รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
ครั้งที่ 4/2561
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1 สกว. ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า กรุงเทพฯ
*********************************************
กรรมการผู้มาประชุม
1. ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
2. ดร. นฤทัย วรสถิตย์
3. พันเอก ไชยา ศรีนวล

4. นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์
5. นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ

6. นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์
7. นางสาวลัดดา ไหลเวชพิทยา

8. นางสาวชุลีพร น่วมทนง
9. ดร. บุญชู ปโกฏิประภา
10. ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ประธานกรรมการ
รักษาการในตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช
กรมวิชาการเกษตร
ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร
ผู้อานวยการกองแผนและโครงการ
สานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้อานวยการกองจัดทางบประมาณด้านการบริหาร
สานักงบประมาณ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผู้อานวยการสานักพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

-211.
12.
13.
14.

ศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษ์
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์
รศ.ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์
ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูล้ าประชุม
1. นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

2. ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน
3. ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
4. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ติดราชการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดภารกิจอื่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดภารกิจอื่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ติดภารกิจอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุม
ก. ผู้บริหารและพนักงานสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1. รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล
2. รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
3. ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสน์
4. รศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน
5. รศ.ดร. เรณู สุขารมณ์
6. รศ.ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
7. ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
8. ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช
9. ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา
10. รศ.ดร. คมสัน สุริยะ
11. รศ.ดร. นพ. พงศกร ตันติลีปิกร
12. รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์
13. ผศ.ดร. ชลิตา ศรีนวล
14. รศ.ดร. สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
15. ดร. ภาคภูมิ ทิพคุณ

รองผู้อานวยการ สกว. ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
รองผู้อานวยการ สกว. ด้านการบริหาร
และรักษาการผู้อานวยการฝ่ายสานักงานผู้อานวยการ
ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
ผู้อานวยการฝ่ายชุมชนและสังคม
ผู้อานวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
ผู้อานวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ผู้อานวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สกว. ด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์
รองผู้อานวยการฝ่ายเกษตร
รองผู้อานวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย
รองผู้อานวยการฝ่ายสานักงาน
รองผู้อานวยการฝ่าย ด้านการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
และสื่อสารสังคม
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24.

นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
นายพิศุทธ์ เกิดปัญญา
นางพรพิมล กิติมศักดิ์
นางสาวกนกรัตน์ ศิวรักษ์
นางสาวรัตติกาล งามเจริญ
นางสาวภัสสิริ โคมกระจ่าง
นางสาวเกศกมล ไทยทอง
นายวีรศักดิ์ สุวรรณเมธา
นายปกรัฐ กนกธนาพร

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายสานักงาน ด้านการตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายสานักงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายสานักงาน
เลขานุการผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ผู้ประสานงาน งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
นิติกร งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน

ข. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ
1. นางสาวภาสิตา สายวาณิชย์
2. นายไกรวิน วิไลวรรณ
3. นางสาวกันยาวีร์ วรรณปิติวัฒน์
4. นางสาววีรดา รัตนประสิทธ์

เริ่มประชุม

นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
กองจัดทางบประมาณด้านการบริหาร สานักงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เวลา 9.05 น.

ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น
ประจาปี 2561

ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง ประจาปี 2561 จานวน
2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ ซึ่ง สกว. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีทสี่ องติดต่อกัน และรางวัล
ผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น ซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่จัดมอบรางวัลเป็นครั้งแรก และ สกว. เป็นองค์กรแรกที่ได้รับ
พิธีมอบรางวัลในปีนี้จัดขึ้นที่ห้องรอยัล จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2561 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล

-4ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะนี้มีข่าวที่ลงตามสื่อ
ต่างๆ เกี่ยวกับผลการประเมิน สกว. ตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ซึง่
ออกข่าวว่าอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ซึ่งอันที่จริงเป็นเพียงการไม่ได้คะแนนในระดับดีเพียงหมวดเดียวใน 5 หมวดที่
รับการประเมิน และเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม รางวัลของกรมบัญชีกลางที่ได้รับนี้แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ สกว. ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรประเมินในระดับชาติว่าเป็นทุนหมุนเวียน
ดีเด่นต่อเนื่องมาถึง 7 ปี ความสาเร็จและการรักษาคุณภาพเช่นนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
สกว. ทุกระดับ ภาคีเครือข่าย นักวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย รวมถึงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย
อย่างเข้มแข็งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยด้วย ในนาม สกว. จึงขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการฯ เป็นอย่างสูง
ที่ประชุมรับทราบ และร่วมกันแสดงความยินดีกับ สกว. ในโอกาสนี้

