(ฉบับรับรอง)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
วันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 18.45 น.
ผานระบบการประชุมออนไลน
*****************************************************************
ที่ปรึกษาและกรรมการผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย
นายวนัส แตไพสิฐพงษ
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.ณัชชา พันธุเจริญ
ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
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
ดร.พสุ โลหารชุน

ที่ปรึกษา

ติดภารกิจ
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ผูเขารวมประชุม
ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

10. รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
11. รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
12. ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
13. รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
14.
15.
16.
17.

ผศ.ดร.ประพัฒชนม จริยะพันธ
ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร
ดร.ฉัตรฉวี คงดี
นางสาวขวัญลดา จันทรทรงกลด

18. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
19. นางสุรรี ัตน ชะนะมา
20. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
21. นางสาวสุจารี สอนงาย
22. นางชลนภา ชื่นชมรัตน
23.
24.
25.
26.
27.

นางสาวเกศกมล ไทยทอง
นางสาวพิมพปวีณ สาพิมพ
นางสาววิภาวี มะมา
นางสุพิชชา สถิตยพนาพร
นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ

รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
ที่ปรึกษาผูอำนวยการ สกสว.
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
ผูเชี่ยวชาญระดับสูง
ผูเชี่ยวชาญระดับสูง
ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานความสามารถในการแขงขัน
รองผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน.
รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
ดานการวิเคราะหแผนและงบประมาณ
รองผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานสังคม สิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่และความเหลื่อมล้ำ
รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานกำลังคนและสถาบันความรู
รักษาการ ผูอำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล
รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยผูอำนวยการ สำนักกลยุทธและพัฒนากองทุน
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรการสื่อสาร
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรขอมูล
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
ดานงบประมาณ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
ดานแผน ววน.
ผูชวยผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร
พนักงาน สกสว. หัวหนางานบัญชี
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

นางสาวแสงเพ็ชร อิสสระพานิชกิจ
นางสาวฐิติมา พิกุลทอง
นางสาวแพมาลา อุทะนุต
นางสิริภัทร พูลสุข
นางสาวรัตติกาล งามเจริญ
นางสาวรพีพร สิทธิ
นางสาวนภัสนันน กลาวิกยการ
นางสาวณภาภัช จันทรอุดม
นายปกรัฐ กนกธนาพร
นายธนิสร เกษมสันต ณ อยุธยา
นางสาวกิตติกานต กุแกว
นางชญาดา วงศวนานุรักษ
นางฐิติมา ฉวีนวน
นางสาวธัญญา ออนระยับ
นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
นางสาววรรณสม สีสังข
นางสาวอพัฏศศิ นวะสิทธิ์
นางสาวเพ็ญศิริ รัตนสุภา
นางสาวปรานวดี แกวเมือง
นางสาวรามนรี แกมกิจ
นางสาวภัสสิริ โคมกระจาง
นางสาวศศิลักษณ ปรางคชัยกุล
นางสาวสิริวรรณ แสงนาค
นางอภิรดี ยิ้มละมัย

52. นางสาววริศรา ชื่นอารมย
53. 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.
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. นางสาวดารินพร เจียมประดิษฐกุล
2. นายอธิป ฉายากุล
เริ่มประชุม

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เวลา 13.30 น.

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดการ
ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

(ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วา
ด ว ยการเร ง รั ด และติ ด ตามให ม ี ก ารชดใช ท ุ น คื น ตามสั ญ ญาสำหรั บ
โครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจากกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ. ....

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่รับมาโดยผลของมาตรา 71
แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายฯ โดยแบงเปนโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จำนวนประมาณ 356
โครงการ (ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564) ที่เขาขายเปนโครงการที่ผิดสัญญารับทุนและตองดำเนินการ
เรียกรองใหชดใชทุนคืน นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่อยูในระหวางดำเนินการ
โครงการที่ สกสว. มอบหมายใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) บริหารจัดการอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งในอนาคต
อาจมีความจำเปนตองดำเนินการเรียกรองใหชดใชทุนคืน ดังนั้น เพื่อใหมีมาตรการเพื่อดำเนินการเรียกรองให
ชดใชทุนคืนตามสัญญามีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล จึงควรกำหนด “หลักเกณฑการชดใชทุนคืนตาม
สัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง” ตอไป ทั้งนี้ สกสว. ไดนำเสนอมาตรการเพื่อดำเนินการ
เรียกรองใหชดใชทุนคืนตามสัญญา ตอ กสว. เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะให สกสว. ดำเนินการจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับอายุความ รายละเอียดของสัญญารับ
ทุน ความเหมาะสมในการปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวของนำเสนอตอคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย เพื่อให
คณะอนุกรรมการดานกฎหมายพิจารณาความเปนไปไดและใหขอเสนอแนะ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ไดพิจารณาและแกไขปรับปรุง โดยจัดทำเปน “(ราง) ระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการเรงรัดและติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตาม
สัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ...” ใน
การประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564 ถึง ครั้งที่ 6/2564 เพื่อใหเหมาะสมสำหรับการ
ปฏิบัติ ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การดำเนินการตาง ๆ ตองไมสงผลกระทบตอสิทธิตามสัญญาเดิมของ สกว.
ตลอดจนไมกระทบตอสิทธิในการดำเนินคดี คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
ดานกฎหมาย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 จึงมีมติใหนำเสนอ “(ราง) ระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการเรงรัดและติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับ
โครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ...” ซึ่งมีสาระสำคัญ
จำนวน 18 ขอ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรแกไขขอความขอ 10 (1) ดังนี้ “การสอบผานการเรียนการสอนรายวิชา (Coursework) ครบถวน
ตามที่หลักสูตรกำหนด ไมวารายวิชานั้นจะคิดหนวยกิตหรือไม หรือกรณีที่หลักสูตรไมมีการเรียนการสอนรายวิชา
(Coursework) ใหคิดเปนสัดสวนของผลงานเปนรอยละสิบ”
2. ควรแกไขขอความขอ 14 เปน “ในกรณีที่มีการดำเนินคดีหรือจัดทำสัญญารับสภาพความรับผิดแลว
ให สกสว. หรือ วช. ดำเนินการปดโครงการและสงชื่ออาจารยที่ปรึกษาหรือนักศึกษาผูไดรับทุนขึ้นบัญชีผูคางสง
ผลงานตามที่ กสว. ไดกำหนดไว”
3. มีประเด็นขอหารือวา ควรระบุคำจำกัดความของคำวา “คูสัญญา” ไวดวยหรือไม เนื่องจากสัญญา
รับทุนวิจัยมีการกำหนดผูรับทุน และผูใหทุนหลายรูปแบบ โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กลาววา คำวา
“คูสัญญา” ครอบคลุมถึงผูใหทุน ผูรับทุน อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา เนื่องจากคูสัญญาในสัญญาใหทุน
ของ สกว. เดิม เปนคูสัญญา 4 ฝาย โดยมีความเห็นในที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมายวา ตอไปควร
กำหนดคูสัญญา 2 ฝาย ระหวางผูใหทุน และ ผูรับทุนหรือหมายถึงมหาวิทยาลัยซึ่งเปนนิติบุคคล โดยหาก
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทำสัญญากับอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาตอ ควรใหเปนการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อไมใหเกิดปญหาในการดำเนินการ และการประสานงานกับคูสัญญา
4. กรณีที่ สกสว. หรือ วช. เปนผูใหทุนฝายเดียว เมื่อไดรับเงินคืนตามระเบียบนี้ และกรณีเงินคงเหลือ
ของโครงการวิจัย ใหดำเนินการคืนเงินดังกลาวเขาสบทบกองทุน ควรใชเปนมติ กสว. แทนการปรับเปลี่ยน
ขอความไวในระเบียบฉบับนี้
5. ในกรณีที่สัญญารับทุนบางฉบับไดระบุขอความวา หากนักศึกษามีผลงานไมเปนไปตามสัญญา
รับทุนจะไมสามารถรับปริญญาของมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ เนื่องจากการอนุมัติปริญญาเปนอำนาจของมหาวิทยาลัย
การกำหนดขอความในระเบียบที่ขัดกับขอกฎหมายไมสามารถกระทำได โดย สกสว. และ วช. อาจพิจารณา
บริหารจัดการใหดำเนินการสอดคลองกับสัญญารับทุน และระเบียบฉบับนี้ เมื่อดำเนินการเรียบรอยแลว สกสว.
และ วช. สามารถแจงการสิ้นสุดสัญญาตอมหาวิทยาลัยเพื่อใหดำเนินการสวนที่เกี่ยวของตอไป
6. ในอนาคตการจัดทำสัญญารับทุนวิจัยควรระบุเงื่อนไขของผลงานโครงการวิจัยที่ใชในการสิ้นสุดสัญญา
ใหสอดคลองกับหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยการอนุมัติปริญญาควรเปนอำนาจของมหาวิทยาลัยซึ่งไมควร
นำมากำหนดเปนเงื่อนไขในสัญญารับทุน
7. มีขอสังเกตวา การคำนวณสัดสวนของผลงานตามสัญญาอุดหนุนการวิจัยตามที่ระบุในขอ 10 ควร
คำนวณตามรูปแบบของกระบวนการการเรียนการสอนตามที่นำเสนอ ซึ่งสามารถพิจารณาไดชัดเจนกวาการ
คำนวณผลงานตามที่ระบุไวในแผนการดำเนินงานของโครงการวิจัยที่ระบุไวในขอเสนอโครงการหรือสัญญารับทุน
8. สกสว. ควรพิจารณาดำเนินการสำหรับโครงการวิจัยที่ผิดสัญญาเหลือเวลานอยกวาหกเดือนกอน
ขาดอายุความหรือสิ้นสุดระยะเวลาฟองคดี ตามขอ 6 และ 7 ของรางระเบียบฉบับนี้ตอไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ “(ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการเรงรัด
และติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจาก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ...” ที่ไดแกไขตามความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และขอให
สกสว. ดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอไป

-62. ในกรณีที่ “สกสว. หรือ วช. เปนผูใหทุนฝายเดียว และ สกสว. หรือ วช. ไดรับเงินคืนตามระเบียบ
นี้” และ/หรือ กรณีที่ “เมื่ออาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาผูไดรับทุนคืนเงินคงเหลือแก สกสว. หรือ วช.”
ขอให สกสว. และ วช. ดำเนินการคืนเงินดังกลาวเขาสมทบกองทุนสงเสริม ววน. ตอไป
3. ในกรณีที่โครงการวิจัยที่ผิดสัญญาไดดำเนินการตามระเบียบฉบับนี้เรียบรอยแลว สกสว. และ วช.
สามารถแจงการสิ้นสุดสัญญาตอมหาวิทยาลัยเพื่อใหดำเนินการสวนที่เกี่ยวของตอไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

กรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของกองทุน
สงเสริม ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกุล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 กำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหนาที่และอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และ กสว. เสนอแนะกรอบวงเงิน
งบประมาณประจำปดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ตอสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี เปนลำดับตอไป สกสว. ไดนำเสนอกรอบ
วงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดาน วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
การจัดกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อขอรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
และวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยคณะอนุก รรมการฯ มีม ติร ับทราบกรอบวงเงิน งบประมาณด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของกองทุนสงเสริม ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีความเห็น
ใหจัดทำขอเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรูปแบบใหมเปนเชิงยุทธศาสตร บนฐานมูลคาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การลงทุนดาน ววน. (Impact-Based Budgeting)
สกสว. จึงขอเสนอกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของกองทุนสงเสริม
ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รูปแบบใหมเปนเชิงยุทธศาสตร บนฐานมูลคาผลกระทบที่คาดวาจะเกิด
จากการลงทุนดาน ววน. (Impact-Based Budgeting) ตามแนวทางที่ไดรับคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการ
จัดทำแผนดานวิทยาศาสตรฯ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้
1. กำหนดเปาหมายของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อการหลุดพนจากการเปน
ประเทศรายไดปานกลางโดยศึกษาความเปนไปไดและขอจำกัดจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผานมาของ
ประเทศไทย กลุมประเทศรายไดปานกลาง และภาพรวมของทั้งโลก
2. คาดการณจำนวนเงินลงทุนดาน R&D ของทั้งประเทศ ที่จำเปนสำหรับการสงผลกระทบชวยใหประเทศไทย
มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจเพื่อการหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลางตามเปาหมายที่กำหนด
3. คาดการณผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจรายสาขา ซึ่งเปนผลจากการลงทุนดาน
R&D ตามแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

-74. จำแนกโครงสรางของเงินลงทุนดาน R&D ออกเปนเงินลงทุนที่สนับสนุนโดยภาครัฐ เงินลงทุนจาก
ภาคเอกชน และเงินลงทุนจากแหลงอื่น
5. กำหนดกรอบงบประมาณของการลงทุนดาน R&D ที่จำเปนสำหรับการจัดสรรผานกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคาดการณวาในปงบประมาณ พ.ศ.
2566 งบประมาณที่เกี่ยวของกับ ววน. จำนวน 41,871.00 ลานบาท ประกอบดวย
1) งบประมาณแผนงานอื่นที่อาจเกี่ยวของกับงานวิจัยที่ไมไดรับการสนับสนุนผานกองทุนสงเสริม
ววน. จำนวน 12,561.00 ลานบาท ซึ่งไดมาจากการคำนวณโดยประมาณการ
2) งบประมาณจากแหลงอื่นที่ สกสว. จัดหาสมทบ จำนวน 200.00 ลานบาท เปนงบประมาณ
ทุนอุดหนุนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
3) งบประมาณที่ผานกองทุนสงเสริม ววน. จำนวน 29,100.00 ลานบาท
สกสว. ขอเสนอตั้งกรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน. ของกองทุนสงเสริม ววน. ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 จำนวน 29,100 ลานบาท รวมทั้งเสนอสัดสวนงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic
Fund) ตองบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เปนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิง
กลยุทธในสัดสวนรอยละ 60 ถึง 65 และงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานในสัดสวนรอยละ 35 ถึง 40
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. ใหขอมูลเพิ่มเติมวา กรอบวงเงินงบประมาณของกองทุนสงเสริม
ววน. ไดรับการจัดสรรงบประมาณในหมวดงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สวนหมวดพัฒนาศักยภาพ
ดานวิทยาศาสตรและและเทคโนโลยี ขณะนี้ สป.อว. เปนผูดูแล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนสงเสริม ววน.
ไดเสนอกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 47,000 ลานบาท และไดรับงบประมาณ จำนวน 19,916 ลานบาท ตอมาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งกรอบวงเงินงบประมาณไวจำนวน 24,400 ลานบาท เพื่อใหใกลเคียงงบประมาณที่คาดวา
จะได ร ั บ แต เนื ่ องจากสภาวะวิ กฤตของประเทศ ทำให ได ร ั บงบประมาณ จำนวน 14,176 ล านบาท ดั งนั ้ น ใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2566 สกสว. จึ งได ว ิ เคราะห ข  อมู ลในการเสนอกรอบวงเงิ นงบประมาณ และเสนอต อ
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตรฯ ในวงเงิน 29,100 ลานบาท
ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใหขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อกรรมการทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในสังกัดกระทรวง อว. ซึ่งมีหนาที่ในการพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนินการภาพรวมของหนวยงานภายใน
กระทรวง อว. โดยคณะกรรมการไดมีการกำหนดตัวชี้วัดรวมของหนวยงานตาง ๆ ภายในกระทรวง อว. ซึ่งมี
ตัวชี้วัดรวมประมาณ 3 ตัวชี้วัด เชน ผลกระทบทางเศษฐกิจและสังคม และการแขงขันดานนวัตกรรมของ
ประเทศ เปนตน ในสวนนี้ สกสว. เปนหนวยรวมดำเนินการรับตัวชี้วัดนี้ดวย

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณานำความเห็นของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดาน ววน. และกรอบวงเงินงบประมาณ
เพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุม กสว. ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 การจัดสรรงบประมาณยังไมใช Block Grant ที่สมบูรณ ควรหลีกเลี่ยงการใชคำวา “การ
จัดสรรงบประมาณแบบเปนกอน (Block Grant)”
1.2 การกำหนดสัดสวนระหวางงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) กับ
งบประมาณเพื ่ อ สนั บ สนุ น งานมู ล ฐาน (Fundamental Fund) ขอให ม ี ก ารวิ เ คราะห
งบประมาณผูกพันใหชัดเจน

-82. ควรพิจารณานำงบประมาณเหลือจายของกองทุนสงเสริม ววน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 –
2565 รวมกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนำมาพิจารณาแบงสัดสวนเปน
งบประมาณเพื ่ อ สนั บ สนุ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ (Strategic Fund) ต อ งบประมาณเพื ่ อ สนั บ สนุ น งานมู ล ฐาน
(Fundamental Fund) ในสัดสวนประมาณรอยละ 60 ตอ 40 โดย ประธาน กสว. กลาววา แนวทางดังกลาว
จะใชในการพิจารณาในขั้นตอนของการเสนอแผนปฏิบัติการกองทุนสงเสริม ววน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566
หลังจากที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเขามาในกองทุนสงเสริม ววน. ซึ่งจะตองมีการตั้งแผนรายจาย
มากกวางบประมาณแผนดินที่ไดรับ และพิจารณาวาจะสามารถนำงบประมาณสวนอื่น และเงินคงเหลือเขามา
สมทบเปนรายจายตอไป โดยขั้นตอนในการนำเสนอครั้งนี้เปนการเสนอกรอบวงเงินงบประมาณตอสภา
นโยบายฯ และเสนอตอคณะรัฐมนตรี
3. ควรเพิ่ม Growth ทั้งงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) และ งบประมาณ
สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ในสัดสวนที่เทากัน ไมควรคงสัดสวนของ Fundamental Fund
ไวเทาเดิม เพื่อไมใหเกิดปญหา Medium-Term และ Long-Term ในอนาคต
4. ควรพิจารณาเพิ่มสัดสวนการสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) เพื่อใหกลไกการพัฒนา
ระบบ ววน. สามารถทำงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และผูใช (User) ใหเกิดการสรางผลลัพธ
และผลกระทบที่ตอบโจทยความตองการของการวิจัยและพัฒนา จนสงผลมาสูทิศทางและกระบวนการของการ
สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ไดดวย โดยกรรมการบางทานใหความเห็นแยงวา ควรพิจารณา
สัดสวนของงบประมาณ Strategic Fund และ Fundamental Fund ใหเหมาะสม เนื่องจากปจจุบันความรู
พื้นฐานของการทำวิจัยในประเทศ ยังไมเพียงพอที่จะสรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพนำไปสูการ
นำผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดชัดเจน ดังนั้น การสนับสนุนงบประมาณในสวนของ Fundamental Fund
ยังคงมีความจำเปน นอกจากนี้ เนื่องจากงบประมาณดานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีคอนขางนอย หาก
พิจารณาตามสัดสวนจะทำใหงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ลดลงไปอีก โดย
ประธาน กสว. เห็นวาควรสนับสนุนงบประมาณในสวนงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund)
ประมาณรอยละ 60 เพื่อใหไดกลยุทธ และผลผลิตตามที่ตองการ
5. สกสว. ควรเตรียมการดำเนินงาน และวิธีการคำนวณงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมในแตละ
โปรแกรม และโปรแกรมยอย ที่ทำใหเกิดผลกระทบใน 5 ปขางหนา เมื่อเริ่มใช Impact Base Budgeting ซึ่ง
ตองออกแบบ วางแผน และมีขอมูลที่เกี่ยวของอยางดีตั้งแตในปแรก
6. ควรพิจารณาแนวความคิดในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม โดยใชกลไกของกองทุนสงเสริม
ววน. ในกรอบวงเงินงบประมาณรวมของประเทศ ประมาณ 200,000 ลานบาท เพื่อ Leverage งบประมาณใน
สวนอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนงบประมาณดาน ววน. รวมทั้งหมดของประเทศ ไปในทิศทางตามที่ประเทศตองการ
และบรรลุวัตถุประสงค โดยควรเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนตนไป ทั้งนี้ ควรจัดแนวความคิดและ
รูปแบบการดำเนินการในภาพรวมทั้งหมดของ อววน. ตามขั้นตอนที่ชัดเจนตอไป
7. หลักการสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) ครอบคลุมไปจนถึงการขับเคลื่อนการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนแลว ดังนั้นจึงไมควรแยกงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชนออกมา แตควรพิจารณากลไกการใชงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนดังกลาว
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มติที่ประชุม
1. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน. ของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 29,100 ลานบาท (สองหมื่นเกาพันหนึ่งรอยลานบาทถวน)
2. เห็นชอบสัดสวนงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) ตองบประมาณสนับสนุน
งานมูลฐาน (Fundamental Fund) เปนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธประมาณรอยละ 60 และ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานประมาณรอยละ 40
3. ขอให สกสว. เสนอกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของกองทุน
สงเสริม ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอตอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ ตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.2

ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 กำหนดใหคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจำปดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ววน.) ของประเทศ ตอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ รวมทั้งเสนอ
ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินใหสอดคลองกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดาน ววน. โดยสภานโยบายฯ จะตองเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี
เปนลำดับตอไป ทั้งนี้ กสว. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและ
การจัดกรอบวงเงินงบประมาณมีหนาที่และอำนาจในการใหคำปรึกษาในการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่
มุงผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกลาว เพื่อเสนอตอ กสว.
สกสว. จึงไดมีการนำเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใหความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีเปาหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศและยุทธศาสตรการวิจัยที่สอดคลองและมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 และกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 รวมถึงแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวของ เพื่อใหงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัดสามารถสราง
ผลงานหรือแกไขปญหาวิกฤตของประเทศไดในเวลาที่เหมาะสม โดยมุงเนนการบูรณาการ สนธิกำลัง รวมเปนเจาของ
และรวมรับผิดชอบ (Synergy, Co-Ownership and Joint Accountability) สรางผลลัพธรวม (Joint Outcome) เกิด
การบูรณาการขอมูลรวมกัน เพื่อใหเกิดการหนุนเสริมและไมซ้ำซอนในการทำงานและการใชจายงบประมาณ รวมทั้ง
การสรางความรวมมือและการดึงภาคเอกชนและภาคีภาคสวนตางๆ มารวมยกระดับการพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชน
รวมกัน ทั้งในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และกับหนวยงาน/ภาคสวนอื่นๆ รวมทั้งใหเกิด
รูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบใหม ๆ เพื่อการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของประเทศและพันธกิจของ
หนวยงาน/ภาคสวน
โดยแนวทางของระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ มีดังนี้

