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สารประธานกรรมการนโยบาย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

ตามทีร่ ฐั บาลให้ความส�ำคัญและมีนโยบายในการปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ผ่านกลไกการพัฒนาประเทศ
ที่ได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการในแขนงต่าง ๆ
อันท�ำให้เกิดความรู้และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อสนับสนุนให้
การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้อง
บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตามความ
ต้ อ งการและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ ลดความซ�้ ำ ซ้ อ น
และสามารถผลักดันให้มีการน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งนี้ต้องการก�ำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์
รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจน
ก�ำกับและติดตามการบริหารจัดการการจัดสรรงบประมาณ
และประเมินผลการด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
เอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต ่อการแก้ไขปัญ หาการวิจัยของ
ประเทศและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
ดังนั้น ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงท�ำให้เกิดการด�ำเนินงาน
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของ “ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)” ไปสู่การบริหารงานภายใต้กรอบพันธกิจใหม่ของ “ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” เพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อน�ำเสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ในการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน รวมทั้ง
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งบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อน�ำไปสู่การ
เชือ่ มโยงและบูรณาการองค์ความรูอ้ นั น�ำไปสูก่ ารพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆ โดยด�ำเนินงานตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาก�ำลังคนและสถาบันความรู้
2. การวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพือ่ ตอบโจทย์ทา้ ทายของสังคม
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน
4. การวิจัยและสร้างนวัต กรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้น ที่
และลดความเหลื่อมล�้ำ 
ตลอดจนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือ โปรแกรมที่ 16 ซึ่งเป็นประเด็นคาบเกี่ยวของทั้ง
4 ยุทธศาสตร์
ในฐานะคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(กสว.) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร สกสว. ให้สามารถรองรับการ
เปลี่ ย นแปลงและรองรั บ การท� ำ งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของ
การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมา
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จึงได้มีการด�ำเนินการเสนอแนะในการจัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และกรอบ
วงเงินงบประมาณประจ�ำปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำในการพิจารณาค�ำของบประมาณ
ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแก่คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจน
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดท�ำค�ำของบประมาณและการคัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท ปฏิบัติงานจน
บรรลุผลส�ำเร็จอย่างเต็มความสามารถ ในท้ายนี้ขอเป็นก�ำลังใจ
ให้แก่ สกสว. ในการด�ำเนินงานและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นบทบาทหน้าทีใ่ หม่
และเชื่อมั่นว่าต่อจากนี้ สกสว. จะสามารถท�ำให้เกิดความเข้มแข็ง
ของระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศ ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป
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บทบาทและหน้าที่

ของคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 41  
ได้ ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม (กสว.) มีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะต่ อ สภานโยบายในการจั ด ท� ำ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท และแผนอื่นตามมาตรา 11 (1)
2. เสนอแนะกรอบวงเงิน งบประมาณประจ� ำ ปี ด ้ า น
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อ
สภา รวมทั้ ง เสนอระบบการจั ด สรรและบริ ห าร
งบประมาณแบบบูรณาการทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิต์ ามกรอบ
วงเงินดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนตามมาตรา 11 (1)
3. ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการพิ จ ารณาค� ำ ของบประมาณ
ของกองทุนแก่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมตามมาตรา 12 (2)
4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดท�ำค�ำของบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม
5. เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมตามมาตรา 12 (2)
6. บริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ตามมาตรา 54 ให้เป็นไปตามระเบียบทีส่ ภานโยบาย
ก�ำหนด

7. พิจารณาค�ำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศและหลักเกณฑ์ตาม (4)
8. ก� ำ หนดทิ ศ ทางและแนวทางการด� ำ เนิ น งานของ
หน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรม ซึง่ ต้องสอดคล้อง
กับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ตามมาตรา 11 (1)
9. ก�ำกับ เร่งรัด และติดตามให้มกี ารปรับปรุงและแก้ไข
ระบบหรื อ กลไกการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เพื่อให้
สามารถน�ำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10. ก�ำหนดมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย ก�ำหนดข้อก�ำหนด
หรือแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับการวิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศ เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
ก�ำกับดูแลติดตาม และส่งเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จริยธรรม และข้อก�ำหนดหรือแนวปฏิบัตินั้น
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
ในด้านการวิจยั และนวัตกรรม การถ่ายทอดวิทยาการ
หรือเทคโนโลยี รวมถึงเสนอแนะต่อสภานโยบาย
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการก�ำหนดมาตรการ
สิทธิประโยชน์ และแรงจูงใจ เพื่อให้การด�ำเนินการ
ดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม
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12. ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ก ารให้รางวัลผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการประเมินและพิสูจน์แล้วว่า
เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของ
ประเทศ และหลักเกณฑ์การประกาศเกียรติคณ
ุ หรือ
ยกย่ อ งบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะอย่างต่อเนือ่ ง
13. ก� ำ กั บ เร่ ง รั ด และติ ด ตามให้ มี ก ารจั ด ท� ำ และ
การด�ำเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากร ด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งติดตาม
ประเมิ น ผลการใช้ ง บประมาณของหน่ ว ยงานใน
ระบบวิจยั และนวัตกรรม เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตาม
มาตรา 11 (1)
14. ก�ำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดท�ำฐานข้อมูล
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

15. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคล
ปฏิบัติงานตามที่ กสว. มอบหมาย
16. ออกข้อระเบียบบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการ
ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โดยไม่ ขั ด หรื อ
แย้งต่อมติของสภานโยบาย
17. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้
และกฎหมายอืน่ หรือตามทีค่ ณะรัฐมนตรีหรือนายก
รัฐมนตรีมอบหมาย
โดยก�ำหนดให้สำ� นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่และอ�ำนาจในการจัดท�ำ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ของประเทศเสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ตามมาตรา 44 (4)
เพื่อน�ำเสนอต่อสภานโยบายต่อไป

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

ผลการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2562

(2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562)

