รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ครั้งที่ 5/2564
วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 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. นายสุริยนต ธัญกิจจานุกิจ
7. นางดรงครัตน กลาหาญ
8. นางภัทรพร วรทรัพย
9. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
10. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค
11.
12.
13.
14.
15.

รศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา
ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รักษาการที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
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. รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท
ที่ปรึกษาผูอำนวยการ สกสว.
2. รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
รองผูอำนวยการ สกสว.
3. รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
รองผูอำนวยการ สกสว.
4. รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
รองผูอำนวยการ สกสว.

-25.
6.
7.
8.
9.

ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
ดร.เอก จินดาพล

10. รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
11. ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร
12. นางสาวขวัญลดา จันทรทรงกลด
13. นางสุรีรัตน ชะนะมา
14. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
15. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
16. นางสาวสุจารี สอนงาย
17. นางชลนภา ชื่นชมรัตน
18. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
19. นางสาววิภาวี มะมา
20. นางสุพิชชา สถิตพนาพร
21. นายปกรัฐ กนกธนาพร
22. นางสาวณภาภัช จันทรอุดม
23. นางสาวกานติ์ชนิต วรนัยพินิจ
24. นายธนภัทร ศรีกระจาง
25. นายปรีชา ลาบุ
26. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
27. นางศุภวีรินทร หอทอง
28. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
29. นางสาววริศรา ชื่นอารมย

รองผูอำนวยการ สกสว.
ผูเชี่ยวชาญระดับสูง
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
รองผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน.
ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานความสามารถในการแขงขัน
รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานกำลังคนและสถาบันความรู
รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรการสื่อสาร
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรขอมูล
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
โดยปฏิบัติงานบริหารดานงบประมาณ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
โดยปฏิบัติงานบริหารดานแผน ววน.
ผูชวยผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
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

ผูอำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
ผูอำนวยการศูนยสารสนเทศการวิจัย สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักปลัดกระทรวง อว.

-3เริ่มประชุมเวลา

9.00 น.

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดการ
ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

สรุปมติสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มีมติสำคัญเพื่อให สกสว. ดำเนินการ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักการของ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
2. เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผูบริหาร สกสว.
ไตรมาสที่ 3 - 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานดวยการใช KPIs และ OKRs โดยแบงเปน
2.1.1 การประเมินผูบริหาร ประเมินจาก P1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรองคกร P2 ตัวชี้วัดตาม
ภารกิจของสวนงาน และ P3 ตัวชี้วัดตามนโยบาย
2.1.2 การประเมินผูเชี่ยวชาญ ประเมินจาก P2 ตัวชี้วัดตามภารกิจของสวนงาน และ P3
ตัวชี้วัดตามนโยบาย
2.1.3 การประเมินพนักงาน ประเมินจาก P1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรองคกร P2 ตัวชี้วัดตาม
ภารกิจของสวนงาน และ P3 ตัวชี้วัดตามนโยบาย
โดยมี ร ะดั บ ผลการประเมิ น แตกตา งกั น ในแต ล ะกลุ  ม ตำแหน ง (ผู  บ ริ ห าร วั ด ระดั บ สู ง
พนักงานวัดระดับต่ำกวา) ทั้งนี้ สัดสวนแตละองคประกอบใหผูอำนวยการ สกสว. เปนผูกำหนด
2.2 การประเมินสมรรถนะตามที่ฝายเลขานุการนำเสนอ แบงเปน
2.2.1 การประเมิ น ผู  บ ริ ห าร ประเมิ น จากทั ้ งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการบริหาร
(ครบ 4 ส. ประกอบดว ย สอนงาน สื ่ อสารและสร างผลกระทบ สร างสรรค และ
สภาวะผูนำและเปนแบบอยาง)
2.2.2 การประเมินผูเชี่ยวชาญ ประเมินจากทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการบริหาร
(4 ส. ประกอบดวย สอนงาน สื่อสารและสรางผลกระทบ และสรางสรรค)
2.2.3 การประเมิน พนักงานระดั บตำแหนง L7 ขึ้นไป ประเมินจากสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะการบริหาร (2 ส. ประกอบดวย สอนงาน และสื่อสารและสรางผลกระทบ)
2.2.4 การประเมินพนักงานระดับตำแหนงต่ำกวา L7 ประเมินจากสมรรถนะหลักเทานั้น
โดยมี ร ะดั บ ผลการประเมิ น แตกต า งกั น ในแต ล ะกลุ  ม ตำแหน ง (ผู  บ ริ ห าร วั ด ระดั บ สู ง
พนักงานวัดระดับต่ำกวา) ทั้งนี้ สัดสวนแตละองคประกอบใหผูอำนวยการ สกสว. เปนผูกำหนด

-42.3 การพัฒนาตนเองที่ยืดหยุน ตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยประเมินจากความรู
ทักษะ คุณลักษณะ พฤติกรรมที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อรองรับแผนงาน หรือหนาที่รับผิดชอบ ตามคุณลักษณะที่
องคกรตองการใน 4 ดาน
2.4 ที่ประชุมรับรองมติเรื่องนี้ เพื่อใหสามารถดำเนินการตอไปได
3. เห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม (ฉบับที่ 2)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2

การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผูแทนราษฎร

รศ.ดร.ป ทมาวดี โพชนุ กู ล ผู  อำนวยการ สกสว. นำเสนอวา สกสว. ไดร ับ การติดตอใหช ี ้ แ จง
งบประมาณรายจ า ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผูแทนราษฎร โดยจะนำเสนอ
รายละเอียดในโอกาสตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564)

นางอภิ ร ดี ยิ ้ ม ละมั ย รองผู  อ ำนวยการสำนั ก บริ ห ารและพั ฒ นาองค ก ร นำเสนอร า งรายงาน
การประชุ ม คณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (กสว.) ครั ้ ง ที ่ 4/2564 เมื ่ อ วั น ที่
23 เมษายน พ.ศ. 2564 ตอที่ประชุม
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีขอแกไข ดังนี้
1. หนา 7 ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการขอ 2.1 แกไขเปน “ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
เสนอใหตัดขอความมติที่ประชุมขอ 2.2.3 และ 2.2.4 ออก เนื่องจากในที่ประชุม ไมไดอภิปรายในประเด็นดังกลาว
และที่ประชุมมีมติใหใสขอ 2.2.1 และขอ 2.2.2 เปนแนวทางในการปรับงบประมาณเทานั้น”
2. หนา 9 มติที่ประชุม แกไขเปน “รับทราบ และใหดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม”
3. หนา 14 ตารางขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ขอ 2 เพิ่มขอความวา “แกไขตามมติที่ประชุมใน
ระเบียบวาระที่ 3.2”
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

สรุปผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.)

รศ.ดร.ป ท มาวดี โพชนุ ก ู ล ผู  อ ำนวยการ สกสว. นำเสนอผลการดำเนิ น งานตามมติ ท ี ่ ป ระชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (กสว.) ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติให สกสว. ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เรื่อง มาตรการสำหรับโครงการลาชาและผิดสัญญาของทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และมาตรการกำหนด ระยะเวลา
วางเวนการรับทุนใหมของนักวิจัยผูคางสงผลงาน สกสว. ไดดำเนินการ ดังนี้
1.1 ความกาวหนาในการดำเนินการของมาตรการปดโครงการนักวิจัยผูคางสงผลงานของทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) คณะทำงานจัดประชุมปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.เจษฎ โทณวณิก เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อรับฟงขอเสนอแนะและปรับมาตรการปดโครงการ
ตามขอสังเกตของ กสว. ทั้งนี้ อยูระหวางการดำเนินการ เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการดาน
กฎหมายตอไป
1.2 ความกาวหนาในการดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับนักวิจัยผูคางสงผลงานของ สกว. (เดิม)
1.2.1 สกสว. ไดสงหนังสือที่ อว 6309.F2.1/40/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ไป
ยังหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อแจงมติการประชุม กสว. ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันศุกรที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 และผลการพิจารณาการดำเนินการสำหรับ
นักวิจัยในโครงการวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาที่ขอรับทุนจากหนวยบริหารและ
จัดการทุน รวมทั้งขอให PMU นำสงสัญญารับทุนมายัง สกสว.
1.2.2 สกสว. ไดสงหนังสือที่ อว 6309.F2.1/48/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ไป
ยังหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อแจงสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่มี
สถานะลาชาและผิดสัญญา จำนวน 1,036 โครงการ (ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
และรายชื่อนักวิจัยที่มีสถานะชะลอการรับทุนวิจัย
2. เรื่อง การขออนุมัติปรับงบประมาณในการบริหารจัดการทุนของแผนงานวิจัยและวิชาการของ
วิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร ใหแก สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
สกสว. ไดแจงมติ กสว. ตอ วช. เรื่อง งบประมาณในการบริหารจัดการทุนของแผนงานวิจัยและวิชาการของ
วิทยสถานฯ เปนงบประมาณไมเกินรอยละ 5 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม และให วช. จัดทำ
เอกสารแบบฟอรมแผนปฏิบัติการในการปรับงบประมาณระหวางปงบประมาณและแผนการออกสัญญาและ
แผนการใชจายงบประมาณ เพื่อจัดทำคำรับรองตอไป
3. เรื่อง (ราง) แผนการดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ.
2564 – 2568 สกสว. ไดสงรางมติที่ประชุม และรางความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการให วช. เมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แลว

-64. เรื่อง ขออนุมัติยุติโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทางหลวง จำนวน 2 โครงการ สกสว. ไดแจงมติตอกรมทางหลวงตามหนังสือที่ อว
6309.F2.1/49/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุมัติยุติโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทางหลวง จำนวน 2 โครงการ และใหโอนเงิน
โครงการที่ยุติคืนแกกองทุนสงเสริม ววน.
5. เรื่อง การแตงตั้งที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติม ประธาน กสว. ไดลงนามในประกาศ กสว. เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนา
ระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 แลว
6. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขานุการในคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
ดำเนินการ โดย ประธาน กสว. ไดลงนามในประกาศ กสว. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวิจัยและ
จริยธรรมการวิจัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 และ สกสว. ไดแจง (ราง) มติที่ประชุม และสงสำเนา
ประกาศฯ ให วช. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แลว

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรนำมาตรการปดโครงการนักวิจัยผูคางสงผลงานของทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สรุปเปนแนวทางปฏิบัติ โดยระบุ
วา หากเปนโครงการลาชาและผิดสัญญา จะไมสามารถรับทุนวิจัยตอได และนำเสนอตอที่ประชุมสภานโยบาย
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมแห ง ชาติ เป น มาตรการการบริ ห ารจั ด การ เพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการวิจัย
2. ในอนาคต มาตรการสำหรับโครงการวิจัยที่ลาชาและผิดสัญญา จะตองระบุไวในสัญญารับ
ทุนวิจัยตอไป
3. ควรนำเรื่องความสำเร็จที่เ กิดจากทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุน
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เสนอตอ กสว. เพื่อไดเห็นภาพรวมของโครงการ
ตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2

ประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ ที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2562

ศ.นพ.สุ ทธิพร จิ ตต มิ ตรภาพ ประธาน กสว. นำเสนอวา สืบ เนื่องจากการประชุม กสว. ครั้งที่
4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติรับทราบเรื่อง ประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการวิจัยของ
หนวยงานภาครัฐ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2562 และขอใหนำเสนอใน
การประชุมครั้งตอไป โดยชี้แจงสาเหตุที่รอยละของประสิทธิภาพโครงการและงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2562 ต่ำกวาในปกอนหนา รวมทั้งจัดทำบทวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการแสดง
ขอมูลเพียงตัวเลข เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