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. สกว. ควรพิจารณาวางแนวทางและระบบการป้องกันผลกระทบและชี้แจงแก้ไขข่าวที่เป็นไป
ในเชิงลบหรือสร้างความเสียหายต่อ สกว.
2. ขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกว. ซึ่งคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยแต่งตั้งขึ้น ช่วยรับเป็นผู้กากับดูแลในประเด็นนี้ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งด้วย และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง สกว. พิจารณามานาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมโยงความเข้าใจและการ
ดาเนินงานกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยด้วย

ระเบียบวาระที่ 1.2

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตาแหน่ง

ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดร. ปริตตา
เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 แจ้งขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยชุดปัจจุบัน เนื่องจากติดภารกิจต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมคณะกรรมการฯ และไม่สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้
ติดต่อกันหลายครั้งในปี 2561
ทั้งนี้ ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ได้มีหนังสือตอบรับทราบ และขอบคุณ ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ที่ได้กรุณาให้เกียรติปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ชุดปัจจุบันเป็นเวลาสองปีเศษ
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3

ความก้าวหน้าของการประเมิน สกว. ในรอบ 25 ปี

ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ความ
ก้าวหน้าของการประเมินสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในรอบ 25 ปีนั้น หลังจากที่ได้พิจารณาสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาบทามเชิญเป็นหัวหน้าคณะผู้ประเมินเป็นระยะเวลานาน และต่อมาคณะกรรมการได้เห็นชอบ
กับรายชื่อ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ซึ่งได้ตอบรับคาเชิญแล้ว ภายหลังฝ่ายเลขานุการได้หารือกับ นพ.สมศักดิ์ อย่าง
ใกล้ชิดเห็นว่า สถานการณ์การจัดตั้งกระทรวงใหม่เป็นปัจจัยผันแปรสาคัญสาหรับการประเมินนี้ด้วย ผู้ประเมิน
จึงขอเลื่อนการดาเนินงานออกไปก่อนจนกว่าจะมีความแน่ชัดยิ่งขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. สาหรับการดาเนินงานที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนั้น ขอให้การ
ประเมินสามารถสะท้อนผลกระทบเชิงคุณภาพที่สาคัญ เช่น นโยบายระดับชาติที่สาคัญซึ่งเป็นผลมาจากงานวิจัย
สกว. เป็นต้น และหากสามารถบ่งชี้ให้เห็นวิวัฒนาการของกลไก วิธีการ เครื่องมือ ในการบริหารงานวิจัย ซึ่งจะ
สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าความสาเร็จของ สกว. เกิดจากอะไรได้ด้วย ก็จะมีความสมบูรณ์
2. สกว. มีการประเมินทั้งองค์กรมาแล้วในวาระอื่นๆที่ผ่านมา เช่นครบรอบ 10 ปี หรือ
ครบรอบ 20 ปี เป็นต้น ซึ่งน่าจะนาข้อมูลผลการประเมินเหล่านั้นมาใช้สนับสนุนในบริบทการจัดตั้งกระทรวงใหม่
ในขณะนี้ว่า จุดยืนของ สกว. ที่จะอยู่ภายใต้สานักนายกรัฐมนตรีนั้น มีหลักฐานข้อดีอย่างไรบ้าง

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 3/2561

ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย นาเสนอร่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ต่อที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561
ที่นาเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง (เรื่องเสนอเพื่อทราบและขอความคิดเห็น)

ระเบียบวาระที่ 3.1

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนการวิจัย ตามแนวทางตัวชีว้ ัดการประเมินองค์กรของ กพม.
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ระเบียบวาระที่ 3.2

