(ฉบับรับรอง)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ครั้งที่ 8/2564
วันศุกรที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.40 น.
ผานระบบการประชุมออนไลน
*****************************************************************

ที่ปรึกษาและกรรมการผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.

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

5. นายสุริยนต ธัญกิจจานุกิจ
6. นางอมรรัตน ภูมิวสนะ
7. นางภัทรพร วรทรัพย
8. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
9. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

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
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ปรึกษาและกรรมการผูล าประชุม
นายวนัส แตไพสิฐพงษ

ที่ปรึกษา

ติดภารกิจ

-2-

ผูเขารวมประชุม
ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท
ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
ดร.เอก จินดาพล

รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
ที่ปรึกษาผูอำนวยการ สกสว.
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานความสามารถในการแขงขัน
8. รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานกำลังคนและสถาบันความรู
9. ผศ.ดร.ประพัฒชนม จริยะพันธ
รักษาการ ผูอำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล
10. ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร
รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11. รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
รองผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน.
12. ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
รองผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานสังคม สิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่และความเหลื่อมล้ำ
13. นางสาวขวัญลดา จันทรทรงกลด
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรการสื่อสาร
14. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
15. นางสุรีรัตน ชะนะมา
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรขอมูล
16. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ ววน.
17. นางสาวสุจารี สอนงาย
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
ดานงบประมาณ ววน.
18. นางชลนภา ชื่นชมรัตน
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
ดานแผน ววน.
19. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
ผูชวยผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร
20. นางสาววิภาวี มะมา
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
21. นางสุพิชชา สถิตยพนาพร
พนักงาน สกสว.
22. นางสาวประภาภรณ เคารพ
พนักงาน สกสว.
23. นางสาวรพีพร สิทธิ
พนักงาน สกสว.
24. นางสาวกุลวดี จิรชัยธร
พนักงาน สกสว.
25. ดร.สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย
พนักงาน สกสว.
26. นางสาวแสงเพ็ชร อิสสระพานิชกิจ พนักงาน สกสว.
27. นางสาวแพมาลา อุทะนุต
พนักงาน สกสว.
28. นางสิริภัทร พูลสุข
พนักงาน สกสว.
29. นางสาวณภาภัช จันทรอุดม
พนักงาน สกสว.

-330. นางสาวเบญจวรรณ วงศคำ
31. นางสาวนภัสนันน กลาวิกยการ
32. นายอานนท จริยนรเศรษฐ
33. นายธนชัย แสงจันทร
34. นางเจนจิรา แสงพันธุตา
35. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
36. นางสาววรรณสม สีสังข
37. นางสาวจุฑารัตน ทนันไชย
38. นางสาววันวิสาข ปานมั่น
39. นางสาวสุภัสสร ชูพงษ
40. นายธนิสร เกษมสันต ณ อยุธยา
41. นางสาววรรณนุสรณ วงศประเสริฐ
42. นางสาววสุภรณ อำพนนวรัตน
43. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
44. นางสาววริศรา ชื่นอารมย
45. นางสาวสุพัตรา เรืองรุก

พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร
ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.วิภารัตน ดีออง
ดร.อัณณณิชา โตกิจกลาธนวัฒน
นางสาววรรณฐินี แกวไทรยอย
นางสาวดารินพร เจียมประดิษฐกุล
นางสาววรางคณา สุยะนันท

เริ่มประชุมเวลา

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ

9.00 น.

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

สรุปมติสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.
2564 มีมติสำคัญเพื่อให สกสว. ดำเนินการตอไป ดังนี้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. เห็นชอบการกำหนดตัวชี้วัด และคาน้ำหนักที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ
สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

-42. อนุมัติ (ราง) แผนกลยุทธ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)
และขอใหนำความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาประกอบดวย ทั้งนี้ สกสว. จะนำเสนอ
ตอ กสว. ในระเบียบวาระที่ 4.8 เพื่อขอพิจารณาอนุมัติใชแผนยุทธศาสตรของ สกสว. (ฉบับทบทวน พ.ศ.
2565) เปนแผนยุทธศาสตรของกองทุนสงเสริม ววน. พ.ศ. 2564-2566 ฉบับทบทวน เพื่อใหเปนไปตาม
ขอตกลงของกรมบัญชีกลาง ตอไป
3. เห็นชอบแตงตั้งเพิม่ เติม รองศาสตราจารย ดร.นพพร ลีปรีชานนท ดำรงตำแหนงอนุกรรมการ ใน
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สกสว. ตาม (ราง) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เรื่อง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สกสว. (ฉบับที่ 2) เพื่อเสนอประธานกรรมการอำนวยการ
สกสว. พิจารณาลงนามในรางประกาศแตงตั้งตอไป
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
1. รับทราบผลการพิจารณาการชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
มอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ โดยมีขอเสนอแนะที่สำคัญให สกสว.
ทำหนังสือแจงประธานกรรมาธิการชุดใหญ เพือ่ ชี้แจงกรอบวงเงินงบประมาณ และแนวทางในการดำเนินงานที่
เกี่ยวของกับวงเงินงบประมาณที่ใชในการจัดการองคความรู และการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนทั้งในสวน
ของโครงการตอเนื่อง และโครงการใหม
2. รับทราบรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการปรับโครงสรางองคกร และมอบหมายให สกสว.
พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ
3. รั บ ทราบแนวทางการบริ ห ารงานของหน ว ยข อ มู ล และสำนั ก งานผู อ ำนวยการ (U1) ด า น
ยุทธศาสตรขอมูล และดานยุทธศาสตรการสื่อสาร โดยมีขอเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรพิจารณาใหโครงการที่
ไดรับทุนจากกองทุนสงเสริม ววน. ระบุขอความวา “ไดรับทุนจากหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) โดย
กองทุนสงเสริม ววน.” หรือ “ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม ววน.” ทั้งนี้ ให สกสว. เสนอขอมติจาก
กสว. ในการกำหนด Standard Format เพือ่ ใชเปน Acknowledgement ทุนวิจัยที่ไดรับตอไป
4. รับทราบรายงานการศึกษาเบื้องตนโครงการ “การประเมินผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)”
5. รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน และ สกสว. ตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง ไตรมาสที่ 3/2564
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ
6. รับทราบกรอบนโยบาย และยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.
2566 - 2570 และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 สรุ ป มติ ส ำคั ญ จากการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจยั และนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2564
รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา การประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกรที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 มีมติสำคัญเพื่อให สกสว. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลดำเนินการ
ตอไป ดังนี้

-51. รับทราบขอคิดเห็นของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ตอ (ราง)
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประจำป พ.ศ. 2563 และมอบหมายให
สกสว. พิจารณาดำเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพือ่ ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญตามขอคิดเห็นที่ไดจาก กสว.
2. รับทราบงบประมาณกองทุนสงเสริม ววน. ปงบประมาณ 2565 (Pre-ceiling) โดยมีขอคิดเห็นที่
สำคัญ คือการลงทุนงานวิจัยและนวัตกรรมในภาพใหญ ภาครัฐยังมีการลงทุนที่นอยเกินไป
3. รั บ ทราบ (ร า ง) กรอบนโยบาย และยุ ท ธศาสตร อววน. ประจำป พ.ศ. 2566-2570 โดยมี
ขอคิดเห็นที่สำคัญคือ แผนที่ดำเนินการเปนแผนระดับ 3 บางแผนเปนภาพใหญระดับประเทศ อาทิ ความ
เหลื่อมล้ำ เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายมิติ การลดความเหลื่อมล้ำจากมุมมองของ ววน. ไมสามารถนำไปสู
การแกไขปญหาใหญของประเทศได จึงควรทำใหแผนและตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแผนมีความชัดเจน เพื่อไมให
สงผลกระทบตอการติดตามและประเมินผล
4. รับทราบรายงานการศึกษาเบื้องตนโครงการ “การประเมินผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” และมอบหมายใหผูประเมิน
พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ
5. รับทราบรายงานการศึกษาเบื้องตนโครงการ “การประเมินผลเพื่อถอดบทเรียนการรับมือกับการ
ระบาดของโรค COVID-19 และการจัดสรรงบวิจัยของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
เพื่อรับมือกับการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย” และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการ
ตามความเห็นและขอเสนอแนะ
6. รับทราบหลักการการประเมินผลผลิตของหนวยงานในระบบ ววน.และมอบหมายให สกสว.
พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ
7. รับทราบรายงานความกาวหนาการดำเนินโครงการ “การจัดตั้งความรวมมือ (Consortium) ของ
ผูประเมินการวิจัยและนวัตกรรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามและการประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม
ภายใตระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของชาติ” และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตอไป
เนื่องจากเปนเรื่องที่สำคัญ

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. การจัดตั้งกลุมความรวมมือ (Consortium) ควรมีการสำรวจรายชื่อผูประเมินการวิจัยและ
นวัตกรรม และจัดอบรมหลักสูตรการประเมินสำหรับผูประเมินงานวิจัยทั้งในระดับโครงการและแผนงาน
2. ขอใหกลุมความรวมมือ (Consortium) พิจารณาระบบการประเมินที่สามารถนำผลจากการ
ประเมิ น มาสู  ค ำตอบ และเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู  ใ นรู ป แบบ Monitoring Evaluation Revolution and
Learning (MERL)

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ
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ระเบียบวาระที่ 1.3

ผลการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 โดยคณะกรรมาธิการฯ ในสวนของ
กองทุนสงเสริม ววน. และ สกสว.