- 10 1. ระบบการจัดสรรงบประมาณ
1.1 แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ววน.) ซึ่งจัดทำตามแนวทางและจุดมุงเนนของกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. 2566-2570 สอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนระดับชาติตาง ๆ เพื่อใหการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบโจทยตามเปาหมายยุทธศาสตรของประเทศ
1.2 หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณดาน ววน. ประจำป พ.ศ. 2566 เปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑการจัดทำคำขอ
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
1.3 รูปแบบการจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป พ.ศ. 2566 แบง
ออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) มากกวาหรือเทากับรอยละ 60
2) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ไมเกินรอยละ 40 ซึง่ ประกอบดวย
2.1) งบประมาณเพื ่ อสนั บสนุ นงานมู ล ฐานของสถาบั น อุ ดมศึ กษา (Basic Research
Fund) เพื ่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ของงานวิ จ ั ย และการบริ ห ารงานวิ จ ั ย ของ
สถาบันอุดมศึกษา
2.2) งบประมาณเพื ่ อ สนั บ สนุ น งานมู ล ฐานของหน ว ยงานในระบบ ววน. ที ่ ม ิ ใ ช
สถาบันอุดมศึกษา (Function-based Research Fund) เพื่อสรางความเขมแข็ง
ตามพันธกิจของหนวยงาน
2. ระบบบริหารงบประมาณ
2.1 กลไกของระบบบริหารงบประมาณแบบมุงผลสัมฤทธิ์ บริหารงบประมาณตามความจำเปน
เรงดวนและสถานการณของประเทศ สอดคลองกับแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
โดย 1) ทบทวนและพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในปที่ผานมา 2) เพิ่มเติมหรือปรับลด
งบประมาณในแผนงานหรือโปรแกรม และ 3) เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงงบประมาณไปยัง
แผนงานใหม โดยมุงเนนการบูรณาการ สรางการมีสวนรวม และมีผลลัพธรวมกัน รวมทั้งการ
สรางความรวมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.2 ระบบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของหนวยบริหารและจัดการทุนและหนวยงานในระบบ ววน. ใชหลักการ
ประเมินเพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation) อยางมีสวนรวมของหุนสวนทาง
ยุ ท ธศาสตร เพื ่ อให เกิ ดการขั บเคลื ่ อนและบู รณาการเป าหมายและผลสั มฤทธิ ์ ท ี ่ สำคั ญ
(Objectives and Key Results : OKRs)
2.3 ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ผานระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
(NRIIS) เพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลจากทุกภาคสวนในระบบ ววน. อาทิ หนวยงาน
กำหนดนโยบาย หนวยงานจัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ หนวยบริหารและจัดการทุน
และหนวยรับงบประมาณ อีกทั้งเปนเครื่องมือสำหรับการติดตามประเมินผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมของหนวยงานในระบบ ววน.
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การขับเคลื่อนและบูรณาการความตองการในการนำงานวิจัยไปแกปญหาตามภารกิจของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคนโยบาย รวมกับหนวยงานผลิตผลงานวิจัย
และหนวยงานสงเสริมการใชประโยชนงานวิจัย เพื่อเรงขยายการใชประโยชนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมดานเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย และวิชาการ
ทั้งนี้ สกสว. ไดเสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและการจัด
กรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อขอรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และวันที่
26 สิ ง หาคม พ.ศ. 2564 โดยคณะอนุ ก รรมการฯ มี ม ติ ร ั บ ทราบข อ เสนอระบบการจั ด สรรและบริ ห าร
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ไดใหคำแนะนำที่เปนประโยชน และใหเสนอกรอบแนวคิดระบบการ
จัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ตอ กสว. ตอไป
ประธาน กสว. ใหขอมูลเพิ่มเติมวาระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณจะตองดำเนินการ
ตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์จากการใชงบประมาณใหไดตามเปาหมาย นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพเปนเรื่องสำคัญ ซึ่งตองดำเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดทั้งผลผลิตตามระบบการประเมิน
อาจจะใชระยะเวลาไมต่ำกวา 5 ป
นอกจากนี้ การจำแนกงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ออกเปน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Basic Research Fund) และงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนงานมูลฐานของหนวยงานในระบบ ววน. ที่มิใชสถาบันอุดมศึกษา (Function-based Research
Fund) เนื ่ อ งจากประเภทของหน ว ยรั บ งบประมาณจำแนกต า งพั น ธกิ จ ของหน ว ยงาน โดยพั น ธกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสรางองคความรู และนำองคความรูไปตอบโจทยดานอื่น ๆ และอีกกลุมคือหนวยงาน
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งไมใชสถาบันอุดมศึกษา จะมีพันธกิจของหนวยงานที่แตกตางกันไป

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล มีขอสังเกตวา รูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน
(Fundamental Fund) ควรเพิ ่ม ข อ 2.3 เปน “หนวยงานสถาบันวิจ ัยภายใต กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (วท.) เดิม”
2. ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล มีขอสังเกตวา ไมควรแยกกลุมของหนวยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงาน
มู ล ฐาน (Fundamental Fund) โดยจั ด สรรงบประมาณตามศั ก ยภาพให เ ป น ไปตามศั ก ยภาพและ
ประสิทธิภาพของหนวยงาน
3. ควรนำขอสังเกตจาก ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล และศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล เพื่อศึกษารูปแบบการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เพื่อจัดกลุมหนวยรับงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ที่เหมาะสมตอไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และให สกสว. รับความเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม ไป
ดำเนินการตอไป

- 12 -

ระเบียบวาระที่ 4.3

หลั กการบริ หารจั ดการงบประมาณเพื ่ อสนั บสนุ นงานมู ลฐาน (Fundamental
Fund, FF) ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน. สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานกำลังคนและ
สถาบันความรู นำเสนอวา จากมติคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) การประชุม
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564 กสว. ไดรับทราบความกาวหนาของการจัดทำ (ราง) นโยบาย
การบริหารจัดการทุนสนับสนุนมูลฐาน (Fundamental Fund) ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งไดผานการรับฟงความเห็นของคณะกรรมการแตละภาคสวนที่เกี่ยวของแลวและใหสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริม วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำเสนอ (ราง) นโยบายการบริหารจัดการทุน
สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ดังกลาวตอคณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณ
กองทุน เพื่อรับฟงความเห็นในรายละเอียดที่เกี่ยวกับงบประมาณและหลักเกณฑคาใชจายตางๆ
สกสว. จึงไดนำ (ราง) นโยบายการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
เสนอตอคณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณกองทุน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผานมา ซึ่ง
คณะอนุกรรมการดานการเงินฯ ไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตอหลักเกณฑคาใชจายในหมวดงบประมาณ
ตางๆ การบริหารงบประมาณแบบกอน (Block Grant) รวมถึงดอกเบี้ยหรือผลประโยชนที่เกิดขึ้นระหวาง
ดําเนินการวิจัย จากนั้น สกสว. ไดนำความเห็นนี้เสนอตอคณะทํางานดานการใชจายงบประมาณทุนสนับสนุน
งานพื้นฐาน (Fundamental Fund) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยคณะทำงานดานการใชจายงบประมาณฯ ได
หารือ และปรับเนื้อหาบางสวนกอนจะเห็นชอบรวมกันในประเด็นสำคัญ ประกอบดวย
1) หลักเกณฑคาตอบแทน/คาจางแกบุคลากรที่ไมไดรับเงินเดือนประจำจากหนวยงานตนสังกัด
2) คาเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการและสนับสนุนแผนงาน/โครงการ
3) คาสาธารณูปโภคสําหรับโครงการ ววน.
4) คาซอมแซมครุภัณฑและสอบเทียบเครื่องมือคาครุภัณฑ
5) ประเด็นการบริหารจัดการตางๆ
(ราง) นโยบายการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) มีรายละเอียด ดังนี้
1) วัตถุประสงคของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
2) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน.
3) นโยบายการบริหารจัดการในสวนของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
ทั้งนี้ หลักการสำคัญการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ดังนี้
1. หมวดงบประมาณ ประกอบดวย
1.1 หมวดคาตอบแทน ไดแก คาตอบแทนบุคลากร คาตอบแทนผูชวยวิจัยมิใชบุคลากรประจำ
ของหนวยงาน และคาตอบแทนที่ปรึกษา
1.2 หมวดคาเสริมสรางความเขมแข็ง การบริหารจัดการ และสนับสนุนแผนงาน
1.3 หมวดคาสาธารณูปโภคสำหรับโครงการ ววน.
1.4 หมวดคาซอมแซมครุภัณฑ และสอบเทียบเครื่องมือ
1.5 หมวดคาครุภัณฑ
2. การบริหารจัดการ ประกอบดวย
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2.2 ดอกเบี้ย และผลประโยชนอื่น
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ขอให สกสว. เรียงลำดับหลักการสำคัญการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน
โดยแสดงขอมูลเรื่อง “การบริหารจัดการงบประมาณ” ซึ่งระบุวิธีการจัดสรรงบประมาณและหลักการพิจารณา
งบประมาณใหแกหนวยรับงบประมาณ กอนแสดงขอมูลในรายละเอียดของการใชจายงบประมาณในหมวด
ตางๆ เมื่อดำเนินการปรับแกไขแลว ควรหารือกับปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อใหถูกตองตามหลักการบริหารจัดการงบประมาณ
2. ควรนำหลักเกณฑและคูมือบริหารจัดการทุนเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF)
เสนอตอคณะทำงานดานการใชจายงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund, FF) เพื่อ
พิจารณารายละเอียดของคูมือใหรอบคอบ กอนเสนอตอคณะอนุกรรมการดานกฎหมายตอไป
3. ควรนำหลักเกณฑการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund,
FF) ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน. เสนอตอคณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณกองทุน เพื่อให
ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของในดานการเงิน กอนเสนอตอคณะอนุกรรมการดานกฎหมายตอไป
4. นโยบายการบริหารจัดการในสวนของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental
Fund) ขอ 1 ควรเปลี่ยนเปน “จัดสรรเงินงบประมาณแบบเปนกอน (Block Grant) ใหหนวยรับงบประมาณ
โดยใชขอมูลประสิทธิภาพ (Performance) ของหนวยรับงบประมาณและบุคลากรในหนวยรับงบประมาณเปน
ประเด็นหลักที่ใชในการพิจารณา”
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดของคาตอบแทน มีดังนี้
5.1 รายละเอียดของคาตอบแทนตามที่ระบุวา “จะตองไมเปนการจายคาจาง/คาตอบแทนใหแก
บุคลากรภายในหนวยรับงบประมาณซึ่งไดรับเงินเดือน หรือคาตอบแทนจากงบประมาณแผนดิน
ของหน วยรั บงบประมาณต นสั งกั ด” ควรปรั บข อความจาก “แหล งงบประมาณ หรื อ จาก
งบประมาณแผนดิน” เปน “การระบุภาระหนาที่การดำเนินการในเรื่องดังกลาว” เชน กรณีการ
จางเพื่อทำวิจัยในเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ ควรรับงบประมาณคาจาง/คาตอบแทนได เปนตน
5.2 ในทางปฏิ บั ติ รายละเอียดเงื่ อนไขของการรั บค าจ าง/คาตอบแทนของแต ล ะหนวยงาน
แตกตางกัน เชน แหลงที่มาของเงินเดือน และคาตอบแทนของหนวยงาน และเงื่อนไข
ขอกำหนดของสถาบันนั้น ๆ เปนตน จึงควรพิจารณาหนาที่และอำนาจของ กสว. รวมถึง
เงื่อนไขของการรับคาจาง/คาตอบแทนของผูปฏิบัติงานในโครงการวิจัยใหครอบคลุมชัดเจน
กอนระบุไวในหลักเกณฑของ กสว.
6. กสว. ควรพิจารณาวางหลักการเทาที่จำเปน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานตอไป
7. กองทุนสงเสริม ววน. ควรจัดทำหลักเกณฑบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อใชเปนระเบียบหรือ
แนวทางในการยึดถือปฏิบัติ ไมใหหนวยรับงบประมาณเกิดความสับสน และการตอบประเด็นคำถามจาก
สาธารณชน และคณะกรรมาธิการในกรณีที่เกิดปญหาในการจัดหางบลงทุน
8. ควรกำหนดคำนิยามของ “Block Grant” ใหชัดเจน เนื่องจากกองทุนไดรับงบประมาณเปนป

