตรการนี้” อางอิงตามมติคณะรัฐมนตรี”
4.2 ขอใหเปนเรื่องสืบเนื่องในระเบียบวาระที่ 3.5 เพื่อแกไขมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

สรุปผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.)

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไดมีมติให
สกสว. ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เรื่อง แผนงานวิจัยและวิชาการของวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร
1.1 สกสว. ได ทำหนั งสื อแจงมติ กสว. ตอสำนักงานการวิจ ัย แหงชาติ (วช.) ใหดำเนิน การปรับ
รายละเอียดของแผนงานฯ และระยะเวลาการดำเนินงาน ตามขอเสนอแนะจาก กสว. และจัดทำ
เอกสารแบบฟอรมแผนปฏิบัติการในการปรับงบประมาณระหวางปงบประมาณ เพื่อจัดทำคำ
รับรองตอไป
1.2 ดำเนินการเสนอเรื่อง ขออนุมัติปรับงบประมาณในการบริหารจัดการทุนของแผนงานวิจัยและ
วิชาการของวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร ใหแกสำนักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.) ในระเบียบวาระที่ 3.3 ตอไป
2. เรื่อง แนวทางการปรับงบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ที่ยื่นของบประมาณผานกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 สกสว. ไดดำเนินการปรับงบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ตามแนวทางที่ กสว. ได
พิจารณาและเห็นชอบ
2.2 สกสว. ไดแจงวงเงินงบประมาณ Pre-ceiling ของหนวยงานในกลุม Fundamental Fund และ
จัดประชุมชี้แจงวงเงินงบประมาณ Pre-ceiling ในกลุม Strategic Fund ใหแก PMU และ สป.อว.
2.3 หนวยงานจะปรับและสงคำชี้แจงงบประมาณมายัง สกสว. ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อ
เปนขอมูลประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการตอไป
3. เรื่อง รายงานสถานะโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ และมาตรการสำหรับโครงการลาชา และผิดสัญญา
สกสว. อยูระหวางการดำเนินการเพื่อแจงตอ PMU เรื่องแนวทางการดำเนินการกับนักวิจัยในโครงการวิจัย ที่ มี
สถานะลาชาและผิดสัญญา เพื่อดำเนินการ
4. เรื่อง (ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการใหรางวัลผลงานวิจัย
และนวัตกรรมและการประกาศเกียรติ คุ ณ พ.ศ. .... สกสว. ทำจดหมายแจงรางมติ ที่ประชุม และร างความเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ตอ วช. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว

-95. เรื่อง (ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยมาตรฐานการวิจัยเชิง
สำรวจดานการทำโพลล (poll) พ.ศ. .... สกสว. ทำจดหมายแจงรางมติที่ประชุม และรางความเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ตอ วช. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว

ความเห็นและขอเสนอแนะ
เมื่อ สกสว. ดำเนินการปรับงบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ที่ยื่นของบประมาณผานกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แลว ควรนำขอมูลเสนอเขาที่ประชุม กสว. เพื่อทราบ ดังนี้
1. ผลการดำเนินการปรับลดงบประมาณตามมติ กสว. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2564
2. จำนวนงบประมาณที่มีการปรับลดงบประมาณของแตละหนวยงานในระบบ ววน.

มติที่ประชุม รับทราบ และใหดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.2

มาตรการสำหรับโครงการลาชา และผิดสัญญาของทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิ เ ษก (คปก.) และโครงการพั ฒ นานั ก วิ จ ั ย และงานวิ จ ั ย เพื่ อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) และมาตรการกำหนดระยะเวลาวางเวนการรับทุนใหมของ
นักวิจัยผูคางสงผลงาน

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. และ ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
นำเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากสัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนา
นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดเงื่อนไขให
นั กศึ กษาผู  ร ับ ทุ นที่จ ะสำเร็ จปริ ญ ญาเอกไดจะตองไดร ับ การตีพิมพหรือไดร ับ การตอบรับ เพื่อตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธในวารสารวิชาการนานาชาติ กรณีที่นักศึกษาผูไดรับทุนไมมีผลงานวิจัยซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพหรือยอมรับเพื่อการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติตามเกณฑ
ของผูใหทุน หากผูรับทุนยินยอมใหนักศึกษาผูไดรับทุนดังกลาวสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอก ผูรับทุน อาจารยที่
ปรึกษาและนักศึกษาผูไดรับทุน (ตามที่ระบุในแตละสัญญา) จะตองชดใชเงินจำนวนที่ไดรับจากผูใหทุนภายใน
ระยะเวลาที่ผูใหทุนกำหนด เวนแตจะไดรับการพิจารณาใหยกเวนการชดใชเงินจากผูใหทุน
ดวยเงื่อนไขในการชดใชทุนดังกลาว จึงมีโครงการ คปก. และ พวอ. ที่ครบกำหนดการขยายเวลารับทุน
ตามเกณฑแลว แตไมสามารถปดโครงการได จำนวนไมนอยกวา 300 โครงการ ประกอบกับ กสว. ไดมีมติใหนักวิจัย
ผูคางสงผลงานวางเวนการรับทุนวิจัยใหม เปนระยะเวลา 1 ป 3 ป และ 5 ป นั้น จะสงผลกระทบตอนักวิจัยที่มีอยู
อยางจำกัด รวมทั้งมาตรการดังกลาวไมไดกำหนดไวในสัญญารับทุน ไมไดแจงนักวิจัยไวลวงหนา และมีขอกังวลจาก
กรรมการบางทาน ดังนั้น จึงจะขอเปลี่ยนแปลงการกำหนดระยะเวลาวางเวนการรับทุนของนักวิจัยผูคางสงผลงาน
ตอไป
ทั้งนี้ การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจโครงการวิจัยผิดสัญญาและลาชา เมื่อวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564
ไดพิจารณากำหนดมาตรการปดโครงการ คปก. และ พวอ. และกำหนดนักวิจัยผูคางสงผลงาน ดังนี้