ความก้าวหน้าของโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ
ขนาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายเลขานุการ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. นาเสนอว่า ตามที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2561 และครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คัดเลือกและให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นหัวหน้าคณะผู้ประเมินโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการขนาดใหญ่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนรวม 13 ชุดโครงการ และมอบหมายให้ฝ่ายติดตามและประเมินผล
งานวิจัย สกว. ในฐานะฝ่ายเลขานุการดาเนินการต่อไปนั้น
ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน จาแนกผลออกเป็น
3 สถานะ รวม 11 โครงการประเมิน ดังนี้
1. สถานะที่ 1 ทาสัญญา และเริ่มดาเนินการโครงการประเมินแล้ว ณ วันที่ 1 สิงหาคม
2561 จานวน 2 โครงการ คือ
1) ชุดโครงการกระบวนการยุติธรรม-ตารวจ หัวหน้าทีมผู้ประเมิน :
รศ.ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
2) ชุดโครงการอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ และอุตสาหกรรม
การบิน-อวกาศและความมั่นคง หัวหน้าทีมผู้ประเมิน : รศ.ดร. ปองวิทย์ ศิริโพธิ์
2. สถานะที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับเป็นผู้ประเมินแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา
กรอบการประเมิน จานวน 7 โครงการ คือ
1) ชุดโครงการ The Crisis Management Shared Experiences and
Lesson Learned between Japan and Thailand หัวหน้าทีมผู้ประเมิน : รศ.ดร. สมบูรณ์ ศรีสรรค์หิรัญ
2) ชุดโครงการการเงินอิสลามกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หัวหน้าทีม
ผู้ประเมิน : ผศ.ดร. วรวิทย์ บารู
3) ชุดโครงการ Thai Fruits-Functional Fruits และไม้ผลและผลิตภัณฑ์
จากผลไม้ หัวหน้าทีมผู้ประเมิน : ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์
4) ชุดโครงการความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าทีมผู้ประเมิน : รศ.ดร. ชโยดม สรรพศรี
5) ชุดโครงการการหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง หัวหน้าทีม
ผู้ประเมิน : ศ.ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์
6) ชุดโครงการภาษาไทย หัวหน้าทีมผู้ประเมิน : ศ.ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
7) ชุดโครงการการสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ หัวหน้าทีมผู้ประเมิน :
ศ. วิโชค มุกดามณี

-73. สถานะที่ 3 อยู่ระหว่างการทาบทามผู้ประเมิน จานวน 2 โครงการ คือ
1) ชุดโครงการการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
การเสนอชื่อ : ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
2) ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อ :
ศ.ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3

ความก้าวหน้าของการดาเนินงานการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence : AI) ในการประมวลเนื้อหาผลงานวิจัย

ฝ่ายเลขานุการ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. นาเสนอว่า ตามที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ได้มี
มติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. รวมทีมผู้วิจัยการพัฒนาปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในการประมวลเนื้อหาผลงานวิจัยของ สกว. ทั้ง 2 คณะจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมเข้าเป็น 1 คณะ
เนื่องจากความสามารถของทีมวิจัยทั้งสองทีมสามารถสนับสนุนกันและจะก่อให้เกิดผลงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้นั้น
ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน คือ ทีมวิจัยทั้ง 2 ทีม
ยินดีร่วมมือกันทางานเป็นทีมวิจัย 1 ทีม โดยมี ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าทีมวิจัย และมีผู้เชี่ยวชาญจาก NECTEC เป็นที่ปรึกษา ซึ่งต่อมาทีมวิจัย
ได้ประชุมหารือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ สกว. เกี่ยวกับการเข้าถึงผลงานวิจัยของ สกว. และระบบ
การทางานของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
ในการประมวลเนื้อหาผลงานวิจัย ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้ทาสัญญาและเริ่มดาเนินการโครงการแล้วเมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2561
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

ขอความเห็นชอบร่างระเบียบการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
พ.ศ. 2561

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระลับ
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ระเบียบวาระที่ 4.2

ผลการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาอาชีพ
ทางเลือกและทรัพยากรสัตว์น้า (ปลานิล)