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (กสว.)
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ผลการด�ำเนินงาน
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562
ได้ก�ำหนดให้ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชุดที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันที่  1 พฤษภาคม 2562 ปฏิบัติหน้าที่
เป็นคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(กสว.) จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง กสว. ชุดใหม่ขึ้น โดยในช่วงการ
เปลีย่ นผ่านระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
คณะกรรมการนโยบายฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ กสว. ได้ด�ำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์หลักของการปฏิรปู ระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม และได้ด�ำเนินการอนุมัติและเห็นชอบ ตามหน้าที่และ
อ� ำ นาจภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. เสนอแนะต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ

ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ก�ำหนดให้สำ� นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่และ
อ�ำนาจในการจัดท�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (กสว.) ตามมาตรา 44 (3)
เพื่อน�ำเสนอต่อสภานโยบายฯ ต่อไป
ทั้ ง นี้ กสว. ได้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะต่ อ สกสว. และให้
ความเห็นชอบร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อน�ำเสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ดังนี้
1. เห็ น ชอบร่ า งแผนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 ที่ สกสว. น�ำเสนอ
ซึง่ ประกอบด้วย แนวทางการจัดท�ำแผน ววน. ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ดังนี้
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้แผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรมทีป่ ระกาศใช้แล้ว โดยฝ่ายเลขานุการ

สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.)
เดิม
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับปรุงแผนบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยผนวกสารั ต ถะจากแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านต่างๆ และความต้องการการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้านอื่น ๆ ของ
ประเทศ
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท�ำแผน Strategic
Plan เต็มรูปแบบ
2. ให้ขอ้ เสนอแนะต่อ สกสว. ในการปรับปรุงแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565  
3. เห็ น ชอบหลั ก การของแผนงานริ เ ริ่ มส� ำ คั ญด้า น
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ที่ สกสว. น�ำเสนอ
ประกอบด้วย หลักการและเหตุผลของโครงการริเริม่
ส�ำคัญด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม, ลักษณะ
ของแผนงาน ขอบเขต ที่มา การบริหาร แผนงาน
คุณสมบัตขิ องหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program
Management Unit, PMU)  รวมถึงผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
4. เห็นชอบ “ร่างแผนและการปรับปรุงกรอบวงเงิน
งบประมาณวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565”
จากทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (สกสว.) และส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกันร่าง
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565   เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
แผนด้าน ววน. กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อววน.)   และการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณ

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

ด้าน ววน. ตามข้อสมมติสัดส่วนการลงทุนด้าน ววน. ของรัฐ
ร้อยละ 25 ท�ำให้กรอบวงเงินงบประมาณปี 2563 ที่เสนอใน
ที่ประชุม กสว. ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 จ�ำนวน 35,702
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็น 37,000 ล้านบาท (เพิม่ ขึน้ 1,298 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.635)  
5. เสนอร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 - 2565 ไปยังส�ำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) เพือ่ เสนอต่อ สภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จากการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่าง สกสว. และ สอวช. เพื่อ
ปรับปรุงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
• จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทบทวนร่างแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 2565 เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และการประชุม
ชีแ้ จงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
กว่า 1,500 คน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะต่อประเด็นส�ำคัญและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
• จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของแผนงานเพื่อก�ำหนดกรอบ
งบประมาณการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อววน.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
โดยมี รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย)์
เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารหน่วยงาน
ในระบบ อววน. ผูแ้ ทนภาคเอกชนและชุมชนท้องถิน่
เข้ า ร่ ว มกว่ า 150 คน เพื่ อ ก� ำ หนดเป้ า หมาย
การพัฒนา อววน. และแผนงานทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ส่งเสริม
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากกลไก อววน. ส� ำ หรั บ การ
ขับเคลื่อนประเทศ
• ยกร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 2570 และร่ า งแผนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565  โดยน�ำโจทย์ส�ำคัญ
จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ และ 15 ประเด็นเร่งด่วน
ใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาล และข้อเท็จจริงต่างๆ จากการ
ประชุมดังกล่าวข้างต้น มาจัดล�ำดับความส�ำคัญและ
ระบุประเด็นการพัฒนาที่ อววน. จะมีบทบาทส�ำคัญ
ทีจ่ ะช่วยให้โจทย์ทา้ ทายของประเทศบรรลุเป้าหมาย
โดยการขจัดปัญหาในปัจจุบันและการวางรากฐาน
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เพือ่ อนาคต ใช้การบริหารงานในรูปแบบแพลตฟอร์ม
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนงานและ
โครงการต่างๆ ให้สามารถตอบโจทย์ของประเทศ
ได้คมชัดยิ่งขึ้น
ส�ำหรับ ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 2570 ประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรมส�ำคัญใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อววน .ดังนี้
แพลตฟอร์ ม ที่ 1 การพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนและสถาบั น
ความรู้ ประกอบด้วยโปรแกรมส�ำคัญ ได้แก่
1. สร้างระบบผลิตและพัฒนาก�ำลังคนคุณภาพให้มี
คุณภาพ
2. ผลิตก�ำลังคนระดับสูงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต
4. ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศ
ในอนาคต (AI for All)
5. ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่
ประเทศไทยมีศักยภาพ
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ส�ำคัญ
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
7. โจทย์ ท ้ า ทายด้ า นทรั พ ยากร สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
การเกษตร
8. สังคมสูงวัย
9. สังคมคุณภาพและความมั่นคง
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขัน
10. ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ
11. พั ฒ นาระบบนิ เ วศนวั ต กรรม และเขตเศรษฐกิ จ
นวัตกรรม
12. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้ำ
13. นวั ต กรรมส� ำ หรั บ เศรษฐกิ จ ฐานรากและชุ ม ชน
นวัตกรรม
14. ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�ำ
15. เมืองน่าอยู่
รวมถึงโปรแกรมที่ 16 การปฏิรปู ระบบ อววน. (Reinventing
Universities & Research System) ซึ่งเป็นประเด็นคาบเกี่ยว
(Cross Cutting) ของทั้ง 4 แพลตฟอร์ม
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นอกจากนี้ ไ ด้ ตั้ ง เป้ า หมายการลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นา
ของประเทศเป็นร้อยละ 1.2 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2563 คิดเป็น
เงินลงทุนจ�ำนวน 212,340 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุน
ระหว่างภาครัฐต่อภาคเอกชนเป็นร้อยละ 25:75 ทั้งนี้ภาครัฐ
ต้องจัดสรรงบประมาณวิจยั และพัฒนาจ�ำนวนอย่างน้อย 37,160
ล้ า นบาท จึ ง จะบรรลุ เ ป้ า หมายจ� ำ นวน 53,085 ล้ า นบาท
และเมื่อหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการของบุคลากรออก
(ปกติสำ� นักงบประมาณจะจัดสรรตรงให้หน่วยงานอยูแ่ ล้ว) จะเหลือ
ที่เป็นงบลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้นจ�ำนวน 37,160
ล้านบาท
โดยสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2562
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เห็นชอบร่างนโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 2570 และร่างกรอบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 - 2565

2. เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจ�ำปีดา้ นวิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศต่ อ สภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม รวมทัง้ เสนอ
ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว

กสว. ได้ให้ความเห็นชอบและให้ขอ้ คิดเห็นและเสนอแนะ
กรอบวงเงินงบประมาณประจ�ำปีดา้ นวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อ สกสว. เพื่อน�ำเสนอต่อสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
1. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ สกสว. เพื่อ
การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
2. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ สกสว. เพื่อ
เป็ น แนวทางการด� ำ เนิ น งานด้ า นการจั ด สรร
งบประมาณให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานในระบบวิ จั ย และ
นวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

3. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ที่ สกสว. น�ำเสนอ
โดย สกสว. ได้น�ำเสนอหลักการพิจารณาเพื่อก�ำหนด
กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยพิจารณาแนวโน้มปี 2560 - 2562 ที่ผ่านมา พิจารณาขนาด
การลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ของประเทศไทย
เทียบกับต่างประเทศ ใช้ข้อมูลในปี 2560 เป็นปีฐานเนื่องจาก
ความสมบูรณ์ของข้อมูล และข้อมูลใกล้เคียงกับการประมาณ
การของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
แผนอืน่ ๆ ประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จากการ
ประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศร้อยละ 3 ต่อปี,
เป้าหมายการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อ
Gross Domestic Product (GDP) เพิม่ จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ
1.5 ในปี 2565 รวมทั้งสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน : ภาครัฐ เป็น 80:20 และปรับใช้นิยามขององค์การ
เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO)
4. เห็นชอบ “ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ”์ ที่ สกสว. น�ำเสนอ
ตามแนวทางการด�ำเนินงานการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน
ในระบบวิจยั และนวัตกรรมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่
การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้กองทุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และระบบ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
5. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่ปรับปรุงใหม่
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 37,000
ล้านบาท
6. เสนอกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ทีผ่ า่ นกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม ไปยังส�ำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.) เพื่อเสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สอวช. และ สกสว. ได้ร่วมกันจัดท�ำข้อเสนอกรอบวงเงิน
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
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และยุทธศาสตร์ อววน. และแผนวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
โดยมีเป้าหมายการพัฒนา อววน. ที่ปรากฏตามร่างนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 - 2570 โดยมีระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิต์ ามกรอบวงเงิน รวมทัง้ สิน้ 37,000
ล้านบาท จ�ำแนกออกเป็น
1) แพลตฟอร์มที่ 1 จ�ำนวน 11,100 ล้านบาท
2) แพลตฟอร์มที่ 2 จ�ำนวน 5,550 ล้านบาท
3) แพลตฟอร์มที่ 3 จ�ำนวน 9,250 ล้านบาท
4) แพลตฟอร์มที่ 4 จ�ำนวน 7,400 ล้านบาท
5) การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อววน.) จ�ำนวน 3,700 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อววน. (Flagship) และโครงการ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นค�ำของบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดิมที่เคยส่งให้ส�ำนักงบประมาณแล้ว
ทั้งนี้ ในระยะเปลี่ยนผ่าน ได้ก�ำหนดสัดส่วนงบประมาณส�ำหรับ
โครงการ Flagship และโครงการที่เป็นค�ำของบประมาณเดิมไว้
ที่ร้อยละ 30:70 ดังนั้น โครงการ Flagship เสนอของบประมาณ
รวม 11,100 ล้านบาท และโครงการที่เป็นค�ำของบประมาณ
เดิ ม เสนอของบประมาณรวม 25,900 ล้ า นบาท โดยจะมี
การบริ ห ารจั ด การโปรแกรมในลั ก ษณะของแพลตฟอร์ ม ที่ มี
การบูรณาการ การท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อมุ่งไปสู่
ผลสัมฤทธิ์
โดยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรมแห่งชาติ มีมติในการประชุมครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 19
สิงหาคม 2562 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว
7. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
เนือ่ งด้วย ส�ำนักงบประมาณได้จดั สรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ในวงเงิน 12,554,565,600 บาท ซึ่งแบ่งเป็น
(1) โครงการ Flagship ได้รบั จัดสรร จ�ำนวน 8,383,790,600 บาท
และ (2) โครงการปกติได้รับจัดสรรงบ (ส�ำหรับ 58 หน่วยงาน)
จ�ำนวน 4,170,775,000 บาท โดยแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ประจ�ำปี 2563 ของโครงการ Flagship มีโครงสร้าง และการบริหาร
แผนงาน ววน. โดยสรุป ได้ดังนี้
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ส่วนโครงการปกติได้รบั จัดสรรงบ (ส�ำหรับ 58 หน่วยงาน)
มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 4,170
ล้านบาท จะด�ำเนินการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 17 (2)
ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ การวิ จั ย และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนดให้หน่วยงานในระบบวิจัย
และนวั ต กรรมที่ จ ะของบประมาณจั ด ท� ำ ค� ำ ของบประมาณ
เพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัย
และนวัตกรรม ให้เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ตามหลักเกณฑ์ที่ กสว. ก�ำหนด โดย
สกสว. จะด�ำเนินการจัดท�ำ  Performance Agreement (PA)
และก�ำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญ (Objectives and
Key Result; OKRs) ของแผนงานกับหน่วยรับงบประมาณ
จ�ำนวน 58 หน่วยงาน โดยมีแผนการจัดสรรงบประมาณเดือน
มกราคม 2563 และจะเบิกจ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ หลังลงนามใน
สัญญาไม่เกิน 15 วันท�ำการ ซึง่ จะมีการติดตามผลการด�ำเนินงาน
ทุกไตรมาส