- 10 กลุม สถานภาพการเปน
ผลงาน
ผูคาง
มาตรการ
นักศึกษา
สงผลงาน
1 1.1 เรียนจบไดรับ
มีผลงาน
อาจารย ปดโครงการ ไมเบิกคาตอบแทนงวดสุดทาย
อนุมัติปริญญา
และ และเรียกรองใหชดใชทุนทั้งหมด เนื่องจาก
แตไมเคลียรเงิน
นักศึกษา ไดติดตามเรื่องเงินนานพอสมควรแลว
1.2 เรียนจบไดรับ
ไมมีผลงาน/ผลงานไม อาจารย ปดโครงการ ไมเบิกคาตอบแทนงวดสุดทาย
อนุมัติปริญญา เปนไปตามเกณฑ
และ และเรียกรองใหชดใชทุนทั้งหมด (แจงทั้ง
นักศึกษา นักศึกษาและมหาวิทยาลัยใหชดใชทุนตาม
สัญญาที่ทำไว)
กรณีขอขยายเวลาสามารถใหขยายไดไม
เกิน 1 ป เพื่อตีพิมพผลงานตามเกณฑ เปน
ตัวกำหนดการดำเนินการตอไป
2 2.1 เรียนไมจบ
ไมมีผลงาน
นักศึกษา ปดโครงการ ไมเบิกคาตอบแทนงวดสุดทาย
และเรียกรองใหชดใชทุนทั้งหมด (กรณี
กลับเขาเรียนใหมใหดำเนินการตอไปตาม
สัญญา ระยะเวลาตามเงื่อนไขสัญญาเดิม)
หากนักศึกษาชดใชทุนครบหมดแลว ให
ปลดจากบัญชีรายชื่อผูคางสงผลงาน
2.2 เรียนไมจบ
ไมมีผลงาน
นักศึกษา ปดโครงการ ไมเบิกคาตอบแทนงวดสุดทาย
ยุติทุน
และเรียกรองใหชดใชทุนทั้งหมด
หากนักศึกษาชดใชทุนครบหมดแลว ให
ปลดจากบัญชีรายชื่อผูคางสงผลงาน
2.3 เรียนไมจบ
ผลงานไมครบ/
นักศึกษา ปดโครงการ ไมเบิกคาตอบแทนงวดสุดทาย
ไมเปนตามเกณฑ/
และเรียกรองใหชดใชทุนตามสัดสวนของ
ผลงานถูก reject/
ผลงาน (การพิจารณาสัดสวนขึ้นกับผูใหทุน)
มีเลมวิทยานิพนธ
หลังจากชดใชทุน การใหปริญญาใหเปนไป
(มีความพยายาม)
ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
2.4 เรียนไมจบ
มีผลงานครบตาม
นักศึกษา ปดโครงการ ไมเบิกคาตอบแทนงวดสุดทาย
สัญญา แตคุณสมบัติ
การใหปริญญาใหเปนไปตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย
ไมครบตามหลักสูตร/
ระเบียบมหาวิทยาลัย
เชน จำนวนผลงาน/
ระดับภาษาอังกฤษ
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน กสว. ไดเสนอแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ
นักวิจัยผูคางสงผลงานของทุน คปก. และ พวอ. ดังนี้
1.1 ควรใหฝายกฎหมายตรวจสอบอายุความของสัญญารับทุนของ คปก. และ พวอ. รวมถึงอำนาจ
ของ กสว. และ สกสว. ในการดำเนินการตามมาตรการวาสามารถทำไดหรือไม
1.2 ควรใหผูรับทุนลงนามรับสภาพหนี้ หากพบวันที่ผิดสัญญา หรือผิดนัดชำระหนี้ มากกวา 10 ป
ตั้งแตวันที่ไมทำตามสัญญาจะถือวาขาดอายุความ ทั้งนี้ เนื่องจากสัญญารับทุนวิจัยกฎหมายจะ
ไมไดระบุอายุความ แตควรยึดการใชเวลา 10 ป ซึ่งสามารถเรียกรองใหเลิกสัญญาได
1.3 ควรพิจารณาแนวทางในการดำเนินการทางกฎหมายตอไป หากไมสามารถติดตอผูรับทุนได หรือผูรับทุน
ไมยอมรับการรับสภาพหนี้ เนื่องจากเมื่อมีความเสียหายแกเงินของรัฐจะตองมีผูรับผิดชอบ
2. ควรพิจารณามาตรการทั้ง 6 มาตรการ ใหเหมาะสมกับสถานภาพการเปนนักศึกษา และผลงานของ
แตละกลุม โดยมีขอสังเกตเรื่องความเหลื่อมล้ำของแตละกลุม ดังนี้
2.1 กลุมที่ 1.1 เปนนักศึกษาที่เรียนจบไดรับอนุมัติปริญญา มีผลงาน แตไมเคลียรเงิน มีมาตรการ
เรียกรองใหชดใชทุนทั้งหมด โดยไมใหขยายเวลาในการดำเนินการ แตกลุมที่ 1.2 เปนนักศึกษาที่
เรียนจบไดรับอนุมัติปริญญา แตไมมีผลงาน หรือผลงานไมเปนไปตามเกณฑ มีมาตรการใหขยาย
ไดไมเกิน 1 ป เพื่อตีพิมพผลงานตามเกณฑ ดังนั้นจึงควรกำหนดระยะเวลาใหกลุมที่ 1.1 ให
สามารถเขามาดำเนินการเรื่องการเงินในสวนที่ยังคงคางอยูใหแลวเสร็จ และควรพิจารณาวาใน
กรณีนี้สามารถเรียกรองใหสามารถชดใชเงินทุนทั้งหมดไดหรือไม
2.2 กลุมที่ 1.1 เปนนักศึกษาที่เรียนจบไดรับอนุมัติปริญญา มีผลงาน แตไมเคลียรเงิน มีมาตรการให
เรียกรองใหชดใชทุนทั้งหมด แตกลุมที่ 2.4 ที่เปนนักศึกษาที่เรียนไมจบ มีผลงานครบตามสัญญา
แตคุณสมบัติไมครบตามหลักสูตร มีการกำหนดมาตรการใหปดโครงการ ไมเบิกคาตอบแทนงวด
สุดทาย แตไมตองชดใชทุนทั้งหมด
2.3 กลุมที่ 1.2 เปนนักศึกษาที่เรียนจบไดรับอนุมัติปริญญา ไมมีผลงาน หรือผลงานไมเปนไปตาม
เกณฑ มาตรการกำหนดเรียกรองใหชดใชทุนทั้งหมด แตกลุมที่ 2.3 เปนนักศึกษาที่เรียนไมจบ
ผลงานไมครบ หรือ ไมเปนตามเกณฑ หรือ ผลงานถูก reject โดยมีเลมวิทยานิพนธ มีมาตรการ
กำหนดใหเรียกรองใหชดใชทุนตามสัดสวนของผลงาน (การพิจารณาสัดสวนขึ้นกับผูใหทุน)
3. ควรปรับมาตรการของกลุมที่ 1.1 โดยเพิ่มขอความทายประโยควา “ยกเวนผูรับทุนไดเขามาดำเนินการ
ภายในระยะเวลา 3 เดือน”
4. ควรพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบของการใชงบประมาณแผนดิน โดยควร
พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามสัญญารับทุนเปนหลัก
5. การกำหนดมาตรการที่จะใชในการดำเนินการกับนักวิจัยผูคางสงผลงานของทุน คปก. และ พวอ. ควร
พิจารณาจากแนวทางเดิมที่มีการปฏิบัติมา หรือปรับใหเขมงวดกวาแนวทางปฏิบัติเดิมเล็กนอย ซึ่งไมควรกำหนดให
เขมงวดจนเกินไป เนื่องจากอาจทำใหเกิดการตอตานจากนักวิจัยที่จะเขามารับทุน โดยทุน คปก. และ พวอ. ที่ผาน
มาสามารถผลิตนักวิจัยใหแกประเทศไดจำนวนมาก
6. ควรพิจารณาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการทำสัญญา การชดใชเงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และการปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 เพื่อเปนแนวทางในการจัดทำ
มาตรการการชดใชทุนตอไป