ฝ่ายเลขานุการ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. นาเสนอว่า ตามที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้ สกว. ดาเนินการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ของชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้คัดเลือกชุดโครงการที่สมควรได้รับ
การประเมินจานวนรวมทั้งสิ้น 12 ชุดโครงการ นั้น
โครงการที่ได้ดาเนินการจัดทาสัญญารับทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 3 โครงการ
ได้แก่ 1) โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาอาชีพทางเลือกและทรัพยากร
สัตว์น้า (ปลานิล) โดยมี รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล เป็นหัวหน้าทีมประเมิน 2) โครงการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของชุดโครงการนโยบายเกษตร โดยมี รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ เป็นหัวหน้าทีมประเมิน
3) โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ โดยมี รศ.ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
เป็นหัวหน้าทีมประเมิน ส่วนอีก 9 โครงการได้ดาเนินการจัดทาสัญญารับทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัดนี้ รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล หัวหน้าโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ
ชุดโครงการการพัฒนาอาชีพทางเลือกและทรัพยากรสัตว์น้า (ปลานิล) ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินงาน 12 เดือน
(15 กันยายน 2560 - 14 กันยายน 2561) ได้ดาเนินการประเมินเสร็จสิ้นและส่ง (ร่าง) รายงานการประเมิน
ฉบับสมบูรณ์มายัง สกว. แล้ว
ฝ่ายเลขานุการจึงได้เชิญ รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล และคณะ มานาเสนอผลการประเมิน
ของโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาอาชีพทางเลือกและทรัพยากรสัตว์น้า
(ปลานิล) ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย โดยมีรายละเอียดของผลการประเมิน
ที่นาเสนอ ประกอบด้วย
1. ความสาคัญของปัญหา
2. วัตถุประสงค์
3. กรอบแนวคิดในการประเมิน
4. วิธีวิจัย
5. สถานภาพงานวิจัยและเส้นทางสู่ผลกระทบ
6. ผลการประเมินของชุดโครงการ
7. ทิศทางงานวิจัยด้านปลานิล
รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล สรุปข้อเสนอแนะจากมุมมองของคณะผู้ประเมิน ต่อแนวทาง
การสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัย ว่าเนื่องจากปลานิลเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี ราคาไม่สูง และคนไทยถึงร้อยละ
90 บริโภคปลานิล ดังนั้น ควรพัฒนาไปในแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงของอาชีพ
เกษตรกร โดยเน้นประโยชน์ของเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็ก
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ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. พิจารณาในฝั่งผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จะทาอย่างไรให้มาตรฐานที่ค้นพบนี้เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การนาไปใช้เป็นทางการและแพร่หลายขึ้น และ
แนวทางการขยายการนาไปใช้ในลักษณะโครงข่าย
2. การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่คงต้องเน้นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและดิจิตัลที่มากขึ้น
3. ในหลักการ วัคซีนต้องได้รับการรับรองจาก อ.ย. แต่ก็เป็นที่ทราบทั่วกันว่าในทางปฏิบัติ
เกษตรกรก็อาจไม่สนใจนักและอาจใช้ตามๆกันได้
4. การวิจัยนี้ศึกษาทั้งปลานิลดาและปลานิลแดงใช่หรือไม่ ซึ่งผู้ประเมินตอบว่าใช่ รวมถึงปลา
ทับทิม ซึ่งคือการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลแดงด้วย
5. การวิจัยนี้ได้มีการศึกษาเรื่องตลาดและส่วนแบ่งการตลาดในแง่การสร้างความเป็นธรรม การ
กระจายรายได้ และการหลีกเลี่ยงปัญหาการผูกขาดของเอกชนรายใหญ่หรือไม่ ซึ่งผู้ประเมินตอบว่ายังไม่มี และ
เป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะจากการประเมินว่า สกว. สามารถให้ทุนต่อยอดในประเด็นนี้ จะเป็นประโยชน์มาก
เนื่องจากยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยมาก่อน
6. การวิจัยนี้พบว่ามีเครือข่ายเกษตรกรปลานิลบ้างหรือไม่ ซึ่งผู้ประเมินตอบว่าพบ เช่นที่
อาเภอพานทอง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังนับว่าเป็นกลุ่มขนาดเล็ก และยังมีจานวนน้อยกลุ่ม
7. การสนับสนุนทุนวิจัยต่อยอดในบางประเด็น เช่น วัคซีนสาหรับปลา จะเป็นประโยชน์ และมี
ผู้ใช้ที่พร้อมนาไปขับเคลื่อนชัดเจน คือ กระทรวงเกษตรฯ
8. หากมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในอนาคต ควรพิจารณาเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น สร้าง
ผลกระทบสาคัญ เช่น การสร้าง Branding ปลานิลไทยที่โดดเด่นในระดับสากล เป็นต้น
9. การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาอาชีพทางเลือกและทรัพยากร
สัตว์น้า (ปลานิล) เป็นตัวอย่างอันดีประการหนึ่งที่ช่วยพิสูจน์ความคุ้มค่าของการสนับสนุนงบประมาณรัฐในการ
วิจัย