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
สกสว. ไดเขาประชุมชี้แจงงบประมาณรายจายของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) และกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) สำหรับปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ตอ คณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ วิทยาศาสตร การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีและทุนหมุนเวียน ใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงประมาณ พ.ศ. 2565
สภาผู แ ทนราษฎร ณ อาคารรั ฐ สภา ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบสนั บ สนุ น งบประมาณให แ ก สกสว. จำนวน
199,114,200.00 บาท (หนึ ่ งร อยเก าสิ บเกาลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองรอยบาทถ วน) โดยปรับลด
งบประมาณรายจายของ สกสว. จำนวน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ในสวนของแผนงาน
พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะอนุกรรมาธิการ
รัฐวิสาหกิจฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ไดมีมติเห็นชอบ
สนับสนุนงบประมาณใหแก กสว. จำนวน 14,176,053,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหกลานหา
หมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน) และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ไดมีการพิจารณางบประมาณในภาพรวม และคืนเงินงบประมาณใหแก
หนวยงานตาง ๆ รวมถึงในสวนของ สกสว. ที่ถูกปรับลดจำนวน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) จึง
ทำให สกสว. ไดรับงบประมาณ ในวงเงิน 200,614,200.00 บาท (สองรอยหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน)
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กลาวเพิ่มเติม
วา ในการพิจารณาการชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสว. ไดรับงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวงเงิน 14,176 ลานบาท โดยไมไดรับงบประมาณจากการยื่นขอ
แปรญัตติเพิ่มเติม ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจฯ มีขอเสนอแนะใหกองทุนสงเสริม ววน. พิจารณา
ทบทวนรายละเอียดที่มุงเนนการวิจัยที่กอใหเกิดผลกระทบ และมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชน ประมาณรอยละ 20 ของกรอบวงเงิน 14,176 ลานบาท (หรือประมาณ 2,800 ลานบาท) ทำให
จะตองปรับคำของบประมาณ โดยจะนำเสนอในที่ประชุม กสว. วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 27
สิงหาคม 2564 ตอไป
นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแตงตั้ง
“คณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนของกระทรวง อว.”
โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. เปนประธาน ประธาน กสว. และปลัดกระทรวง อว. เปน
ที่ปรึกษา และผูอำนวยการ สกสว. เปนกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ภายในกระทรวง อว. ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และไมทำงานที่ซ้ำซอนกันตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564

นางอภิรดี ยิ้มละมัย รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร นำเสนอรางรายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 ตอที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
1. หนา 18 แกไขชื่อ ระเบียบวาระที่ 4.2 เปน “ความกาวหนาการจัดทำ (ราง) นโยบายการบริหาร
จัดการทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund, FF) ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน.”
2. หนา 18 ยอหนาที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4.2 ตัดขอความ “3. กลุมสถาบันวิจัย (ผูแทน : ดร.
ณรงค ศิริเลิศวรกุล)”
3. หน า 21 ระเบี ย บวาระที ่ 4.3 แก ไ ขมติ ท ี ่ ป ระชุ ม เป น “เห็ นชอบ (ร าง) ประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑการจัดทำคำขอ
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564 สำหรับใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ฝายเลขานุการนำเสนอ ทั้งนี้ ขอให
สกสว. นำความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาประกอบการดำเนินการใน
โอกาสตอไป”

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

สรุปผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.)

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกรที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. เรื่อง ความกาวหนาในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ และมาตรการสำหรับ
โครงการลาชา และผิดสัญญา สกสว. ไดดำเนินการดังนี้
1.1 สกสว. ไดแจงมติ กสว. เรื่อง ขอใหสงโครงการวิจัยที่มีสถานะปกติ จำนวน 7 โครงการ ให
วช. บริหารจัดการตอไป เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อ วช. รับทราบขอมูลเบื้องตน
และเตรียมดำเนินการตอไป
1.2 สกสว. ไดสงจดหมายแจงสรุปผลการพิจารณาการดำเนินการกับนักวิจัยเฉพาะที่มีสถานะ
ชะลอการรับทุนวิจัย (ฉบับที่ 2) ของโครงการที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญา ใหแกหนวย
บริหารและจัดการทุน (PMU) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564
1.3 กำกับ เพือ่ เรงรัดและติดตามโครงการวิจัยที่มสี ถานะปกติ จำนวน 42 โครงการที่ สกสว. ยัง
ดำเนินการอยู ใหดำเนินการสิ้นสุดโครงการวิจัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว
2. เรื่อง การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National Science
and Technology Information System, NSTIS) สกสว. ไดประสานคณะทำงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National Science and Technology Information System, NSTIS) ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อดำเนินการตอไป

-83. เรื ่ อ ง ความก า วหน า การจั ด ทำ (ร า ง) นโยบายการบริห ารจัด การทุ น สนั บสนุ น งานพื้นฐาน
(Fundamental Fund, FF) ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน. โดย สกสว. ไดดำเนินการ ดังนี้
3.1 สกสว. ไดนำ (ราง) นโยบายการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานพื้นฐานฯ เสนอตอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณกองทุน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และ
เสนอตอคณะทำงานดานการใชจายงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental
Fund) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
3.2 สกสว. นำเรื่องหลักบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน(Fundamental Fund, FF) ที่
จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน. สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบตอที่ประชุม กสว. วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตอไป
4. เรื่อง (ราง) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “หลักเกณฑ
การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564” สำหรับใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดดำเนินการเสนอ (ราง) ประกาศดังกลาวตอประธาน
กสว. และไดลงนามเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรียบรอยแลว
5. เรื่อง แนวทางในการจัดสรรงบประมาณแบบ Multi - Years ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สกสว. ไดนำความเห็ นและข อเสนอแนะของคณะกรรมการมาพิจารณา โดยขณะนี้อยูร ะหวางการปรั บ
หลักเกณฑการพิจารณาและเงื่อนไขแผนงาน Multi - Years
6. เรื่อง การมอบหมายภารกิจใหสถาบันวัคซีนแหงชาติและศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร
(องคการมหาชน) เปนหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะทางสำหรับบริหารจัดการทุน ววน. เพื่อสนับสนุนงาน
เชิงกลยุทธ (Strategic Fund) สกสว. ไดสงจดหมายแจงมติ กสว. พรอมแนบจดหมายแสดงเจตจำนงในการ
เปนหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะทางของสถาบันวัคซีนแหงชาติ และศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยา
ศาสตร (องคการมหาชน) ไปยัง สอวช. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เพื่อเสนอตอที่ประชุมสภานโยบายฯ ในวันที่
15 กันยายน 2564 เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
7. เรื่อง (ราง) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “รายชื่อ
หนวยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑการจัดทำคำของบประมาณและการ
จัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563” สำหรับใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย ประธาน กสว. ไดลงนามในประกาศดังกลาว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรียบรอยแลว
8. เรื่อง ขออนุมัติปรับลดงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรจากกองทุนสงเสริม ววน. ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ภายใตโปรแกรมที่ 17 ของหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) สกสว. ไดสงหนังสือไปยัง บพค. เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2564 เพื่อแจงมติ กสว. อนุมัตใิ ห บพค. ปรับลดงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรจากกองทุนสงเสริม ววน.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตโปรแกรมที่ 17 จำนวน 100,000,000 บาท พรอมทั้งขอใหโอนเงิน
จำนวนดังกลาวเขาบัญชีกองทุนสงเสริม ววน.
9. เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการในคำรับรองเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สกสว. ไดสงจดหมายแจงการอนุมัติยกเลิกโครงการ
ดังกลาวตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม และขอใหมหาวิทยาลัยโอนเงินงบประมาณงวดที่ 1 และ 2 ของโครงการ
จำนวน 829,800 บาท (แปดแสนสองหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) คืนเขากองทุนสงเสริม ววน. ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2564 ตอไป

-910. เรื่อง (ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยมาตรฐาน
การวิจัย พ.ศ. ....และเรื่อง (ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวย
จริยธรรมการวิจัยทั่วไป พ.ศ. .... สกสว. ไดแจง (ราง) มติและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตอสำนักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.) เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. กลาวเพิ่มเติมวาตามมติ กสว. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2564 ไดเห็นชอบการมอบหมายภารกิจใหสถาบันวัคซีนแหงชาติ และศูนยความเปนเลิศดาน
ชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) เปนหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะทางสำหรับบริหารจัดการทุน ววน.
เพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) แตมีเงื่อนไขวา ขอใหสถาบันวัคซีนแหงชาติและศูนยความเปน
เลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) ทำหนังสือยืนยันการทำหนาที่เปนหนวยบริหารและจัดการทุน
เฉพาะทางกลับมายัง สกสว. กอนเสนอตอสภานโยบายฯ ตอไป ซึ่งขณะนี้ ทั้ง 2 หนวยงานไดสงจดหมายแสดง
เจตจำนงในการเปนหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะทางกลับมายัง สกสว. เรียบรอยแลวและทาง สกสว. ได
สงเรื่องไปยังสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมหงชาติ (สอวช.) เพื่อเสนอ
ตอที่ประชุมสภานโยบายฯ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2

แผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ.
2564 – 2568 (ฉบับปรับปรุง)

ดร.อั ณ ณ ณ ิ ช า โตกิ จ กล า ธนวั ฒ น ผู  อ ำนวยการกองมาตรฐานการวิ จ ั ย และสถาบั น พั ฒนาการ
ดำเนิ น การต อ สั ต ว เพื ่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร สำนั ก งานการวิ จ ั ย แห ง ชาติ กล า วว า จากการประชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดนำ (ราง) แผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 เสนอ กสว. โดยมีมติเห็นชอบและขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรนำเรื่องกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัยเพื่อใชดำเนินการดานจริยธรรมดวย โดยเฉพาะเรื่อง
ระบบขอมูลสารสนเทศกลางของการวิจัยและนวัตกรรมที่ตองคำนึงถึงขอมูลสวนบุคคลดวย 2) ขอให วช.
พิจารณานำเรื่องการจางเขียนและการจางทำวิจัยระบุไวในมาตรฐานการวิจัยหรือจริยธรรมการวิจัยตอไปดวย
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยอาจพิจารณาการสรางกลไกหรือโครงการ
เชิงกลยุทธเพื่อทำใหเกิดการผลักดันสรางวัฒนธรรมการทำวิจัยที่ดีตอไป 3) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในขอ
1.5.1 ควรแกไขเปน “สำนักงานการวิจัยแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถใชแผนดำเนินการดาน
มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศเปนทิศทางในการผลักดันใหการดำเนินงานในดาน
ดังกลาวใหเปนไปอยางเหมาะสมและสามารถนำไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรมทั้ง
ในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน พาณิชย/อุตสาหกรรม” และใหนำเสนอ กสว. เพื่อทราบตอไป
วช. ไดดำเนินการปรับแก (ราง) แผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยฯ ตาม
ความเห็นและขอเสนอแนะของ กสว. และไดดำเนินการเวียนขอรับ ฟ งความคิ ดเห็ นจากหน วยงานและ
ผูเกี่ยวของ โดยมีการสงแบบแสดงความคิดเห็นที่มีตอแผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการ
วิจัยฯ จำนวน 340 ชุด ไปยังกลุมหนวยงานระดับกรมในมหาวิทยาลัยและหนวยงานในสังกัดกระทรวง อว.
รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไดรับแบบแสดงความคิดเห็นกลับมาจำนวน 113 ชุด
โดยสามารถสังเคราะหผล ดังนี้
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ทั้งนี้ วช.ไดวิเคราะหแยกในแตละบท และไดปรับแผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรม
การวิจัยฯ ตามความคิดเห็น เพือ่ ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยไมมีประเด็นที่มนี ัยสำคัญและไดมีการนำเสนอ
ตอที่ประชุ มคณะอนุกรรมการด านมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิ จัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่ อวั นที่ 23
กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบแผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 - 2568 และใหนำเสนอ กสว. เพื่อทราบตอไป