- 12 7. ควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพิ่มเติมอีก 1 คณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรการ และติดตาม
การดำเนินงานตามมาตรการตลอดกระบวนการ
8. เมื่อคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย พิจารณาตามมาตรการทั้ง 6 ขอแลว ขอให สกสว. เสนอแนวทาง
ปฏิบัติตอ กสว. ตอไปดวย
9. ควรพิจารณาวา การแจงชื่อนักวิจัยที่มีโครงการลาชาและผิดสัญญา ในระยะเวลามากกวา 2 ป ไปยัง
หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อระงับการจัดสรรทุนวิจัย เปนเวลา 1 ป กสว. สามารถดำเนินการไดหรือไม
โดยควรใหคณะกรรมการบริหารของ PMU เปนผูพิจารณาการระงับทุนดังกลาวหรือไม
10. มติที่ประชุมที่ระบุวา “นักวิจัยที่มีโครงการลาชาและผิดสัญญา ในระยะเวลามากกวา 2 ป ใหแจง
รายชื่อไปยังหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อระงับการจัดสรรทุนวิจัย เปนเวลา 1 ป คือในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ยกเวนกรณีที่เกิดความลาชาจากการบริหารจัดการของหนวยบริหารจัดการทุนเดิม” จะตองดำเนินการ
เฉพาะกับนักวิจัยที่ยังไมไดทำสัญญารับทุนเทานั้น เนื่องจากหากมีการทำสัญญาแลว จะไมสามารถดำเนินการระงับ
ทุนยอนหลังได

มติที่ประชุม
มติเกี่ยวกับมาตรการปดโครงการนักวิจัยผูคางสงผลงานของทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ดังนี้
1. รับทราบจำนวนนักวิจัยผูคางสงผลงานของทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุน
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จำนวน 356 โครงการ และเห็นชอบใหดำเนินการปด
โครงการทุน คปก. และ พวอ.
2. ขอใหฝายเลขานุการนำมาตรการปดโครงการของทุน คปก. และ พวอ. จำนวน 6 มาตรการ เสนอตอ
คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย เพื่อพิจารณาวาการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว กสว. และ สกสว. สามารถ
ดำเนินการไดหรือไม รวมทั้งหากมีแนวทางการอนุโลมในแตละมาตรการ ขอใหคณะอนุกรรมการดานกฎหมายให
ขอเสนอแนะตอ กสว. ตอไปดวย
มติมาตรการเกี่ยวกับนักวิจัยผูคางสงผลงานของ สกว. (เดิม) ดังนี้
1. นักวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาจากทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุน
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สามารถรับทุนใหมได ยกเวนทุนที่มีลักษณะเดียวกับ
ทุน คปก. หรือ พวอ.
2. นักวิจัยที่มีสถานะโครงการลาชาและผิดสัญญา ในระยะเวลานอยกวา 2 ป สามารถรับทุนได โดยใช
มาตรการวากลาวตักเตือน
3. นักวิจัยที่มีโครงการลาชาและผิดสัญญา ในระยะเวลามากกวา 2 ป ใหแจงรายชื่อไปยังหนวยบริหาร
และจัดการทุน (PMU) เพื่อระงับการจัดสรรทุนวิจัย เปนเวลา 1 ป คือในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยกเวนกรณีที่
เกิดความลาชาจากการบริหารจัดการของหนวยบริหารและจัดการทุนเดิม
4. ขอใหแจงหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ใหนำสงสัญญารับทุนมายัง สกสว. เพื่อดำเนิน การ
พิจารณาและตรวจสอบสัญญารับทุนวิจัยตอไป
5. ขอรับรองมติในเรื่องนี้ เพื่อให สกสว. นำไปใชดำเนินการตอไปได
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ระเบียบวาระที่ 3.3