มติของคณะกรรมการ
รับทราบและเห็นชอบกับผลการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนา
อาชีพทางเลือกและทรัพยากรสัตว์น้า (ปลานิล) ของคณะผู้ประเมินซึ่งมี รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล เป็น
หัวหน้า และแสดงความขอบคุณที่ดาเนินงานประเมินอย่างมีคุณภาพสูง

ระเบียบวาระที่ 4.3

ขออนุมัติขยายวาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกากับทิศทาง
การติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว.

ฝ่ายเลขานุการ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. นาเสนอว่า ตามที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

- 10 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับทิศทางการติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. จานวน 3 คณะ ทั้งนี้ เพื่อให้
การดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทิศทางที่เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
งานวิจัย สกว. ประกอบด้วย
1. ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน
ประธานกรรมการ
2. ดร. บุญชู ปโกฏิประภา
รองประธานกรรมการ
3. ศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
กรรมการ
4. นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์
กรรมการ
5. รศ.ดร. นฤมล กิมภากรณ์
กรรมการ
2) คณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
เพื่อการติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. ประกอบด้วย
1. ศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษ์
ประธานกรรมการ
2. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
รองประธานกรรมการ
3. ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
กรรมการ
4. รศ.ดร. ศุภมิตร จิตตะยโศธร
กรรมการ
5. ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการ
3) คณะกรรมการด้านการพัฒนาความรู้และระบบเครือข่ายด้านการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย
1. ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
2. รศ.ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์
3. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์
4. รศ.ดร. พีรเดช ทองอาไพ
5. รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล
6. ศ.ดร. สุภางค์ จันทวานิช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการฯ ทั้งสามคณะ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ เป็นประธานกรรมการ จะครบกาหนดวาระการปฏิบัติงาน 2 ปีในวันที่ 25 สิงหาคม 2561
ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พิจารณาการขยายวาระการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งสามคณะดังกล่าว โดยขอให้คณะกรรมการฯ ทั้งสามคณะปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
การวิจัยชุดใหม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานติดตามและประเมินผลงานวิจัยของ สกว.
ที่ประชุมรับทราบ
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ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
เห็นชอบให้อนุมัติขยายวาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกากับทิศทางการติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัย สกว. ทั้งสามคณะออกไปถึงมีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยชุดใหม่ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.4

ขอความเห็นชอบรายชื่อผูต้ รวจรับรายงานโครงการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของชุดโครงการขนาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายเลขานุการ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. นาเสนอว่า ตามที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2561 และครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คัดเลือกและให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นหัวหน้าคณะผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการขนาดใหญ่ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนรวม 13 ชุดโครงการ 11 สัญญารับทุน ซึง่ ฝ่ายเลขานุการได้นาเสนอสถานะ/
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการประเมินต่างๆ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ต่อคณะกรรมการฯ
เพื่อทราบในระเบียบวาระที่ 3.2 ที่ผ่านมาแล้วนั้น
เพื่อให้การประเมินดังกล่าวดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายชื่อ
ผู้ตรวจรับรายงานขั้นต่างๆ ของโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการขนาดใหญ่ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับ สกว. ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อ
เพิ่มเติม และให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ตรวจรับรายงานขั้นต่างๆ ของโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ของชุดโครงการขนาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนรวม 13 ชุดโครงการ 11 สัญญารับทุน
ทั้งนี้ คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย สกว. ที่มี
ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2561 คัดเลือกผู้ตรวจรับรายงานและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นผู้ตรวจรับรายงานเพิ่มเติมด้วยแล้ว
ผู้ตรวจรับรายงานขั้นต่างๆ ของโครงการประเมินทั้งหมดมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
ฝ่าย
ฝ่ายนโยบายชาติและ
ความสัมพันธ์ข้ามชาติ

ชุดโครงการ
1. The Crisis Management
Shared Experiences and
Lesson Learned between
Japan and Thailand
2. การเงินอิสลามกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย

รายชื่อผู้ตรวจรับ
1. ดร. ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. อยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายผู้ให้ทุน
1. ศ. พลโท สมชาย วิรุฬหผล
อดีตประธานกรรมการธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
2. ดร. ดาวินา คุณวิภูศิลกุล
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ฝ่ายเกษตร