กสว. เห็นชอบการบริหารโครงการ Flagship ผ่านหน่วย
บริหารโปรแกรม (PMU) และคณะกรรมการบริหารโปรแกรม
(PMC) และเห็นชอบแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจ่ายตรงไปที่หน่วยรับงบประมาณ
100 เปอร์เซ็นต์ โดยจัดท�ำ  Performance Agreement (PA)
และก�ำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญ (Objectives
and Key Result; OKRs) ของแผนงาน   

3. ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการพิ จ ารณาค� ำ ของบประมาณของ
กองทุนแก่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. เห็นชอบค�ำของบประมาณของกองทุนวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
แก่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
จากข้อเสนอของส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เมื่อวันที่

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

2 สิงหาคม 2562 ในการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทาง
การจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้ประมาณการการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา
โดยใช้หลักการประมาณจาก GDP ปี 2563 จ�ำนวน 17.13 ล้าน
ล้านบาท โดยมีเป้าหมายการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา/GDP  
ร้อยละ 1.2 ประมาณการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อปี
20,500 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนภาครัฐ:เอกชน 25:75
ประมาณการงบลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ภาครัฐ 50,000
ล้านบาท งบประมาณส�ำหรับโครงการวิจัย Bottom-up จาก
หน่วยงาน 25,000 ล้านบาท งบประมาณส�ำหรับแผนงาน
ยุทธศาสตร์ 4 แพลตฟอร์ม 25,000 ล้านบาท ซึ่งต่อมารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เห็นชอบในหลักการก�ำหนดกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 จ�ำนวน 37,000 ล้านบาท
ทัง้ นีป้ จั จุบนั หน่วยงานต่างๆ ได้ดำ� เนินการตามกระบวนการ
ยืน่ ค�ำของบประมาณประจ�ำปี ซึง่ รวมถึงงบประมาณเพือ่ โครงการ
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พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม
ประจ�ำปี 2563 ต่อส�ำนักงบประมาณผ่านระบบ E-budgeting
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 5
ระดับ  
ทั้งนี้ได้น�ำนโยบายที่สอดคล้องกับ 4 Platforms 16
Programs และ 34 Flagships programs/Initiative programs  
ของ ดร.สุวทิ ย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในนโยบาย “Platform for
transformative change” เพื่อการพัฒนาการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ มาพิจารณาการจัด
ล�ำดับความส�ำคัญ (priority) ส�ำหรับค�ำของบประมาณปี 2563
โดยน�ำกรอบวงเงินงบประมาณจ�ำนวน 37,000 ล้านบาท มา
ด�ำเนินการดังนี้
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2. น�ำผลการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
เสนอต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30
สิงหาคม 2562
สืบเนือ่ งจากนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตาม
ค�ำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 261/2562 ซึ่งผลการพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณ ได้น�ำส่งส�ำนักงบประมาณเพื่อด�ำเนินการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณางบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 30
สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบค�ำของบประมาณของกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2563 และขอ
ให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ส่งค�ำของบ
ประมาณปี พ.ศ. 2563 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญโครงการ และแยกตามกรอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งไปยังส�ำนักงบประมาณต่อไป
หลักเกณฑ์การพิจารณาค�ำของบประมาณโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และโครงการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ซึง่ ต้องจัดสรรผ่าน กสว.
ส�ำหรับใช้เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นงบประมาณที่ด�ำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2562
2) ไม่ครอบคลุมงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณบุคลากร
ภาครัฐ งบประมาณด�ำเนินงาน และงบประมาณ
ลงทุน
3) เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เป็นไปโดยราบรื่นในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 อนุ โ ลมไม่ ต ้ อ งครอบคลุ ม โครงการ
ดังต่อไปนี้

• โครงการทีด่ ำ� เนินการตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปกติของหน่วยงานนั้นๆ
• โครงการต่อเนือ่ งทีม่ สี ญ
ั ญาผูกพันหรือมีขอ้ ตกลง
อยู่ก่อนแล้ว
• โครงการภายใต้แผนบูรณาการที่ด�ำเนินการร่วม
กับหน่วยงานเจ้าภาพที่อยู่นอกกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
• โครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษา ใน
ระบบการศึกษา
• โครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
ยกเว้น โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และโครงการวิจยั และนวัตกรรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ในด้านอื่นๆ ที่ไม่กระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ
• โครงการประเภทอื่นๆ ที่ส�ำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ก�ำหนด
โดยผลการพิ จ ารณางบประมาณด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�ำนัก
งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2563
ให้แก่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม งบประมาณ
รวม 12,554,565,600 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น โครงการ Flagship
จ�ำนวน 8,383,790,600 บาท และโครงการปกติดา้ นวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม จ�ำนวน 4,170,775,000 บาท

4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�ำค�ำของบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม
1. พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขในการพิจารณา
ค� ำ ของบประมาณด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อเสนอโครงการของหน่วยงาน
ในระบบวิจยั และนวัตกรรม ได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองเบือ้ งต้น
และส�ำนักงบประมาณได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำ
ค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์
การจั ด ท� ำ ค� ำ ของบประมาณที่ แสดงในคู ่ มือ ปฏิ บัติ ก ารจั ดท�ำ
ค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
ส�ำนักงบประมาณที่เผยแพร่ผ่าน www.bb.go.th เมื่อเดือน
มกราคม 2562
แต่เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ตีพิมพ์