-71. สรุปประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน
ภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2562
จากการรายงานผลการดำเนินงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ 2551-2562 พบวา มี
โครงการวิจัยจำนวนมากที่มีความลาชาในการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการติดตามประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐตามขอมูล ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 พบวา ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานวิจัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2558 มีคาเฉลี่ยสูงกวารอยละ 90 และประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 มีคาเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 90 ดังนี้
1) คาเฉลี่ยประสิทธิภาพที่มากกวารอยละ 90 ดังนี้
1.1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2554 รอยละ 96 – 97
1.2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 รอยละ 92 - 95
2) คาเฉลี่ยประสิทธิภาพที่ต่ำกวารอยละ 90 ดังนี้
2.1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอยละ 88
2.2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอยละ 80
2.3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอยละ 73
2.4) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละ 49
2. บทวิเคราะหผลการดำเนินงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2562
สาเหตุที่การดำเนินงานวิจัยของหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ำ ดังนี้
1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2560
1.1) ขอมูลของโครงการวิจัยสูญหาย
1.2) การดำเนินการมีปญหาลาชาและปรับเปลี่ยนผูวิจัย มีผลกระทบตอการติดตามขอมูล
และขาดขอมูลที่มีคุณภาพ ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการวิจัยไดอยางตอเนื่อง จึงไม
สามารถดำเนินโครงการตอได
1.3) นักวิจัยเกษียณอายุ
1.4) นักวิจัยเสียชีวิต
2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
2.1) การปรับเปลี่ยนคณะผูวิจัย ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการวิจัยไดอยางตอเนื่อง
2.2) การเปลี่ยนแปลงผู ประสานหนวยงาน ซึ่งยังไมเ ข าใจกระบวนการทำงาน ทำให ไม
สามารถดำเนินการไดตามระยะเวลา
2.3) งานวิจัยเสร็จสิ้นแลว แตไมไดรายงานในระบบ

ความเห็นและขอเสนอแนะ
ในการประชุ มครั ้ งต อไป หากมี การรายงานที่เกี่ย วกับ ปญ หาและอุป สรรคของการดำเนินการ
ควรนำเสนอแนวทางการแกไขปญหาและวิธีการแกไขปญหาดวย

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3.3

การปรั บ การจั ด สรรงบประมาณของหน ว ยงานในระบบ ววน. ที ่ ย ื ่ น ขอ
งบประมาณผ า นกองทุ น ส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Pre-Ceiling)

รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร
การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ไดกำหนดใหงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
จั ด สรรผ า นกองทุ น ส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม โดยให น ายกรั ฐ มนตรี โ ดยข อ เสนอของ
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (กสว.) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดาน
ววน. ขึ้นคณะหนึ่ง ทำหนาที่พิจารณาคำของบประมาณของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดาน ววน. ได
เห็นชอบคำของบประมาณเสนอตั้งของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในวงเงินงบประมาณรวม 24,400 ลานบาท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยคณะรัฐมนตรี ได
พิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินงบประมาณของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน
14,176.0538 ลานบาท ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่
16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนการปรับลดงบประมาณลงรอยละ 41.90 เทียบกับคำของบประมาณของกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 กสว. ไดใหความเห็นชอบตอแนวทางการปรับงบประมาณของ
หน ว ยงานในระบบ ววน. ที ่ ย ื ่ น ของบประมาณผ า นกองทุ น ส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสำคัญอางอิงจากมติ กสว. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ทุ น สนั บ สนุ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ (Strategic Fund) คงสั ด ส ว นร อ ยละ 60 มี แ นวทางการปรั บ
งบประมาณ ดังนี้
1.1 ใหความสำคัญแผนงาน/โครงการตอเนื่ องที่มี ขอผูกพันสัญญา หรือไดรับการอนุมัต ิ จ าก
คณะกรรมการประเมินเรียบรอยแลวและอยูระหวางรอลงนามในสัญญา หรือ โครงการ
สำคัญ (Flagship) ตามนโยบายของรัฐบาลหรือสภานโยบายฯ เปนลำดับแรก
1.2 แผนงาน/โครงการใหม หลังจากพิจารณาขอ 1.1 แลว ใหปรับงบประมาณที่เหลือใหหนวย
บริหารและจัดการทุน (PMU) ตามสัดสวนงบประมาณเสนอตั้ง
1.3 นำผลการดำเนินงาน การใชจายงบประมาณในปกอนหนา และ การของบประมาณซ้ำซอนมา
ประกอบการพิจารณาดวย
2. ทุ น สนั บ สนุ น งานพื ้ น ฐาน (Fundamental Fund) คงสัดสว นรอยละ 40 มีแนวทางการปรับ
งบประมาณ ดังนี้
2.1 พิจารณาความสามารถในการสรางองคความรู และจำนวนนักวิจัยของหนวยงานที่มีศักยภาพ
ในการวิจัยตอบสนอง/ตอยอดไปสูงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) รวมทั้งการวิจัยเพื่อ
ตอบพันธกิจของหนวยงาน
2.2 ใหความสำคัญแผนงาน/โครงการตอเนื่อง
2.3 พิจารณาวาหนวยงานมีพันธกิจหลักดานการวิจัยหรือไม

-92.4 พิจารณาสัดสวนงบลงทุน (ครุภัณฑ)
2.5 พิจารณาความซ้ำซอนของงบประมาณที่หนวยงานเสนอขอ ภายใตแผนงานยุทธศาสตรพัฒนา
ศักยภาพวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
2.6 นำผลการดำเนินงาน การใชจายงบประมาณในปกอนหนา และการของบประมาณซ้ำซอนมา
ประกอบการพิจารณาดวย
สกสว. ไดปรับการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในระบบ ววน. ที่ยื่นคำของบประมาณผานกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางที่ กสว. ไดใหความเห็นชอบ และไดนำเสนอผลการปรับ
การจัดสรรงบประมาณตอคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบ
วงเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การเสนอสัดสวนงบประมาณของกองทุน ววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายแพลตฟอรม ควร
นำเสนอแยกระหว า งทุ น สนั บ สนุ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ (Strategic Fund) และทุ น สนั บ สนุ น งานพื ้ น ฐาน
(Fundamental Fund) เพื ่ อ แสดงข อ มู ล เปรี ย บเที ย บกั บ กรอบสั ด ส ว นงบประมาณที ่ ส ภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อนุมัติ ใหชัดเจนขึ้น
2. ขอใหปรับลดงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) โดยคำนึงถึงการสราง
องคความรู  ปริมาณนักวิจ ัย ที ่มี ประสิ ทธิภ าพที ่ตอบสนองต องานเชิ งกลยุ ทธ ได โดยพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานที่ผานมาประกอบดวย
3. ควรแสดงแนวทางการปรับงบประมาณใหชัดเจน เนื่องจากมีการปรับงบประมาณของแต ล ะ
หนวยงานในสัดสวนไมเทากัน โดยอาจแสดงตัวอยางการปรับเปลี่ยนงบประมาณที่มากกวาหนวยงานอื่นอยาง
เห็นไดชัด (Outlier) พรอมเหตุผลประกอบ
4. การกำหนดสัดสวนงบประมาณ ควรมีการแบงในระดับงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) และ
งานพื้นฐาน (Fundamental Fund) เทานั้น และพิจารณาตามคุณภาพของงานวิจัยวาตอบโจทยตรงตาม
หลักเกณฑและแนวทางที่ กสว. มีมติเห็นชอบ
5. สัดสวนงบประมาณรายแพลตฟอรมที่สภานโยบายฯ อนุมัติ เปนสัดสวนกวางๆ สามารถปรับได
ตามความเหมาะสมและความจำเป น ทั้งนี้ ควรนําเสนอผลการปรับ งบประมาณที่ ได รับ การจัดสรรในขั้น
Pre-Ceiling ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอสภานโยบายฯ เพื่อทราบดวย
6. การจัดการขอมูลในอนาคต สกสว. ควรออกแบบ Dashboard แสดงภาพรวมงบประมาณ และ
ขอมูลงบประมาณในหลากหลายมิติ
7. ควรบริ ห ารจัดการใหงบประมาณทุ กส วนที่เกี่ย วของกับการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรม โดย
เฉพาะสวนโครงสรางพื้นฐานเขามารวมอยูในกองทุนสงเสริม ววน. และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สรางการยอมรับจากหนวยรับงบประมาณในระบบ ววน.
สกสว. ไดปรับการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานที่เสนอของบประมาณแผนดินผานกองทุ น
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายใตกรอบงบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชแนวทางที่ไดรับความเห็นชอบจาก กสว. และรับขอเสนอแนะจาก
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อ
นําเสนอตอ กสว. ตอไป งบประมาณหลังปรับการจัดสรรใหหนวยงานในระบบ ววน. คำนึงถึงการดำเนินการให
ไดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่สอดคลองกับแผนดาน ววน. และวงเงินงบประมาณที่จัดสรร

- 10 ให แก ห น ว ยงาน มี ความพอเพี ย งในการดำเนิน การวิจ ัย และพัฒ นานวัตกรรม เหมาะสมกับ สถานการณ
งบประมาณของประเทศในปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปผลการปรับงบประมาณ
1.1 Strategic Fund ปรั บ งบประมาณจาก 14,640 ลานบาท เปน 8,577.5640 ล านบาท
คิดเปนรอยละ 41.41
1.2 Fundamental Fund ปรับงบประมาณจาก 9,760 ลานบาท เปน 5,598.4898 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 42.63
2. ขอสังเกตผลการปรับงบประมาณในกลุม Fundamental Fund
2.1 การปรับงบประมาณรายหนวยงาน คาเฉลี่ยปรับลด คิดเปนรอยละ 40.93
2.2 รอยละ 80 ของหนวยงาน Fundamental Fund ปรับลดงบประมาณอยูในชวงร อ ยละ
40.93 (±11.12)
2.3 หนวยงานที่ปรับลดงบประมาณ ที่ไมอยูในกลุมขอ 2.2 มีตัวอยางและเหตุผลประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1) หนวยงานที่ปรับลดงบประมาณ ต่ำกวาชวงกลุมคาเฉลี่ย เชน
1.1) หนวยงานที่ยื่นคำของบประมาณคอนขางนอย
1.2) หนวยงานใหมไมเคยยื่นขอรับงบประมาณผานกองทุน ววน. มากอน
2) หนวยงานที่ปรับลดงบประมาณ สูงกวาชวงกลุมคาเฉลี่ย เชน
2.1) หนวยงานที่ไมเคยยื่นขอรับงบประมาณผานกองทุน ววน. แตมีคำของบประมาณ
คอนขางสูง
2.2) หนวยงานมีจำนวนนักวิจัยภายในหนวยงานนอย และบางสวนไมไดทำวิจัยเอง
2.3) หนวยงานมีการยกเลิกคำรับรองฯ ในปงบประมาณที่ผานมา
3. สรุปการพิจารณาปรับการจัดสรรงบประมาณขั้น Pre-Ceiling ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุน
สงเสริม ววน. ไดรับการเสนอตั้งงบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จำนวนประมาณ 14,176.05 ลานบาท ไดพิจารณาจัดสรรดวยแนวทางตามมติของ กสว. โดยไดมี
การวิเคราะหและใชแนวทางการพิจารณาปรับลดงบประมาณ แลวยังสามารถดำเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักได พรอมทั้งสามารถสนับสนุนโครงการตอเนื่องที่จำเปน โดยเปนงบประมาณ
สำหรับ Strategic Fund จำนวนประมาณ 8,577.56 ลานบาท (ประมาณรอยละ 60) และงบประมาณสำหรับ
Fundamental Fund จำนวนประมาณ 5,598.49 ลานบาท (ประมาณรอยละ 40)