ฝ่ายสวัสดิภาพ
สาธารณะ
ฝ่ายชุมชนและสังคม

ฝ่ายอุตสาหกรรม

หน่วยบูรณาการวิจัย
และความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
(ABC)

ชุดโครงการ

รายชื่อผู้ตรวจรับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Thai Fruits - Functional Fruits 1. ศ.ดร. สายชล เกตุษา
และไม้ผล และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผศ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศ 1. รศ.ดร. สิทธิเดช พงศ์กิจวรศิน
ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระบวนการยุติธรรม-ตารวจ
1. รศ.ดร. จุฑารัตน์ เอื้ออานวย
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตบริหารพัฒนศาสตร์
1. ร้อยเอกหญิง ดร. เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
1. อุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของประเทศ และอุตสาหกรรม
การบิน-อวกาศและความมั่นคง
2. ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ 1. ศ.ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
ปานกลาง
ที่ปรึกษาอาวุโส สวทน.
2. รศ.ดร. ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่
1. ศ.เกียรติคุณ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ชุดโครงการ
หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ 1. เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์

2. ภาษาไทย

3. การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

รายชื่อผู้ตรวจรับ
1. ศ.ดร. สุภางค์ จันทวานิช
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง
สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ผศ.ดร. สมชาย สาเนียงงาม
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ศ.ดร. นิยะดา เหล่าสุนทร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. รศ.ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
2. รศ. กันจณา ดาโสภี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ที่ประชุมรับทราบ

มติของคณะกรรมการ
ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบกับรายชื่อผู้ตรวจรับรายงานขั้นต่างๆ ของโครงการ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการขนาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับ สกว. จานวน
12 ชุดโครงการ 11 สัญญารับทุน ดังต่อไปนี้
ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
ชุดโครงการที่ 1. The Crisis Management Shared Experiences and Lesson Learned
between Japan and Thailand พิจารณาคัดเลือก
ดร. ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชุดโครงการที่ 2. การเงินอิสลามกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พิจารณาคัดเลือก
ลาดับที่ 1 ศ. พล.ท สมชาย วิรุฬหผล อดีตประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ลาดับที่ 2 ดร. ดาวินา คุณวิภูศิลกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ายเกษตร
ชุดโครงการ Thai Fruits - Functional Fruits และไม้ผล และผลิตภัณฑ์จากผลไม้
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ลาดับที่ 1 ศ.ดร. สายชล เกตุษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดับที่ 2 ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดับที่ 3 ผศ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
ชุดโครงการ ความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาคัดเลือก
ลาดับที่ 1 รศ.ดร. สิทธิเดช พงศ์กิจวรศิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย
ลาดับที่ 2 ผศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝ่ายชุมชนและสังคม
ชุดโครงการ กระบวนการยุติธรรม-ตารวจ พิจารณาคัดเลือก
ลาดับที่ 1 รศ.ดร. จุฑารัตน์ เอื้ออานวย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลาดับที่ 2 รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ฝ่ายอุตสาหกรรม
ชุดโครงการที่ 1 อุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ และอุตสาหกรรมการบิน-อวกาศ
และความมั่นคง พิจารณาคัดเลือก
ลาดับที่ 1 ร้อยเอกหญิง ดร. เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลาดับที่ 2 ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชุดโครงการที่ 2 การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง พิจารณาคัดเลือก
ลาดับที่ 1 ศ.ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ที่ปรึกษาอาวุโส สวทน.
ลาดับที่ 2 รศ.ดร. ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
ชุดโครงการ การพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ พิจารณาคัดเลือก
ลาดับที่ 1 ศ.เกียรติคุณ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลาดับที่ 2 รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลาดับที่ 3 รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ชุดโครงการที่ 1 เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ พิจารณาคัดเลือก
ลาดับที่ 1 ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
ลาดับที่ 2 ศ.ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคา
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ลาดับที่ 4 รศ.ดร. ประภาส ปิน่ ตบแต่ง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชุดโครงการที่ 2 ภาษาไทย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 รายนามที่เสนอขอความเห็นชอบ เป็น
คณะกรรมการของแผนงานวิจัยมุ่งเป้าชุดนี้อยู่ด้วย จะเข้าข่ายการขัดกันของผลประโยชน์ จึงมอบให้ฝ่าย
เลขานุการสรรหารายชื่อเพิ่มเติม แล้วนามาเสนอใหม่อีกครั้ง
ชุดโครงการที่ 3 การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ พิจารณาคัดเลือก
ที่ประชุมพิจารณาแล้วพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 รายนามที่เสนอขอความเห็นชอบ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญสาขาสถาปัตยกรรม น่าจะไม่เหมาะกับการประเมินสาขาศิลปกรรมโดยตรง จึงมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
สรรหารายชื่อเพิ่มเติม แล้วนามาเสนอใหม่อีกครั้ง
และให้ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. ในฐานะฝ่ายเลขานุการดาเนินการทาบทาม
ตามลาดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ และขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบและกลไก
การติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงานวิจัย สกว.