การขออนุมัติปรับงบประมาณในการบริหารจัดการทุนของแผนงานวิจัยและ
วิชาการของวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร
ใหแกสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)

รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอที่ประชุมวา ตามมติ กสว. ในการประชุมครั้งที่
3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 ใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สามารถใชงบประมาณในการบริหาร
จัดการทุนไดไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมดของแผนงานวิจัยและวิชาการของวิทยสถานดานสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร นั้น
เนื่องจากในการประชุม กสว. ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 ไดมีมติใหจัดสรรงบประมาณ
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับทุนสนับสนุนงานเชิง
กลยุทธ (Strategic Fund) ภายใตกรอบดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 4 แพลตฟอรม 17 โปรแกรม ใหแก
หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) โดยแบงเปน งบอุดหนุน (Grant) รอยละ 95 และงบบริหารจัดการทุน รอยละ
5 โดยในสวนของแผนงานวิจัยและวิชาการของวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร
ทาง วช. ไดรับงบประมาณทั ้งสิ้น 150,000,000 บาท แบงเปนการขอปรับ แผนงบประมาณประจำป จำนวน
25,000,000 บาท และงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนฯ จำนวน 125,000,000 บาท
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามมติ กสว. ในการจัดสรรงบประมาณ เห็นควรให วช. ใชงบประมาณในการบริหาร
จัดการทุนไดไมเกินรอยละ 5 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม

มติที่ประชุม
อนุมัติการปรับงบประมาณในการบริหารจัดการทุนของแผนงานวิจัยและวิชาการของวิทยสถานดาน
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร ใหแกสำนักงานการวิจยั แหงชาติ (วช.) เปนงบประมาณ ไมเกิน
รอยละ 5 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 125,000,000 บาท โดยคิดเปนคาบริหารจัดการ
จำนวน 6,250,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 3.4

การแก ไ ขความเห็ น และข อ เสนอของคณะกรรมการ เรื ่ อ ง (ร า ง) ระเบี ย บ
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยมาตรฐานการ
วิจัยเชิงสำรวจดานการทำโพลล (poll) พ.ศ. .... ในการประชุม กสว. ครั้งที่
3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม กสว. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.
2564 ที่ประชุมพิจารณา (ราง) รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง (ราง) ระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยมาตรฐานการวิจัยเชิงสำรวจดานการทำโพลล (poll) พ.ศ. .... และ
มีขอเสนอแนะใหพิจารณาแกไขขอความจากคำวา “การสำรวจเชิงประชามติ (Poll)” เปน “การสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน (Poll)” เพื่อใหถูกตองตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ที่ระบุความหมายของคำ
วา “ประชามติ” ไวดังนี้

- 14 1. มติของประชาชนสวนใหญในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง
2. มติของประชาชนที่รัฐใหสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรางกฎหมายสำคัญที่ไดผานสภานิติบัญญัติแลว
หรือใหตัดสินในปญหาสำคัญในการบริหารประเทศ
3. การออกเสียงประชามติ การขอความเห็นชอบจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจ
กระทบถึงประโยชนสวนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยวิธีการใหออกเสียงลงมติโดยตรง

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให แก ไขมติ ที ่ ป ระชุ ม และความเห็น และข อเสนอแนะของคณะกรรมการในระเบี ย บวาระ
ที่ 4.4 เรื่อง (ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยมาตรฐานการวิจัยเชิง
สำรวจดานการทำโพลล (poll) พ.ศ. .... ในการประชุม กสว. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 จาก
คำวา “การสำรวจเชิงประชามติ (Poll)” เปน “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Poll)”

ระเบียบวาระที่ 3.5

การแกไขมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง รายงานสถานะโครงการวิจัยที่
กำลังดำเนินการ และมาตรการสำหรับโครงการลาชา และผิดสัญญา ในการ
ประชุม กสว. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม กสว. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.
2564 ที่ประชุมพิจารณา (ราง) รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง รายงานสถานะโครงการวิจัยที่
กำลังดำเนินการ และมาตรการสำหรับโครงการลาชา และผิดสัญญา ไดมีขอเสนอแนะใหพิจารณาทบทวนมติ ที่
ประชุม ดังนี้
(ราง) รายงานการประชุม กสว. ครั้งที่ 3/2564
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. กสว. เห็ น ควรให อ  า งอิ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ตัดขอนี้ออก
เห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิน งาน
วิ จ ั ย อั น ได ร ั บ งบประมาณแผ น ดิ น โดยกำหนดให
นักวิจัยที่ยังคางสงผลงานวิจัยหรือมีสถานะลาชา ไม
สามารถรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิจ ั ย โครงการใหมได
และให สกสว. อางอิงมติ ครม. นี้ในการขับเคลื่อน
มติ กสว. ดวย
2. ตามที่มีมติกำหนดมาตรการสำหรับบัญชีรายชื่อ แกไขมติตามระเบียบวาระที่ 3.2 เปนดังนี้
นักวิจัยผูคางสงผลงาน จำนวน 97 รายชื่อ ที่หนวย 2. ตามที่มีมติกำหนดมาตรการสำหรับบัญชีรายชื่อ
บริหารและจัดการทุน (PMU) แจง กสว. วาตรงกับ นักวิจัยผูคางสงผลงาน จำนวน 97 รายชื่อ ที่หนวย
รายชื ่ อ ผู  ไ ด ร ั บ ทุ น หรื อ อยู  ร ะหว า งการขอรั บ ทุ น บริหารและจัดการทุน (PMU) แจง กสว. วาตรงกับ
จาก PMU ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. รายชื่อผูไดรับทุนหรืออยูระหวางการขอรับทุนจาก
2564 ดังนี้
PMU ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564
ดังนี้