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรระมัดระวังการวิเคราะหขอมูลจำนวนนักวิจัย และงบประมาณตอจำนวนเฉลี่ยของนักวิจัย
โดยเฉพาะทุนสนับสนุนงานเชิงพื้นฐาน (Fundamental Fund) เนื่องจากงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา
ไดรับมาจากหลายแหลง ทั้งนี้ ประธาน กสว. แจงเพิ่มเติมวาทุนสนับสนุนงานเชิงพื้นฐาน (Fundamental
Fund) จัดเปน In House Research และใหในลักษณะ Block Grant ไมไดอยูในภาพรวมของการแขงขัน โดย
สกสว. จัดทำขอมูลนี้ประกอบเพื่อวางหลักการศึกษาที่ดีตอไป
2. ควรใหหนวยรับงบประมาณสนับสนุนงานเชิงพื้นฐาน (Fundamental Fund) บันทึกขอมูลใน
ระดับโครงการเขาในระบบ เนื่องจากหากนำเขาขอมูลในระดับแผนงาน จะทำใหตรวจสอบความซ้ำซอนไดยาก

- 11 3. ควรปรั บ ชวงรอยละของการปรับ ลดงบประมาณใหแคบลง จากที่ร ะบุว า “ร อยละ 80 ของ
หนวยงาน Fundamental Fund ปรับลดงบประมาณอยูในชวงรอยละ 40.93 ± 11.12” ควรปรับใหเหลือรอย
ละ 40.93 ± 3-5 เพื่อทำใหเห็นการปรับเปลี่ยนงบประมาณที่มากกวาหนวยงานอื่นอยางเห็นไดชัด (Outlier)
รวมถึงการปรับปรุงและพั ฒนาไดชั ดเจนยิ ่งขึ้น โดยมีกรรมการบางทานไมขั ดข องตามที ่ฝายเลขานุ ก ารฯ
นำเสนอ
4. สกสว. ควรพิจารณาหนวยงานที่ปรับลดงบประมาณมากกวาคาเฉลี่ย (มากกวารอยละ 70) วา
หนวยงานเหลานั้นยังสามารถทำงานตอไปไดหรือไม
5. ควรนำเสนอขอมูลการปรับการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ขั้นตอนแนวทาง
การปรับลดงบประมาณทั้ง 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนที่หนวยงานยื่นคำขอมายังกองทุนสงเสริม ววน. และกองทุน
พิจารณาคำขอเสนอตั้งแจงไปยังสำนักงบประมาณ (กรอบวงเงิน 24,400 ลานบาท) และ 2) ขั้นตอนแนวทางการ
จัดทำงบประมาณจากสำนักงบประมาณแจงไปยังคณะรัฐมนตรี (Pre-Ceiling) เพื่อแสดงขอมูลไดชัดเจนยิ่งขึ้น
และนำไปใชในการปรับปรุง และพิจารณาดำเนินการไดตามเกณฑที่ครบถวนสมบูรณ
6. ในปตอไป ควรแสดงขอมูลเสนอตอ กสว. เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
6.1 การจัดกลุมโครงการตามแตละระดับคะแนน เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดงบประมาณ
ตามระดับของกลุมคะแนนตอไป
6.2 ชวงคารอยละของการปรับลดงบประมาณที่เหมาะสม ของแตละกลุมโครงการในแตละกลุม
ของระดับคะแนน
7. ในปตอไป ขอให สกสว. เขมงวดตอการพิจารณางบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องมื อ
อุปกรณ และโครงสรางพื้นฐาน ของหนวยรับงบประมาณทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (Fundamental
Fund) โดยเฉพาะหนวยงานในกระทรวง อว. เนื่องจากงบประมาณในสวนนี้ สำนักงบประมาณไดจัดสรรไวใน
งบประมาณหมวดสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม เปนผูดูแล ทั้งนี้ ควรนำหลักการเรื่องนี้หารือคณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณ
กองทุน เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือเพิ่มเติมไดอยางไรในอนาคตตอไป
8. ในอนาคต ควรสรุปแนวทางหารือแนวนโยบายหลักการบริหารจัดการงบประมาณดานการวิจัย
และนวัตกรรม ในสวนของ Block grant และ Multi years เพื่อเสนอตอ กสว. พิจารณาใหความเห็นชอบใน
หลักการตอไป

มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ที่ยื่นของบประมาณผาน
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ฝายเลขานุการ
นำเสนอ และใหรับขอสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 3.4

แนวทางการจัดการโครงการวิจัยทีก่ ำลังดำเนินการ และมาตรการสำหรับ
โครงการลาชาและผิดสัญญา

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่มีมติที่ประชุม กสว. และ PMU
Forum ดังนี้

- 12 1. การประชุม กสว. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 มีมติ ดังนี้
1.1 ใหโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญา จำนวน 1,036 โครงการ ณ
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เขาสูบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน และใหคณะทำงานการจัดทำบัญชีรายชื่อ
นักวิจัยผูไมปฏิบัติตามสัญญาที่ไดทำไวกับ สกว. (สกสว.) กำหนดมาตรการจัดการสำหรับการออกจากบัญชี
รายชื่อผูคางสงผลงานตอไป
1.2 ให สกสว. ดำเนินการสงบัญชีรายชื่อดังกลาวใหหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อระงับ
หรือชะลอการจายเงินทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ หากมีนักวิจัยที่ขอทุนใหมและอยูในบัญชีรายชื่อนี้ ขอให PMU แจงตอ สกสว. เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการรับทุนวิจัยเปนรายโครงการตอไป
2. การประชุม PMU Forum ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 PMU ไดสงรายชื่อนักวิจัยใน
โครงการวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาที่ไดรับทุนหรืออยูระหวางการขอรับทุนจาก PMU ให สกสว.
ตรวจสอบ ไดแก
1) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) จำนวน 18 คน
2) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) จำนวน 40 คน
3) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.)
จำนวน 37 คน
4) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) จำนวน 10 คน
5) หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จำนวน 8 คน
เมื่อตรวจสอบความซ้ำชอนแลว มีรายชื่อนักวิจัยจำนวน 97 รายชื่อ จาก 120 โครงการ จำแนก
เปน (1) มีสถานะลาชาและผิดสัญญาทุน คปก/พวอ. จำนวน 49 คน และ (2) มีสถานะลาชาและผิดสัญญาทุน
วิจยั และ/หรือ คปก./พวอ. จำนวน 48 คน
3. การประชุม กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เห็นชอบใหแกไขมติที่ประชุม
ในระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง รายงานสถานะโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ และมาตรการสำหรับโครงการ
ลาชาและผิดสัญญา ของการประชุม กสว. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เปนดังนี้
3.1 มีมติกำหนดมาตรการสำหรับบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน จำนวน 97 รายชื่อ ที่ PMU
แจง กสว. วาตรงกับรายชื่อผูไดรับทุนหรืออยูระหวางการขอรับทุนจาก PMU ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) นักวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาจากทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สามารถรับทุนใหมได ยกเวนทุนที่ มี
ลักษณะเดียวกับทุน คปก. หรือ พวอ. (ทุนผลิตหรือพัฒนาบัณฑิต) วางเวนการรับรับทุนใหม เปนระยะเวลา 1
ป คือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) นักวิจัยที่มีสถานะโครงการลาชาและผิดสัญญา ในระยะเวลานอยกวา 2 ป ใหยังสามารถ
รับทุนได แตใหใชมาตรการวากลาวตักเตือน
3) นักวิจัยที่มีโครงการลาชาและผิดสัญญาในระยะเวลามากกวา 2 ป ใหแจงรายชื่อไปยัง
PMU เพื่อระงับการจัดสรรทุนวิจัย และเชิญนักวิจัยที่เขาขายไมสามารถรับทุนไดมารับทราบขอพิจารณาของ
กสว. รวมทั้งใหสิทธิ์ในการอุทธรณตอการดำเนินการตามมาตรการวางเวนการรับทุนใหม เปนระยะเวลา 1 ป

- 13 คือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยกเวนนักวิจัยที่ลาชาที่เกิดจากการบริหารจัดการของหนวยบริหารและจัดการ
ทุนเดิม
3.2 ใหหนวยรับงบประมาณที่รับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) แจง สกสว.
หากมีรายชื่อนักวิจัยในบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานปรากฎในรายชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หรือเสนอขอรับทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ กสว. จะได
พิจารณากำหนดมาตรการดำเนินการตอไป
4. การประชุม กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติมาตรการเกี่ยวกับนักวิจัย
ผูค างสงผลงานของ สกว. (เดิม) ดังนี้
4.1 นักวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาจากทุนคปก. และ พวอ. สามารถรับทุนใหมได ยกเวน
ทุนที่มีลักษณะเดียวกับทุน คปก. หรือ พวอ.
4.2 นักวิจัยที่มีสถานะโครงการลาชาและผิดสัญญา ในระยะเวลานอยกวา 2 ป สามารถรับทุนได
โดยใชมาตรการวากลาวตักเตือน
4.3 นักวิจัยที่มีโครงการลาชาและผิดสัญญา ในระยะเวลามากกวา 2 ป ใหแจงรายชื่อไปยัง PMU
เพื่อระงับการจัดสรรทุนวิจัย เปนเวลา 1 ป คือในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยกเวนกรณีที่เกิดความลาชาจาก
การบริหารจัดการของหนวยบริหารและจัดการทุนเดิม
4.4 ขอใหแจง PMU ใหนำสงสัญญารับทุนมายัง สกสว. เพื่อดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบ
สัญญารับทุนวิจัยตอไป
สกสว. ไดดำเนินการตามมติการประชุม กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 โดย
สงจดหมายไปยัง PMU เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อแจงมติของ กสว. และผลการพิจารณาการ
ดำเนินการสำหรับนักวิจัยในโครงการวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาที่ขอรับทุนจากหนวยบริหารและ
จัดการทุน ไดแก สวก. วช. บพข. บพค. และ บพท. โดยไดระบุวา “เมื่อนักวิจัยไดรับทราบผลการพิจารณา
กำหนดมาตรการของ กสว. แลว และมีขอชี้แจงหรือขอโตแยงในการดำเนินการตามมาตรการนี้ สามารถทำ
หนังสือแจงมายัง สกสว. เพื่อนำเสนอ กสว. พิจารณาได” โดยขณะนี้มีนักวิจัยที่อยูในสถานะใหชะลอการรับทุน
1 ป คือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดทำหนังสือมายัง สกสว. จำนวน 4 ราย เพื่อขอความอนุเคราะหให
สามารถรับทุนจากหนวยบริหารและจัดการทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีแนวทางการดำเนินการในเชิงหลักการสำหรับนักวิจัยในโครงการวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิด
สัญญา ที่ขอรับทุนจากหนวยบริหารและจัดการทุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรณีตัวอยางที่ขออนุมตั ิ
แนวปฏิบัติตอ กสว. ดังนี้
กรณีที่มีการอุทธรณ
1.นักวิจัยที่สงผลงานลาชาและผิดสัญญา ซึ่งเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถควบคุมไดในการดำเนินการ
โครงการวิจัย เชน เนื่องจากมาตรการควบคุมภาครัฐ
เปนเหตุใหขาดตัวอยางทดลอง หรือ เนื่องจากติดขัด
ที่เอกชนผูรวมทุนวิจัย เปนตน เปนเหตุใหไมมีผลงาน
ตี พ ิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการนานาชาติ ภายใน