- 14 9. ควรพิจารณาวาดอกเบี้ย และผลประโยชนอื่น ที่เกิดขึ้นระหวางดำเนินการวิจัยตองสงคืนเขา
กองทุนสงเสริม ววน. หรือไม ตามความเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานการเงินและ
งบประมาณกองทุน

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ “หลักการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund,
FF) ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน.” เพื่อจัดทำหลักเกณฑและคูมือที่เกี่ยวของกับวิธีการใชจายงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) สำหรับหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
2. มอบหมายให สกสว. จัดทำหลักเกณฑและคูมือที่เกี่ยวของ เสนอตอคณะทำงานดานการใชจาย
งบประมาณของทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) เพื่อพิจารณาในรายละเอียดกอนเสนอตอ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของตอไป
3. ขอให น ำหลั ก เกณฑ ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การงบประมาณเพื ่ อ สนั บ สนุ น งานมู ล ฐาน
(Fundamental Fund, FF) ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน. เสนอตอคณะอนุกรรมการดานการเงินและ
งบประมาณกองทุน และเสนอตอคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย พิจารณารายละเอียด กอนเสนอตอ กสว.
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.4

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

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกุล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 12 (2) ระบุวา เมื่อคณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแลว ในการเสนอขอ
จัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหนายกรัฐมนตรีโดยขอเสนอของคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
1. บุคคลซึ่งสภานโยบายมีมติแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
2. ผูแทน กสว. จำนวนไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ
3. ผูแทนสำนักงบประมาณ จำนวนไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ
4. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ จะแตงตั้งผูแทนสำนักงบประมาณตามจำนวนที่เห็นสมควรเปนผูชวยเลขานุการก็ได เพื่อทำ
หนาที่พิจารณคำของบประมาณของกองทุนกอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดาน ววน. มีองคประกอบครบถวนและมีที่มาถูกตอง ตาม
กฎหมาย ตามมาตรา 12 (2) ดังกลาว สำหรับการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหพรอมเสนอตอ
นายกรั ฐ มนตรี เ พื ่ อ แต ง ตั ้ ง ต อ ไป เมื ่ อ กรอบวงเงิ น งบประมาณด า น ววน. ได ร ั บ ความเห็ น ชอบ เพื ่ อ ให
คณะกรรมการพิ จ ารณางบประมาณด า น ววน. สามารถปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ไ ด ถ ี ่ ถ  ว นและทั น กั บ กำหนด
การงบประมาณประจำปพ.ศ. 2566 ของสำนักงบประมาณ

- 15 สกสว. ในฐานะฝายเลขานุการของ กสว. จึงขอเสนอ รศ.ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ เปนผูสมควรไดรับการ
คัดเลือกเปนประธานกรรมการ โดยพิจารณาจากผูที่มีความรูความเขาใจระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
และเคยไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สวน
ผูแทน กสว. จำนวนไมเกิน 2 คน ขอเสนอให ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ และ ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล เปน
กรรมการคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2566 โดยพิจารณาจากรายชื่อเดิมที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดาน ววน. ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความตอเนื่องตอไป
ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ใหความเห็นวา กสว. ควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ตามองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำหนาที่
ติดตามผลของการใชจายงบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และจัดเตรียมขอเสนอแนะสำหรับการ
พิจารณางบประมาณสำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถพิจารณาหนาที่และอำนาจในลักษณะเดียวกัน
กับคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษา
2. ให สกสว. ตรวจสอบอำนาจหนาที่ของการแตงตั้งคณะกรรมการตามความเห็นและขอเสนอแนะ
ของปลัดกระทรวง อว. ในขอ 1 วามีอำนาจและหนาที่ซ้ำซอนกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรมหรือไม

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการเสนอชื่อ รศ.ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ เปนผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ ใน
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตอสภานโยบายฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
2. เห็นชอบให ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ และ ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล เปนผูแทน กสว. เปนกรรมการ
ในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 4.5

แผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณ และวงเงิน งบประมาณรายจาย
ของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกุล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ไดชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สกสว. สำหรับกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายใตแผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม จำนวน 14,176,053,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหกลานหาหมื่นสามพันแปดรอย
บาทถวน) ตอคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ วิทยาศาสตร การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีและทุนหมุนเวียน
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็น
ใหกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมปรับงบประมาณจากแผนงานเชิงกลยุทธเพื่อทำระบบบริหาร
การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน ตามรางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. …. และไดชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

- 16 เนื่องจากกองทุนสงเสริม ววน. ถูกตั้งประเด็นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ในการ
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ประกอบกับคณะกรรมมาธิการฯ ระบุ
ใหหนวยงานเตรียมความพรอมในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงจำเปนตอง
ปรับปรุงแผนงบประมาณ รวมถึงการบริหารจัดการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่ประจักษ โดยการปรับปรุงงบประมาณไมกระทบแผนงานตอเนื่องของ
หนวยรับงบประมาณ โดยมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประจำป พ.ศ. 2565 หลังการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจฯ และคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาราง พ.ร.บ. รายจายประจำป พ.ศ. 2565 สภาผูแทนราษฎร ดังนี้
1. งบประมาณสนั บ สนุ น งานมู ล ฐาน (Fundamental Fund) ไม ป รั บ ปรุ ง งบประมาณแต ใ ห
ขอเสนอแนะแกหนวยรับงบประมาณเพื่อปรับปรุงโครงการใหเนนการนำผลผลิตไปตอยอดสูการใชประโยชน
มากขึ้น
2. ปรับงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) เปนจำนวนเงิน 2,800 ลานบาท
(ประมาณรอยละ 20 ของงบประมาณรวม 14,176 ลานบาท) เพื่อดำเนินโครงการที่เกิดผลกระทบและมีการนำ
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหาสำคัญของประเทศใน 5 ประเด็น ไดแก (1) ดิจิทัลแพลตฟอรมและ
ระบบปญญาประดิษฐ (2) การแพทย (3) อาหารมูลคาสูง (4) ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก และ (5) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 ปรับแผนงานตอเนื่องของ PMU และ สป.อว. ที่เกี่ยวของกับ 5 ประเด็น ใหเนนการนำสง
ผลงานเพื่อการใชประโยชน
2.2 ปรับแผนงานใหมใหเปนแผนงานเพื่อการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่ (ราง) พระราชบัญญัติรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.
2564 แลว สกสว. จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมตามเอกสารแผนปฏิบัติการกองทุนสงเสริม วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมประจำป พ.ศ.
2565 เพื่อใหสอดคลองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปบัญชี 2564 ของ
กระทรวงการคลัง ตัวชี้วัดดานที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียนและลูกจาง
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนซึ่งกำหนดใหจัดสงแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ป)
และแผนปฏิบัติการประจำปบัญชี 2565 (แผนการดำเนินงานประจำป) ซึ่งแผนการดำเนินงานประจำปอยาง
นอยตองประกอบดวยผลการดำเนินงานของปที่ผานมา แผนการปฏิบัติงานประมาณการรายรับรายจาย
ประจำป และประมาณการกระแสเงินสดภายหลังคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาอนุมัติให
กรมบัญชีกลางอยางนอย 30 วัน กอนเริ่มปบัญชี 2565 ดังนั้น สกสว. จึงขอเสนอสถานะกองทุนและแผนปฏิบัติ
การกองทุนฯ ซึ่งประกอบดวย 1) แผนการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานในระบบ ววน. 2) แผนการ
บริหารกองทุน 3) แผนการจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัย และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 4) แผนการจัดสรร
งบประมาณสําหรับมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม รวมถึ ง รายละเอี ย ดแผนปฏิ บั ติก าร โดยมี
รายละเอียดสรุปได ดังนี้

- 17 1. สถานะกองทุนและภาระผูกพัน ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประมาณการรายรับ (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
- เงินกองทุนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (รับรองจาก สตง.)
- งบประมาณแผนดิน
- ประมาณการรายรับ (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
- เงินเหลือคืนจากทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund)
- เงินเหลือคืนจากทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
- เงินเหลือคืนจากโครงการผิดสัญญา (มติ กสว. ครั้งที่ 2/2564)
รวมประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจาย (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
- จัดสรรทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ และทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน
- จัดสรรทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธระหวางปเพิ่มเติม
- ประมาณการคาใชจายในการบริหารกองทุนป 2564
- ประมาณการคาใชจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยฯ
- คาบริหารจัดการโครงการคงคางและดำเนินการอยูใหแก วช.
หักประมาณการรายจาย
เงินกองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (กอนหักภาระผูกพัน)
เงินภาระผูกพันตามสัญญาใหทุน สกว. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (รับรองจาก สตง.)
- หักเงินคืนจากการประมาณการคาใชจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยฯ
- หักเงินคืนจากโครงการผิดสัญญา (มติ กสว. ครั้งที่ 2/2564)
ประมาณการภาระผูกพันคาใชจายตามสัญญาใหทุน สกว.
ประมาณการภาระผูกพันโครงการสัญญาป 2563 และป 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
เงินกองทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (หลังหักภาระผูกพัน)
หมายเหตุ

หนวย: ลานบาท

2,607.18
19,916.63
108.90
1,070.72
35.68
193.92
23,933.03
19,671.35
308.61
164.95
758.66
48.30
20,951.87
2,981.16
2,530.59
758.66
193.92
1,578.01
120.21
1,282.94

ประมาณการรายรับ (รายการที่ 3) ประกอบดวย ดอกเบี้ยจากกองทุน รายไดจากผลงานวิจัย เงิน
คืนจากโครงการ รายไดจากการอนุญาตใหใชสิทธิ

2. ประมาณการรายรับของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประมาณการรายรับ ประกอบดวย
1. เงินกองทุนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (หลังหักภาระผูกพัน) ยอดยกมา 1,282.94 ลานบาท
2. งบประมาณแผนดิน (ขอมูลตามราง พ.ร.บ.งบประมาณป 2565)
14,176.05 ลานบาท
3. ประมาณการรายรับ (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
85.20 ลานบาท
รวมรายรับ
15,544.19 ลานบาท
หมายเหตุ ประมาณการรายรับ ประกอบดวย ดอกเบี้ยจากกองทุน รายไดจากผลงานวิจัย เงินคืนจาก
โครงการ รายไดจากการอนุญาตใหใชสิทธิ

- 18 3. วงเงิ น งบประมาณจั ด สรร และวงเงิ น งบประมาณรายจ า ยของกองทุ น ส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย
และนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝายเลขานุการขอเสนอการจัดสรรงบประมาณ และวงเงินงบประมาณรายจายของกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปไดดังตาราง
รายการ
1. ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund)
2. ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
3. คาใชจายในการบริหารกองทุนป 2565
- งบสัญญา (จายในป 2565 จำนวน 120.70 ลบ.)
- งบคาใชสอย (จายในป 2565 จำนวน 45.16 ลบ.)
4. คาใชจายในการบริหารกองทุนป 2563 และป 2564 ที่ผูกพันคางจาย
5. คาใชจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 71 วรรคทายของ พ.ร.บ.สภานโยบายฯ
6. การจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรม
เพื่ออุตสาหกรรมภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
รวม