- 15 (ราง) รายงานการประชุม กสว. ครั้งที่ 3/2564
2.1 นักวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาจาก
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ
ทุ น โครงการพั ฒ นานั ก วิ จ ั ย และงานวิ จ ั ย เพื่ อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) จำนวน 49 รายชื่อ สามารถรับ
ทุนใหมได ยกเวนทุนที่มีลักษณะเดียวกับทุน คปก.
หรือ พวอ. (ทุนผลิตหรือพัฒนาบัณฑิต)
2.2 นั กวิ จ ั ย ที ่ มี ส ถานะโครงการล าชาและผิ ด
สัญญา ในระยะเวลานอยกวา 1 ป 6 เดือน จำนวน
10 รายชื่อ ใหยังสามารถรับทุนได แตใหใชมาตรการ
วากลาวตักเตือน
2.3 นักวิจัยที่มีโครงการลาชาและผิดสัญญาใน
ระยะเวลามากกวา 1 ป 6 เดือน จำนวน 38 รายชือ่
ให แ จ ง รายชื ่ อ ไปยั ง หน ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น
(PMU) เพื ่ อ ระงั บ การจั ด สรรทุ น วิ จ ั ย และเชิ ญ
นักวิจัยที่เขาขายไมสามารถรับทุนได มารับทราบ
ขอพิจารณาของ กสว. รวมทั้งใหสิทธิในการอุทธรณ
ตอการดำเนินการตามมาตรการนี้

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
2.1 นักวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาจาก
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ
ทุ น โครงการพั ฒ นานั ก วิ จ ั ย และงานวิ จ ั ย เพื่ อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) สามารถรับทุนใหมได ยกเวน
ทุนที่มีลักษณะเดียวกับทุน คปก. หรือ พวอ. (ทุน
ผลิตหรือพัฒนาบัณฑิต) วางเวนการรับรับทุน ใหม
เปนระยะเวลา 1 ป คือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2 นักวิจ ัย ที่มีส ถานะโครงการลาชาและผิ ด
สัญญา ในระยะเวลานอยกวา 2 ป ใหยังสามารถรับ
ทุนได แตใหใชมาตรการวากลาวตักเตือน
2.3 นักวิจัยที่มีโครงการลาชาและผิดสัญญาใน
ระยะเวลามากกวา 2 ป ใหแจงรายชื่อไปยังหนวย
บริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อระงับการจัดสรร
ทุนวิจัย และเชิญนักวิจัยที่เขาขายไมสามารถรับทุน
ได มารับทราบขอพิจารณาของ กสว. รวมทั้งใหสิทธิ
ในการอุ ท ธรณ ต  อ การดำเนิ น การตามมาตรการ
วางเวนการรับทุนใหม เปนระยะเวลา 1 ป คือ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยกเวนนักวิจัยที่ลาชาที่
เกิดจากการบริห ารจัดการของหนว ยบริห ารและ
จัดการทุนเดิม
3. ให ห น ว ยรั บ งบประมาณที ่ ร ั บ ทุ น สนั บ สนุน งาน คงเดิม
พื้นฐาน (Fundamental Fund) แจง สกสว. หากมี
รายชื่อนักวิจัยในบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน
ปรากฏในรายชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน ของ
ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หรื อ
เสนอขอรั บ ทุ น ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2565
เพื ่ อ กสว. จะได พ ิ จ ารณากำหนดมาตรการ
ดำเนินการตอไป

มติที่ประชุม
เห็นชอบใหแกไขมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง รายงานสถานะโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
และมาตรการสำหรับโครงการลาชา และผิดสัญญา ในการประชุม กสว. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.
2564 เปนดังนี้
1. ตามที่มีมติกำหนดมาตรการสำหรับบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน จำนวน 97 รายชื่อ ที่หนวย
บริหารและจัดการทุน (PMU) แจง กสว. วาตรงกับรายชื่อผูไดรับทุนหรืออยูระหวางการขอรับทุนจาก PMU ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ดังนี้

- 16 1.1 นักวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาจากทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุน
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สามารถรับทุนใหมได ยกเวนทุนที่มี
ลักษณะเดียวกับทุน คปก. หรือ พวอ. (ทุนผลิตหรือพัฒนาบัณฑิต) วางเวนการรับรับทุนใหม เปน
ระยะเวลา 1 ป คือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 นักวิจัยที่มีสถานะโครงการลาชาและผิดสัญญา ในระยะเวลานอยกวา 2 ป ใหยังสามารถรับทุนได
แตใหใชมาตรการวากลาวตักเตือน
1.3 นักวิจัยที่มีโครงการลาชาและผิดสัญญาในระยะเวลามากกวา 2 ป ใหแจงรายชื่อไปยังหนวยบริหาร
และจัดการทุน (PMU) เพื่อระงับการจัดสรรทุนวิจัย และเชิญนักวิจัยที่เขาขายไมสามารถรับทุนได
มารับทราบขอพิจารณาของ กสว. รวมทั้งใหสิทธิในการอุทธรณตอการดำเนินการตามมาตรการ
วางเวนการรับทุนใหม เปนระยะเวลา 1 ป คือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยกเวนนักวิจัยที่ลาชา
ที่เกิดจากการบริหารจัดการของหนวยบริหารและจัดการทุนเดิม
2. ใหหนวยรับงบประมาณที่ร ับ ทุนสนับ สนุ นงานพื้ นฐาน (Fundamental Fund) แจง สกสว. หากมี
รายชื่อนักวิจัยในบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานปรากฏในรายชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนของปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หรือเสนอขอรับทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ กสว. จะไดพิจารณากำหนด
มาตรการดำเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