แนวทางการดำเนินงาน
ใหสามารถขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มเติมได ไม
เกิน 2 เท าของระยะเวลาโครงการที่กำหนดไวใน
สัญญา ตามแนวปฏิบัติของ สกว. เดิม หาก พนจาก
นั ้ น ไปจึ ง ถื อ ว า ล า ช า และผิ ด สั ญ ญา ให ด ำเนิ น
มาตรการ ตามมติ กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23
เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่ง กำหนดว า “นักวิจ ัย ที ่ มี

- 14 กรณีที่มีการอุทธรณ
ระยะเวลาโครงการ แต ย ั งคงมี ความมุ งมั ่น ในการ
ทำงานวิ จ ั ย และสามารถตี พ ิ ม พ ผ ล งา นใน
วารสารวิชาการนานาชาติ ตามที่ สกว. ยอมรับได
และสามารถปดโครงการไดในที่สุด
แนวปฏิ บ ั ต ิ เ ดิ ม ของ สกว.: สามารถให ข ยาย
ระยะเวลาโครงการเพิ ่ ม เติ ม ได ไ ม เ กิ น 2 เท า ของ
ระยะเวลาโครงการทีก่ ำหนดไวในสัญญา เพื่อรอการ
ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2. นักวิจัยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกของภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน และเริ่ ม
ดําเนินงานตามโครงการวิจัยแลว กอนการแจงผล
การพิ จ ารณากำหนดมาตรการของ กสว. ให กั บ
PMU

แนวทางการดำเนินงาน
โครงการลาชาและผิดสัญญา ในระยะเวลามากกวา
2 ป ให ระงับการจัดสรรทุนวิจัย เปนเวลา 1 ป คือ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564”

มาตรการที่กำหนดใหนักวิจัยไมสามารถรับทุนวิจัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีผลตอการจัดสรร
ทุนจาก PMU รวมกับภาคเอกชน สกสว. จึงเสนอ
ปรั บ มาตรการให ช ะล อการรั บ ทุ น ว ิ จ ั ย ใ น
ปงบประมาณถัดไปเปนระยะเวลา 1 ป

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ในกรณีนักวิจัยที่สงผลงานลาชาและผิดสัญญา ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถควบคุมไดในการ
ดำเนิ น การโครงการวิ จั ย ซึ ่ งมี เ หตุ ผลอั นสมควร สกสว. หรือ สกว. เดิม ในฐานะคูสัญ ญา สามารถขยาย
ระยะเวลาโครงการใหได
2. ควรพิจารณามอบอำนาจใหผูอำนวยการ สกสว. ใชดุลยพินิจพิจารณาการยื่นอุทธรณของนักวิจัยที่
เขาขายโครงการและผิดสัญญา ตามความเหมาะสมได
3. ขอให สกสว. ประสานหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ที่ยังไมไดสงรางสัญญารับทุนวิจัย
กลับมายัง สกสว. ใหเรงดำเนินการ เพื่อจะไดระบุมาตรการและเงื่อนไขในสัญญารับทุนตอไป ทั้งนี้ หาก PMU
ไมดำเนินการจัดสงสัญญา ขอให สกสว. แจงตอ กสว. ตอไป
4. ในกรณีที่มีนักวิจัยยื่นอุทธรณ ควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง และ
ตรวจสอบขอมูลหรือไม เนื่องจาก กสว. ไมควรพิจารณารายละเอียดของแตละโครงการ ทั้งนี้ ประธาน กสว. ได
ใหขอมูลวา ในประเด็นดังกลาวนี้ สกสว. ไดพิจารณารายละเอียดมาแลว

มติที่ประชุม
1. รับทราบการดำเนินการตามมติการประชุม กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2564 ในการแจงผลการพิจารณาการดำเนินการสำหรับนักวิจัยในโครงการวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญา
ที่ขอรับทุนจากหนวยบริหารและจัดการทุน
2. เห็นชอบแนวทางเชิงหลักการเพิ่มเติม สำหรับนักวิจัยในโครงการวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิด
สัญญา ดังตอไปนี้
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ในการดำเนินการโครงการวิจัย จึงไมสามารถสงผลงานตามที่ระบุในสัญญารับทุน แตยังคงมีความมุงมั่นในการ
ทำงานวิจัย และประสานกับ สกว. (สกสว.) มาโดยตลอด และสามารถตีพิมพผลงานในวารสารวิช าการ
นานาชาติ หรือสามารถสงมอบผลงานตามที่ สกว. ยอมรับใหปดโครงการไดในที่สุด เห็นชอบการกำหนด
ระยะเวลาโครงการเพิ่มเติมจำนวน 1 เทาของระยะเวลาโครงการที่กำหนดไวในสัญญา หากพนจากนั้นไป จึง
ถือวาลาชาและผิดสัญญา ใหดำเนินการตามมาตรการ ตามมติ กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2564
2.2 กรณีที่นักวิจัยสงผลงานลาชาและผิดสัญญา โดยไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจาก PMU รวมกับ
แหล ง ทุ น ภายนอกของภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และเริ ่ ม ดำเนิ น งานตาม
โครงการวิจัยแลว เห็นชอบใหปรับมาตรการที่กำหนดใหนักวิจัยชะลอการรับทุนวิจัย ในปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เปนชะลอการรับทุนวิจัยในปงบประมาณถัดไปเปนระยะเวลา 1 ป
3. มอบหมายใหผูอำนวยการ สกสว. พิจารณาดำเนินการตามแนวทางและหลักการที่ กสว. กำหนด
เพื่อนำไปใชเปนแนวปฏิบัติสำหรับกรณีอื่นไดโดยอนุโลม
4. รับรองมติในเรื่องนี้ เพื่อให สกสว. นำไปใชดำเนินการตอไปได

ระเบียบวาระที่ 3.5

(ราง) แผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย ของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 – 2568

ดร.อั ณ ณ ณ ิ ช า โตกิ จ กล า ธวั ฒ น ผู  อ ำนวยการกองมาตรฐานการวิ จ ั ย วช. นำเสนอว า ตามที่
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 41
(10) ระบุวา กสว. มีอำนาจและหนาที่ในการกำหนดมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยโดยความเห็นชอบ
ของสภานโยบาย กำหนดขอกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให
เป น ไปตามมาตรฐานสากล และกำกั บ ดู แล ติดตาม และสงเสริ มใหเปน ไปตามมาตรฐานจริย ธรรม และ
ขอกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติ นั้น อีกทั้งการจัดแผนการดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการ
วิจัยของประเทศ พ.ศ. 2564-2568 เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย กสว. จากการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่
5 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของ
ประเทศ พ.ศ. 2564-2568 และใหนําเสนอ กสว.
วช. ไดนําเสนอ (ราง) แผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจยั ของประเทศ พ.ศ.
2564-2568 ตอที่ประชุม กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 และที่ประชุมมี (ราง) มติให
วช. ปรับแกไขตามความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ โดย วช. ไดดำเนินการดังนี้
ประเด็นความเห็นและขอเสนอแนะ
1. กลยุทธที่ 1.2 ของยุทธศาสตรที่ 1 ควรพิจารณา
ปรับแกไขเปน "การจัดทำแผนการดำเนินการดาน
มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย”

คำชี้แจง

ปรับแกไขแลว
ปรับ “ยุทธศาสตร” เปน “แนวทางการพัฒนา”
ปรับ “กลยุทธ” เปน “แผนงาน”
และเติมคำวา “การ” นำหนาสวนที่เกี่ยวของกับแผนงาน
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2. ควรพิจารณามาตรฐานการวิจัยของตางประเทศ
เปนองคประกอบดวย ทั้งนี้ อาจพิจารณา
ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาตางประเทศ
(International Advisory Board) ดานมาตรฐาน
การวิจัยเพื่อยกระดับการวิจัยของประเทศใหเปน
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ อาจพิจารณาดวยวา
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สามารถใหชาว
ตางประเทศเขามาเปนกรรมการไดหรือไม

คำชี้แจง

ปรับแกไขแลว
เพิ่มเติม “โครงการแตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการวิจัย
และจริยธรรมการวิจัยระดับประเทศ”
เชน International Advisory Board อยูในแนวทางการ
พัฒนาที่ 3 แผนงาน 3.1

3. ควรมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของ
ประเทศดวย

ปรับแกไขแลว
เพิ่มเติม “โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดรับกับ
มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย”
อยูในแนวทางการพัฒนาที่ 3 แผนงาน 3.1

4. ควรจัดทำมาตรฐานการวิจัยใหครอบคลุม
มาตรฐานและจริยธรรมดานการเผยแพรขอมูลการ
วิจัยและการใหความเห็นที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ
ดานการวิจัยทั้งดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ดวย

ปรับแกไขแลว
เพิ่มเติม “มาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ” ในบทที่ 2 หัวขอ 2.2.1.6
เพิ่มเติม “โครงการมาตรฐานการใหความเห็นเกี่ยวของกับ
งานทางวิชาการ” อยูในแนวทางการพัฒนาที่ 1 แผนงาน 1.3

5. ควรทำใหเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธไปสูเปาหมาย

ปรากฏในบทที่ 5
หัวขอ 5.2 ปจจัยสูความสำเร็จเพื่อใหแผนดำเนินการดาน
มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย (พ.ศ.2564-2568)
ขับเคลื่อนไปไดตามเปาหมายที่กำหนดไว

6. ควรพิจารณาปรับภาษาในสวนของกลยุทธใน
ยุทธศาสตรที่ 1 เพื่อใหมีความเปนกลยุทธ
ที่ชัดเจนมากขึ้น

ปรับแกไขตามความเห็นในขอ 7

7. ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนจาก “กลยุทธ” เปน
“แผนงาน” โดยแผนงานควรกำหนดตัวชี้วัด และ
เปาหมายที่ชัดเจน โดยมีโครงการหลักที่อยูภายใต
แตละแผนงาน เพื่อทำใหสอดคลองกับแผนงานมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากในสวนที่ระบุวาเปนแผนงาน
โครงการที่เสนอมา ระบุเฉพาะในสวนของโครงการ
แตไมมีแผนงาน

ปรับแกไขแลว
- “กลยุทธ” เปน “แผนงาน”
- แผนงานกำหนดตัวชี้วัด ในบทที่ 4 หัวขอ 4.1 แนวทาง
การพัฒนาดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
และ 4.2 แผนงานภายใตแนวทางการพัฒนาดานมาตรฐาน
การวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
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8. การสงเสริมสนับสนุนการใชมาตรฐานที่ยังไมมี
กฎหมายบังคับ อาจพิจารณาใชมาตรการเชิงบริหาร
จัดการ เชน กำหนดเปนหลักเกณฑการพิจารณา
จัดสรรทุน เปนตน