หนวย: ลานบาท

วงเงินงบประมาณ
จัดสรร
8,577.56
5,598.49
-

งบประมาณรายจาย
ในป 2565
8,577.56
5,598.49
205.46

-

123.87
509.11

-

200.00

14,176.05

15,214.49

สรุปงบประมาณของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนวย : ลานบาท

ประเภท
รายรับ
รายจาย
รายรับ-รายจาย
งบกองทุนฯ
15,544.19
15,214.49
329.70
หมายเหตุ 1. รายจาย หัก
- คาใชจายในการบริหารกองทุนป 2563 และป 2564 ที่ผูกพันคางจาย จำนวน 123.87 ลานบาท
- คาใชจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตามบทเฉพาะกาล มาตรา 71
วรรคทายของ พ.ร.บ.สภานโยบายฯ จำนวน 509.11 ลานบาท
ซึ่งไดรับอนุมัติคาใชจายจากคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแลว
2. ประมาณการเงินกองทุนคงเหลือ จำนวน 962.68 ลานบาท
โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
1) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) ภายใตแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม 4 แพลตฟอรม 17 โปรแกรม จำนวน 8,577,563,968.00 บาท (แปดพันหารอยเจ็ดสิบเจ็ด
ลานหาแสนหกหมื่นสามพันเการอยหกสิบแปดบาทถวน) ประกอบดวย
1.1) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธตามแผนงานตอเนื่องในขั้นตอนการชี้แจง กมธ.
จำนวน 5,777,563,968.00 บาท (หาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานหาแสนหกหมื่นสามพันเการอย
หกสิบแปดบาทถวน) โดยเปนงบอุดหนุน (Grant) จำนวน 5,493,685,769.60 บาท (หาพันสี่
รอยเกาสิบสามลานหกแสนแปดหมื่นหาพันเจ็ดรอยหกสิบเกาบาทหกสิบสตางค) และงบบริหาร
จำนวน 283,878,198.40 บาท (สองรอยแปดสิบสามลานแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งรอย
เกาสิบแปดบาทสี่สิบสตางค)

- 19 1.2) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธตามแผนงานการสงเสริมและขับเคลื่อนการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาประเทศใน 5 ประเด็น ไดแก (1)
ดิจิทัลแพลตฟอรมและระบบปญญาประดิษฐ (2) การแพทย (3) อาหารมูลคาสูง (4) ชุมชนและ
เศรษฐกิ จ ฐานราก และ (5) การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานภาครั ฐ จำนวน
2,800,000,000.00 บาท (สองพันแปดรอยลานบาทถวน)
2) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ใหแกหนวยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม จำนวน 170 หนวยงาน จำนวน 5,598,489,832.00 บาท (หาพันหารอยเกาสิบแปดลานสี่
แสนแปดหมื่นเกาพันแปดรอยสามสิบสองบาทถวน)
2.1) กลุม Basic Research Fund จำนวน 96 หนวยงาน
2.2) กลุม Functional-based Research Fund จำนวน 74 หนวยงาน
3) คาใชจายในการบริหารกองทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2565
คาใชจายในการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ดังนี้
3.1) คาใชจายสำหรับกิจกรรมเพื่อสงเสริมการดำเนินการกองทุน งบประมาณที่ให สกสว. ทำวิจัย
หรือสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหนาที่และอำนาจของหนวยงาน ตามมาตรา 9
แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนางาน
ด า นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร และแผนวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม การบริ ห ารระบบ
งบประมาณ การพัฒนาระบบและเครือขาย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนา
ระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ (ORG : Operational Research Grants) ประกอบดวย
วงเงินงบประมาณประจำป 2565
จำนวน 160,300,000.00 บาท
งบรายจายประจำป 2565
จำนวน 120,700,000.00 บาท
3.2) คาใชจายสำหรับการดำเนินงานและคาใชสอยในการบริหารกองทุน เพื่อดำเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคกองทุนและคาใชสอยในการบริหารกองทุน ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ
การส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร การวิ จ ั ย และนวั ต กรรม พ.ศ.2562 พร อ มทั ้ ง ค า ใช จ  า ยสำหรั บ
คณะกรรมการที่กำกับดูแลกองทุน ดังนี้
- คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
- คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ดาน ววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
ทั ้ ง นี้ รวมทั ้ ง คณะอนุ ก รรมการและคณะทำงานที ่ ค ณะกรรมการแต ง ตั ้ ง โดยมี
รายละเอียดประกอบดวย
วงเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. 2565
จำนวน 45,163,100.00 บาท
งบรายจายประจำป พ.ศ. 2565
จำนวน 45,163,100.00 บาท
โดยไดเสนอวงเงินงบประมาณสำหรับคาใชจายในการบริหารกองทุน จำนวน 205,463,100.00 บาท
ซึ่งเปนงบประมาณรายจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 165,863,100.00 บาท

- 20 4) คาใชจายในการบริหารกองทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผูกพันคางจาย
ตามมติที่ประชุม กสว. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ไดอนุมัติคาใชจายในการ
บริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 185,410,000.00
บาท และตามมติที่ประชุม กสว. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ไดอนุมัติคาใชจายในการบริหาร
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 245,280,000.00 บาท ซึ่ง
เปนงบประมาณที่จัดสรรให สกสว. ในการทำวิจัยหรือสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหนาที่และ
อำนาจของหนวยงาน (ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562)
และยังคงมีงบประมาณคาใชจายในการบริหารกองทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ผูกพันคางจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 123,870,000.00 บาท
5) คาใชจา ยงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตามบทเฉพาะกาล มาตรา
71 วรรคทาย แหง พ.ร.บ.สภานโยบายฯ
ตามมาตรา 71 วรรคทาย แหง พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2562 ระบุวา “ใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมยังคงดำเนิน
โครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยตอไปจนกวาจะสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว” สกสว.
จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ/รายจายของงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยและกิจกรรมของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำแนกตามภารกิจ/ฝาย สรุปไดดังตาราง
ภารกิจ/ฝาย
ภารกิจวิจัยและพัฒนา

ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ - ฝาย 1
ฝายเกษตร - ฝาย 2
ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ - ฝาย 3
ฝายชุมชนและสังคม - ฝาย 4
ฝายอุตสาหกรรม - ฝาย 5
ฝายวิจัยมุงเปา
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น

ภารกิจวิจัยพืน้ ฐานและผลิตนักวิจัย

ฝายวิชาการ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยนานาชาติ (IRN)
ฝายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร

ภารกิจขับเคลือ่ นยุทธศาสตร

ฝายบูรณาการวิจัยและความรวมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
หนวยวิจัยเชิงยุทธศาสตร (SRI)

อำนวยการ

Director Initiated Grant (DIG)
งานการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนและสื่อสารสังคม (RU/SC)