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 136 ตอนที่ 57 ก เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม
2562 และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปคือวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
โดยมีสาระส�ำคัญประการหนึง่ คือ ก�ำหนดให้สำ� นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่และ
อ�ำนาจในการกลัน่ กรองค�ำของบประมาณของหน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ตามมาตรา 44(7) และการจัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตาม
มาตรา 44(6)
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม (กสว.)  ได้พจิ ารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข
ในการพิจารณาค�ำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2563 ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
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ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) น�ำเสนอ ดังนี้
1) คะแนนการประเมินจากระบบบริหารงานวิจยั แห่งชาติ  
(National Research Management System;
NRMS)
2) แผนงาน/โครงการวิจยั ทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อววน.)
3) ประมาณการกรอบวงเงินภาพรวมปีงบประมาณ
2563 และกรอบวงเงินทีแ่ บ่งตามประเภทหน่วยงาน
4) ข้อมูลงบประมาณโครงการส�ำคัญตามนโยบายของ
รัฐบาล และโครงการริเริ่ม (Flagship Program/
Initiative Program) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 - 2565
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5) ระยะเวลาการด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส�ำหรับ
ปีงบประมาณ 2563
2. พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ แนวทางการคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารโปรแกรม หน่วยบริหาร
โปรแกรม รวมถึง หน้าที่และแนวทางการบริหาร
3. อนุมตั หิ ลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดท�ำค�ำของบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบ
     วิจยั และนวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สกสว. เสนอ
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดท�ำค�ำของบประมาณและ
การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด
โดยย่อ ดังนี้
1) แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่เกิดจากการ
ปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2) องค์ประกอบของค�ำของบประมาณ
3) ค�ำนิยามของการจัดสรรงบประมาณ
4) แผนการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
5) การจัดท�ำงบประมาณ
6) หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดท�ำค�ำขอตัง้ งบประมาณ
รายจ่ายด้าน ววน. ประจ�ำปี 2564 และเกณฑ์
พื้นฐานของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
เป้าหมายที่ 1 การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
เป้าหมายที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้าหมายที่ 3 การสร้างคนและสถาบันความรู้

5. เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิ จ ารณางบประมาณด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม

เพือ่ ให้มคี ณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ส�ำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การพิจารณาค�ำของบประมาณ ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
และกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

1. เห็นชอบร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย

การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทน
หน่วยงาน กรรมการผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษา และ
กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ใน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562 เสนอสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
โดยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19
สิงหาคม 2562  เห็นชอบร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการพ้น
จากต�ำแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ....   ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้สภานโยบายก�ำหนดระเบียบว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และ
การพ้นจากต�ำแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.) เพื่อสรรหาองค์ประกอบของ กสว. ดังนี้
1. ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรง
คุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ อ ย่ า งสู ง ใน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั หรือนวัตกรรม ตามข้อเสนอ
ของสภานโยบาย (มาตรา 40 (1))
2. กรรมการซึง่ ผูแ้ ทนหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรม
ที่มิได้สังกัดกระทรวง เลือกกันเอง จ�ำนวน 1 คน
(มาตรา 40 (3))
3. กรรมการซึ่ ง ผู ้ แ ทนหน่ ว ยงานในระบบวิ จั ย และ
นวัตกรรมทีส่ งั กัดกระทรวง ซึง่ มิใช่สถาบันอุดมศึกษา
เลือกกันเอง จ�ำนวน 1 คน และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งได้รับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมเลือกกันเอง
จ�ำนวน 1 คน (มาตรา 40 (4))
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนไม่เกิน 4 คน ซึ่ง
คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลผู ้ มี ค วามรู ้ ค วาม
เชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ ไม่ เ กิ น 2 คน ด้ า นสั ง คมศาสตร์
จ�ำนวน 1 คน และด้านมนุษยศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน
(มาตรา 40 (5))
โดยมีสาระส�ำคัญ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา
ดังนี้
1. ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสรรหาขึ้ น
คณะหนึ่ง จ�ำนวน 5 คน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

2. คณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเป็นประธาน กรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่ กสว. เสนอ และ
ที่คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ
3. คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 2 เท่า เสนอรัฐมนตรี
พิจารณาคัดเลือก และเสนอสภานโยบาย (เฉพาะ
ประธานกรรมการ) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
และรายชื่อที่เหลือให้จัดท�ำเป็นบัญชีส�ำรอง 13
4. หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และสถาบัน
อุดมศึกษา เสนอชื่อและเลือกกันเองให้ได้ผู้สมควร
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการผูแ้ ทนหน่วยงาน จ�ำนวน
3 คน ตามมาตรา 40 (3) และ (4) พร้อมบัญชีส�ำรอง
ตามวิธกี ารทีค่ ณะอนุกรรมการสรรหาก�ำหนด และให้
สภานโยบายมีค�ำสั่งแต่งตั้ง โดยให้มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่ากับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. การแต่งตัง้ กรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลง ให้รฐั มนตรี
เลือกจากบัญชีส�ำรองเพื่อเสนอแต่งตั้งต่อไป
(ดังภาคผนวกที่ 2 ระเบียบสภาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง
และการพ้ น จากต� ำ แหน่ ง ของประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562  
2. เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมว่าด้วยการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
อ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562   
ตามมาตรา 46 ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้
ก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการอ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม” ท�ำหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของ
ส�ำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เพือ่ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการอ�ำนวยการ สกสว.
ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ โดยหลักเกณฑ์ วิธกี ารได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้อง
ห้าม การแต่งตัง้ และการพ้นจากต�ำแหน่งของประธานกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (กสว.) ก�ำหนด ตามมาตรา
46 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมีกรอบระยะเวลา
ตามบทเฉพาะกาลทีจ่ ะต้องน�ำระเบียบดังกล่าวไปด�ำเนินการสรรหา
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และเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ภายในเวลา 180 วันนับแต่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ
โดยร่างระเบียบดังกล่าวที่ฝ่ายเลขานุการน�ำเสนอ แบ่ง
เป็น 3 หมวด ดังนี้
1. หมวด 1 บททัว่ ไป ประกอบด้วยรายละเอียดคุณสมบัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. หมวด 2 การสรรหากรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โ ดย
คณะอนุกรรมการสรรหา และขั้นตอนและวิธีการ
สรรหา
3. หมวดที่ 3 การสรรหาทดแทนในกรณีที่ต�ำแหน่ง
ว่างลง และปฏิทินการสรรหา
(ดังภาคผนวกที่ 3 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่าด้วยการสรรหา
กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ใน
คณะกรรมการอ� ำ นวยการ ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562)
3. การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม ตามระเบียบสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัตสิ ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 40 ก�ำหนด
ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อท�ำหน้าที่เสนอแนะต่อสภานโยบายในการจัดท�ำนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ การก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดท�ำค�ำของบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม บริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
และด�ำเนินการอื่นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบวิจัย
และนวัตกรรม และให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตัง้ และการพ้นจากต�ำแหน่ง
ของประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ ทนหน่วยงาน กรรมการผูแ้ ทน
สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อให้การด�ำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้มี
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ตามระเบียบสภานโยบายฯ ว่าด้วยการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
(ดังภาคผนวกที่ 4 กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.))
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รายงานประจ�ำปี 2562