ความเห็นและขอเสนอแนะ
ขอใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) หารือ ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย เพื่อปรับขอความของแผน
ดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2568 (ฉบับปรับปรุง) ที่ไม
กระทบตอสาระสำคัญ แตทำใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให วช. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 3.3

ความก า วหน า ในการดำเนิ น งานโครงการวิ จ ั ย ที ่ ก ำลั ง ดำเนิ น การและ
มาตรการสำหรับโครงการลาชา และผิดสัญญา

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติเกี่ยวกับมาตรการปดโครงการนักวิจัยผูคางสงผลงานของทุนโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ดังนี้

- 11 1.1 รับทราบจำนวนนักวิจัยผูคางสงผลงานของทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จำนวน
356 โครงการ และเห็นชอบใหดำเนินการปดโครงการทุน คปก. และ พวอ.
1.2 ขอใหฝายเลขานุการนำมาตรการปดโครงการของทุน คปก. และ พวอ. จำนวน 6 มาตรการ
เสนอตอคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย เพื่อพิจารณาวาการดำเนินการตามมาตรการ
ดังกลาว กสว. และ สกสว. สามารถดำเนินการไดหรือไม รวมทั้งหากมีแนวทางการ
อนุโลมในแตละมาตรการ ขอใหคณะอนุกรรมการดานกฎหมายใหขอเสนอแนะตอ กสว. ตอไป
2. การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีมติเกี่ยวเนื่องกับนักวิจัยในโครงการวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาและ
แนวทางปฏิบัติการขยายระยะเวลาโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ดังตอไปนี้
2.1 กสว. มีมติเห็นชอบแนวทางเชิงหลักการเพิ่มเติม สำหรับนักวิจัยในโครงการวิจัยที่มี
สถานะลาชาและผิดสัญญา ดังนี้
2.1.1 กรณีนักวิจัยสงผลงานลาชาและผิดสัญญา ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถ
ควบคุมไดในการดำเนินการโครงการวิจัย จึงไมสามารถสงผลงานตามที่ระบุใน
สัญญารับทุน แตยังคงมีความมุงมั่นในการทำงานวิจัยและประสานกับ สกว.
มาโดยตลอด รวมทั้งสามารถตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ หรือ
สามารถสงมอบผลงานตามที่ สกว. ยอมรับใหปดโครงการไดในที่สุด ใหกำหนด
ระยะเวลาโครงการเพิ่มเติมเปนจำนวน 1 เทาของระยะเวลาที่กำหนดไวใน
สัญญา หากพนจากนั้นไปจึงถือวาลาชาและผิดสัญญา ใหดำเนินมาตรการตาม
มติ กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
2.1.2 กรณีที่นักวิจัยสงผลงานลาชาและผิดสัญญา โดยไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจาก
PMU รวมกับแหลงทุนภายนอกของภาครัฐหรือภาคเอกชน ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และเริ่มดำเนินงานตามโครงการวิจัยแลว ใหปรับมาตรการที่
กำหนดใหนักวิจัยชะลอการรับทุนวิจัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนชะลอ
การรับทุนวิจัยในปงบประมาณถัดไปเปนระยะเวลา 1 ป
2.1.3 ใหผูอำนวยการ สกสว. พิจารณาดำเนินการตามแนวทางและหลักการที่ กสว.
กำหนด และนำไปเปนแนวปฏิบัติสำหรับกรณีอื่นไดโดยอนุโลม
2.2 กสว. มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติการขยายระยะเวลาโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
(Ongoing) เปนกรณีพิเศษ ดังนี้
2.2.1 กรณี โครงการวิจัย ใหขยายระยะเวลาโครงการไดไมเกินรอยละ 50 ของ
ระยะเวลาโครงการ โดยขยายเวลาไดครั้งละ 6 เดือน
2.2.2 กรณีโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ใหขยายระยะเวลาโครงการไดเพิ่มเติม
ไมเกิน 1 ป โดยขยายเวลาไดครั้งละ 6 เดือน
2.2.3 ขอให สกสว. หารือรวมกับ วช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามแนวทาง และ
หลักการที่ กสว. กำหนดและนำไปเปนแนวปฏิบัติ
3. การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขอให สกสว. มอบหมายการบริหารและจัดการทุนของโครงการที่มีสถานะปกติ
(จำนวน 102 โครงการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) ใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ตามมติ กสว. ที่

- 12 กำหนดไวเดิม ยกเวนบางโครงการที่มีเหตุผลอันสมควร ทีไ่ มสามารถมอบหมายให วช. ดำเนินการได โดยตองทำ
เรื่องชี้แจงตอ กสว. ใหรับทราบตอไป
4. การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 ขอให สกสว. มอบหมายการบริหารและจัดการทุนของโครงการที่มีสถานะปกติ
(จำนวน 7 โครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564) ประกอบดวยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) จำนวน 1 โครงการ และโครงการพัฒนาเครือขายวิจัยนานาชาติ (IRN) จำนวน 6 โครงการ ใหสำนักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.) ตามมติ กสว. ที่กำหนดไวเดิม และขอให สกสว. เรงรัดการสิ้นสุดโครงการวิจัยที่มี
สถานะปกติ จำนวน 42 โครงการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ดังนี้
1. โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ของ สกสว. จำนวน 892 โครงการ ประกอบดวย
โครงการที่มีสถานะปกติจำนวน 40 โครงการ และโครงการที่มีสถานะลาชา
2. และผิดสัญญา รวม 852 โครงการ (โครงการลาชา จำนวน 11 โครงการ โครงการผิดสัญญา
จำนวน 508 โครงการ และโครงการที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาที่สงรายงานฉบับสุดทายแลว จำนวน 333
โครงการ) โดยมีโครงการวิจัยที่สงรายงานฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว อยูระหวางปดโครงการ จำนวน 128
โครงการ และโครงการที่สิ้นสุดโครงการ จำนวน 47 โครงการ (ลดลงรอยละ 4.40 ของจำนวนโครงการ ณ วันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
3. โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ของ วช. จำนวน 2,681 โครงการ โดยมีโครงการที่
สิ้นสุดโครงการแลว จำนวน 207 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด
4. ความกาวหนาในการดำเนินงานโครงการลาชาและผิดสัญญาของโครงการ คปก./พวอ. บัดนี้ ฝาย
ที่เกี่ยวของไดตรวจสอบอายุความรายโครงการและดำเนินการตามสัญญา โดยเตรียมสงจดหมายแจงใหผูที่
เกี่ยวของชำระหนี้ ชดใชทุน หรือดำเนินการตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้ สกสว. อยูในระหวางดำเนินการเสนอ
ระเบียบ กสว. วาดวยการเรงรัดและติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. .... ตอคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. กลาวเพิ่มเติมวา (ราง) ระเบียบ กสว. วาดวยการเรงรัด
และติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งไดรับโอนมาจาก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. .... ที่กำลังดำเนินการอยู จัดทำขึ้นเพื่อใหหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)
ใชบริหารจัดการทุน เพื่อใหนักวิจัยมีวินัยในการทำงานวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยตอไปดวย

ความเห็นและขอเสนอแนะ
ขอให สกสว. รายงานสถานะเงินคงเหลือของกองทุนสงเสริม ววน. เปนรายไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อนำ
งบประมาณดังกลาวมาใชในการจัดสรรงบประมาณในสวนที่มีความจำเปนตอไป ดังนี้
1. งบประมาณคางจายของโครงการวิจัยที่ดำเนินการยกเลิกสัญญา และยุติสัญญาที่ไมมีความ
จำเปนตองเบิกจายงบประมาณสวนนี้แลว
2. งบประมาณจากการชดใชทุนคืนตามสัญญาโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมา
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3. งบประมาณคงเหลือของหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ที่ไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จ
ในปงบประมาณนั้น ๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

(ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. 2566-2570

รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรมแห ง ชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 44 (3) กำหนดให ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหนาที่และอำนาจจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.) โดยในระยะที่ผานมา แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (แผนดาน ววน.) พ.ศ.
2563 - 2565 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามลำดับ และแผนดาน ววน. ไดถูกนำไปใชในการกำหนด
ทิศทางการจัดสรรงบประมาณของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ.2563
- 2565 สำหรับหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
เพื่อเป นการกำหนดและกำกั บทิ ศทาง เป าหมายและการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนา ววน.
สำหรับป พ.ศ. 2566 - 2570 ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และเปาหมายของการพัฒนาประเทศ อีก
ทั้งสามารถเชื่อมโยงสงตอและบูรณาการงานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเกิด
Synergy สกสว. จึงไดจัดทำ (ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. 2566-2570 ขึ้น โดยใช
กรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ที่จัดทำโดย
คณะทำงานจั ด ทำกรอบนโยบายและยุ ท ธศาสตร การอุด มศึ กษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม ซึ ่ งมี
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนประธาน และผานความเห็นชอบจาก
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดย
มุงเนนความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติแผนการปฏิรูปประเทศ และกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) พรอมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญของโลก แนวทางสากลในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อบรรลุการพัฒนาอยางยั่งยืน และสถานการณ
ของประเทศจากผลกระทบการแพรระบาดของโควิด-19
การจัดทำ (ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ.2566-2570 นี้ไดดำเนินการโดย
กระบวนการมีสวนรวมกับหนวยงานและผูเกี่ยวของในภาคสวนตาง ๆ อาทิ วันที่ 7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มี
การประชุมระดมสมองผูทรงคุณวุฒิตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีการประชุมพิจารณาภาพรวมแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. 2566
- 2570 ร ว มกั บ หน ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น (PMUs) ผู แ ทนสำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดจัดประชุมเพือ่ พิจารณา OKRs
ของแผนงานรวมกับ PMUs ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดแผนงานที่สามารถนำไปสูการรวมดำเนินงานขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
โดยแผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2566 - 2570 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร และ 26 แผนงาน ซึ่งภายใต
26 แผนงานประกอบดวย 13 แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย (เปนระดับแผนงานยอย) ทั้งนี้
จุดมุงเนนนโยบาย มี 4 ยุทธศาสตร 26 แผนงาน และ 13 แผนงานสำคัญ (Flagship)