วงเงินงบประมาณรวม

งบ สกสว. งบแหลงทุนอืน่
107.71
44.46
14.51
11.13
23.14
7.56
47.75
0.38
3.24

14.40
3.08
26.98
-

หนวย : ลานบาท

รวม
152.17
14.51
11.13
37.54
10.64
74.73
0.38
3.24

294.82

12.81

307.63

40.16

5.14

45.30

2.50

1.51

445.19

63.92

119.54
101.51
45.74
16.51
11.52
33.39
6.77
1.51
0.99

8.31
0.24
4.26
0.71
4.43

1.51
-

127.85
101.75
50.00
16.51
11.52
34.10
11.20

4.01
3.02
0.99

509.11

- 21 6) งบประมาณทุนอุดหนุนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมภายใตสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
ดวยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) กำลังดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
ขึ้น เพื่อเปนองคกรในการบริหารจัดการกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม โดยกองทุน นวัตกรรมฯ มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหรือประยุกตใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติได ตลอดจนสรางโอกาสในการแขงขันให
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเขมแข็งและเติบโตอยางยั่งยืน อันจะเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
บนฐานนวัตกรรม (Innovation-driven) ซึ่งกองทุนนวัตกรรมฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการผานคณะกรรมการมูลนิธิ
กองทุนนวัตกรรมที่มีภาคเอกชนเปนองคประกอบหลัก และเงินงบประมาณของกองทุนนวัตกรรมฯ จะใชในการ
สนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่มีศักยภาพและเกิดผลกระทบดานการผลิต การคา การลงทุน การตลาดและการจัดการ
รวมถึงโครงการที่สามารถเห็นผลลัพธเร็ว (Quick-win) ภายในระยะเวลา 3 ป โดยผูที่จะขอรับการสนับสนุนทุนนี้คือ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เปนอุตสาหกรรมการผลิต หรือผูประกอบการที่พัฒนาเทคโนโลยีดาน
อุตสาหกรรมและเปนคูคากับผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม มูลคางบประมาณไมเกิน จำนวน 2,000,000.00 บาทตอ
โครงการ และผูประกอบการที่ไดรับทุนจะตองรวมสนับสนุนงบประมาณในลักษณะเงินสด (In-cash) รอยละ 20 ของ
มูลคางบประมาณโครงการ
สำหรับงบประมาณของกองทุนนวัตกรรมฯ จะไดมาจากการระดมทุนจากภาคเอกชนที่บริจาคเขา
กองทุนเปนชองทางหลัก โดยในระยะเริ่มแรกจะขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล (กองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) ในสัดสวนรอยละ 50:50 เปนระยะเวลา 3 ป ภายใตกรอบวงเงิน
งบประมาณรวมไมเกิน จำนวน 2,000,000,000.00 บาท ทั้งนี้ ในการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนตองพิจารณา
สถานะทางการเงินของกองทุนประกอบดวย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนวงเงินงบประมาณ จำนวน 200,000,000.00 บาท โดยจายเปนรายไตรมาสตามการระดมทุนจาก
ภาคเอกชนที่ไดรับจริงของมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรเปลี่ยนมติของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดาน ววน. และกรอบวงเงินงบประมาณจาก “คณะ
อนุ ก รรมการฯ เห็ น ชอบในหลั ก การ” เป น “คณะอนุ ก รรมการฯ เห็ น สมควรให พ ิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ตาม
ขอเสนอแนะ และเห็นควรใหเสนอตอ กสว. ตอไป”
2. ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย แจงวา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดาน ววน.ฯ มีขอเสนอแนะ
ประเด็นหลักเกี่ยวกับกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ดังนี้
2.1 คณะอนุกรรมการฯ เห็นความจำเปนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการใชประโยชนอยาง
ชั ดเจน และเห็ นความจำเป นของแผนงานและกลไกในการใชประโยชนเชิงรุก เพื่ อให
สามารถดำเนินการในสวนนี้ไดอยางชัดเจน แต สกสว. ไมควรทำหนาที่เปนหนวยบริหารและ
จัดการทุน (PMU) และไมควรเปนหนวยงานใหทุนโดยตรง
2.2 ควรระบุบทบาทของ RU Delivery Units ใหชัดเจนวา ทำหนาที่เปนหนวยบริหารและ
จั ด การทุ น (PMU) หรื อ หน ว ยงานดำเนิ น การ หรื อ หน ว ยงานดำเนิ น โครงการ
(Implementing Agency) โดยตรง
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RU Delivery Units เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินการที่ไมสับสน และซอนทับกัน
นอกจากนี้ ควรพิจารณาจุดออนของกลไกเดิมที่มีอยูเพื่อเพิ่มศักยภาพ และกลไกใหมควบคู
ไปกับศักยภาพของหนวยงาน
3. ควรพิจารณางบประมาณของทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) ซึ่ง สกสว. และ
สอวช. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณในสวนนี้ได ใหมีความรอบคอบและรัดกุม ใหเห็นภาพของ
Governance และหลักการงบประมาณของทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund)
4. งบประมาณคาใชจายสำหรับกิจกรรมเพื่อสงเสริมการดำเนินการกองทุน จำนวน 160.30 ลานบาท
ตางจากงบประมาณที่ สกสว. สามารถยื่นขอรับงบประมาณของทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund)
กับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) อยางไร โดย ผูอำนวยการ สกสว. และ รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ กลาววา
ตามระเบียบสภานโยบายฯ วาดวยการบริหารกองทุนสงเสริม ววน. พ.ศ. 2562 ขอ 11 วรรคสอง ระบุวา “กสว.
อาจจะจัดสรรคาใชจา ยในการบริหารกองทุน ใหแก สกสว. ตามความจำเปน แตตองไมเกินรอยละ 5 ของจำนวนเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป” โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดขอตั้งงบประมาณคาใชจายในการบริหาร
กองทุนจากเงินคงเหลือของกองทุนสงเสริม ววน. เนื่องจากในปนี้กองทุนสงเสริม ววน. ไดรับงบประมาณคอนขาง
จำกัด ซึ่งเปนคนละสวนกับงบประมาณที่จะจัดสรรใหแกทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) ที่ สอวช.
และ สกสว. สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตโปรแกรมที่ 16
5. ควรพิจารณาวา งบประมาณทุนอุดหนุนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมภายใตสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อยูในอำนาจหนาที่ของ กสว. หรือไม โดยประธาน กสว. กลาววา กสว. ไดเคย
พิจารณาเรื่องทุนอุดหนุนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กอนหนานี้แลว
6. ควรระบุวงเงินการจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมภายใต
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จำนวน 200.00 ลานบาท ไวในสวนของทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุท ธ
(Strategic Fund) และระบุหมายเหตุจำนวนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) จำนวน
งบประมาณกองทุนสงเสริม ววน. สำหรับสนับสนุนทุนอุดหนุนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมฯ และจำนวนงบประมาณ
สมทบของมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมฯ ใหชัดเจน
7. ควรอธิบายความแตกตางระหวางงบประมาณของ สกสว. ที่ไดรับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
และงบประมาณคาใชจายในการบริหารกองทุน โดยผูอำนวยการ สกสว. และ คุณอมรรัตน ภูมิวสนะ ผูแทน
สำนักงบประมาณ กลาววา งบประมาณของ สกสว. ที่ไดรับจากสำนักงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 200.61 ลานบาท เปนงบประมาณคาใชจายสำหรับบุคลากรประมาณ 137.00 ลานบาท และสวนที่
เหลือเปนงบประมาณสำหรับการบริหารสำนักงาน สวนงบประมาณบริหารกองทุน สำนักงบประมาณไดให
สกสว. ใชงบประมาณสวนนี้จากกองทุนสงเสริม ววน. เนื่องจากตามระเบียบสภานโยบายฯ วาดวยการบริหาร
กองทุนสงเสริม ววน. สามารถขอรับงบประมาณในสวนนี้ไดไมเกินรอยละ 5
8. มีประเด็นคำถามวา ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิจ (ORG :
Operational Research Grants) ควรจัดเปนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
หรือไม โดยประธาน กสว. กลาววา งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เปนการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อสรางความเขมแข็งตามพันธกิจของหนวยงาน และหนวยงานนั้น ๆ จะตองทำวิจัยเอง
แต สกสว. ใชงบประมาณสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิจ (ORG :
Operational Research Grants) เพื่อใชในการตอบโจทยตามเปาหมายของประเทศ ไมใชการตอบเฉพาะใน
เปาหมายของหนวยงานตนเองเทานั้น

- 23 9. ในกรณีที่ สกสว. เสนอขอรับงบประมาณโครงการหรือกิจกรรมที่ใชงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิจ (ORG : Operational Research Grants) จากกองทุนสงเสริม
ววน. ควรแสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม เสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดาน ววน. และกรอบ
วงเงินงบประมาณ เพื่อพิจารณาภาพรวมของโครงการใหมีความชัดเจนวา เปนกิจกรรมของงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของหนวยงาน หรือ การทำงานวิจัยเชิงนโยบายที่ตอบโจทย
เปาหมายของประเทศ และควรใชกระบวนการเดียวกับหนวยรับงบประมาณอื่น ๆ เพื่อใหเห็นภาพของ
Governance ของกองทุนสงเสริม ววน.
10. สกสว. ควรเสนอกลไก และกระบวนการพิจารณาในกรณีที่ สป.อว. สกสว. และ สอวช. อาจยื่นขอ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) จากกองทุนสงเสริม ววน. นำเสนอตอ
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนดาน ววน. และกรอบวงเงินงบประมาณ และเสนอตอ กสว. เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของกลไก และกระบวนการพิจารณาดังกลาวตอไป
11. ควรระบุงบประมาณคาใชจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 71 วรรคทาย แหง พ.ร.บ.สภานโยบายฯ ในสวนของงบ สกสว. จำนวน 445.19 ลานบาท ใหชัดเจนวาประกอบดวย
งบประมาณของ สกสว. ที่ตองตองเบิกจายใหแกโครงการวิจัยที่กำหนดดำเนินการอยู และจะตองสิ้นสุดภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2564 และงบประมาณของ วช. ที่ไดรับมอบหมายการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยูของ สกว. เดิม
12. สำหรับงบประมาณจากการประมาณการเงินกองทุนคงเหลือ จำนวน 962.68 ลานบาท ควร
พิจารณาไวใชสำหรับกรณีที่หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมมีความจำเปนเรงดวนที่ตองการงบประมาณ
สนับสนุนดาน ววน. ขอใหพิจารณานำงบประมาณสวนนี้มาใช โดยตองดำเนินการตามประกาศ กสว. เรื่อง
เกณฑการปรับงบประมาณระหวางปงบประมาณ การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญและจำเปนเรงดวน พ.ศ. 2564 ตอไป

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณรายจายของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
2.1 งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund)
8,577.56 ลานบาท
- แผนงานตอเนื่อง จำนวน 5,777.56 บาท
- แผนงานการสงเสริมและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและ
นวั ต กรรมไปใช ป ระโยชน เ พื ่ อ การพั ฒ นาประเทศใน 5
ประเด็น จำนวน 2,800.00 ลานบาท
2.2 งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 5,598.49 ลานบาท
รวม 14,176.05 ลานบาท
3. เห็นชอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
3.1 ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund)
8,777.56* ลานบาท
- จากงบประมาณเพื ่ อสนั บสนุ นงานเชิ งกลยุ ทธ (Strategic
Fund) จำนวน 8,577.56 ลานบาท
- จากงบประมาณกองทุ นส งเสริ ม ววน. สำหรั บสนั บสนุ น
ทุนอุดหนุนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมฯ จำนวน 200.00 ลานบาท

- 24 3.2 ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
5,598.49
3.3 คาใชจายในการบริหารกองทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2565
205.46
- งบสัญญา (จายในป พ.ศ. 2565 จำนวน 120.70 ลานบาท)
- งบคาใชสอย (จายในป พ.ศ. 2565 จำนวน 45.16 ลานบาท)
3.4 คาใชจายในการบริหารกองทุนป 2563 และป 2564 ที่ผูกพันคางจาย
123.87
3.5 คาใชจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
509.11
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 71 วรรคทายของ พ.ร.บ.สภานโยบายฯ
- งบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. 445.19 ลานบาท
- งบประมาณจากแหลงทุนอื่น 63.92 ลานบาท
รวม 15,214.49
4. ให สกสว. รับความเห็นและขอเสนอของที่ประชุมไปดำเนินการตอไป

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ลานบาท

หมายเหตุ

* ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) จำนวน 8,777.56 ลานบาท ประกอบดวย
1. งบประมาณทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) ภายใตแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม 4 แพลตฟอรม 17 โปรแกรม จำนวน 8,577.56 ลานบาท
2. การจั ด สรรงบประมาณทุ น อุ ด หนุ น มู ล นิ ธ ิ ก องทุ น นวั ต กรรม เพื ่ อ อุ ต สาหกรรมภายใต ส ภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งแบงออกเปนงบประมาณของกองทุนสงเสริม ววน. จำนวน 200.00 ลานบาท และ
งบประมาณสมทบของมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมฯ จำนวน 200.00 ลานบาท ซึ่งเปนเงินที่ไดจากการระดมทุนจาก
ภาคเอกชน และตั้งจายที่หนวยรับงบประมาณ โดยไมไดโอนเงินเขามาสมทบผานกองทุนสงเสริม ววน. (ตามมติ
กสว. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564)

ระเบียบวาระที่ 4.6

กลไกการบริหารงานและการปรับงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา สกสว. มีพันธกิจสำคัญในการ
จัดสรรงบประมาณของกองทุนสงเสริม วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเปนไปอยางมีประสิทธิ ภาพ
ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนสงเสริม
ใหเกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนใหสามารถสรางผลลัพธ ผลกระทบตอการพัฒนา
ประเทศ อยางไรก็ตาม ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยยังไมสามารถสรางผลกระทบที่สงผลตอการเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจ หรือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหปรากฏเปนรูปธรรมมากนัก
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ วิทยาศาสตร การวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี และทุนหมุนเวียน ไดมีมติเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
ใหแกกองทุนสงเสริม ววน. จำนวน 14,176,053,800 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหกลานหาหมื่นสาม
พันแปดรอยบาทถวน) และไดมีขอเสนอแนะใหกองทุนฯ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อนำมาใชใน
การขับเคลื่อน และผลักดันความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชประโยชนเพื่อการแกปญหา
ประเด็นสำคัญของประเทศ สรางผลกระทบตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ผลักดันการใชความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหเขาไปมีสวนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย หรือกระบวนการ
ทำงานของทุกภาคสวน เพื่อทำใหการพัฒนาประเทศไดใชความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยางแทจริง ซึ่ง