ฝ่ายเลขานุการ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. นาเสนอว่า ตามที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับทิศทางด้านการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
งานวิจัย สกว. โดยมีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี และจะครบวาระในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 นั้น
ฝ่ายเลขานุการขอเสนอสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบ
และกลไกฯ โดยมีผลงานที่สาคัญ ดังนี้
1. การพิจารณากลั่นกรองชุดโครงการขนาดใหญ่ที่สมควรได้รับการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ
2. การพิจารณากลั่นกรองรายชื่อหัวหน้าทีมผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ
ชุดโครงการขนาดใหญ่
3. การพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ตรวจรับผลการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการขนาดใหญ่
4. การวางกรอบการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการขนาดใหญ่
5. การวางแนวทางการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินผลงานวิจัย และถอดบทเรียน
ที่ได้รับจากการดาเนินการประเมินผลงานวิจัย
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7. การพิจารณาให้แนวทางในการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประเมินผลงานวิจัย
8. การวางแนวทางในการประเมินโครงการขนาดกลาง เล็ก และเล็กมาก
9. การร่างแนวทางในการพิจารณาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ประเมิน
ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบฯ ซึ่งมีผลงาน
เด่นชัดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 5.2

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ครั้งที่ 4/2561

ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย นาเสนอ “สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561” ต่อที่ประชุม
เพื่อทราบ และเพื่อเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการเชื่อมโยงและประสานการทางานของคณะกรรมการทั้งสองชุด
ซึ่งมีประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งดังกล่าว ดังนี้
ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม กับผลกระทบและโอกาสของ สกว. ซึง่ ผู้อานวยการได้รายงานสถานการณ์
ล่าสุด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกระทรวงใหม่
แต่ให้นาความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี ประจิน จั่นตอง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาประกอบการพิจารณา และให้หารือกันในรายละเอียดให้ยุติว่า
กระทรวงใหม่นี้ควรจะมีชื่อใด ควรจะมีภารกิจอย่างไร และมีหน่วยงานใดสังกัดหรืออยู่ในกากับดูแลของกระทรวง
นี้บ้าง และเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้
เริ่มประชุมไปแล้ว ส่วนภายใน สกว. ได้จัดการประชุมหารือเพื่อระดมสมองรับฟังความคิดเห็นต่อบุคลากรในทุก
ระดับเกี่ยวกับประเด็นนี้ รวมถึงหารือกับภาคีเครือข่าย เช่น คอบช. ได้จุดยืนและแนวทางที่ชัดเจนร่วมกันว่า
สกว. ควรสังกัดหรืออยู่ในกากับสานักนายกรัฐมนตรีเช่นเดิม อันเป็นส่วนกลางที่ไม่ขึ้นกับกระทรวงเฉพาะด้าน
ใดๆ ซึ่งจะทาให้ สกว. รักษาความเป็นอิสระและความเป็นกลาง และสามารถร่วมงานกับทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมือนเดิม
ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผล
การดาเนินงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปีบัญชี 2562 เนื่องจากเป็นวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดย
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่ใน การประชุมหารือร่างตัวชี้วัดในการประเมินผลฯ ร่วมกับกรมบัญชี
กลาง และที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด) จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ร่างตัวชี้วัดฯ ประจาปีบัญชี 2562 โดยมี ศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายฯ เป็นประธาน
อนุกรรมการ และมี ศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษ์ ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ รวมถึงผู้อานวยการ