- 14 ทั้งนี้ (ราง) แผนดาน ววน.ป พ.ศ.2566-2570 ไดนำเสนอเพื่อขอความเห็นจากคณะอนุกรรมการ
จัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่
10 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยมีขอเสนอแนะในหลักการสำคัญ เชน Priority & Phasing การยกระดับแผนงาน
สำคัญ (Flagship) ใหเห็นเปนจุดเนนของยุทธศาสตร ระบบการรวมสนับสนุนทุนรูปแบบตาง ๆ กับภาคเอกชน
และภาคีตาง ๆ ในการรวมขับเคลื่อน และเนนใหตรงความตองการของผูใชประโยชนเปนตน เพื่อเสนอตอ
กสว. กอนเสนอตอสภานโยบาย ฯ ตอไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. ควรขยายในสวนของอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนของจุด
มุงเนนของนโยบาย (High-Priority Policy) และยุทธศาสตร
2. ควรเพิ่มเรื่อง “การยกระดับความรูของประชาชนดานการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)”
เปนแผนงานที่ 10 ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 โดยอาจพิจารณาระบุไวในแผนงาน F9 หรือ S2 P11 เพื่อสะทอน
ดัชนีวัดระดับความรูดาน Coding ของประชาชน ซึ่งรวมถึงกลุมคนแรงงานและหลังการฟนตัวหลังจาก
สถานการณโรคโควิด-19
3. ควรเพิ ่ ม เรื ่ อ ง “การปรั บ การเรี ย น การสอนเยาวชนให เ ป น ผู  ม ี ส มรรถนะและฉลาดรู  ท าง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร” เปนแผนงานที่ 6 ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 โดยอาจพิจารณาระบุไวในแผนงาน
F12 หรือ S4 P22 เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแตตนน้ำ
4. เรื่อง การยกระดับความรูประชาชนดาน Coding และการปรับการเรียน การสอนเยาวชนเปนผูมึ
ความรูทางวิทยาศาสตรไมใชแผนงานดานวิจัยและนวัตกรรมแตเปนเรื่องของ Science Literacy สำหรับ
บุคลากรซึ่งควรอยูในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการยกระดับศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอใหคณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯ รับไปพิจารณา
5. ควรเพิ่มจุดมุงเนนของนโยบาย (High-Priority Policy) ขอที่ 7 เรื่อง “พลังงานและเคมีชีวภาพใน
การเปลี่ยนของเสีย (Waste) ใหกลายเปนสารออกฤทธิ์” ตามที่สภานโยบายฯ ไดใหความเห็นไวเพื่อนำมา
พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องดังกลาวในไวในสวนของแผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบายและแผนดาน
ววน. ตอไป ทั้งนี้ ขอให สกสว. ตรวจสอบมติของสภานโยบายฯ ตอไป
6. ควรเพิ่มเติมเรื่อง “วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือแพทย” เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง
(Advanced Therapy Medicinal Products; ATMP) ในขอ 2 ของแผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนน
นโยบาย และแผนดาน ววน. ดวย
7. ควรนำรู ป พี ร ะมิ ด ของกรอบนโยบายและยุ ท ธศาสตร อววน. มาแสดงเพื ่ อ ให เ ห็ น ถึ ง ความ
สอดคลองเชื่อมโยงระหวางดานอุดมศึกษา และดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
8. ควรใหฝายเลขานุการที่จัดทำแผนดานอุดมศึกษา และแผนดาน ววน. หารือแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางแผนทั้ง 2 ดาน เพื่อทำใหเกิดความเชื่อมโยง สอดคลอง และลดความซ้ำซอน
9. ควรระบุประเด็นที่ตองการขับเคลื่อนหรือเปาหมายของแผนดาน ววน. ตองการทำใหสำเร็จแทน
การระบุขอความตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ในแผนงาน ดังนี้
9.1 แผนงานเรื่อง “พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาใหสามารถแขงขันได รองรับการขยายตัว
ดานการคมนาคมขนสงของอาเซียนและพึ่งตนเองได” ซึ่งอยูในยุทธศาสตรที่ 1
9.2 แผนงานที่ 5 ของยุทธศาสตรที่ 2 เรื่อง “พัฒนาสังคมคุณธรรม แกไขปญหาคอรรัปชัน และ
เสริมสรางธรรมาภิบาล” ซึ่งอยูในยุทธศาสตรที่ 2

- 15 9.3 แผนงานที่ 7 ของยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานเรื่อง “สังคมไทยไรความรุนแรง ประชาชนมี
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต”
9.4 แผนงานที่ 9 ของยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานเรื่อง “ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
10. กรรมการบางทานเห็นควรสนับสนุนใหใชรูปแบบที่ 2 ของยุทธศาสตรที่ 1 เนื่องจากทำใหเรื่อง
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) มีความชัดเจนขึ้น โดยมีความเห็นที่เกี่ยวของ
กับ BCG ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
10.1 ยุทธศาสตรที่ 1 รูปแบบที่ 2 แผนงานขอ 5 ควรเพิ่มขอความในการ Cross Platform ของ
BCG ดวย เชน การทำเกษตรอัจฉริยะตองใชเทคโนโลยีดาน AI ดิจิทัล และ Robotic
ดานการแพทย เขามาดำเนินการดวย เปนตน
10.2 เรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ควรเพิ่มประเด็น
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ตองอนุรักษ
ฟนฟู เพิ่มเติมจากเรื่องเศรษฐกิจ
10.3 ควรแยกเรื ่ อ ง เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular Economy) ออกมาเพื ่ อ ให เ กิ ด การ
ขับเคลื่อนไดตามเปาหมาย เนื่องจากประเทศไทยใหความสำคัญในเรื่องดังกลาวนอย
11. ควรพิจารณาการวิเคราะหหุนสวนทางยุทธศาสตรที่สำคัญในประเทศไทย เพื่อสรางกลไกการ
เชื่อมโยงเชิงนโยบายระหวางภาคเศรษฐกิจ และภาควิจัยและนวัตกรรม โดยอาจพิจารณาระบุขอความไวใน
เปาประสงคของยุทธศาสตรที่ 3 หรือระบุไวในขั้นตอนของแผนปฏิบัติการตอไป
12. ควรขยายความ “กลไกคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” ที่อยูในสวนของ
ของกลไกการขับเคลื่อนแผนดาน ววน. วาเปน กลไกที่จะทำใหเกิดการบูรณาการรวมกับหนวยงาน และกองทุน
อื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนระบบ ววน. ตอไป โดยเปาหมายไมไดขับเคลื่อนเฉพาะในสวนของกองทุนสงเสริม ววน.
13. แผนงานที่ 26 เปนงานเชิงนโยบาย ซึ่ง สกสว. และ วช. จะตองรับผิดชอบ โดยการดำเนินการมี
ผลตอเนื่องในการจัดระบบงบประมาณที่เห็นชอบอนุมัติ ให สกสว. และ วช. สามารถขอรับงบประมาณเชิง
นโยบายในสวนนี้ได

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. 2566-2570 และขอใหนำ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาพิจารณาประกอบ เพื่อเสนอตอสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.2

การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนประธานกรรมการ และ
ผูแทนของ กสว. เพื่อดำรงตำแหนงในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่ประชุมมีมติถอนระเบียบวาระนี้
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ระเบียบวาระที่ 4.3

การแต ง ตั ้ ง อนุ ก รรมการเพิ ่ ม เติ ม ในคณะอนุ ก รรมการจั ด ทำแผนด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ

รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา เนื่องจาก ดร.ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล
ไดลาออกจากการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตร ใน กสว. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับ
กสว. ตั้งแตวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป นั้น
เพื่อใหการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการ
จัดกรอบวงเงินงบประมาณไดรับความเห็นและขอเสนอแนะที่รอบดานเพื่อประโยชนในการจัดทำนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศและกรอบวงเงินงบประมาณประจำป
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ
ที่มุงผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกลาวใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนอื่น ๆ ตามมาตรา 41 (1)
และ (2) แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร ฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
มีมติเห็นสมควรใหแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.ณัชชา พันธุเจริญ เปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทำแผน
ดานวิทยาศาสตร ฯ ทดแทนตำแหนงที่วางลง

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ขอให ศาสตราจารย ดร.ณัชชา พันธุเจริญ เปนอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนดานวิทยาศาสตร ฯ เพื่อใหความเห็นและขอเสนอแนะในการวางแผนและกรอบวงเงินงบประมาณของการ
วิจัยพื้นฐานดานสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
2. ขอให ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค เปนอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนดานวิทยาศาสตร ฯ เพื่อไดรับความเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในดานวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.ณัชชา พันธุเจริญ และศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค
เปน “อนุกรรมการ” เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรมและการจั ด กรอบวงเงิ น งบประมาณ ตามประกาศ กสว. เรื ่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบวงเงิน
งบประมาณ (ฉบับที่ 2) และขอใหฝายเลขานุการดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.4

การแตงตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการดานระบบการบริหาร
จัดการขอมูล และฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.คมกฤต เล็ ก สกุ ล รองผู  อ ำนวยการ สกสว.นำเสนอว า ตามที่ ค ณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดมีประกาศแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานระบบการบริหารจัดการ
ขอมูล และฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไปแลวนั้น
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ของระบบบริหารจัดการขอมูลอยางสมบูรณ และการดำเนินงานคณะอนุกรรมการดานระบบการบริหาร
จัดการขอมูลและฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สกสว. จึงเสนอพิจารณาแตงตั้ง “ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร” ตำแหนง รักษาการผูอำนวยการกลุมภารกิจ
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) เปน “อนุกรรมการ” เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการดานระบบการบริหารจัดการขอมูลและฐานขอมูล
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. ไดแจงเพิ่มเติมวา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานระบบ
การบริหารจัดการขอมูล ฯ ไดมีมติวาขอใหหนวยงานในระดับนโยบาย (สอวช. และ สกสว.) และหนวยบริหาร
จัดการทุน (PMU) สงรายชื่อจำนวนไมเกิน 5 คน ประกอบดวย
1) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer หรือ CIO) ในระดับ
รองหัวหนาหนวยงาน
2) หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
3) ผูรับผิดชอบหลักในการดูแลขอมูลของหนวยงาน ไมเกิน 3 คน
เพื่อใหเกิดการประสาน กำหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล และใชงานระบบขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมี
การจัดอบรมที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลดังกลาวตอไป

ความเห็นและขอเสนอแนะ
นอกจากการแตงตั้ง ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร แลว ขอใหแตงตั้ง นางวนิดา บุญนาคคา ผูอำนวยการ
สำนักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สป.อว. ซึ่งเคยดูแลระบบฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐานภาครัฐดาน
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Data Bank หรื อ STDB) เป น
อนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการดานระบบการบริหารจัดการขอมูลฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบแตงตั้ง ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร และนางวนิดา บุญนาคคา เปน “อนุกรรมการ”
เพิ ่ ม เติ ม ในคณะอนุ ก รรมการด า นระบบการบริ ห ารจั ด การข อ มู ล และฐานข อ มู ล ด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศ กสว. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดาน
ระบบการบริหารจัดการขอมูลและฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่
2) และขอใหฝายเลขานุการดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.5

การเสนอคำขอรับงบประมาณเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
“แผนงานการวิจัยเพื่อแกปญหาเรงดวนจากการระบาดโรคในสัตวเศรษฐกิจ
ที ่ ส ำคั ญ กรณี โ รคลั ม ป ส กิ น ” ของสำนั ก งานพั ฒ นาการวิ จ ั ย การเกษตร
(องคการมหาชน)

ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง รองผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานสังคม สิ่งแวดลอมเชิง
พื้นที่และความเหลื่อมล้ำ นำเสนอวา สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) เสนอขอรับ
งบประมาณเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเสนอเปนแผนงานใหม “แผนงานการวิจัยเพื่อ
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แกปญหาวิกฤตของประเทศ พรอมของบประมาณเพิ่มเติมจากการแพรระบาดโรคลัมปสกิน ในโค - กระบือ ซึ่ง
เปนโรคอุบัติใหม (Emerging Disease) ที่ไมเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากอน การแพรระบาดจากการกระจาย
เชื้อไวรัสโรคลัมปสกิน (Lumpy Skin Disease) ของโค - กระบือ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผานมา สงผล
ใหเกิดความเสียหายแกเกษตรกรผูเลี้ยงโค - กระบือ จากการลมปวยและตายดวยเชื้อไวรัสของโค - กระบือ
ปจจุบันมีการระบาดของโรคลัมปสกิน ครอบคลุมพื้นที่ 62 จังหวัดของประเทศไทย มีโคและกระบือติดเชื้อ
แสดงอาการป วยสะสม จำนวน 519,361 ตัว ตายสะสม จำนวน 34,761 ตัว ขณะนี้กรมปศุส ัตว ได อ อก
มาตรการควบคุมโรค ไดแก ชะลอการเคลื่อนยายโคในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ควบคุมแมลงพาหะ จัดทีม
นายสัตวแพทยในการรักษาสัตวปวยและนำเขาวัคซีนเชื้อเปนในการควบคุมปองกันโรค จำนวน 60,000 โดส
ซึ่งไมเพียงพอตอการควบคุมโรค
จากฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสัตว ป พ.ศ. 2564 ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีจำนวนโคเนื้อ 7.6 ลานตัว โคนม 0.81 ลานตัว และกระบือ 1.5 ลานตัว ประมาณการวัคซีน
ทั้งสิ้น 9 ลานโดส สำหรับการฉีดในปนี้คิดเปนมูลคาประมาณ 450 ลานบาท แตวัคซีนที่มีจำหนายในทองตลาด
เปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนแรง (Live-attenuated Virus Vaccine) ทำใหมีความเสี่ยงในการระบาดของโรค
จากสายพันธุของวัคซีนเอง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณกรณีฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคลัมปสกิน ในโค - กระบือ ตาม
ขอมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ จำนวนทั้งสิ้น 684,218,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการควบคุม
โรคลัมปสกินในโค - กระบือ พบวารัฐบาลตองเสียงบประมาณในการจัดการเพื่อแกปญหาโรคดังกลาวเปน
จำนวนมาก และเปนเพียงการแกปญหาเฉพาะหนาในชวงแรกเทานั้น เนื่องจากโรคลัมปสกินเปนโรคอุบัติใหม
ที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยจึงยังไมเคยมีการศึกษา การเฝาระวัง การรักษาและการใชวัคซีนในสัตวสำหรับ
ควบคุมและปองกันโรคในประเทศมากอน ดังนั้นเพื่อใหการแกปญหาการระบาดในภาวะเรงดวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สวก. จึงไดจัดประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมปศุสัตว หนวยงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต และผูทรงคุณวุฒิดานโรคระบาดสัตว เปนตน เพื่อหาแนวทางในการ
แกไขปญหาโรคลัมปสกิน รวมถึงมาตรการควบคุมและปองกันโรคอุบัติใหมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดความ
สูญเสียทางดานเศรษฐกิจ คาใชจายในการดูแลรักษาสัตวปวย อีกทั้งมีมาตรการเฝาระวังเตรียมพร อม
สถานการณในอนาคต สวก. ในฐานะหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และเปนองคกรที่มีพันธกิจ สงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยการเกษตรจึงขอเสนอเพิ่มแผนงานใหม “แผนงานการวิจัยเพื่อแกปญหาเรงดวน
จากการระบาดโรคในสัตวเศรษฐกิจที่สำคัญ กรณีโรคลัมปสกิน” (ประกอบดวย 2 โครงการ) ภายใตโปรแกรม
17 การแกปญ หาวิ ก ฤตของประเทศ พร อมทั้งขอรับงบประมาณเพิ ่ม เติม ระหวา งป (Reprogramming)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สกสว. ไดทำการวิเคราะหขอเสนอของแผนงานฯ และนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาขอเสนอแผนงาน
ดังกลาว ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบ
วงเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดังนี้
1. จากการวิเคราะหแผนงานการวิจัยฯ พบวา มีรายละเอียดชัดเจน ครบถวน มีความสอดคลอง
กับ แผนดาน ววน. มีเปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน และไมมีความซ้ำซอนกับ
แผนงานใดในแผนดาน ววน. และหนวยงานอื่นๆ
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ที่สำคัญ กรณีโรคลัมปสกิน มีรายละเอียดผลผลิตที่ชัดเจนตามที่เสนอ และไดผานการวิเคราะห
โดยผูทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลว
3. สกสว. ไดตรวจสอบงบประมาณกองทุนสงเสริม ววน. ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มี
ประมาณการเงินคงเหลือของกองทุนฯ จำนวน 1,068,870,000 บาท เมื่ออนุมัติการขอรับ
งบประมาณเพิ่มเติมตามแผนงานการวิจัยเพื่อแกปญหาเรงดวนจากการระบาดโรคในสัตวฯ
จากกองทุนสงเสริม ววน. จำนวน 10,500,000 บาท ( งบอุดหนุน จำนวน 10,000,000 บาท
และงบบริหารจัดการ จำนวน 500,000 บาท ) ให สวก. จะทำใหกองทุนฯ มีสถานะเงิน
คงเหลือ จำนวน 1,058,370,000 บาท
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบขอมูลการใชจายงบประมาณของ สวก. ที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ
พ.ศ.2564 สวก. มีการจัดสรรงบประมาณทั้งที่ทำสัญญาและอยูระหวางการจัดทำสัญญาครบถวนแลว โดยใช
งบประมาณไปแลวกวารอยละ 106
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในกรณีที่หนวยงานมีความจำเปน
เรงดวน และยื่นคำของบประมาณเพิ่มเติมหลังจากทีม่ ีการเสนอโครงการ และขอรับงบประมาณของหนวยงานแลว
จะตองดำเนินการตามประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑการปรับงบประมาณระหวางปงบประมาณ การจัดทำคำขอ
งบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญและจำเปนเรงดวน พ.ศ. 2564 หาก
การเปลี่ยนแปลงวงเงินในโปรแกรมเดียวกัน และไมกระทบตอ OKRs สามารถดำเนินการไดโดยหนวยบริหารและ
จัดการทุน แตหากกระทบตอ OKRs ตองแจง กสว. ในขณะเดียวกัน กรณีมีเงินเหลือจากการดำเนินการตาม
โปรแกรม หนวยบริหารและจัดการทุนจะตองนำสงเงินสวนที่เหลือคืนใหแกกองทุน ววน. ตอไปดวย