- 25 จะสอดรับกับเจตนารมณของ (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.
.... เปนการปรับประเด็นทางกฎหมายที่จะเอื้อตอการสราง และนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนมากขึ้น รวมทั้งได
กำหนดให กสว. จัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกลาวจำเปนตองมีหลักการรองรับเพื่อใหเกิดความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ นำไปสู
ผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง
สกสว. ไดจัดทำ (ราง) “กลไกการบริหารงานและการปรับงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชนสำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดย สกสว. ไดวางเปาหมายในการดำเนินงานของ
แผนงานดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Research Utilization, RU) จำนวน 3 ดาน ดังนี้ ดานนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม (ซึ่งครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดลอม) และแผนงานยอยดานการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน โดยมีประเด็นเปาหมายการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบงเปน 5
ประเด็น ประกอบดวย 1) ดิจิทัลแพลตฟอรมและระบบปญญาประดิษฐ 2) การแพทยและสุขภาพ 3) อาหาร
มูลคาสูง 4) เศรษฐกิจฐานราก และ 5) การบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อใหการใชจายงบประมาณและบริหารจัดการแผนดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช
ประโยชนดำเนินการไดอยางมีทิศทาง และมีเปาหมายในการสงมอบผลลัพธและผลกระทบอยางชัดเจน สกสว.
จึงเสนอใหเพิ่มเติมแผนงานยอยดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Research Utilization, RU) ภายใต
โปรแกรม 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์สำคัญ คือ O16 เรื่อง “พัฒนาระบบ อววน. เพื่อใหเกิดระบบนิเวศที่เอื้อตอความตองการของ
ประเทศดวย ววน.” และ KR16.5 คือ จำนวนระบบจัดสรรทุนและบริหารแผนงานโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อใหเกิดการทำงานรวมกันกับเครือขายระดับโลก และตอบโจทยยุทธศาสตร อววน. ไดอยางมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
แผนงานย อยด า นการนำผลงานวิ จั ยและนวัต กรรม (Research Utilization, RU) ที ่ เ สนอมีเ ปา หมาย คื อ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกนำไปใชประโยชนอยางกวางขวาง สามารถสรางผลกระทบสูงตอการพัฒนา
ประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และมีผลสัมฤทธิ์สำคัญตอการบรรลุเปาหมาย ไดแก (1) รอย
ละของโครงการภายใต แ ผนงานด า นการนำผลงานวิจัยและนวัต กรรม (Research Utilization, RU) ถูก
นำไปใชประโยชนโดยกลุมเปาหมาย เพื่อการแกไขปญหาสำคัญและ/หรือยกระดับการพัฒนาของประเทศ (ไม
นอยกวารอยละ 50 ภายในป พ.ศ.2567) (2) สัดสวนของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. มีการนำไปใชประโยชน เพื่อการแกไขปญหาสำคัญและ/หรือยกระดับ
การพัฒนาของประเทศ (เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2566)
สำหรั บ กรอบงบประมาณที ่ จ ะนำมาดำเนิ น การในส ว นนี ้ ไ ด ป ระมาณการไว ที่ ร  อ ยละ 20 ของ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเขากองทุนสงเสริม ววน. (ประมาณ 2,800,000,000 บาท) โดยงบประมาณสวน
ดังกลาวจะพิจารณาจัดสรรจากงบประมาณสวนของ Strategic Fund ซึ่ง สกสว. ไดเสนอกรอบงบประมาณ
ดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Research Utilization, RU) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
กรอบงบประมาณสวนที่ 1 จำนวน 1,300,000,000 บาท เสนอปรับแผนงานเดิมของหนวยบริหาร
และจัดการทุนใหสอดคลองกับเปาหมายการขับเคลื่อนการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 5 ประเด็น
กรอบงบประมาณสวนที่ 2 จำนวน 1,500,000,000 บาท เปนแผนงานใหมของหนวยบริหารและ
จัดการทุนที่ยังไมมีงบประมาณผูกพัน เพื่อดำเนินการจัดสรรใหแผนงานยอยดานการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม (Research Utilization, RU) ตามประเด็นเปาหมาย ดำเนินการโดย RU Delivery Units
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นวัตกรรมไปใชประโยชน สกสว. ไดเสนอกลไกการบริหารงบประมาณไว 2 รูปแบบ ดังนี้
1. หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เปนผูดำเนินการ โดยใหมีการสงมอบผลผลิตตาม Key
Result (KR) ที่เปนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนซึ่งมีอยูในโปรแกรมตาง ๆ ตามแผนดาน
ววน. และสอดคลองกับเปาหมายของแผนงานยอยดาน RU
2. Research Utilization Delivery Units เปนหนวยดำเนินการ ซึ่งตองผานการคัดเลือกโดย
คณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในขั้นตอนการชี้แจงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอคณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการ ฯ มีความตองการเห็นการ
นำผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางตอเนื่องทุกป โดยในปนี้คณะกรรมาธิการ ฯ ตองการใหนำผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม ในวงเงิน 4,000.00 ลานบาท หากไมสามารถดำเนินการไดจะขอตัดงบประมาณใน
สวนนี้ ประธาน กสว. และ ผูอำนวยการ สกสว. จึงไดเตรียมขอมูลการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนโดยเสนอ
แผนการดำเนินงานในกรอบวงเงิน 2,800.00 ลานบาท และดำเนินการในประเด็นสำคัญ 5 เรื่อง และขอให
สกสว. นำไปพิจารณาปรับทบทวนรายละเอียดงบประมาณกองทุนสงเสริม ววน. ใหเหมาะสม ซึ่งจะตองมีการ
จัดกรอบวงเงินสำหรับการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงควรหาแนวทางกลไกใหมในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนใหเห็นไดอยางเปนรูปธรรม

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการปรั บ งบประมาณ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบ ง
งบประมาณในสวนของ Strategic Fund จำนวน 2,800,000,000 บาท ออกเปน 2 สวน คือ การปรับแผนงาน
เดิมของหนวยบริหารและจัดการทุน จำนวน 1,300,000,000 บาท และการปรับแผนงานใหมของหนวยบริหาร
และจัดการทุนที่ยังไมมีงบประมาณผูกพัน ดำเนินการโดย RU Delivery Units จำนวน 1,500,000,000 บาท
2. ควรพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และ Research
Utilization Delivery Units เพื่อไมใหเกิดการทำงานที่ซอนทับกัน
3. ควรพิจารณาความเหมาะสมของการจัดตั้ง Research Utilization Delivery Units ภายใต สกสว.
เนื่องจากตาม พ.ร.บ.สภานโยบายฯ กำหนดวา สกสว. ไมมีหนาที่ในการใหทุนวิจัย โดยประธาน กสว. กลาววา
Research Utilization Delivery Units ไมใชการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหม
4. เนื่องจากหนวยงานในการบริหารการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน ตาม (ราง) พระราชบัญญัติ
สงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ยังอยูระหวางการพิจารณา ดังนั้น การดำเนินการ
ในสวนของ Research Utilization Delivery Units จึงควรใหพระราชบัญญัติดังกลาวผานความเห็นชอบกอน
5. ควรศึกษากลไกและแนวทางการบริหารงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชนอยางรอบคอบและรัดกุมตอไป เชน นิติบุคคลที่จะรับจัดสรรงบประมาณดังกลาว การพิจารณา
โครงการวิจัยและผูใหทุนวิจัย เปนตน ซึ่งการดำเนินงานควรสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
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ทบทวนแนวทางการดำเนินงาน กลไกและแนวทางการบริหารงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใชประโยชน และเสนอตอ กสว. พิจารณาตอไป
7. ควรสรางวัฒนธรรมของการทำวิจัยที่เชื่อมโยงระหวางผูวิจัยและผูใชประโยชน โดยทั้ง 2 ฝาย ควร
เรียนรูลักษณะการทำงานซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง ตั้งแตการพัฒนาโจทยวิจัย การทำงานวิจัย ตลอดจนการ
นำผลงานวิจัยไปใชประโยชน เพื่อทำใหเกิดการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดอยางแทจริงและยั่งยืน
8. ควรพิจารณาประเด็นการขับเคลื่อนการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 5 ประเด็น วา
เหมาะสมหรือไม เนื่องจากบางเรื่องไดมีการดำเนินการบางสวนแลว
9. กลไกการดำเนินงานดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Research Utilization, RU) ควรใช
กลไกของหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ที่มีอยู โดยพัฒนากลไกใหมีความเขมแข็งมากขึ้น และสามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนได ทั้งนี้ ควรพิจารณาหารือประเด็นดังกลาว
รวมกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ตอไป โดย รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย กลาววา ในเบื้องตนไดมี
การหารือรวมกับหนวยบริหารจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารของหนวยบริหารและจัดการทุนฯ ระบุวาจะสนับสนุนทุนวิจัยในชวง TRL4-7
10. ในขั ้ น ตอนการชี ้ แ จงงบประมาณรายจ า ยประจำป ควรแสดงโครงการวิ จ ั ย ที ่ ส ามารถนำ
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดใน 5 ประเด็น ของการขับเคลื่อนการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม และ
งบประมาณในแตละประเด็น ตอคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการ
11. ควรพิจารณาภาพรวมของการนำผลงานวิจัยและวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางแทจริง โดยที่ผานมา
มีจำนวนนอยมาก หากตองการงบประมาณสนับสนุนดานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นในทุกป ควรผลักดันใหเกิด
การนำผลงานมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม และความคุมคาของการใชงบประมาณดาน ววน. โดยควร
มีกลยุทธเชิงรุก 2 รูปแบบ คือ 1) กลยุทธแบบ Streamline และ 2) กลยุทธมุงเนนเปาหมาย (Spearhead)
12. มี ข อสั งเกตว า การผลั ก ดั นใหเกิดการนำผลงานวิจัยและวิจัยไปสูการใชประโยชน อาจใช
ระยะเวลาในการดำเนินการมากกวา 1 ป จึงจะเห็นผลลัพธไดอยางเปนรูปธรรม
13. ควรหาแนวทางหรือกระบวนการใหภาคเอกชนเขามารวมสนับสนุนงบประมาณดานการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของ Business Model
14. หากตองการเห็นผลลัพธของการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในภาพรวมของทั้งประเทศ ควรมี
การผลักดันขับเคลื่อนรวมกันทั้งดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทั้งระบบ

มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมเห็นวาการใชประโชนจากงานวิจัยและนวัตกรรมเปนเรื่องสำคัญในการแกไขปญหา
สำคัญของประเทศ จึงเห็นชอบใหมีการสงเสริมและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
เพื่อการพัฒนาประเทศจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยางแทจริง
2. เห็ นชอบกรอบการจั ดสรรงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,800,000,000 บาท โดยใชงบประมาณในสวนของ Strategic Fund
3. ควรพิ จารณาทบทวนกลไกและแนวทางการบริ หารงบประมาณดานการนำผลงานวิ จ ั ย และ
นวัตกรรมไปใชประโยชน สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนำความเห็นและขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ มาพิจารณาประกอบ เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชน พิจารณากอนเสนอตอ กสว. ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.7

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชน

รศ.ดร.พงศ พ ั นธ แก ว ตาทิ พ ย รองผู  อ ำนวยการ สกสว. นำเสนอว า ตามมาตรา 41 (11) แห ง
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 กำหนดให
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีหนาที่และอำนาจในการสงเสริมและสนับสนุน
การทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และบุคคลหรือหนวยงาน
ในตางประเทศในดานการวิจัยและนวัตกรรม การถายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี รวมถึงเสนอแนะตอสภา
นโยบายเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรการ สิทธิประโยชน และแรงจูงใจ เพื่อใหการดำเนินการ
ดังกลาวเกิดผลเปนรูปธรรม ประกอบกับมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กำหนดใหจัดตั้งกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสหวิทยาการ เพื่อสรางองคความรู พัฒนานโยบาย
สาธารณะและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน
โดยสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 4.6 สกสว. ไดนำเสนอ (ราง) “กลไกการบริหารงานและการปรับ
งบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดย
สกสว. ไดนำเสนอรูปแบบการบริหารงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน จำนวน
2 รูปแบบ คือ
1. ดำเนินการโดยหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ซึ่งใหมีการสงมอบผลผลิตตาม Key Result
(KR) ที่เปนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนซึ่งมีอยูในโปรแกรมตาง ๆ ตามแผน
ดาน ววน. และสอดคลองกับเปาหมายของแผนดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Research
Utilization, RU)
2. ดำเนิ น การโดยหน ว ย Research Utilization Delivery Units ที ่ ผ  า นการคั ด เลื อ กโดย
คณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
เพื่อใหการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในภารกิจที่
เกี่ยวของกับการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนเปนไปอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผล
กระทบที่แทจริงตอการพัฒนาประเทศ ฝายเลขานุการจึงเสนอการแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการดานการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน” ซึ่งจะทำหนาที่กำกับ ติดตาม และบริหารจัดการดานการนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชประโยชนใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว เพื่อใหสามารถนำผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดย (ราง) รายชื่อคณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ตามที่เสนอมี
หลักเกณฑในการพิจารณาเสนอชือ่ คือ เปนผูมีสวนเกี่ยวของในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน
และเขาใจระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือมีประสบการณสูงในดานการผลักดันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน ตลอดจนเปนผูที่ดำรงตำแหนงในหนวยงานหรืออยูในภาคสวนที่จะชวยสงเสริมหรือเอื้อ
ตอกลไกเกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนมากขึ้น ดังรายชื่อตอไปนี้
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นายสุพันธุ มงคลสุธี
นายวนัส แตไพสิฐพงษ
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม
ดร.สมคิด แกวทิพย
ศาสตราจารย ดร.ปยะสาร ประเสริฐธรรม
รองศาสตราจารยนพ.ถนอม บรรณประเสริฐ
ดร.นฤกมล ภูข าว
นายสัตวแพทยกษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
รองศาสตราจารย ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
รองศาสตราจารย ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
รองศาสตราจารย ดร.ชลิตา ศรีนวล
นายอาณัติ ทรัพยทวีกุล

ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. เสนอแผนการดําเนินงาน กรอบงบประมาณ ตลอดจนรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการ
ดานการนํา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ตอ กสว.
2. เสนอแนะตอ กสว. เพื่อใหมีการปรับปรุงและแกไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
และ นวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเพื่อใหสามารถนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด (อางอิง
พรบ.สภานโยบายฯ)
3. เสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น และบุคคลหรือหนวยงานในตางประเทศ ในดานการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชน การถายทอด วิทยาการ หรือเทคโนโลยี ตอ กสว. (อางอิง พรบ.สภานโยบายฯ)
4. เสนอแนะแนวทางในการกําหนดมาตรการ สิทธิประโยชน และแรงจูงใจ ตอ กสว. เพื่อใหเกิดการ
นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม (อางอิง พรบ.สภานโยบายฯ)
5. กํากับทิศทางและติดตามการดําเนินงานของหนวยงานที่รับงบประมาณดานการนําผลงานวิจัย
และ นวัตกรรมไปใชประโยชนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
6. รายงานสถานะ และความกาวหนาของการดําเนินงานดานการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชนตอ กสว.
7. ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ กสว. มอบหมาย ทั้งนี้ มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับ
วาระการดํารงตําแหนงที่เหลือของ กสว. (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567)

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเติม ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เปนที่ปรึกษา เพื่อทำใหเกิดการเชื่อมโยงของการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนของ
กระทรวง อว. ในภาพรวม

- 30 2. ควรพิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการใหครอบคลุมการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนครบทุกดาน
รวมภาคหนวยงานราชการที่จะนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในอนาคต
3. ในอนาคต หากคุณวนัส แตไพสิฐพงษ ประธานอนุกรรมการฯ เห็นวา ควรเพิ่มเติมองคประกอบ
ของคณะอนุกรรมการฯ ขอใหเสนอตอ กสว. เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป

มติที่ประชุม
1. อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ตามที่ฝาย
เลขานุการนำเสนอ โดยขอให ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เปนที่ปรึกษาเพิ่มเติม
2. ทั้งนี้ รูปแบบการบริหารงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ขอให
ทบทวนกลไกและแนวทางการบริหารงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ตามมติ
ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 4.6

ระเบียบวาระที่ 4.8

การยกเลิกขอบังคับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วาดวยการบริหาร
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2560 และ หลักเกณฑสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย เรื่องการจัดการผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
พ.ศ. 2560

รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได
เผยแพรพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดกำหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ขึ้น ซึ่งทำใหมีพันธกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย สกสว. มีหนาที่รับผิดชอบงานวิชาการ
และงานธุรการของ กสว. มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสหวิทยาการ เพื่อสรางองคความรู
พัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืนแตจะตองไมดำเนินการวิจัยเอง
ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 แหงพระราชบั ญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
กำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สามารถวิจัยและสรางนวัตกรรม
หรือเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหนาที่และอำนาจของหนวยงานนั้นได ที่ผานมา สกสว.จึงไดใหทุนวิจัยเปน “สัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ” ขึ้น โดยสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกลาว มี
เจตนารมณเพือ่ นำผลงานวิจัยที่ไดจากสัญญานี้ไปใชประโยชนตามพันธกิจของ สกสว.
อยางไรก็ตาม ตามมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไดกำหนดใหบรรดาระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด หรือคำสั่งของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงมีผลใชบังคับจนถึงปจจุบัน ทำใหการ
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ระหวางผูใหทุนและผูรับทุน ซึ่งไมเปนไปตามเจตนารมณของการใหทุนวิจัยตาม “สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการปฏัติงานตามพันธกิจ” ที่ สกสว. ตองการนำผลงานวิจัยจากสัญญาดังกลาวมาใชประโยชนใน
พันธกิจของหนวยงาน
ดั ง นั ้ น สกสว. ได เ สนอวาระ เรื ่ อ ง สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย ส ิ นทางป ญ ญาของ สกสว. ในแบบสัญ ญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ (สัญญา ORG) ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการดาน
กฎหมาย ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรใหเสนอตอ กสว.
เพื่อยกเลิก “ขอบังคับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วาดวยการบริหารสิทธิในทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.
2560” ซึ่งมีผลทำใหยกเลิกหลักเกณฑที่อยูภายใตขอบังคับดังกลาวดวย และให สกสว. กำหนดเงื่อนไขความ
เปนเจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหตกเปนของ สกสว. แตเพียงผูเดียวในสัญญารับทุน เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ ของ สกสว. (สัญญา ORG) โดยใหเสนอวาระในที่ประชุม คณะกรรมการสง เสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อขออนุมัติยกเลิกขอบังคับและหลักเกณฑดังกลาว
เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของ สกสว. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงคและพันธกิจของหนวยงาน สกสว. จึงขอ
เสนอยกเลิก “ขอบังคับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วาดวยการบริหารสิทธิในทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.
2560” และ “หลักเกณฑสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องการจัดการผลประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา พ.ศ. 2560” และให สกสว. กำหนดเงื่อนไขการกำหนดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในแบบสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ โดยใหสิทธิความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาเปน
ของ สกสว. แตเพียงผูเดียว

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณาวา หากยกเลิกขอบังคับและหลักเกณฑเดิม และยังไมมีการจัดทำขอบังคับและ
หลักเกณฑใหม อาจทำใหเกิดชองวางของการดำเนินงานได โดย รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย กลาววา ที่
ประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ใหความเห็นวา เนื่องจาก สกสว. ไมไดมีหนาที่ในการใหทุนแตสามารถ
จางวิจัยได ดังนั้น จึงไมจำเปนตองจัดทำขอบังคับและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการผลประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา แตใหระบุไวในสัญญาตอไป
2. ควรพิจารณาวา สกสว. ควรจัดทำสัญญาในรูปแบบสัญญาจางแทนสัญญารับทุนหรือไม เพื่อไมให
เกิดปญหาในการกำหนดบทบาทหนาที่ของ สกสว. วาไมไดทำหนาที่ในการใหทุนวิจัยในพระราชบัญญัติตาง ๆ
3. สกสว. ควรศึกษารูปแบบของการออกสัญญาในการจางทำวิจัยใหถูกตองเหมาะสมตอไป

มติที่ประชุม
1. อนุมัติการยกเลิก “ขอบังคับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วาดวยการบริหารสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2560” และ “หลักเกณฑสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องการจัดการ
ผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2560”
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ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ โดยใหสิทธิความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา
เปนของ สกสว. แตเพียงผูเดียว
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบและขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 6

ไมมี
เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1

การจัดรูปแบบขององคกร และการบริหารจัดการของหนวยบริหารและจัดการทุน
(PMU) 3 หนวยงาน ภายใตสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)

ศ.นพ.สุ ท ธิ พ ร จิ ต ต ม ิ ต รภาพ ประธาน กสว. นำเสนอว า ตามที ่ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ไดเห็นชอบการจัดตั้งหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) จำนวน 3
หนวยงาน ไดแก หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคนและทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ (บพข.) และ หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ภายใตสำนักงานสภานโยบายฯ โดยแตละหนวยบริหารจัดการทุนไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหนวย
บริหารจัดการทุนเฉพาะดาน ซึ่งไดดำเนินการผานมาระยะหนึ่งแลว สอวช. และคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเห็นวาควรมีการจัดรูปแบบองคกร และบริหารจัดการใหม เพื่อใหองคกรมีความยั่งยืนถาวร
ทั้งนี้ ตามกระบวนการมีประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดรูปแบบองคกร และบริหารจัดการใหม ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562
มาตรา 41 (9) ระบุวา “กสว. มีหนาที่และอำนาจในการกำกับ เรงรัด และติดตามใหมีการปรับปรุงและแกไขระบบ
หรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เพื่อใหสามารถนำผลงานวิจยั ไป
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด” โดยกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสวนหนึ่งคือกลไกการบริหารจัดการ
หนวยบริหารและจัดการทุน
2. ขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ วาดวยหนวยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 ขอ 26 ระบุวา “ให กอวช. จัดใหมีการ
ประเมินผลการดำเนินงานของหนวยบริหารและจัดการทุนและจัดทำขอเสนอการแยกหนวยบริหารและจัดการ
ทุนออกจาก สอวช. ไปเปนหนวยงานในรูปแบบที่เหมาะสมตอสภานโยบายฯ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไมเกิน 3
ป นับตั้งแตขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ
กรอบแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานและการจัดทำขอเสนอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวง อว. กำหนด”
3. คำสั่งสภานโยบายฯ ที่ 8/2562 เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ระบุหนาที่และอำนาจ
วา “ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม ววน.”

- 33 เพื่อใหกระบวนการจัดรูปแบบองคกร และบริหารใหม ดำเนินการเปนไปดวยความถูกตองตามขอ
กฎหมาย จึงขอให สกสว. นำประเด็นดังกลาว หารือคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย และนำความเห็นและ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย เสนอตอ กสว. ตอไป

มติที่ประชุม
1. รับทราบความกาวหนาการจัดรูปแบบขององคกร และการบริหารจัดการของหนวยบริหารและ
จัดการทุน (PMU) จำนวน 3 หนวยงาน ตามความเห็นของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
2. ให สกสว. นำประเด็นขอกฎหมายหารือเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของ กสว. ตอกระบวนการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ในการกำหนดรูปแบบขององคกร และการบริหารจัดการของหนวยบริหารและ
จัดการทุน (PMU) เสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย และนำขอสรุปความเห็นและขอเสนอแนะ
จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมายเสนอตอ กสว. ตอไป

ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการเสนอ กสว. เพื่อพิจารณานัดหมายการประชุม ครั้งที่ 9/2564 วันศุกรที่ 17 กันยายน
พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผานระบบการประชุมออนไลน

มติที่ประชุม

เห็นชอบการนัดหมายประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ครั้งที่ 9/2564 วันศุกรที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผานระบบการ
ประชุมออนไลน

เลิกประชุม

เวลา 18.45 น.
(นางสาววริศรา ชื่นอารมย)
(นางสาวสุพัตรา เรืองรุก)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