(ราง) แผนการดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของ
ประเทศ พ.ศ. 2564-2568

ดร.อัณณณิชา โตกิจกลาธวัฒน ผูอำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย วช. นำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 41 (10) ระบุวา
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีอำนาจและหนาที่ในกำหนดมาตรฐานการวิจัยและ
จริยธรรมการวิจัยโดยความเห็นชอบของสภานโยบายกำหนดขอกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ เพื่อใหเป นไปตามมาตรฐานสากล และกำกับดู แล ติดตาม และสงเสริมใหเปนไปตาม
มาตรฐานจริยธรรม และขอกำหนดหรือแนวทางปฏิบัตินั้น อีกทั้งการจัดแผนการดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัย
และจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2564-2568 เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
ในสถานการณปจจุบันมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งในการเสริมสราง
ความเขมแข็งของระบบการวิจัยที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของสังคมโลกที่มี การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในหลายปที่ผานมาประเทศตางๆ มีความตื่นตัวในดานคุณภาพของการวิจัย จึงไดมีการ
จัดทำและพัฒนามาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยดานตางๆ ขึ้น พรอมทั้งสรางกลไก เครื่องมือเพื่อทำหนาที่
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ใหมีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับในสากล
วช. จึงห็นวา การจัดทำมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยจะเปนกลยุทธหนึ่ง ในการผลักดันใหมี
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในหนวยงานอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ สูภาพรวมการวิจัยของ
ประเทศ ซึ่งสอดคลองกับหนาที่และอำนาจของ วช. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ

- 17 อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 คือ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย วช. จึงได
จัดทำแผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2564-2568 เพื่อกำหนด
ทิศทางการจัดทำมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศใหครอบคลุมทั้งกระบวนการวิจัย และเพื่อใช
เปนกลไกในการขับเคลื่อนใหหนวยงานตางๆ นำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงผลใหเกิดการยกระดับ
การวิจัยของประเทศไปสูระดับสากลไดในอนาคต
ทั้งนี้ รางแผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2564-2568 ไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เรียบรอยแลว

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. กลยุทธที่ 1.2 ของยุทธศาสตรที่ 1 ควรพิจารณาปรับแกไขเปน “การจัดทำแผนการดำเนินการดาน
มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรม”
2. ควรพิ จ ารณามาตรฐานการวิ จ ั ย ของต า งประเทศเป น องค ป ระกอบด ว ย ทั ้ ง นี ้ อ าจพิ จ ารณาตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาตางประเทศ (International Advisory Board) ดานมาตรฐานการวิจัย เพื่อยกระดับการ
วิจัยของประเทศใหเปนมาตรฐานสากล ทั้งนี้ อาจพิจารณาดวยวาสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สามารถให
ชาวตางประเทศเขามาเปนกรรมการไดหรือไม
3. ควรมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศดวย
4. ควรจัดทำมาตรฐานการวิจัยใหครอบคลุมมาตรฐานและจริยธรรมดานการเผยแพรขอมูลการวิจัย และ
การใหความเห็นที่เกี่ยวของกับงานวิชาการดานการวิจัยทั้งดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ดวย
5. ควรทำใหเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธไปสูเปาหมาย
6. ควรพิจารณาปรับภาษาในสวนของกลยุทธในยุทธศาสตรที่ 1 เพื่อใหมีความเปนกลยุทธที่ชัดเจนมากขึ้น
7. ควรพิ จ ารณาปรั บ เปลี ่ ย นจาก “กลยุ ทธ ” เปน “แผนงาน” โดยแผนงานควรกำหนดตัว ชี้ว ัด และ
เปาหมายที่ชัด เจน โดยมีโครงการหลักที่ อยู ภายใตแตล ะแผนงาน เพื่อทำใหส อดคลองกับ แผนงานมากยิ ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากในสวนที่ระบุวาเปนแผนงานโครงการที่เสนอมา ระบุเฉพาะในสวนของโครงการแตไมมีแผนงาน
8. การสงเสริมสนับสนุนการใชมาตรฐานที่ยังไมมีกฎหมายบังคับ อาจพิจารณาใชมาตรการเชิงบริ หาร
จัดการ เชน กำหนดเปนหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรทุน เปนตน
9. ขอให วช. นำไปพิจารณาปรับแกไขใหสอดคลองกับรูปแบบตามมาตรฐานทั่วไป

มติที่ประชุม
ขอใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ปรับแกไขตามความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
และนำเสนอตอ กสว. เพื่อพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2

(ราง) แผนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

ที่ประชุมมีมติใหนำระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากเวลาการประชุมในครั้งนี้
ไมเพียงพอ

ระเบียบวาระที่ 4.3

ขออนุมัติยตุ ิโครงการที่ไดรบั เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทางหลวง จำนวน 2 โครงการ