- 17 เป็นอนุกรรมการ
ที่ประชุมยังได้พิจารณารายละเอียดข้อเสนอโครงการ แผนงาน และแผนงบประมาณสังเขปของ
ชุดโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณเกิน 20 ล้านบาท ซึ่งต้องนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายฯ
ตามระเบียบ และอนุมัติการสนับสนุนโครงการ จานวน 2 โครงการ คือ โครงการ การพัฒนาต้นแบบการจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ด้วยการเสริมพลังกลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์ และ แผน
งานวิจัย TRF Flagship Research Program (TRP) เรื่อง การจัดทาแผนบูรณาการจังหวัด ออกแบบและพัฒนา
เมือง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด ซึ่งทัง้ 2 โครงการเป็นงานของหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based Collaborative Research Unit : ABC Unit)
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3

กิจกรรมสาคัญๆ ของ สกว. ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2561

ฝ่ายเลขานุการนาเสนอกิจกรรมสาคัญๆ ของ สกว. ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
2561 ทั้งในกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานนโยบาย กลุ่มงานสาธารณะ กลุ่มงานพาณิชย์ และกลุ่มงานชุมชน
และพื้นที่ จานวนรวม 33 เรื่อง ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4

รายงานผลการสื่อสารกับสังคมของ สกว. ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
และสื่อออนไลน์ในเดือนมิถนุ ายนและเดือนกรกฎาคม 2561

ฝ่ายเลขานุการนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานด้านการสื่อสารกับสังคมของ สกว. ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ซึ่งประกอบด้วย
ตารางและกราฟแสดงจานวนข่าวและมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (PR Value) ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต
ในช่วงระยะเวลาทั้งสองเดือนดังกล่าว แยกตามฝ่าย โครงการ งานต่างๆ ของ สกว. รวมทั้งงานนาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ และอื่นๆ โดยมีมูลค่าในการประชาสัมพันธ์ (PR Value) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในเดือนมิถุนายน 2561
(125 ข่าว) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 41,682,916.5 บาท และในเดือนกรกฎาคม 2561 (124 ข่าว) คิดเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 41,535,888.75 บาท ส่วนมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (PR Value) ผ่านสื่อออนไลน์ในเดือนมิถุนายน
2561 (380 ข่าว) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 24,600,000 บาท และในเดือนกรกฎาคม 2561 (416 ข่าว) คิดเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 28,066,278 บาท ซึ่ง สกว. มิได้เสียค่าใช้จ่ายในการลงข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตเหล่านี้
นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นาเสนอรายละเอียดของมูลค่าในการประชาสัมพันธ์ (PR Value)
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งแสดงข้อมูลวันที่ที่ลงข่าว รายชื่อหนังสือพิมพ์
หรือนิตยสารที่ลงข่าวต่างๆ เกี่ยวกับ สกว. หัวข้อข่าว และมูลค่าในการประชาสัมพันธ์ (PR Value) ของข่าว
ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารแต่ละชิ้น จัดแยกตามฝ่าย โครงการ งานต่างๆ ของ สกว. รวมทั้งงานนาผลวิจัยไป

- 18 ใช้ประโยชน์และอื่นๆ โดยในเดือนมิถุนายน 2561 มีข่าวเกี่ยวกับ สกว. ในหนังสือพิมพ์ 124 ข่าว และนิตยสาร
1 ข่าว รวม 125 ข่าว และในเดือนกรกฎาคม 2561 มีข่าวเกี่ยวกับ สกว. ในหนังสือพิมพ์รวม 124 ข่าว
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7

นัดประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการนาเสนอว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยได้มีมติ
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ให้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ตามปกติในปี 2561
ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือนคู่ในเวลา 9.00 น. – 12.00 น. รวม 6 ครั้ง และหลังจากการประชุมครั้งที่ 4/2561 นี้
ก็จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ตามปกติในปี 2561 อีก 2 ครั้ง คือ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5/2561) ในวันที่ 19
ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ที่ประชุมรับทราบ

มติของคณะกรรมการ
ยืนยันการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ตามปกติครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5/2561) ในวันศุกร์ที่ 19
ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติไว้ดังกล่าวข้างต้น

เลิกประชุม

เวลา 11.55 น.

นายปกรัฐ กนกธนาพร
และนายวีรศักดิ์ สุวรรณเมธา
งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้จดรายงานการประชุม

ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