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรตรวจสอบความจำเปนในการผลิตวัคซีน และในปจจุบันมีการผลิตวัคซีนในเรื่องดังกลาว
แลวหรือไม เนื่องจากการวิจัยใชระยะเวลานาน และควรคำนึงถึงการตอบโจทยในการแกปญหาดวย ซึ่งควร
ตรวจสอบขอมูลจากผูเชี่ยวชาญตอไป โดย ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง กลาววา จากการตรวจสอบขอมูลจาก
สวก. แจงวาวัคซีนที่มีอยูในปจจุบันผลิตจากเชื้อเปน ซึ่งอาจกอใหเกิดการแพรระบาดของโรค โดยโครงการวิจัย
นี้เปนการผลิตวัคซีนจากเชื้อตาย สกสว. ไดตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงการยืนยันวา ใน
ปจจุบันยังไมมีการผลิตวัคซีนจากเชื้อตาย
2. ควรพิจารณาวา การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในระดับโครงการวิจัยเปนบทบาทหนาที่ของ
กสว. หรือไม โดยมีขอสังเกตวาการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในระดับโครงการวิจัยควรไดรับการพิจารณาตาม
กระบวนการของหนวยรับงบประมาณ หรือกระบวนการของกองทุนสงเสริม ววน. โดยผูอำนวยการ สกสว.
ตอบวา ขอ 9 ของหลักเกณฑ กสว. วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนของหนวยบริหารและจัดการทุนซึ่งไดรับ
งบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. พ.ศ. 2563 ระบุวา การเปลี่ยนแปลงวงเงินในโปรแกรมเดียวกันของ
PMU สามารถดำเนินการไดไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินงบประมาณแผนงานนั้น โดยไมกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงค และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการ นอกจากนี้การเพิ่มงบประมาณโดยนำเงินคงเหลือของ
กองทุนสงเสริม ววน. มาใช เปนการกระทบตองบประมาณคงเหลือในกองทุนสงเสริม ววน. ในภาพใหญ และ
ยังไมไดกำหนดวาเปนอำนาจของผูอำนวยการ สกสว. หรือคณะอนุกรรมการ เนื่องจากกระทบตอภาพใหญ จึง
ควรเสนอตอ กสว. เพื่อพิจารณา
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เรงดวน เสนอใหคณะอนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่งพิจารณาความจำเปนเรงดวนของโครงการวิจัย
4. ขอให สกสว. ตรวจสอบขอมูลกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหนาย ของกรมปศุสัตววา
ดำเนินการเรื่องการผลิตวัคซีนโรคลัมปสกินอยูหรือไม เพื่อลดความซ้ำซอนของการสนับสนุนงบประมาณ
5. ควรกำหนดเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป (Reprogramming) ของ สวก. ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการ “แผนงานการวิจยั เพื่อแกปญหาเรงดวนจากการระบาดโรคในสัตวเศรษฐกิจที่
สำคัญ กรณีโรคลัมปสกิน” จะตองไมซ้ำซอนกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหนาย ของกรมปศุสัตว

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการเสนอคำขอรับงบประมาณเพิ่มเติมโปรแกรม 17 การแกปญหาวิกฤตของประเทศ
เพื่อดำเนินการ “แผนงานการวิจัยเพื่อแกปญหาเรงดวนจากการระบาดโรคในสัตวเศรษฐกิจที่สำคัญ กรณี
โรคลัมปสกิน” โดย สวก. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป (Reprogramming) ของ สวก. ในปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อดำเนินการ “แผนงานการวิจัยเพื่อแกปญหาเรงดวนจากการระบาดโรคในสัตวเศรษฐกิจที่สำคัญ
กรณีโรคลัมปสกิน” จำนวน 10,500,000 บาท (สิบลานหาแสนบาทถวน) จากงบประมาณคงเหลือของกองทุน
สงเสริม ววน. โดยมีเงื่อนไขวา การอนุมัติงบประมาณดังกลาวจะตองไมซ้ำซอนกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจำหนาย ของกรมปศุสัตว
3. ขอรับรองมติในเรื่องนี้ เพื่อ สกสว. จะนำไปใชดำเนินการตอไปได
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(ราง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2565

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไขและการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 กำหนดใหกรมบัญชีกลาง
ดำเนินการใหหนวยงานของรัฐจัดทำบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อกำหนด
ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานในแตละปบัญชี ภายใตกรอบหลักเกณฑ วิธีการ เกณฑการประเมิน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการประเมินผลการดำเนินงานที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียนกำหนด อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทุนหมุนเวียนใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน
สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงคทุนหมุนเวียน
สำหรับการประเมินผลทุนหมุนเวียนประจำปบัญชี 2565 กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือแจงใหกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) รับทราบปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลฯ และกรอบ
หลักเกณฑการประเมินผลฯ ประจำปบัญชี 2565 พรอมกันนี้ไดใหทุนหมุนเวียนจัดทำ (ราง) ตัวชี้วัดตามกรอบ
หลักเกณฑการประเมินผลฯ ประจำปบัญชี 2565 โดยรางตัวชี้วัดดังกลาวจะตองผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจะตองแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงาน หรือมอบหมายกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ไมนอยกวา 3 คน เขารวมประชุมหารือ 3 ฝาย
รวมกับกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา เพื่อหารือ (ราง) ตัวชี้วัดตอไป
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ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสงเสริม ววน. ประจำปบัญชี 2565 ตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้
1. ดานการเงิน
2. ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียดานการเงิน
3. ดานการปฏิบัติการ
4. ดานการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
5. ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง
6. ดานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง
โดยตัวชี้วัดดานที่ 4 - 6 เปนตัวชี้วัดรวม ซึ่งกรมบัญชีกลางจะกำหนดหนวยวัด น้ำหนัก คาเกณฑวัด
และการปรับคาเกณฑวัดตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2565
กรมบัญชีกลางไดจัดทํากรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี
2565 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนแลว โดยมีตัวชี้วัด 6
ดาน แบงเปน 2 ประเภท คือ 1) ตัวชี้วัดที่ทุนหมุนเวียนเสนอ (ดานที่ 1-3 ยกเวนตัวชี้วัดที่ 2.1) โดย สกสว. ได
รางตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ สกสว. พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) และ 2) ตัวชี้วัดภาคบังคับ
(ตัวชี้วัดที่ 2.1 และดานที่ 4-6)
เนื ่ อ งด ว ยในป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบั ญ ชี ก ลางกำหนดให สกสว. เสนอรายชื่ อ
คณะอนุกรรมการเพื่อเขารวมประชุมหารือ 3 ฝาย กับกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร
ปอเรชั่น จํากัด) เพื่อหารือ (ราง) ตัวชี้วัดกอนเขาสูขั้นตอนการจัดทําบันทึกขอตกลงตอไป ซึ่งคณะอนุกรรมการ
ตองประกอบดวย ตัวแทนของกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอยางนอย 3 คน และตัวแทนจากทุนหมุนเวียน
สกสว. จึงเสนอคณะอนุกรรมการจัดทําและกํากับติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานกองทุนสงเสริม
ววน. ประกอบดวยกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 3 คน และตัวแทนจากทุนหมุนเวียน 9 คน ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย
ประธานอนุกรรมการ
2. ศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน
อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
อนุกรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยเชิญโชค ศรขวัญ
อนุกรรมการ
6. รองศาสตราจารย ดร.คมสัน สุริยะ
อนุกรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพัฒชนม จริยะพันธุ
อนุกรรมการ
8. รองศาสตราจารย ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
อนุกรรมการ
9. นายพิศุทธ เกิดปญญา
อนุกรรมการ
10. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
อนุกรรมการและเลขานุการ
11. นายธนิสร เกษมสันต ณ อยุธยา
ผูชวยเลขานุการ
12. นางสาวจอมสุรางค ชุมสาย ณ อยุธยา
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่ ดังตอไปนี้
1. เขารวมประชุมหารือ 3 ฝาย กับกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษาเพื่อหารือ (ราง) ตัวชี้วัด
กอนเขาสูขั้นตอนการจัดทำบันทึกขอตกลง
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ดําเนินงานกองทุนสงเสริม ววน. ประจำปบัญชี 2565 และ 2566
3. กำกับติดตามการดำเนินงานของกองทุนสงเสริม ววน. ตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง
4. ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ กสว. มอบหมาย
ทั้งนี้ ใหคณะอนุกรรมการชุดนี้ มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป นับจากวันประกาศเปนตนไป

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ (ราง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสงเสริม ววน. ประจำปบัญชี 2565
ตามที่ฝายเลขานุการนำเสนอ
2. เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําและกํากับติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ดําเนินงานกองทุนสงเสริม ววน. ตามที่ฝายเลขานุการนำเสนอ
3. ขอรับรองมติในเรื่องนี้ เพื่อ สกสว. จะนำไปใชดำเนินการตอไปได
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การขออนุมัติใชแผนกลยุทธของ สกสว. (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) เปนแผน
ยุทธศาสตรของกองทุนสงเสริม ววน. พ.ศ. 2564-2566 ฉบับทบทวน เพื่อให
เปนไปตามขอตกลงของกรมบัญชีกลาง

รศ.ดร.พงศ พั นธ แก วตาทิ พย รองผู  อำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามบันทึ กข อตกลงการ
ประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2564 ระหวาง กระทรวงการคลังกับกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ระบุวาคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจะตองมีการกำหนดทิศทาง
ยุทธศาสตรและเปาประสงคที่สอดคลองกับวัตถุประสงคจัดตั้ง และพันธกิจของทุนหมุนเวียน และจัดใหมีหรือ
ทบทวนแผนปฏิ บัติการระยะยาว (3-5 ป ) หรื อแผนงานระยะยาว เพื่ อใช ใ นป ตอไป โดยมีเนื้ อหาสำคัญ
ประกอบดวย
1) วิสัยทัศน
2) พันธกิจ
3) วัตถุประสงค นโยบาย/ เปาหมาย
4) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome)
5) ยุทธศาสตร
6) เปาหมายหลัก
7) รายละเอียดการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
โดยที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2564 ไดมี
มติอนุมัติ (ราง) แผนกลยุทธ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธในการจัดทำแผนกลยุทธ สกสว. พ.ศ. 2564 - 2566 สกสว.
ไดกำหนดกรอบแนวคิดที่สำคัญ ดังนี้
1. ทบทวนแผนกลยุทธ ฉบับ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับเนื้อหาบางสวน) เพื่อใหมีความกระชับ ชัดเจน
และมีความสอดคลองเชื่อมโยงดีมากขึ้น
2. ปรับแนวทางการเขียนใหเปนเชิงกลยุทธมากขึ้น
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ระบบ ววน.
4. ปรับตัวชี้วัดใหอยูในระดับ (Output Outcome หรือ Impact) ใหมากที่สุด
5. ทำการ Deploy แผนกลยุทธโดยใชหลักการ TQM ผานแผนปฏิบัติการ และแผนการบริหาร
ความเสี่ยง (อยูระหวางดำเนินการ)
โดยแผนกลยุ ท ธ สกสว. พ.ศ. 2564 – 2566 ประกอบด ว ย 5 กลยุ ท ธ 11 เป า ประสงค แ ละ
Corporate KPI จำนวน 12 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารการประชุม
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. ใหขอมูลเพิ่มเติมวาคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ได
พิจารณามาแลว โดยมีบางสวนเปนกระบวนการที่ กสว. ไดใ หนโยบายไววาในป นี้และปต อไปจะตองมี
กระบวนการบูรณาการ และหาพันธมิตรเพื่อสนับสนุนระบบ ววน. ในประเทศเพิ่มเติมขึ้น โดยใชกลไกกองทุน
สงเสริม ววน. เปนสวนหนึ่งในการดำเนินงานหรือทำหนาที่สนับสนุนในเชิง Ecosystem เพื่อทำใหสามารถ
ดำเนินงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางมูลคาใหทั้งผูลงทุนเอง และประเทศตอไป