คำชี้แจง

บทที่ 4
แนวทางการพัฒนาที่ 3
การกำกับและรับรองมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการ
วิจยั ของประเทศ
แผนงาน 3.2
ใชการจัดสรรทุนวิจัยเปนกลไกในการขับเคลื่อนมาตรฐาน
การวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
โครงการจัดทำกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัยและ
จริยธรรมการวิจยั

แผนที่แผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2568
ดังนี้ (รายละเอียดตัวชี้วัดดังเอกสารประกอบการประชุม)

Timeline แผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2564-2568 ดังนี้
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรนำเรื่องกฎหมายขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย เพื่อใชดำเนินการ
ดานจริยธรรมดวย โดยเฉพาะเรื่องระบบขอมูลสารสนเทศกลางของการวิจัยและนวัตกรรม ที่ตองคำนึงถึง
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวดวย
2. ขอให วช. พิจารณานำเรื่องการจางเขียนงานวิจัย และการจางทำวิจัย ระบุไวในมาตรฐานการ
วิจัย หรือจริยธรรมการวิจัยตอไปดวย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
อาจพิจารณาการสรางกลไก หรือโครงการเชิงกลยุทธ เพื่อทำใหเกิดการผลักดันสรางวัฒนธรรมการทำวิจัยที่ดี
ตอไป
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในขอ 1.5.1 ควรแกไขเปน “สำนักงานการวิจัยแหงชาติ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ สามารถใชแผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศเปนทิศทางใน
การผลักดันใหการดำเนินงานในดานดังกลาวใหเปนไปอยางเหมาะสม และสามารถนำไปสูการใชประโยชนใน
การพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม ทั้งในมิติ เชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน พาณิชย/อุตสาหกรรม”

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) แผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ.
2564-2568

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

การขออนุ ม ั ต ิ ย กเลิ ก คำรั บ รองการจั ด สรรงบประมาณเพื ่ อ การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมสรรพากร

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่ สกสว. ไดจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ใหกรมสรรพากร ตามคำรับรองเลขที่ FF B640027 ในวงเงิน 2,739,400 บาท (สองลานเจ็ดแสนสาม
หมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2564 และไดสงคำรับรองและเอกสารแนบประกอบคำรับรองไปยังกรมสรรพากรเพื่อใหหัวหนา
หนวยงานลงนามในคำรับรองและเอกสารแนบหมายเลข 4 วาดวยรายละเอียดของบัญชีธนาคารหนวยงาน เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวมทั้งไดมีการติดตามการสงคำรับรองและเอกสารเปนระยะ และไดมี
หนังสือที่ อว 6309.2.2/879/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไปยังหัวหนาหนวยงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
แจงเตือนการลงนามในคำรับรอง นั้น
บัดนี้ กรมสรรพากร ไดมีหนังสือที่ กค 0713/2230 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ขอ
ยกเลิกการลงนามในคำรับรองเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มายัง
สกสว. เนื่องจากการดำเนินงานของกรมสรรพากร ดำเนินการโดยผูวิจัยที่เปนขาราชการกรมสรรพากร ซึ่งในคำ
รับรองไดระบุวา งบประมาณสำหรับทุกแผนงานไมสามารถเบิกจายคาตอบแทนใหนักวิจัยได และหนวยงานได
ประสานงานขอทราบผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางแลว ในเบื้องตนกรมบัญชีกลางแจงวา ไมสามารถ

- 19 เบิกจายคาตอบแทนดังกลาวได และอยูระหวางจัดทำหนังสือแจงผลการพิจารณาตอกระทรวงการคลังเพื่อแจง
กรมสรรพากรตอไป ดังนั้น กรมสรรพากรจึงขอยกเลิกคำรับรองเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
เพื่อใหการจั ดสรรงบประมาณในกองทุน สงเสริ ม ววน. มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ วัต ถุ
ประสงคและเปาหมายของงบประมาณประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ในกรณีที่
หนวยรับงบประมาณไมสามารถดําเนินงานตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ และหนวยรับงบประมาณไดมี
หนังสือแจงใหสกสว. เพื่อทราบแลว สกสว. จะนําเสนอ กสว. เพื่อพิจารณายกเลิกคํารับรองโครงการพัฒนา
วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรม ของกรมสรรพากร ซึ่งในกรณีดังกลาวจะมี ผ ลตอการพิจ ารณาจัดสรร
งบประมาณของหนวยรับประมาณในปถัดไป โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
สกสว. ไดพิจารณาแลวเห็นวากรมสรรพากรไมสามารถดำเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคได จึง
เห็ น ควรให กสว. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ยกเลิกคํารับรองเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิ จ ัย และนวัตกรรม ในป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมสรรพากร ตามรายละเอียดดังกลาว

ความเห็นและขอเสนอแนะ
เนื่องจากแผนงานของกรมสรรพากรที่ไดรับการอนุมัติมีความนาสนใจ จึงขอใหพิจารณาหนวยงาน
ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของรับดำเนินการตอ เพื่อใหนำผลผลิตของงานวิจัยไปใชประโยชนตอไป

มติที่ประชุม
1. อนุมัติยกเลิกคำรับรองเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของกรมสรรพากร
2. รับรองมติในเรื่องนี้ เพื่อให สกสว. นำไปใชดำเนินการตอไปได

ระเบียบวาระที่ 4.2

การเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
โครงการจัดตั้งศูนยไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทาง
การแพทยและการฉายรังสีในอุต สาหกรรมอิเ ล็ก ทรอนิก ส ของ สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)

ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นำเสนอวา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.) ไดสงหนังสือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนสงเสริม ววน.)
สำหรับโครงการจัดตั้งศูนยไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทยและการฉายรังสีใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนจำนวนเงิน 169,860,200 บาท เพิ่มเติมจากที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน
สงเสริม ววน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลว จำนวน 189,185,400 บาท

- 20 โครงการนี้เปนโครงการที่สำนักงบประมาณไดระบุในเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายวา
เปนโครงการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดำเนินการตอเนื่อง มีวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
จำนวน 880,000,000 บาท โดยเปนเงินงบประมาณแผนดิน 702,900,000 บาท เปนเงินนอกงบประมาณ
177, 100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการจำนวน 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564) ทั้งนี้ สทน. ไดรับ
งบประมาณโดยตรงจากสำนั ก งบประมาณ ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 แล ว เป น จำนวน
343,854,400 บาท แตวางเวนไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายหลังจากการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สทน. ไดยื่นคำของบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. เพื่อดำเนิน
โครงการจัดตั้งศูนยไซโคลตรอนฯ ใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจำนวน 359,045,600 บาท แต
กองทุ น ส ง เสริ ม ววน. ได จ ั ด สรรให จ ำนวน 189 , 185,400 บาท โดยได ป รั บ ลดงบประมาณลงจำนวน
169,860,200 บาท เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวาโครงการลาชา และยังมีเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน
อย างไรก็ ตาม เนื ่ องจากป จ จุ บ ั น สทน. ไดป รับ แผนและเรงดำเนิน โครงการเพื่อใหแลว เสร็จ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจำเปนตองเบิกจายงบประมาณใหภาคเอกชนตามสัญญา สทน. จึงมีหนังสือถึง
สกสว. เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 169,860,200 บาท
เทากับจำนวนที่ไดปรับลดลง
คณะอนุ กรรมการจั ดทำแผนงานดานวิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม และการจัดกรอบวงเงิ น
งบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีขอเสนอแนะให
เพิ่มเติมขอมูลประกอบการชี้แจง และมีมติเห็นชอบใหเสนอ กสว. เพื่อขออนุมัติสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
ใหแก สทน. จำนวน 169,860,200 บาท เพื่อใหสามารถดำเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่ไดวางไว โดยมี
ขอพิจารณาที่สำคัญในการเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการ ดังนี้
1. โครงการนี้เปนโครงการที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการยื่นคำของบประมาณจากสำนัก
งบประมาณและกองทุนสงเสริม ววน. ในชวงรอยตอของการปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบ ววน. และสำนัก
งบประมาณไดแจง สทน. ใหเสนอของบประมาณสำหรับโครงการดังกลาวจากกองทุนสวนเสริม ววน. กอนที่
กสว. จะมีมติตั้งขอกำหนดวากองทุนสงเสริม ววน. จะไมสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน ดังนั้น การพิจารณา
โครงการจึงไมสมารถอางอิงขอกำหนดของกองทุนที่ไมสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานได
2. โครงการนี้ สทน. ไดรับการอนุมัติโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณที่ตองใชในการดำเนินงาน
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลว ซึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดำเนินการตอเนื่อง
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. แตถูก
พิจารณาใหปรับลดงบประมาณลงไปจากวงเงินที่ตองจายจริง ดวยเดิมนั้นเห็นวาโครงการมีความลาชาในการ
ดำเนินงานและยังมีงบประมาณจากที่เคยไดรับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
คงเหลืออยู อยางไรก็ตาม ขณะนี้ สทน. ไดปรับแผนการดำเนินงานของโครงการใหสามารถเสร็จสิ้นภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น สทน. จึงมีความจำเปนที่ตองมีเบิกจายเงินตามสัญญา
3. โครงการนี้ สทน. จำเปนตองเสนอของบประมาณเพิ่มเติมผานกองทุนสงเสริม ววน. และไมสามารถ
เสนอของบกลางจากสำนักงบประมาณได เนื่องจากฐานเดิมถูกตั้งเสนอของบประมาณที่กองทุนสงเสริม ววน.

- 21 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สกสว. ไดรับการยื นยั นจาก สทน. เรื่องการปรับ แผนงาน
แผนการเบิกจายเงินในแตละงวด และงบประมาณรวม โดยมีการปรับงบประมาณตลอดทั้งโครงการจากจำนวน
880,000,000 บาท เปนจำนวน 877,000,000 บาท ซึ่งนอยกวางบประมาณที่ตั้งไวจำนวน 3,000,000 บาท
โดยมีสาเหตุมาจากมีการปรับลดคาเดินทางตางประเทศ จึงเสนอขอปรับงบประมาณที่จะขอรับเพิ่มจากกองทุน
สงเสริม ววน. จากที่เคยเสนอมาจำนวน 169,860,200 บาท เปนจำนวน 166,860,200 บาท
ในปจจุบัน สทน. ไดเบิกจายเงินใหบริษัทเอกชนไปแลว 9 งวด รวมจำนวน 528,775,200 บาท สงผล
ให สทน. ยั งมี งบประมาณคงเหลื อจำนวน 181,364,600 บาท ดั งนั ้ น ในส ว นที ่ ต องเตรี ยมการเบิกจาย
จนกระทั่งสิ้นสุดแผนงาน ตองการงบประมาณอีกจำนวน 166,860,200 บาท โดยสรุป ดังนี้
1) งบประมาณที่ตองใช/ไดรับอนุมัติเพื่อใหเสร็จสิ้นโครงการตามกำหนด จำนวน 348,224,800 บาท
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) งบประมาณโครงการที่ สทน. มีเหลืออยูในปจจุบัน จำนวน 181,364,600 บาท
3) งบประมาณที่ยังขาดสำหรับการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ จำนวน 166,860,200 บาท
ทั้งนี้ สกสว. ไดตรวจสอบสถานะเงินคงเหลือของกองทุนสงเสริม ววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเงิน
คงเหลือรวมทั้งสิ้น 1,141,150,000 บาท (ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564) เมื่ออนุมัติการขอเพิ่มงบประมาณ
ของโครงการจัดตั้งศูนยไซโคลตรอนฯ จากกองทุนสงเสริม ววน. จำนวน 166,860,200 บาท ให สทน. แลว จะ
มีเงินกองทุนสงเสริม ววน. คงเหลือ จำนวน 974,289,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะ
สกสว. ควรประสานไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) เพื ่ อช วยกองทุน สงเสริ มวิ ทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม สนับ สนุน งบประมาณจำนวนไมเกิน
166,860,200 บาท ใหแกสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ในโครงการจัดตั้งศู น ย
ไซโคลตรอนเพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต เภสั ช รั ง สี ท างการแพทย แ ละการฉายรั ง สี ใ นอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากงบประมาณของโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเดิมอยูในหมวด
งบประมาณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง สป.อว. เปนผูดูแล