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่กรมทางหลวงไดรับอนุมัติเงินอุดหนุน
เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำหรับงบประมาณประเภท Function-based Research Fund
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคำรั บ รองเลขที ่ FFB640009 ในวงเงิ น 2,350,000 บาท โดยมี ร ะยะเวลา
ดำเนินการ 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น
กรมทางหลวง ไดมีหนังสือที่ คค 06141/1357 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ขอระงับการรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มายัง สกสว. เนื่องจาก กรมทางหลวงไดรับแจงจาก
หัวหนาโครงการวิจัยเพื่อขอระงับและยกเลิกการรับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 2 โครงการ และไดพิจารณาแลว
เห็นชอบในการยุติโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการความปลอดภัยของคนเดินเทาบนถนน จำนวน 640,000 บาท เนื่องจากหัวหนาโครงการยาย
ไปปฏิบัติราชการที่หนวยงานอื่น ประกอบกับโครงการดังกลาวมีความซ้ำซอนกับงานของกรมทางหลวงที่ดำเนินการอยู
2. โครงการวิ จ ั ย การวิ เ คราะห จั ด ทำแผนระบบโลจิสติกสขนสงผูโ ดยสารของกรมทางหลวง จำนวน
360,000 บาท เนื่องจากหัวหนาโครงการวิจัยไดศึกษาขอมูลในเบื้องตน พบวา ตองใชขอมูลในการวิเคราะหเปน
จำนวนมาก และขอมูลที่กรมทางหลวงมีไมพียงพอที่จะนำมาวิเคราะหผล ซึ่งจะทำใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และผลลัพธที่กำหนดไวของโครงการได
เพื ่ อ ให ก ารดำเนิ น การเป น ไปตามคำรั บ รองการปฏิ บ ั ต ิ ต ามเงื ่ อ นไขของการอนุ ม ั ต ิ ง บประมาณด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดสรรเงินพัฒนา ววน. หมวด ง. สิทธิและ
การยกเลิกบันทึกขอตกลง ขอ 13 ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณไมสามารถดำเนินงานตามแผนงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ หรือใชเงินผิดวัตถุประสงคตามที่ตกลงกันไวตามแผนงานของหนวยงานขอใดขอหนึ่ง หนวยรับ
งบประมาณจะตองดำเนินการแจงใหสำนักงานทราบเปนหนังสือโดยเร็ว สำนักงานมีสิทธิระงับแผนงานชั่วคราว
โดยใหอยู ในดุ ลยพิน ิจ ของ กสว. ที่จะพิจารณาสั่ งระงับแผนงานหรื อปรั บแผนการดำเนินโครงการพั ฒนา
วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ยและนวั ต กรรม ตามที ่เ ห็น สมควร ซึ่งในกรณีด ัง กลา วจะมี ผลต อ การพิจ ารณาจั ด สรร
งบประมาณของหนวยรับงบประมาณในปถัดไป
สกสว. ไดพิจารณาแลวเห็นวาโครงการไมสามารถดำเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคได จึงเห็นควร
พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ย ุ ต ิ โ ครงการที ่ ไ ด ร ั บ เงิ น อุ ด หนุ น เพื ่ อ การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทางหลวง จำนวน 2 โครงการ ดังรายละเอีย ดขางตน ทั้งนี้ สกสว. ได โ อน
งบประมาณงวดที่ 1 ของทั้ง 2 โครงการ ใหแกกรมทางหลวง จำนวนรวม 600,000 บาท ประกอบดวย

- 19 1. โครงการความปลอดภัยของคนเดินเทาบนถนน จำนวน 384,000 บาท
2. โครงการวิ จ ั ย การวิ เ คราะห จ ั ด ทำแผนระบบโลจิ ส ติ ก ส ข นส ง ผู  โ ดยสารของกรมทางหลวง
จำนวน 216,000 บาท
ดั ง นั ้ น จึ ง จำเป น ต อ งให ก รมทางหลวงโอนเงิ น งบประมาณงวดที ่ 1 ของทั ้ ง 2 โครงการ จำนวน
600,000 บาท คืนเขากองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตอไป

มติที่ประชุม
1. อนุมัติยุติโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกรมทางหลวง จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการความปลอดภั ย ของคนเดิ น เท าบนถนน และ
โครงการวิจัยการวิเคราะหจัดทำแผนระบบโลจิสติกสขนสงผูโดยสารของกรมทางหลวง
2. ขอใหกรมทางหลวงโอนงบประมาณงวดที่ 1 ของทั้ง 2 โครงการ ตามขอ 1 จำนวน 600,000 บาท
คืนเงินเขากองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตอไป
3. ขอรับรองมติในเรื่องนี้ เพื่อให สกสว. นำไปใชดำเนินการตอไปได

ระเบียบวาระที่ 4.4

การแตงตั้งที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ภายในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติม

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รักษาการผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานกำลังคนและสถาบัน
ความรู นำเสนอว า ตามที ่ ป ระชุ ม กสว. ครั ้ ง ที ่ 10/2563 เมื ่ อ วั น ที ่ 9 ตุ ล าคม พ.ศ. 2563 ได ม ี ม ติ แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีองคประกอบ
ดังนี้
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ
ที่ปรึกษา
2. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
ที่ปรึกษา
3. ศาสตราจารย ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
ประธานกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย
กรรมการ
5. ศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
กรรมการ
6. ศาสตราจารย ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
กรรมการ
7. ศาสตราจารย ดร.ศันสนีย ไชยโรจน
กรรมการ
8. ศาสตราจารย ดร.สุพจน หารหนองบัว
กรรมการ
9. ศาสตราจารย ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย ดร.คมกฤต เล็กสกุล
เลขานุการคนที่ 1
11. คุณพันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณี
เลขานุการคนที่ 2
ตอมาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ไดแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย เปนประธานกรรมการ ใน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ มีผลตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น

- 20 เพื่อใหการติดตามประเมินผลการทำงานและการบริหารจัดการงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคและเกิด
ประโยชนสูงสุดในการสรางความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษา สรางความเปนเลิศ สรางจุดตางตามความถนัด และ
มีความหลากหลายตามพันธกิจ รวมทั้งเกิดการพัฒนาระบบ ววน. อยางเหมาะสม มีความสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาประเทศ และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ภายในสถาบันอุดมศึกษา เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเสนอพิจารณาแตงตั้ง ศาสตราจารย
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ประธานกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำรงตำแหนงเปนที่ปรึกษา ในคณะอนุกรรมการเพื่อ
พัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติม จำนวน 1 ทาน

มติที่ประชุม
เห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ดำรงตำแหนงเปนที่ปรึกษา ในคณะอนุกรรมการเพื่อ
พัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายในสถาบันอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4.5

การเปลีย่ นแปลงเลขานุการในคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวิจัยและ
จริยธรรมการวิจัย