4. เห็ น ชอบแนวทางการบริ ห ารงบประมาณและ
โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารโปรแกรม
(PMC) และหน่วยบริหารโปรแกรม (PMU) และ
เห็นชอบเกณฑ์คุณสมบัติ แนวทางการคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารโปรแกรม (PMC) และหน่วย
บริ ห ารโปรแกรม รวมถึ ง หน้ า ที่ และแนวทาง
การบริหาร
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ (ร่าง) นโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 - 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 - 2565 โดยส่งให้สำ� นักงานสภาพัฒนาการแศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พิจารณาในรายละเอียด ซึ่งแผนดังกล่าว
เป็นแผนระยะกลาง ตามข้อเสนอของสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ทีต่ อ้ งการออกแบบการด�ำเนินงาน
ในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือตามเป้าประสงค์
ของการพัฒนาใน 4 ด้าน พร้อมก�ำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ทีส่ ำ� คัญ (Objectives and Key Result; OKRs) และชุดโปรแกรม
ภายใต้แพลตฟอร์ม

การบริหารจัดการแพลตฟอร์มและโปรแกรมในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังกล่าวนี้ให้ความส�ำคัญกับ
การจัดสรรงบประมาณทีส่ อดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์อดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (อววน.) ของประเทศ รวมทัง้ การคัดเลือกหน่วยงานและ
ผู้ด�ำเนินงานที่มีศักยภาพ และค�ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้อง
ประสานความร่วมมือในการด�ำเนินงานขับเคลือ่ นทัง้ ในและนอก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
การติดตามประเมินผล โดยก�ำหนดให้ในแต่ละโปรแกรมมีประธาน
โปรแกรม (Program Chair; PC) คณะกรรมการบริหารโปรแกรม
(Program Management Committee; PMC) มีหน่วยบริหาร
โปรแกรม (Program Management Unit; PMU) และมีผจู้ ดั การ
โปรแกรม (Program Manager; PM) ตามผังการบริหารแพลตฟอร์ม
และโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงมีการ
ก�ำหนดหน้าที่ คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกประธาน (Program
Chair; PC) และคณะกรรมการบริหารโปรแกรม (Program
Management Committee; PMC) และหน่วยบริหารโปรแกรม
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (Program Management
Unit; PMU)

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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รายงานการเงิน
ในปีงบประมาณ 2562

(2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562)
กองทุนการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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ภาคผนวก

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ล�ำดับที่

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร		

ประธานกรรมการ

2.

ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี 		

รองประธานกรรมการ

3.

ปลัดกระทรวงกลาโหม 		

กรรมการ

4.

ปลัดกระทรวงการคลัง 		

กรรมการ

5.

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ

6.

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

7.

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 		

กรรมการ

8.

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 		

กรรมการ

9.

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ

10.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กรรมการ

11.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการ

12.

ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์

กรรมการ

13.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิเศก ลุมพิกานนท์

กรรมการ

14.

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล

กรรมการ

15.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

16.

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

กรรมการ

17.

คุณธันวา เลาหศิริวงศ์		

กรรมการ

18.

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ที่ปรึกษา

19.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการและเลขานุการ
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ประวัติโดยย่อของประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบาย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

เกิด

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489

สังเขปประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2512  B.Sc. in Engineering, University of Glasgow สหราชอาณาจักร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พ.ศ. 2516  Ph.D (Electrical Engineering) University of Glasgow สหราชอาณาจักร

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. 2541 - 2549)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2549 - 2550)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2549 - 2560)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2557 - 2558)
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการปฏิรูป, กองทุนอนุรักษ์พลังงาน, สถาบันคลังสมองแห่งชาติ,
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ, สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้, สภามหาวิทยาลัยมหิดล, สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สภามหาวิทยาลัยรังสิต และสภาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง
ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
•
•
•
•

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
กรรมการกฤษฎีกา
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ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

เกิด

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

สังเขปประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2527

ปริญญาตรีสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอกสาขาปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล - เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
(ได้รับพระราชทุนอานันทมหิดล สาขาเกษตรศาสตร์ ปี 2524)

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•

อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2525)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545 - 2558)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545 - 2551)
นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย (2552 - 2555)

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
• นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

เกิด

28 สิงหาคม พ.ศ. 2496

สังเขปประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2519 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2523 วุฒบิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญ สาขาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล      
พ.ศ. 2534   M.S. (Clinical Epidemiology) University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2522)
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (พ.ศ. 2547)
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (พ.ศ. 2548 - 2549)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (พ.ศ. 2552 - 2556)
ต�ำแหน่งประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2561)
Advisor, Department of Reproductive Health and Research, WHO, Geneva, Switzerland
Technical Consultant, Johns Hopkins Program for International Education in Reproductive Health,
Baltimore, USA
Member of the Steering Committee, Task Force for Epidemiological Research in Reproductive Health,
WHO, Geneva, Switzerland
Member of the British Medical Journal (BMJ) Editorial Board, London, UK
Member of the Editorial Board, WHO Reproductive Health Library, Geneva, Switzerland
Member of the Editorial Board, Reproductive Health Journal, Geneva Health Foundation, Switzerland
Member of the Health System Research Task Force, WHO, Geneva, Switzerland
กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• Vice President, Asia Oceania Federation of Obstetrics and Gynecology (AOFOG)
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ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

เกิด

28 สิงหาคม พ.ศ. 2498

สังเขปประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2530

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (ชีวเคมีด้านพืช) University of Guelph, Canada

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•

อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524)
ช่วยราชการในต�ำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2540 - 2543)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2544 - 2548)
กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  (พ.ศ. 2546 - 2547)
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2548)
หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนายาระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ International Centre for Science and
High-Technology United Nations Industrial Development Organization (ICS - UNIDO) (พ.ศ. 2550)
• ประธานเครือข่ายนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2552 - 2555)
• รองประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2556 - 2558)

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
• ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชเวท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