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการใหกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนโครงการจัดตั้ง
ศู น ย ไซโคลตรอนเพื ่อพั ฒ นาศั กยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทยและการฉายรังสีในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
2. อนุมัติการใชเงินคงเหลือจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ใหแกสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) สำหรับโครงการจัดตั้งศูนยไซโคลตรอนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทยและการฉายรังสีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในวงเงิน
ไมเกิน 166,860,200 บาท
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นวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อชวยกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณจำนวน
ไมเกิน 166,860,200 บาท ใหแกสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) ในโครงการจัดตั้งศูนย
ไซโคลตรอนเพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต เภสั ช รั ง สี ท างการแพทย แ ละการฉายรั ง สี ใ นอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากงบประมาณของโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเดิมอยูใน
หมวดงบประมาณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง สป.อว. เปนผูดูแล

ระเบียบวาระที่ 4.3

การกำหนดระยะเวลาของคำรับรองทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่ กสว. เห็นชอบระบบการจัดสรร
และบริ ห ารงบประมาณแบบบู รณาการที ่มุ งผลสั มฤทธิ์ โดยจั ด สรรงบประมาณใน 2 ลักษณะ ไดแก ทุน
สนั บ สนุ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ (Strategic Fund) และทุ น สนั บ สนุ น งานพื ้ น ฐาน (Fundamental Fund) โดย
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2562
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์
ดังกลาว นั้น
จากการประชุม กสว. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 9
ตุ ล าคม 2563 ได มี มติ เ ห็ น ชอบประกาศคณะกรรมการสง เสริ มวิท ยาศาสตร วิจ ัย และนวั ต กรรม เรื ่ อ ง
หลักเกณฑการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 และมีมติเห็นชอบคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
จากหลั กเกณฑ ค ณะกรรมการส งเสริ มวิท ยาศาสตร วิจ ัย และนวัต กรรม เรื่อง การจัดทำคำขอ
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในขอ 9 ระบุวา “เมื่อ กสว. จัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแลว ให
สกสว. แจงวงเงินงบประมาณที่หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมไดรับจัดสรร และจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ ตอไป
คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณตามวรรคหนึ่งเปนคำรับรองฝายเดียวของ
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ การไมปฏิบัติตามคำรับรองดังกลาวใหมี
ผลตามที่กำหนดไวในเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ”
สกสว. จึงไดจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) กำหนด
ระยะเวลาคำรับรอง 1 ป ซึ่งที่ผานมาหนวยรับงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน ไมสามารถดำเนินงานให
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และจำเปนตองเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการมายัง สกสว.
จากการประชุ มคณะทำงานด านการใช จ ายงบประมาณทุ นสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental
Fund) ครั ้ ง ที ่ 2/2564 เมื ่ อ วั น ศุ ก ร ท ี ่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานฯ มี ค วามเห็ น ว า หน ว ยรั บ
งบประมาณกลุมทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน ไมสามารถดำเนินงานใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในคำรับรอง
และจำเปนตองเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการมายัง สกสว. เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงเอกสารการจัดสรร
เงินพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ 10 ซึ่งกำหนดวา “การขยาย
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อยางนอย 60 (หกสิบ) วัน กอนวันสิ้นสุดเอกสารจัดสรร ทั้งนี้ สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามเหตุผลความจำเปน” คณะทำงานฯ จึงไดใหขอเสนอแนะตอ สกสว. เพื่อพิจารณาให
หัวหนาหนวยงานสามารถพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานเปนเวลา 1 ปงบประมาณ โดยใหขยายเวลา
ไดจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน พรอมชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา
สกสว. จึงเสนอการกำหนดระยะเวลาของคำรับรอง เพื่อเปนแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยทุ น สนั บ สนุ น งานพื้น ฐาน (Fundamental Fund) ให มี ร ะยะเวลาคำรั บ รอง 2 ป โดยให แผนงานและ
โครงการภายใตคำรับรองมีระยะเวลา 1 ป ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานสามารถอนุมัติขยายเวลาแผนงานและ
โครงการได แตไมเกินระยะเวลาตามคำรับรอง และใหหนวยงานสงรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน ตามที่
กำหนด เพื่อใหการดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุด สามารถตอบสนองตอ
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามตัวชี้วัดเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์สำคัญ
(Objective and Key Results : OKRs)

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรกำหนดใหหนวยงานสามารถอนุมัติขยายเวลาเองได ครั้งละไมเกิน 6 เดือน แตไมเกินระยะเวลา
ตามคำรับรอง 2 ป หากเกินกวานั้น ใหเสนอ กสว. เพื่อขออนุมัติขยายสัญญาหรือคำรับรองการดำเนินการ
2. การอนุ ม ั ต ิ ห ลั ก การการกำหนดระยะเวลาของคำรั บ รองสำหรั บ ทุ น สนั บ สนุ น งานพื ้ น ฐาน
(Fundamental Fund) ให ม ี ร ะยะเวลาคำรั บ รอง 2 ป โดยให แ ผนงานและโครงการภายใต ค ำรั บ รองมี
ระยะเวลา 1 ป ขอใหเริ่มใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับหนวยงานที่ยังไมไดทำเรื่องขยายเวลา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอใหเริ่มใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม
1. อนุมัติการกำหนดระยะเวลาของคำรับรองสำหรับทุนสนับสนุนงานเชิงพื้นฐาน (Fundamental
Fund) ใหมีระยะเวลาคำรับรอง 2 ป โดยใหแผนงานและโครงการภายใตคำรับรองมีระยะเวลา 1 ป ทั้งนี้
หัวหนาหนวยงานสามารถอนุมัติขยายเวลาแผนงานและโครงการไดครั้งละไมเกิน 6 เดือน แตไมเกินระยะเวลา
ตามคำรับรอง และใหหนวยงานสงรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน ตามที่กำหนด
2. หากหนวยงานมีความจำเปนตองขยายเวลาแผนงานและโครงการมากกวาที่กำหนดไวในขอ 1
ขอใหเสนอเรื่องตอ กสว. เพื่อพิจารณาตอไป
3. อนุมัติใชหลักการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
สำหรับหนวยงานที่ยังไมไดทำเรื่องขยายเวลา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอใหเริ่มใชในปงบประมาณ
พ.ศ.2564 เปนตนไป
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ระเบียบวาระที่ 4.4

การขออนุมัติแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน
ประจำปบัญชี 2564

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา สืบเนือ่ งจากรายงานผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 (ฉบับสมบูรณ) ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 ระหวางกระทรวงการคลังกับกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
โดยมีเกณฑวัดการดำเนินงานดานที่ 1 เรื่องการเงิน มีผลคะแนน เทากับ 2.9055 คะแนน เนื่องจากตัวชี้วัด 1.1
คาใชจายเพื่อการบริหารงานกองทุนฯ ตอวงเงินที่กองทุนฯ จัดสรร มีขอมูลทางการเงินของทุนหมุนเวียนไม
ครบถวนตามคำจำกัดความที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงฯ จึงไมสามารถประเมินผลตัวชี้วัดนี้ได ทำใหผลการ
ดำเนินงานดานการเงินต่ำกวาคาเกณฑมาตรฐาน (คะแนนต่ำกวา 3.0000) ซึ่งตามหลักเกณฑการประเมิน
ประสิทธิภาพของทุนหมุนเวียนกำหนดวา ทุนหมุนเวียนที่ไดรับผลการประเมินเฉลี่ยเกินกวาเกณฑมาตรฐาน
ตั้งแตระดับ 3.0000 คะแนนขึ้นไป แตมีผลการประเมินดานใดดานหนึ่ง ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน (คะแนนต่ำกวา
3.0000) แสดงถึง ทุนหมุนเวียนที่ตองเขาสูกระบวนการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุน
หมุนเวียน สกสว. จึงตองจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการเงิน ประจำปบัญชี
2564 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อใหกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวั ต กรรมสามารถดำเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค และพั น ธกิจ ไดอ ย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและวัด ผลการ
ดำเนินงานไดอยางเปนรูปธรรมตามหลักเกณฑการประเมินผลของกองทุนหมุนเวียน
สกสว. เสนอแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการเงิน ประจำปบัญชี 2564 ดังนี้
1. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการเงิน
1.1 วางระบบการบริหารงบประมาณผานระบบบริหารทรัพยากรสำนักงาน (ERP) ใหเกิดความ
รวดเร็ว คลองตัว และสามารถเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวของ
1.2 การกำหนดนิยามความหมาย และขอบเขตของคาใชจายในการบริหารกองทุนใหชัดเจน โดย
ผานการประชุมของผูบริหารและคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
1.3 การเจรจาหารือกับกรมบัญชีกลาง และบริษัทผูประเมินทุนหมุนเวียน เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
ตัวชี้วัดดานการเงิน การกำหนดคาเปาหมาย ใหชัดเจนเหมาะสม และปรับปรุงแกไขบันทึกขอตกลงใหม
1.4 การกำกับติดตามการดำเนินงานดานงบประมาณใหบรรลุตามแผนงานที่กำหนด และมีการ
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. กรอบระยะเวลาการดำเนินการ
การดำเนินการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ชวงเวลา
ดำเนินการ
1. นำเสนอแผนพั ฒนากองทุ นส งเสริ มวิ ทยาศาสตร ความเห็น ขอเสนอแนะ และ พฤษภาคม 2564
วิจัยและนวัตกรรมดานการเงิน ตัวชี้วัด คาใชจาย มติเห็นชอบจาก กสว.
(ไตรมาสที่ 3)
เพื่อการบริหารงานกองทุนฯ ตอวงเงินที่กองทุนฯ
จัดสรร โดยการเสนอกำหนดนิยามความหมาย และ
ขอบเขตของคาใชจายในการบริหารกองทุนใหชดั เจน
พรอมทั้งสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติ ตอ กสว.
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2. เสนอแผนพั ฒ นากองทุ น ส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมที่ผานความเห็นชอบจาก กสว.
ตอกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. ทำหนั ง สื อ หารื อ และเจรจาการกำหนดนิ ย าม
ความหมาย และขอบเขตของคาใชจายในการบริหาร
กองทุนตามมติ กสว. รวมกับ กรมบัญชีกลาง และ
บริษัทผูประเมินทุนหมุนเวียน
4. นำเสนอผลการหารือและเจรจารวมกับ กรมบัญชีกลาง
และบริษัทผูประเมินทุนหมุนเวียน ตอ กสว.