มติที่ประชุม อนุมัติใชแผนกลยุทธของ สกสว. (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) เปนแผนยุทธศาสตรของกองทุน
สงเสริม ววน. พ.ศ. 2564-2566 ฉบับทบทวน เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงของกรมบัญชีกลาง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบและขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

ความกาวหนาในการดำเนินงานภายใตโปรแกรมที่ 17 เรื่อง การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องโควิด-19

ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ นำเสนอวา สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ไดรับหนาที่เปนศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทยและการวิจัยและพัฒนา (ศปก. นวัตกรรมทางการแพทยฯ) ซึ่ง
เปนกลไกสำคัญของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยทำหนาที่รวบรวม
จัดทำ วิเคราะหขอมูลนวัตกรรมการแพทยการวิจัย และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมดานการแพทยฯ การวิจัยและพัฒนา
เพื่อเรงแกไขสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จากการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จนถึงปจจุบัน มีความกาวหนาในการดำเนินงานภายใตโปรแกรม
17 เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ เรื่องโควิด-19 โดยมีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในประเด็นตาง ๆดังนี้
ระยะที่ 1 ชวงแรกของการระบาดซึ่งยังไมมีขอมูลในเรื่องเชื้อไวรัสมากพอ ไดสนับสนุนการวิจัยที่มี
เปาหมายชัดเจนเพื่อใหไดผลงานวิจัยที่ใชในการควบคุม ปองกัน และรักษาโรคโควิด-19 ทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว ในเบื้องตนเนนที่โครงการที่ไดผลอยางรวดเร็วทันทวงที เนนการสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นศึกษา
ตัวเชื้อและลักษณะพันธุกรรมของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม แบบจำลองทาง
คณิตศาสตรเพื่อเขาใจการแพรกระจายของเชื้อ ชุดตรวจเพื่อวินิจฉัยที่รวดเร็วแมนยำและรวดเร็ว การพัฒนายา
และวัคซีนที่ใชในการควบคุมและปองกัน และการวิจัยในดานอื่นๆ ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ระยะที่ 2 ชวงสถานการณการแพรระบาดเพิ่มมากขึ้น (ชวงวิกฤต) เกิดปญหาการขาดแคลนอุปกรณ
และเวชภัณฑทางการแพทย รวมทั้งรัฐบาลไดใชมาตรการตาง ๆ เพื่อยับยั้งการแพรระบาด ไดสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุปกรณ และเวชภัณฑทางการแพทย หรืออุปกรณที่ใชทดแทนทางการแพทย
สำหรับระยะสั้น เนนใหมีเพียงพอสำหรับบุคลากรทางการแพทยฯ ซึ่งเปนทรัพยากรสำคัญสำหรับสถานการณ
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ของประเทศ รวมทั้งเปนการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณวิกฤตดานสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นไดอีกใน
อนาคต โดยเนนในประเด็นอุปกรณปองกันและวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย เชน หนากาก N95 ชุดปลอดเชื้อ
และหนากากความดันบวก (PPE และ PAPR) เปนตน นอกจากนั้นยังไดพัฒนาระบบ IT/AI เพื่อนำเทคโนโลยี
มาสนับสนุนทั้งการทำงานของบุคลากรทางการแพทย ตลอดจนสนับสนุนการใชชีวิตในสมดุลวิถีใหม การวิจัย
และพัฒนาระบบหองและการปรับอากาศแรงดันลบ (Negative-pressure Facilities) และโรงพยาบาลสนาม
รวมถึงงานวิจัยดานสังคม และการศึกษาผลกระทบทาง เศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และ
การวิจัยดานวัคซีนในประเทศไทยรวมกับสถาบันวัคซีนแหงชาติ
ระยะที่ 3 ชวงผอนปรนมาตรการ ถึงแมวาประเทศจะสามารถควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 ไดมีการ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากสถานการณการ
แพรระบาดของโควิด-19 รวมทั้งยังสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคงดาน สาธารณสุขของประเทศ
ที่ยงั มีความจำเปนตองดำเนินการ เชน การพัฒนาและการใชประโยชนจากชุดตรวจวินจิ ฉัย การพัฒนาวัคซีนโดยเฉพาะ
ในระยะการทดสอบในสัตวทดลอง การทดสอบในมนุษย หรือการเตรียมการดานเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัคซีนโควิด-19 และ
ระบบบริหารจัดการในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 เปนตน
ระยะที่ 4 ชวงระบาดระลอกใหม ไดมีการขยายผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานและนำ
ผลงานวิจัยไปใชในสถานการณจริง โดยไดใหความสำคัญการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใชในการแกปญหา วิกฤตโค
วิด-19 ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนไทยอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มมีการระบาด โดย
ประเด็นที่ใหความสำคัญเปนอันดับแรกๆ ซึ่ง วช. ใหการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นการถอดรหัส
พันธุกรรม และระบาดวิทยา การดูแลและรักษาผูป วย การแพรเชื้อจากสัตวสูคน นวัตกรรมทางการแพทย วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือทางการแพทย วัคซีนโควิด-19 การวิจัยเพื่อลดผลกระทบดาน เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาและระบบบริหาร
จัดการสถานการณโควิด-19 และการสนับสนุนและเรงศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลและอาการขางเคียงของวัคซีน
เพือ่ นำขอมูลที่ไดไปจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายตอไป ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผานมาทำใหเกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดในหลายดาน
โดยมีขอมูลของการสนับสนุนงานวิจยั และนวัตกรรมประจำป 2563 – 2564 ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ขอให วช. พิจารณาขอมูลเพิ่มเติมวาจากการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยและนวัตกรรมประจำป 2563
โครงการวิจัยที่ดำเนินการใน 3 ประเด็นการวิจัย ไดแก 1) เรื่องการถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา จำนวน 15
โครงการ 2) เรื่องการดูแลและรักษาผูปวย จำนวน 15 โครงการ และ 3) เรื่องการวิจัยเพื่อลดผลกระทบดานเศรษฐกิจ
สังคม และสาธารณสุข และการศึกษา จำนวน 66 โครงการ นั้น มีโครงการวิจยั ใดไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว โครงการใด
เปนโครงการตอเนื่อง และผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ เพื่อนำขอมูลไปดำเนินการ หรือสงขอมูลใหกระทรวงอื่นที่
รับผิดชอบตอไป
2. ประเด็นการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมทางการแพทยวัสดุอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย เชน การ
ผลิตหนากาก N95 เปนตน ควรติดตามผลผลิตจากงานวิจัยวามีการถายทอดเทคโนโลยีใหแกภาคเอกชนใน
ประเทศไทยนำไปผลิตเพื่ อลดการนำเข าจากต างประเทศหรือไม โดยในขณะนี้ มี การพัฒนาการทดสอบ
มาตรฐาน N95 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เรียบรอยแลว
3. ขอให วช. ดำเนินการใสขอมูลงานวิจัยในระบบ NRIIS เพื่อให สกสว. ไดเห็นภาพการทำงานเชิง
นโยบายที่ดำเนินการรวมกับกระทรวง อว. (ตั้งแต ดร.สุวิทย เมษินทรีย เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง อว.) วา
ไดดำเนินการตามเปาหมายแลวหรือไม เพื่อพิจารณาความตอเนื่องและยั่งยืนของการดำเนินงานวิจัยตอไป
4. จากกระบวนการประชุมปรึกษาหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดมีการวิเคราะหหนวยงานที่สามารถ
ชวยขับเคลื่อน หรือรับทุนไปในเชิง Sub-contact เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยอยบางประเด็น นอกเหนือจาก
หนวยงานขอรับทุนเพื่อทำเฉพาะของหนวยงานนั้นเองหรือไม โดย ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอำนวยการ วช. กลาว
วา กรอบการทำงานในภาวะเรงดวนไดดำเนินการรวมกับกรมการแพทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
และหนวยงานอื่น ๆ ไดเขามารวมตั้งแตการคัดกรองโจทยวิจัย ซึ่งตอมางานวิจัยเรื่องวัคซีน กรมการแพทยได
เปนศูนยรวมหนวยวิจัย และโครงการวิจัยที่เกี่ยวของในการติดตามประเมินประสิทธิภาพวัคซีน โดยมีการ
ทำงานตามลำดับมาที่หนวยงานบริหารและจัดการทุน (PMU) ทั้งเชิงการติดตาม และเชิงนโยบาย ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. กองทุ น ส ง เสริ ม ววน. ควรประสานกั บ สถาบั น วั ค ซี น แห ง ชาติ เพื ่ อ เก็ บ ข อ มู ล การจั ด สรร
งบประมาณที่สถาบันวัคซีนแหงชาติไดรับจากงบประมาณกลางประมาณ 400 ลานบาท ไปยังหนวยงานตาง ๆ
ซึ่งหลายหนวยงานอยูในกระทรวง อว. โดย ประธาน กสว. กลาววา ขณะนี้ไดมีการทำงานรวมกับสถาบันวัคซีนฯ
ซึ่งหากสถาบันวัคซีนฯ เขามาเปนหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะทาง จะตองนำขอมูลเขาในระบบ NRIIS
เพื่อกองทุนสงเสริม ววน. จะไดรับทราบขอมูลในสวนนี้
6. ควรพิจารณากระบวนการเพิ่มการผลิต (Upscale) โดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับระบบนวัตกรรมดานการแพทยที่สอดคลองกับ BCG โดย วช. ควรทำงานรวมกับหนวย
บริหารและจัดการทุน (PMU) อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันหาผูประกอบการ และนักวิจัยที่เขามาสนับสนุน
และตอยอดงานวิจัยใหนำไปสูการใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. วช. ควรถอดบทเรียนการสนับสนุนทุนวิจัยในกรณีโรคโควิด-19 เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงกลไก
การบริหารจัดการ หรือการออกนโยบาย สัญญาตาง ๆ กรณีเรงดวน โดยยกตัวอยางประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไดแก
7.1 งานวิจัยที่ตองการคำตอบจากงานวิจัยอยางรวดเร็ว แตนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงไดมีการทำงานวิจัย
ภายใตโครงการวิจัย หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับทุนวิจัยตาง ๆ จำนวนมาก จนไมสามารถดำเนิน
งานวิจัยเพิ่มเติมได
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งานวิจัยบางเรื่องไมจำเปนตองดำเนินการตอแลว แตติดเงื่อนไขตามสัญญาการรับทุนวิจัย
ที่ยังคงอยู และตองดำเนินการจนเสร็จสิ้น
7.3 งานวิจัยบางเรื่องที่เคยระบุตัวชี้วัดและเปาหมายเปนการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ ณ
ปจจุบัน อาจไมจำเปนตองนำสงตัวชี้วัดนี้แลว เนื่องจากผลงานที่ไดจากการวิจัยไดนำไปสูการใช
ประโยชนในเชิงนโยบายไปเรียบรอยแลว