ดร.อั ณณ ณิ ช า โตกิ จ กล า ธวั ฒ น ผูอำนวยการกองมาตรฐานการวิจ ัย วช. นำเสนอวา ตามที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไดมี
มติแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โดยมีองคประกอบ ดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค
ประธานอนุกรรมการ
2. ศาสตราจารย ดร. นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
อนุกรรมการ
3. ศาสตราจารย น.สพ.ณรงคศักดิ์ ชัยบุตร
อนุกรรมการ
4. ศาสตราจารย ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
อนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย ภญ.โสภิต ธรรมอารี
อนุกรรมการ
6. ดร.วิภารัตน ดีออง
อนุกรรมการและเลขานุการ
เพื่อใหการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยเปนไปดวยความ
เรียบรอย เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย เปนไปดวยความเรียบรอย วช. จึงขอ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย ดังนี้
1. แกไขเปลี่ยนแปลงตำแหนงบุคคลตามความในขอ 6 ดร.วิภารัตน ดีออง จาก“อนุกรรมการและ
เลขานุการ” เปน “อนุกรรมการ”
2. เสนอแตงตั้ง “ดร.อัณณณิชา โตกิจกลาธวัฒน” ดำรงตำแหนง “เลขานุการ”

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงตำแหนงบุคคลตามความในขอ 6 ดร.วิภารัตน ดีออง จาก“อนุกรรมการ
และเลขานุการ” เปน “อนุกรรมการ”
2. เห็นชอบใหแตงตั้ง “ดร.อัณณณิชา โตกิจกลาธวัฒน” ดำรงตำแหนง “เลขานุการ”
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบและขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

ประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ ที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2562

นายอเนก บำรุงกิจ ผูอำนวยการศูนยสารสนเทศการวิจัย วช. นำเสนอวา ตามที่ วช. รวมกับ สอวช. และ
สกสว. พั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศวิ จ ั ย และนวั ต กรรมแห ง ชาติ (National Research and Innovation
Information System : NRIIS) เพื่อบริหารภาพรวมของการวิจัยและนวัตกรรม และเปนระบบขอมูลกลางของ
ประเทศ นั้น วช. ไดติดตามการดำเนินงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่รายงานในระบบ NRIIS ซึ่งมีการรายงาน
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2562 ดังนี้
1. สรุปประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2562 ดังนี้
ปงบประมาณ
โครงการที่ไดรับจัดสรร
โครงการที่เสร็จสิ้น
รอยละของประสิทธิภาพ
พ.ศ.
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (บาท) งบประมาณที่ใช (บาท) โครงการ (งบประมาณ)
2551
3,929
3,810
97
(3,728,070,856)
(3,640,289,755)
(98)
2552
97
4,024
3,909
(98)
(3,681,133,228)
(3,621,165,496)
2553
97
3,716
3,613
(98)
(2,698,352,034)
(2,650,636,186)
2554
96
3,853
3,719
(97)
(3,073,622,919)
(2,977,454,104)
2555
3,874
3,680
95
(3,208,085,779)
(3,056,289,065)
(95)
2556
4,059
3,850
95
(3,196,911,992)
(3,023,098,107)
(95)
2557
4,379
4,025
92
(3,485,551,254)
(3,285,173,713)
(94)
2558
5,062
4,685
93
(3,759,297,170)
(3,471,500,021)
(92)
2559
5,493
4,826
88
(3,803,187,795)
(3,349,103,989)
(88)
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โครงการที่ไดรับจัดสรร
โครงการที่เสร็จสิ้น
พ.ศ.
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (บาท) งบประมาณที่ใช (บาท)
2560
6,518
5,213
(15,184,585,894)
(4,531,895,530)
2561
6,234
4,521
(16,955,810,128)
(5,040,658,316)
2562
3,791
1,849
(15,679,931,300)
(2,177,696,087)

รอยละของประสิทธิภาพ
โครงการ (งบประมาณ)
80
(30)
73
(30)
49
(14)

2. สถานภาพโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ ป 2551 - 2562 จำแนกเปนราย
กระทรวง ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ขอให น ำเสนอในการประชุ มครั้งต อไป โดยชี้แจงสาเหตุที่ร อยละของประสิทธิภ าพโครงการและ
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ต่ำกวาในปกอนหนา และจัดทำบทวิเคราะหขอมู ล
เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการแสดงขอมูลเพียงตัวเลข เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. งบประมาณวิจัยที่สำนักงบประมาณจัดสรรใหห นวยงานโดยตรงในป ที่ผานมานั้ น อยูในหมวดเงิ น
อุดหนุน หนวยงานสามารถนำไปบริหารจัดการไดเปนเวลา 2 ปงบประมาณ และสามารถขอขยายเวลากับสำนัก
งบประมาณได
3. การรายงานขอมูลประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ อาจจะไมเกี่ยวของกับ กสว. แต กสว. และ
สกสว. สามารถใชขอ มูลนีป้ ระกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ววน.รายกระทรวงตอไปได

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

อื่นๆ

ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการนำเสนอ กสว. พิจารณากำหนดการประชุม ดังนี้
1. การประชุม กสว. ครั้งที่ 5/2564 วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
2. การประชุม กสว. ครั้งที่ 6/2564 วันศุกรที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

- 23 3. การประชุมคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบดวย กสว. คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ในวันศุกรที่ 18 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผานการประชุมออนไลน

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการประชุม กสว. ครั้งที่ 5/2564 วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
2. เห็นชอบการประชุม กสว. ครั้งที่ 6/2564 วันศุกรที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
3. เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบดวย กสว. คณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ในวันศุกรที่ 18
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผานการประชุมออนไลน
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

นางสาววริศรา ชื่นอารมย
นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
ผูบันทึกรายงานการประชุม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
ผูต รวจรายงานการประชุม