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ความเห็น ขอเสนอแนะ และ
ความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
ผลการหารือและเจรจา

ชวงเวลา
ดำเนินการ
พฤษภาคม 2564
(ไตรมาสที่ 3)
มิถุนายน 2564
(ไตรมาสที่ 3)

ไดรับความเห็น ขอเสนอแนะ มิถุนายน 2564
และมติเห็นชอบจาก กสว.
(ไตรมาสที่ 3)

3. การกำหนดนิยามความหมายและขอบเขตของคาใชจายในการบริหารกองทุน ในตัวชี้วัดกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
-

นิยามเดิม
คณะกรรมการส งเสริ มวิ ทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการส งเสริ มวิ ทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม
คณะกรรมการพิ จ ารณางบประมาณด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค า ตอบแทน ค า ใช ส อย วั ส ดุ ครุ ภ ั ณ ฑ และ
ค าใช จ  า ยอื ่ น ๆ ในการดำเนิ น งานกองทุน ในป
บัญชี 2564

-

-

ขอเสนอกำหนดนิยามใหม
ค  า ใ ช  จ  า ยข อ ง ค ณ ะ ก ร รม ก า ร ส  ง เส ริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการพิ จ ารณางบประมาณด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการตรวจสอบ
คาใชจายในการบริหารกองทุนปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในการทำงานวิ จ ั ย หรื อ สร า ง
นวัตกรรมเพื่อการปฏิบ ัติงานตามหนาที่ฯ ที่
ผูกพันคางจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
คาใชจายสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการ
พั ฒ นาการปฏิ บ ั ต ิ ง านตามภารกิ จ (ORG :
Operational Research Grants)
คาใชจายอื่นๆ ตามมติ กสว.

ความเห็นและขอเสนอแนะ
ดังนี้

1. แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการเงิน ประจำปบัญชี 2564 มีขอเสนอแนะ

- 26 1.1 วางระบบการบริหารงบประมาณผานระบบบริหารทรัพยากรสำนักงาน (ERP) ควรพิจารณา
เรื่องความจำเปน และตนทุน ทั้งนี้ ขอใหเชิญคุณวนัส แตไพสิฐพงษ เขารับฟงความกาวหนาของการดำเนินงาน
ของระบบ ERP เพื่อใหขอเสนอแนะตอไปดวย
1.2 การกำหนดนิยามความหมาย และขอบเขตของคาใชจายในการบริหารกองทุนสงเสริม ววน.
ใหชัดเจน มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.2.1 ควรพิจารณาวา หากมีการปรับการกำหนดคานิยามแลว จะไดรับคาเกณฑวัดที่ระดับ
5 คะแนน ตามที่ตองการหรือไม
1.2.2 หลั ง จากกำหนดคำนิ ย าม และจั ด ทำข อ มู ล ตามข อ 1.2.1 แล ว ควรนำเสนอต อ
คณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณกองทุน เพื่อใหคำแนะนำตอไป
1.2.3 ควรจำแนกรายการคาใชจายในการบริหารกองทุนใหชัดเจน
2. เมื่อดำเนินการเรียบรอยแลว ขอให สกสว. ประสานกรมบัญชีกลางตอไป

มติที่ประชุม
1. อนุมัติเชิงหลักการในการกำหนดนิยามของคาใชจายในการบริหารกองทุน ในตัวชี้วัดกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของ สกสว. สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจำปบัญชี 2564 ตามที่ฝายเลขานุการนำเสนอ ทั้งนี้ หากมีคาใชจายอื่น ๆ ตามมติ กสว. ขอใหเสนอตอ
คณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณกองทุน ตอไป
2. เห็นชอบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการเงิน ประจำปบัญชี 2564 ตั้งแตวันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 4.5

(ราง) แผนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2565

นายอเนก บำรุงกิจ ผูอำนวยการศูนยสารสนเทศการวิจัย วช. นำเสนอวา ตามที่ วช. มีหนาที่และ
อำนาจเกี ่ ย วกั บ การจั ด ทำฐานข อ มู ล และดั ช นี ด  า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมของประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
(มาตรา 13) และ พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 24
วรรคหนึ่ง ให วช. จัดทำฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และวรรคสอง ให วช. จัด
ใหมีระบบขอมูลสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงขอมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบ
สารสนเทศของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และใหมีอำนาจเขาถึงฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมของหนวยงานดังกลาวทุกหนวยงาน รวมทั้งวรรคสาม ใหหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ทุกหนวยงานเชื่อมโยงขอมูลการวิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา 22 และมาตรา 23 ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของตนกับระบบขอมูลสารสนเทศกลางที่ วช. จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่ง
กสว. เห็นชอบใหพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National Research
and Innovation Information System : NRIIS) เปนระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศเพื่อการบริหารจัดการขอมูลและฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายใต

- 27 ความรวมมือระหวาง สอวช. สกสว. และ วช. โดย วช. เปนผูดูแลระบบ NRIIS (System Admin) โดยจัดทำ
ระบบขอมูลและฐานข อมูลด านวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ววน.) และใชระบบขอมู ล
ดังกลาวเพื่อการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงขอมูลการวิจัยและนวัตกรรมกับหนวยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของ
วช. ไดจัดทำ (ราง) แผนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในหัวขอดังนี้
1. สถานการณปจจุบันของระบบขอมูลสารสนเทศกลางดาน ววน. ของประเทศ
2. แนวทางจากนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนที่เกี่ยวของ
3. เปาประสงคของแผนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดาน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2565
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดาน ววน. ของประเทศ
5. กรอบงบประมาณการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดาน ววน. ของประเทศ
6. กลไกการขั บ เคลื ่ อ นแผนการพั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศกลางด า น ววน.ของประเทศ
พ.ศ. 2564 - 2565
7. ระบบการติดตามและประเมินผล

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณานำเทคโนโลยีที่มีในปจจุบันมาใชในการดึงขอมูลจากเจาของขอมูลตนทางแทนการ
กรอกขอมูลเขาในระบบ เพื่อทำใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ที่มีความทันสมัย และเปนการกระตุน ให
เจาของขอมูลมีการอัพเดตขอมูลอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ จะตองอำนวยความสะดวกและตอบโจทยของผูใชงานใน
ทุกระดับ
2. ในการดึงขอมูลจากเจาของขอมูลตนทาง ควรพิจารณาภาพรวมของระบบตนทางของหนวยงาน
ทั้งหมด เชน จำนวนหนวยงานทั้งหมด และการประเมินความพรอมของระบบ ERP ของหนวยงานนั้น ๆ
เปนตน ทั้งนี้ ประธาน กสว. แจงวา คณะอนุกรรมการดานระบบการบริหารจัดการข อมูล ฯ ไดวิเคราะห
หนวยงานที่เกี่ยวของและมีการประเมินสถานภาพ พบวาหลายหนวยงานมีระบบแลว ซึ่งไดทำการเชื่อมโยงหรือ
สงตอขอมูลเขาดวยกันดวยระบบใหม ๆ สำหรับหนวยงานที่ยังไมพัฒนาจะมีการทำระบบแบบเดียวกัน ให
หนวยงานใชโดยไมคิดมูลคา และมีการอบรมเพื่อทำใหหนวยงานเหลานั้นสงตอขอมูลตามชองทางที่วางแผนไว
3. หากมีการนำเสนอเรื่องกระบวนการเชื่อมโยงขอมูลในที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานระบบการ
บริหารจัดการขอมูล และฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอใหเชิญคุณวนัส แตไพสิฐพงษ
เพื่อใหขอเสนอแนะตอไป
4. กสว. ควรระบุฐานขอมูลหลักที่สนับสนุนใหชัดเจนตอไป เพื่อใหเจาของขอมูลมีการอัพเดทขอมูลใน
ฐานขอมูลนั้น ๆ เนื่องจากในขณะนี้พบวามีหลายฐานขอมูล และขอมูลไมเชื่อมโยงกัน
5. ควรคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาความลับหรือขอมูลสวนบุคคล ในระบบฐานขอมูลนั้น ๆ ดวย
6. ในอนาคต ควรเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลดานวิจัยและนวัตกรรม กับฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่ง สป.อว. รับผิดชอบฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในทางปฏิบัติควรพัฒนา
ใหเปนระบบเดียวกัน

- 28 7. ควรปรับการเขียนแผนตามแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติ เพื่อใหสอดคลองกับแผนระดับประเทศ ทั้งนี้ ขอให วช. รับความคิดเห็นนี้ และเมื่อปรับการ
เขียนแลว ขอใหปรึกษา ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย ตอไป

มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) แผนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 – 2565 และขอใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) รับความเห็นและขอเสนอแนะไป
พิจารณา รวมถึงปรับแกไขขอความเพื่อใหสอดคลองกับแผนระดับประเทศตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.6

ขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. นำเสนอวา สืบเนื่องจาก สกสว. มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบดวยนักวิจัยและผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ จึงจำเปนตองมีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองเรื่องดังกลาวกอนนำเสนอ กสว. พิจารณา จึงเสนอ
(ราง) รายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
1. ดร.พสุ โลหารชุน (ที่ปรึกษา กสว.)
ประธาน
2. ดร.วิภารัตน ดีออง (วช.)
อนุกรรมการ
3. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล (สวทช.)
อนุกรรมการ
4. ผูแทนประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
อนุกรรมการ
5. รศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา (ทปอ.มทร.)
อนุกรรมการ
6. ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด (ทปอ.มทร.)
อนุกรรมการ
7. ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ (สอวช.)
อนุกรรมการ
8. ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร (สกสว.)
อนุกรรมการ
9. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (มธ.)
อนุกรรมการ
10. รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน (จุฬาฯ)
อนุกรรมการ
11. นางแนงนอย เวทยพงษ
อนุกรรมการ
12. นายสมปรารถนา สุขทวี
เลขานุการ