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให วช. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 5.2

ความก า วหน า การจั ด ทำ (ร า ง) แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรการวิ จ ั ย และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2565 – 2570

รศ.ดร.คมกฤต เล็ ก สกุ ล รั ก ษาการ ผู  อ ำนวยการกลุ  ม ภารกิ จ การพั ฒ นา ววน. นำเสนอว า ตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมแห ง ชาติ พ .ศ. 2562
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีอำนาจหนาที่ตามมาตรา 41 (11) สงเสริมและ
สนับสนุนการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และบุคคลหรือ
หนวยงานในตางประเทศในดานการวิจัยและนวัตกรรม การถายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี รวมถึงเสนอแนะ
ตอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการ
กำหนดมาตรการ สิทธิประโยชนและแรงจูงใจเพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเกิดผลเปนรูปธรรม และมาตรา 41
(13) กำกับ เรงรัด และติดตามใหมีการจัดทำและการดำเนินการตามแผนดานการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
และ นวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งตามมาตรา 11 (1) ติดตาม ประเมินผลการใชงบประมาณของหนวยงานใน
ระบบวิจัย และนวัตกรรมเพื่อใหเปนไปตามแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
2564 ที่ประชุมไดมีมติแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและ นวัตกรรม” กำหนดให
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว มีอำนาจหนาที่จัดทำนโยบายและแผน เพื่อการพัฒนา บุคลากรการวิจัยทุกระดับ
ทุกประเภท ทุกภาคสวน และแนวทางการสรางแรงจูงใจ หรือสิทธิประโยชน รวมถึงมาตรการอื่นที่เหมาะสม
เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมไดเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการ
ดำเนินการในการจัดทำ (ราง) แผนการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมุงเนน
การพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท (ราง)
นโยบายและยุทธศาสตร อววน. พ.ศ. 2566 – 2570 แผน ววน. พ.ศ. 2566 – 2570 แผนดานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2564 - 2570 นโยบายของรัฐบาลและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสถานการณและแนวโนมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนจำเปนตองศึกษาสถานการณบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมทั้งในและตางประเทศ สถานการณและความตองการบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาที่
สอดคลองกับเปาหมายของพื้นที่และประเทศผานการจัดประชุมภาคีเครือขาย การจัดทำแบบสอบถาม การ
สั ม ภาษณ การประชุ ม กลุ  ม ย อ ย และการสื บ ค น ฐานข อ มู ล ต า ง ๆ เพื ่ อ วิ เ คราะห ห าช อ งว า งและลำดั บ
ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม จากการศึกษาทบทวนแผนระดับตาง ๆ ขอมูล และ
สถานการณที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรม ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ขอ
นำเสนอประเด็นทาทายในการพัฒนาบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

- 27 1. วางแผนและกำหนดทิศทางของการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบวิจัยและ นวัตกรรมอยาง
ชัดเจน ครอบคลุม เทาทันตอสถานการณโลกและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคม เพื่อใหไดกำลังคนสมรรถนะ
สูงและเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง
2. สรางและพัฒนาบุคลากรตามอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศทั้งในปจจุบันและอุตสาหกรรม
แหงอนาคต
3. ใหความสำคัญบุคลากรในทุกกลุมสาขา ทุกชวงวัย รวมถึงใหความสำคัญบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งกำลังคนภายในและตางประเทศ
4. ใหความสำคัญบทบาท การสรางและพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับภาคเอกชน สรางการพัฒนา
แบบสงเสริมกัน ทั้งนี้ ไดกำหนดจุดมุงเนนของ (ราง) แผนการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.
2565 - 2570 จำนวน 8 ประการ ดังนี้
1) พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในสาขา เปาหมายตามความตองการของประเทศ
2) พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3) กำหนดเปาหมายแผนการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรมที่ชัดเจน และสอดคลองกับ
ทิศทางของประเทศ
4) รวมมือกับหนวยงาน/สถาบัน/องคกรหลักทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
บุคลากร วิจัยและนวัตกรรมในแตละกลุมเปาหมาย
5) สรางเสนทางอาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมตลอดชวงวัย
6) สรางความเชื่อมโยง (linkage) ระหวางมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และสถานประกอบการ
7) พัฒนาทั้ง 3 มิติ ประกอบดวย มิติการสราง/ผลิต/จัดเตรียม มิติการพัฒนา/รักษา และมิติ
การเพิ่มโอกาสในการใชประโยชนกำลังคน
8) สราง Eco System ที่เหมาะสมของระบบบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และนำมากำหนด
รายละเอียดเบื้องตนของ (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 2570 โดยประกอบดวย วิสัยทัศน เปาประสงค ยุทธศาสตร/กลยุทธแนวทาง/มาตรการ
ภายใตยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ กลไกการขับเคลื่อนและการติดตาม
ประเมินผล
ประธาน กสว. ใหขอมูลเพิ่มเติมวา กสว. มีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
โดยกฎหมายกำหนดให วช. มีหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย ดังนั้น วช. จึงตองเขามาชวย กสว. ใน
การจัดทำแผนดังกลาว ซึ่งตองเสนอ กสว. เห็นชอบในการนำไปขับเคลื่อนตอไป

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรนำแผนการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 – 2570 ระบุไวในแผนดาน
อุดมศึกษา และยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนดาน ววน. เพื่อลดความซับซอนในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให ดร.พสุ
โลหารชุน หารือรวมกับ ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย เพื่อพิจารณาประเด็นดังกลาวตอไป
2. ควรจำแนกรายละเอียดของบุคลากรวิจัย ประกอบดวยนักวิจัย นักบริหารจัดการงานวิจัย นัก
ประเมิน นักถายทอดเทคโนโลยี เพื่อใหเห็นความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ไดชัดเจน

- 28 3. ควรพิจารณาในเชิงหลักการใหจัดทำระบบการลงทะเบียน หรือระบบขอมูลของนักวิจัยทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อเปนขอมูลสถานภาพบุคลากรวิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งแบบรายบุคคล
และแบบภาระงานเต็มเวลา (Full-Time Equivalent, FTE) ตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให วช. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 6

อื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1

ความกาวหนาในการจัดตั้งกองทุนการพัฒนาอุดมศึกษา

ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดใหขอมูล
เรื่องความกาวหนาในการจัดตั้งกองทุนการพัฒนาอุดมศึกษา โดยกองทุนดังกลาวมีเปาหมายที่จะผลิตบัณฑิต
และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงเพียงพอตอความตองการของภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาประเทศ
และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาใหมๆ และพัฒนาสังคมและชุมชนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลก เกิดการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการวิจัยและสราง
นวั ต กรรมให ต รงกั บ ความต อ งการของประเทศ พั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานของการอุ ด มศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมรวมกับนักวิชาการ สถาบันวิชาการ
และองคกรชั้นนำทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนมุงเปาใหเกิดระบบนวัตกรรมการพัฒนากำลังคนและ
บุคลากรทุกชวงวัยเพื่อตอบโจทยการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรของประเทศอยางมี
คุณภาพ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภานโยบายฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษา และมอบหมายกระทรวง อว. ดำเนินการเสนอกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีตอไป
ในขณะนี้ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และรอง
นายกรั ฐ มนตรี ได น ำเสนอร า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ฯ นี ้ ไ ปยั ง สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เพื ่ อ เสนอต อ
คณะรัฐมนตรีตอไป ขณะเดียวกันกระทรวง อว. ไดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน ของ
กรมบัญชีกลาง เรียบรอยแลว เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวก็จะผานเขาสูกระบวนการตาง ๆ ตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการเสนอ กสว. เพื่อพิจารณานัดหมาย ดังนี้
1. การประชุม กสว. (วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564) วันศุกรที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 16.30 น. ผานระบบการประชุมออนไลน
2. การประชุม กสว. ครั้งที่ 9/2564 วันศุกรที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผาน
ระบบการประชุมออนไลน
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มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการนัดประชุม กสว. (วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564) วันศุกรที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 13.30-16.30 น. ผานระบบการประชุมออนไลน
2. เห็นชอบการนัดประชุม กสว. ครั้งที่ 9/2564 วันศุกรที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 12.00 น. ผานระบบการประชุมออนไลน
เลิกประชุม

เวลา 12.40 น.

(นางสาววริศรา ชื่นอารมย)
(นางสาวสุพัตรา เรืองรุก)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