เกิด

25 เมษายน พ.ศ. 2504

สังเขปประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2521   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
พ.ศ. 2533   M.Eng. (Mechanical Engineering) Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2537   Ph.D. (Mechanical Engineering) Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา

สังเขปประวัติการท�ำงาน
• อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (Institute of
Field Robotics : FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• เคยด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
• ร่วมกับศิษย์เก่าสถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา จัดตั้ง “มูลนิธิศึกษาพัฒน์”
• มีส่วนผลักดันส�ำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และจัดตั้งเครือข่ายเพื่อความสามารถ
เชิงแข่งขันระดับประเทศ (Cluster for National Competitiveness) ในสาขาหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติ ผ่านทาง
สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai Robotics Society)

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
•
•
•
•

ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส�ำนักงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี
คณะท�ำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor Human Development Center: EEC HDC)
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ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

เกิด

27 เมษายน พ.ศ. 2491  

สังเขปประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2516 B.A., University of Rochester, New York สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2527   M.A., Binghamton University, New York สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2533   Ph.D. (U.S. History), Binghamton University, New York สหรัฐอเมริกา

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2518 - 2536)
อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2536 - 2553)
รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2537 - 2538)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2550 - 2553)
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (พ.ศ. 2556)

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
• ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คุณธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

เกิด

18 ธันวาคม พ.ศ. 2508

สังเขปประวัติการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•

ผู้บริหาร บริษัท ไอ บี เอ็ม ภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศอาเซียน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอ บี เอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด (พ.ศ. 2550 - 2554)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี บาย จ�ำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คอลัมนิสต์ บทความ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ นักลงทุนเน้นคุณค่า
กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)  

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
• กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง)  
• ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ำกัด (มหาชน)  
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน                
• บริษัท ทีพีบีไอ จ�ำกัด (มหาชน)  
• กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย  
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ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

เกิด

19 ตุลาคม พ.ศ. 2497  

สังเขปประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519  
พ.ศ. 2522  
พ.ศ. 2525  
พ.ศ. 2525  

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เนติบัณฑิตไทย
Diplômes Supérieurs d’Université (droit adminstratif) Université de paris II ประเทศฝรั่งเศส
D.E.A. Université de paris X (Nanterre) (mention bien) ประเทศฝรั่งเศส
Docteur en droit (3 Cycle en général) X (Nanterre) (mention très bien) Université de Paris
ประเทศฝรั่งเศส ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4111

สังเขปประวัติการท�ำงาน
•
•
•
•
•
•
•
•

อาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2520 - 2542)  
คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2538 - 2542)
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2539)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2542 - 2545 และ พ.ศ. 2549 - 2557)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2546 - 2549)
รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พ.ศ. 2558)
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2558)
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

ต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
•
•
•
•

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
ราชบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

61

62

รายงานประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
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กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ตามที่ ร าชกิ จ จานุ เ บกษาได้ เ ผยแพร่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลบังคับ
ใช้ในวันถัดไป ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมาตรา 40
ได้ก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ สนอแนะต่อสภานโยบายในการจัดท�ำ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศ การก�ำหนดหลักเกณฑ์การจัดท�ำค�ำของบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม บริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
และด�ำเนินการอืน่ เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบวิจยั และ
นวัตกรรม
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(กสว.) ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างสูง
ในด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั หรือนวัตกรรม ตามข้อเสนอ
ของสภานโยบาย
2. กรรมการโดยต� ำ แหน่ ง จ� ำ นวน 4 คน ได้ แ ก่
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
และอธิบดีกรมบัญชีกลาง

3. กรรมการ ซึ่งผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัย และ
นวั ต กรรมที่ มิ ไ ด้ สั ง กั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เลื อ กกั น เอง
จ�ำนวน 1 คน
4. กรรมการ ซึ่งผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัย และ
นวัตกรรมทีส่ งั กัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม ซึ่ ง มิ ใ ช่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เลือกกันเอง จ�ำนวน 1 คน และผู้แทนสถาบัน
อุดมศึกษาซึ่งได้รับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
เลือกกันเอง จ�ำนวน 1 คน
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนไม่เกิน 4 คน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีความรู้ ความ
เชี่ ย วชาญและความสามารถเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
ด้านวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 2 คน ด้านสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 1 คน และด้านมนุษยศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน
ทั้ ง นี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ก�ำหนด
ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(กสว.) ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านวิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศให้ มี เ อกภาพและเป็ น ระบบ
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(ววน.) และการประเมินผล เพือ่ เสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สภช.) โดยบทเฉพาะกาลของ
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กฎหมายข้างต้นได้ก�ำหนดให้ คณะกรรมการนโยบายกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ชุดที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันที่ 1 พฤษภาคม
2562 ปฏิบัติหน้าที่เป็น กสว. พลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กสว. ชุดใหม่ขึ้น แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน นับแต่กฎหมายบังคับใช้
ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ กสว. ในขณะนี้
จะสิ้นสุดวาระโดยผลของกฎหมายเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2562
เพื่อประโยชน์ในการสรรหาผู้สมควรจะเสนอแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต�ำแหน่ง กรรมการผู้แทน
หน่วยงานประเภทต่างๆ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กสว.
คณะกรรมการนโยบายฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ กสว. ได้มีม ติใ น
คราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
เห็นชอบร่างระเบียบการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ผูแ้ ทนหน่วยงาน กรรมการผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวัตกรรม (กสว.) ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ยกร่างเสนอ
จากนั้น สกสว. ได้ด�ำเนินการแจ้งขอให้ส�ำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.) ช่วยบรรจุวาระการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สภช.) และต่อมา สภช. ได้มี
มติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ให้ก�ำหนดระเบียบฯ ตามที่ สอวช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้
ปรับปรุงยกร่างขึ้นตามค�ำแนะน�ำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์
เมษินทรีย์)
ต่อมา รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ในฐานะผู ้ รั บ มอบหมายจากนายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ เ ป็ น ประธาน
สภานโยบายฯ (สภช.) ได้ลงนามในระเบียบ สภช. ข้างต้นแล้ว
และจะได้ เ ริ่ ม กระบวนการสรรหา กสว. ต่ อ ไปโดยเร่ ง ด่ ว น
ตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ

ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม การแต่ ง ตั้ ง และการพ้ น จากต� ำ แหน่ ง ของ
ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 โดยมี
ดร.สมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ รองนายกรั ฐ มนตรี ในฐานะผู ้ รั บ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานสภานโยบายฯ ได้
ลงนามในระเบียบดังกล่าวแล้ว และได้กำ� หนดให้รฐั มนตรีแต่งตัง้
คณะอนุ ก รรมการสรรหาคณะหนึ่ ง เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ส รรหา
เพื่อให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
โดยอนุกรรมการสรรหาต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หรือด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านมนุษยศาสตร์ จ�ำนวน
5 คน ประกอบด้วย (1) ประธานอนุกรรมการสรรหา จ�ำนวน
1 คน (2) อนุกรรมการสรรหา จ�ำนวน 4 คน โดยอนุกรรมการ
สรรหาอย่างน้อย 2 คน ต้องมาจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ น กสว.
หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ปฏิบตั หิ น้าที่ กสว. และต้องไม่เป็น
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการโดยต�ำแหน่งใน กสว. (3) เจ้าหน้าทีข่ อง
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(สกสว.) จ�ำนวน 1 คน เป็นเลขานุการ ทั้งนี้อนุกรรมการสรรหาฯ
อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ สกสว. จ�ำนวน 1 คน เป็นผู้ช่วย
เลขานุการด้วยก็ได้
ซึง่ ต่อมาค�ำสัง่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม ที่ 63/2562 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ซึง่ ลงนามโดยนายสุวทิ ย์
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

ตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตัง้ และการพ้นจากต�ำแหน่ง
ของประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ในคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
พ.ศ. 2562 ได้กำ� หนดจ�ำนวน ระยะเวลา วิธกี ารเสนอและรวบรวม
รายชื่อของประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
ผู้แทนหน่วยงาน ดังนี้
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ขั้นตอน วิธีการสรรหาและการแต่งตั้ง  ดังนี้
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ แจ้งต่อคณะกรรมการ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ กสว. และอนุกรรมการสรรหา ให้เสนอรายชื่อ
ผูส้ มควรได้รบั เลือกเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
และรวบรวมรายชื่อก่อนเข้าประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ
ครัง้ ที่ 2 เพือ่ พิจารณาคัดเลือกรายชือ่ แล้วทาบทามบุคคลดังกล่าว
โดยจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ประธานกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 รายชือ่ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 8 รายชื่อ โดยเรียงล�ำดับตาม
ตัวอักษรเพือ่ เสนอรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม คัดเลือกประธานกรรมการให้เหลือ 1 รายชือ่
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ 4 รายชื่อ และเสนอต่อสภา
นโยบายฯ ให้ความเห็นชอบ และด�ำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง
กรรมการผู้แทนหน่วยงาน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ฝ่ายเลขานุการส่งจดหมายแจ้งผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของแต่ละหน่วยงานเสนอรายชือ่ ผูส้ มควรได้รบั เลือก
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เป็นกรรมการผูแ้ ทนหน่วยงานในแต่ละกลุม่ และแจ้งชือ่ ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกกรรมการผู้แทนหน่วยงานใน
ขัน้ ตอนที่ 3 ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการผู้แทนหน่วยงานในแต่ละกลุ่ม และส่งแจ้งรายชื่อกับ
ผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละหน่วยงานอีกครั้ง เพื่อลงคะแนน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยก�ำหนดจ�ำนวนรายชื่อที่ให้
แต่ละหน่วยงานสามารถเลือกผู้สมควรได้รับการคัดเลือก
• หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัด
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม สามารถลงคะแนนได้ไม่เกิน 9 รายชื่อ
• หน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมทีส่ งั กัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง
มิใช่สถาบันอุดมศึกษา สามารถลงคะแนนได้ไม่เกิน
3 รายชื่อ ในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป)
• สถาบันอุดมศึกษา สามารถลงคะแนนได้ไม่เกิน 9
รายชื่อ
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ขั้นตอนที่ 3: ประกาศรายชื่อผู้มีอันดับคะแนนสูงสุด 9
อันดับแรก ของหน่วยงานในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงาน
ที่แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนคัดเลือกกรรมการผู้แทน
หน่วยงาน (จากขั้นตอนที่ 1) โดย 1 สิทธิ์ มีสิทธิ์เลือกได้ไม่เกิน
3 รายชื่อ เพื่อให้ได้กรรมการผู้แทน ดังนี้
1. กรรมการผูแ้ ทนหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรม
ที่มิได้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม 1 รายชื่อ และบัญชีรายชื่อ 2
รายชื่อ (เรียงตามล�ำดับคะแนน)
2. กรรมการผูแ้ ทนหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรม
ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษา 1 รายชื่อ
และบัญชีรายชือ่ 2 รายชือ่ (เรียงตามล�ำดับคะแนน)
3. กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 1 รายชื่อ และ
บัญชีรายชื่อ 2 รายชื่อ (เรียงตามล�ำดับคะแนน)
โดยการด�ำเนินการดังกล่าวได้มกี ารรายงานผลต่อรัฐมนตรี
เพือ่ เสนอรายชือ่ ผูท้ สี่ มควรแต่งตัง้ เป็นกรรมการผูแ้ ทนหน่วยงาน
ต่อสภานโยบายเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ส�ำหรับการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนหน่วยงาน ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด�ำเนินการดังนี้
1. การแต่งตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ   
ทางคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้จดั ท�ำบัญชีรายชือ่
ประธานกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 รายชือ่ และกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒไิ ม่นอ้ ยกว่า 8 รายชือ่ โดยเรียงล�ำดับตาม
ตัวอักษรเพื่อเสนอรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม คัดเลือกประธาน
กรรมการให้เหลือ 1 รายชื่อ และกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒใิ ห้เหลือ 4 รายชือ่ เพือ่ เสนอต่อสภานโยบาย
ให้ความเห็นชอบ และด�ำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้ง
2. การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงาน ทางคณะ
อนุกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการคัดเลือก
กรรมการผูแ้ ทนหน่วยงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เพือ่ เสนอ
ต่อสภานโยบายพิจารณาแต่งตั้ง