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรมีผูแทนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมเปนอนุกรรมการดวย
2. ควรพิจารณาอนุกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค (กรรมการใน กสว.)
2.2 ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ (ประธานกรรมการบริหาร บพค.)
2.3 ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด (ผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
2.4 ศ.ดร.ณัชชา พันธุเจริญ (ผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
2.5 รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล (สกสว.)
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มติที่ประชุม
1. อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ตามที่นำเสนอ
2. ขอใหฝายเลขานุการนำความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำ
คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยเสนอประธาน
กสว. พิจารณาลงนามตอไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบและขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปบัญชี 2563 ของกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา เนื่องดวยพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไขและการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 ที่กำหนดใหกรมบัญชีกลาง
ดำเนินการใหหนวยงานของรัฐจัดทำบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อกำหนด
ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานในแตละปบัญชี ภายใตกรอบหลักเกณฑ วิธีการ เกณฑการประเมิน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการประเมินผลการดำเนินงานที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียนกำหนด อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทุนหมุนเวียนใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน
สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงคทุนหมุนเวียน
จากรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 (ฉบับสมบูรณ) ตามบันทึกขอตกลง
การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 ระหวางกระทรวงการคลังกับกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนไดมีมติเห็นชอบ
คะแนนผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 เรียบรอยแลว โดยมีผลการ
ดำเนินงานเทียบเทาระดับ 4.4601 คะแนน แตเนื่องจากกองทุนฯ มีตัวชี้วัดที่ไมสามารถดำเนินการไดต าม
เกณฑมาตรฐานที ่กำหนดในดานการเงิน ซึ่งมีผลคะแนน เทากับ 2.9055 คะแนน เนื่องจากตัวชี้วัด 1.1
คาใชจายเพื่อการบริหารงานกองทุนฯ ตอวงเงินที่กองทุนฯ จัดสรรมีขอมูลทางการเงินของทุนหมุนเวียนไม
ครบถวนตามคำจำกัดความที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงฯ จึงไมสามารถประเมินผลตัวชี้วัดนี้ได ทำใหผลการ
ดำเนินงานดานการเงินต่ำกวาคาเกณฑมาตรฐาน (คะแนนต่ำกวา 3.0000) ซึ่งตามหลักเกณฑการประเมิน
ประสิทธิภาพของทุนหมุนเวียนกำหนดวา ทุนหมุนเวียนที่ไดรับผลการประเมินเฉลี่ยเกินกวาเกณฑมาตรฐาน
ตั้งแตระดับ 3.0000 คะแนนขึ้นไป แตมีผลการประเมินดานใดดานหนึ่ง ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน (คะแนนต่ำกวา
3.0000) แสดงถึงทุนหมุนเวียนที่ตองเขาสูกระบวนการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุน
หมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสงเสริม ววน. ตามตัวชี้วดั ของ
กรมบัญชีกลาง ไตรมาสที่ 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ และ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่
ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ขอ 25 ไดระบุวา “เพื่อประโยชนในการควบคุม ติดตาม
และประเมินผลให สกสว. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายเงินกองทุน ตอ กสว. เพื่อทราบเปน
รายไตรมาส” ประกอบกับบันทึกขอตกลงในการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี พ.ศ. 2564 ระหวาง
กระทรวงการคลังกับกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเกณฑวัดการดำเนินงานทั้ง 6 ดาน
ไดแก ดานการเงิน ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการปฏิบัติการ การบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง และดาน
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง และตามมติคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 โดยเห็นชอบใหมอบหมายให
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามบันทึกขอตกลงการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน รวมทั้งมี
อำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามความจำเปน โดยใหรายงานผลการดำเนินงานตอ กสว.
จำนวน 1 ครั้งตอป นั้น
โดยสรุ ป ผลการดำเนิ นงานของ สกสว. และกองทุน สงเสริม ววน. ตามตัว ชี้วัดของกรมบัญชีกลาง
ไตรมาสที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดที่นำเสนอ
ประกอบดวย
1. รายงานงบประมาณรายจายงบกองทุนสงเสริม ววน. ปงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
2. รายจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
3. ตัวชี้วัดการประเมินผลดำเนินงานของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปบัญชี 2564
3.1 ดานการเงิน
3.2 ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย
3.3 ดานการปฏิบัติการ
3.4 ดานการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ไดแก การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
3.5 ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง
ไดแก บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.6 ดานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.3 การใหความเห็นตอสัญญาทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย
รุนใหมของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)
รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รักษาการผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานกำลังคนและสถาบัน
ความรู นำเสนอวา ตามที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. เพื่อดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย
ของอาจารยรุนใหม (ในกรอบวงเงินของทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)) ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 แลวนั้น ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหาร
โครงการทุนฯ ไดเห็นชอบใหจัดทำสัญญารับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารยรุนใหม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหวาง สป.อว. และ สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดของผูรับทุน เปนรายโครงการ ใน
การนี้ กสว. เห็นควรให สกสว. นำสัญญาทุนของ สกว. เดิม มาพิจารณาเปรียบเทียบรวมกับตัวอยางสัญญาทุน
จาก วช. และ ตัวอยางสัญญาโครงการ Innovation Hub เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบของสัญญา
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารยรุนใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหมีความเหมาะสม
ถูกตอง และทันสมัย
ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารยรุน
ใหม จึ ง ได ป รั บ แก ไ ขสั ญ ญารั บ ทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพในการทำงานวิ จ ั ย ของอาจารย ร ุ  น ใหม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารโครงการทุนฯ และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารโครงการทุ น ฯ ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ครั ้ ง ที ่ 2/2564 เมื ่ อ วั น ที่ 10
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 แลว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. การใหมหาวิทยาลัยเปนคูสัญญาเปนการทำใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการบริหารจัดการมากขึ้น ซึ่ง
นาจะเปนประโยชนในระยะยาว ทั้งนี้ อาจพิจารณาระบุผลงานตีพิมพ ไวในผลลัพธของโครงการวิจัยที่จะตองสงมอบ
2. ควรเพิ่มเรื่องการดำเนินการผานระบบ NRIIS ไวในสัญญารับทุนดวย ทั้งนี้ รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ชี้แจง
วา การดำเนินการผานระบบ NRIIS ไดระบุไวในสัญญาแลว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ก ารขยายระยะเวลาโครงการวิ จ ั ย ที ่ ก ำลั ง ดำเนิ น การ
(Ongoing) เปนกรณีพิเศษ เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาด ของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่ สกสว. ไดมอบหมายให วช.
บริหารจัดการโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ใหเปนไปตามสัญญา และแนวทางการบริหารจัดการ
ของ สกสว. โดยในช ว งเวลาการส งมอบงาน สกสว. ได ส  งหนั งสื อที ่ อว 6309.3.2/46/2564 ลงวั น ที่ 12

- 32 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 เรื ่ อง แนวทางปฏิบ ัติ การดำเนิน งานขยายระยะเวลารั บ ทุน โครงการวิจ ัย ที่ กำลัง
ดำเนินการ (Ongoing) ดังนี้
1. โครงการวิจัย
1.1 อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไดรอยละ 20 ของระยะเวลาโครงการ จำนวน 2 ครั้ง
1.2 กรณีครบกำหนดขยายระยะเวลาในขอ 1.1 แลว ใหขยายระยะเวลาไดอีกรอยละ 20 ของ
ระยะเวลาโครงการ หรือไมเกินวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และขอใหแจงนักวิจัยวาเปนการขยาย
ระยะเวลาครั้งสุดทายแลว
2. โครงการปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เ ษก (คปก.) และโครงการพั ฒ นานั ก วิ จ ั ย และงานวิ จ ั ย เพื่ อ
อุตสาหกรรม (พวอ.)
2.1 นักศึกษาปริญญาเอก อนุมัติขยายระยะเวลาไดไมเกิน 4 ป นับจากวันกำหนดรับทุน
นักศึกษาปริญญาโท อนุมัติขยายระยะเวลาไดไมเกิน 2 ป นับจากวันกำหนดรับทุน
2.2 กรณีครบกำหนดขยายระยะเวลาในขอ 2.1 แลว ใหขยายระยะเวลาไดอีก 1 ป หรือไมเกิน
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 และขอใหแจงนักวิจัยวาเปนการขยายระยะเวลาครั้งสุดทายแลว
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกที่ 3 สงผลกระทบให
นั ก วิ จ ั ย ไม ส ามารถดำเนิ น โครงการวิ จ ั ย ได ต ามแผนงาน เช น มหาวิ ท ยาลั ย ป ด ทำการ ไม ส ามารถเข าใช
หองปฏิบัติการทดสอบได ภาคเอกชนขาดสภาพคลองในการดำเนินงาน รวมถึงมีแนวทางการกักตัว ทำใหไม
สามารถเดินทางไปทำวิจัยนอกพื้นที่ ซึ่งโครงการไดรับการขยายระยะเวลาสัญญาตามแนวทางที่ สกสว. กำหนด
แลว วช. จึงไดมีหนังสือที่ อว 0402/4741 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขยาย
ระยะเวลาสั ญ ญาโครงการวิ จ ั ย ที ่ ก ำลั ง ดำเนิ น การ (Ongoing) เป น กรณี พ ิ เ ศษ (รายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุม) เพื่อให สกสว. พิจารณาแนวทางปฏิบัติการขยายระยะเวลาสัญญาโครงการวิจัยที่กำลัง
ดำเนินการ (Ongoing) เปนกรณีพิเศษ หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับโครงการที่ขอขยายระยะเวลาใน
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19
เนื ่ อ งจากสถานการณ ด ั ง กล า วส ง ผลต อ การวิ จ ั ย และนวั ต กรรมของประเทศ และศู น ย บ ริ ห าร
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ไดมีประกาศเพื่อควบคุมการแพร
ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ตามสถานการณการระบาด ซึ่งยังไมเปนที่แนชัดในกรอบระยะเวลา จึงขอเสนอ
แนวทางปฏิบัติการขยายระยะเวลาสัญญาโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) เปนกรณีพิเศษดังนี้
1. กรณีโครงการวิจัย ใหขยายระยะเวลาโครงการไดไมเกินรอยละ 50 ของระยะเวลาโครงการ
2. กรณีโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) ใหขยายระยะเวลาโครงการไดเพิ่มเติมไมเกิน 1 ป

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมวา ใหสามารถขยายเวลาไดครั้งละไมเกิน 6 เดือน
2. การขอเห็นชอบแนวทางปฏิบัติการขยายระยะเวลาโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ควร
ตัดขอความที่ระบุวา “เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19)” ออก เพื่อให
เกิดความครอบคลุมโครงการวิจัยทั้งหมด
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มติที่ประชุม
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติการขยายระยะเวลาโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) เปนกรณีพิเศษ ดังนี้
1. กรณีโครงการวิจัย ใหขยายระยะเวลาโครงการไดไมเกิน รอยละ 50 ของระยะเวลาโครงการ โดยขยาย
เวลาไดครั้งละ 6 เดือน
2. กรณี โครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิ เษก (คปก.) และโครงการพั ฒนานั กวิ จ ั ยและงานวิจ ั ยเพื่ อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) ใหขยายระยะเวลาโครงการไดเพิ่มเติมไมเกิน 1 ป โดยขยายเวลาไดครั้งละ 6 เดือน
3. ขอให สกสว. หารือรวมกับ วช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามแนวทาง และหลักการที่ กสว. กำหนด
และนำไปเปนแนวปฏิบัติ
4. รับรองมติในเรื่องนี้ เพื่อให สกสว. นำไปดำเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 6.2

การเผยแพรกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
ในราชกิจจานุเบกษา

รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กสว. ไดแจงวา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพร “กฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564” ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
การใหทุนไปยังสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ขอให สกสว. ศึกษารายละเอียดขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการเชื่อมโยง
การสนับสนุนทุนวิจัยใหแกสถาบันอุดมศึกษาตามการจัดกลุมดังกลาว และนำเสนอ กสว. ตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการนำเสนอ กสว. พิจารณานัดหมายการประชุม ดังนี้
1. การประชุ ม กสว. ครั ้ งที ่ 6/2564 วั น ศุ กร ที ่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ สกสว. หรือผานการประชุมทางไกลออนไลน
2. การประชุมคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ในวันศุกรที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผานการ
ประชุมทางไกลออนไลน

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการนัดหมายประชุม กสว. ครั้งที่ 6/2564 วันศุกรที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา
9.00 - 12.00 น. ผานการประชุมออนไลน
2. รับทราบการนัดหมายประชุมคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ในวันศุกรที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา
13.30-16.30 น. ผานการประชุมออนไลน
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เวลา 12.00 น.

นางสาววริศรา ชื่นอารมย
นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
ผูบันทึกรายงานการประชุม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
ผูต รวจรายงานการประชุม

