
๑ 
 

รายงานการประชมุ 
สภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ 

ครัง้ที ่๒/๒๕๖๒ 
วนัจนัทรท์ี ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ หอ้งประชมุศาสตราจารยว์จิติร ศรสีอา้น ชัน้ ๕ อาคารอดุมศึกษา ๑ 
สำนักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ถนนศรอียธุยา กรงุเทพฯ 

 
ผู้มาประชุม 

๑.  รองนายกรัฐมนตรี             ประธานสภานโยบาย 
 (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 

๒.  รองนายกรัฐมนตรี           รองประธานสภานโยบายคนที่หนึ่ง 
  (นายวิษณุ เครืองาม) 

๓.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์          รองประธานสภานโยบายคนที่สอง 
วิจัยและนวัตกรรม 

  (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) 
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                        กรรมการ 

  (นายอุตตม สาวนายน) 
๕.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน           กรรมการ 

 (หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล)              
๖.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม            กรรมการ   

 (พลโท คงชีพ ตันตระวานิชย์ แทน)  
๗.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           กรรมการ      

 (นางอุมาพร พิมลบุตร แทน)  
๘.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                             กรรมการ      

 (นางคนึงนิจ คชศิลา แทน)  
๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์                      กรรมการ         

 (นายสุชาติ สินรัตน์ แทน) 
๑๐. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                      กรรมการ         

 (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล แทน) 
๑๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข                      กรรมการ         

 (นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ แทน) 
๑๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม                      กรรมการ         

 (นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี แทน) 
๑๓. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           กรรมการ 

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์) 
๑๔.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ                  กรรมการ  

(นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ แทน) 
๑๕.  ประธานกรรมการการอุดมศึกษา                  กรรมการ  

(นายประสาท สืบค้า)  



๒ 

 

 

๑๖. ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          กรรมการ 
(นายกฤษณพงศ์ กีรติกร)  

๑๗.  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม         กรรมการและเลขานุการ    
 (นายสรนิต ศิลธรรม) 

๑๘.  ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 (นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

สำนักนายกรัฐมนตรี 
๑. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 
๒. พันตรี รุ่งรัตน์ ปัทมะรางกูร 
๓. พันตำรวจตรี ชัยณรงค์ บูรณะศรี 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๑. นางสุวรรณี คำม่ัน 
๒. นายจำลอง พรมสวัสดิ์ 
๓. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ 
๔. นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ 
๕. นายทรงพล มั่นคงสุจริต 
๖. นางปรานปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย 
๗. นายณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย 

กระทรวงกลาโหม 
๑. พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ 
๒. พันเอก เพ่ิมพร จงประสิทธิ์ 
๓. พลตำรวจตรี เสนิต สำราญสำรวจกิจ 
๔. พันตำรวจเอก นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล 
๕. พันตำรวจตรี ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร 

กระทรวงการคลัง 
๑. นายบริพัตร ชาวปากน้ำ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑. นางสาวลัดดา ยาวิรัชน์ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๑. นางสาววลีพร คำจริง 

กระทรวงพาณิชย์ 
๑. นางสาวกัญญรัตน์ ปานเขียว 
๒. นางสาวรินทร์พิชา ศรีจันทร์ 

 



๓ 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข 
๑. นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
๑. นายชินธัช ปิยวานิชพงษ์ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๑. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑. นางศันสนีย์ ไชยโรจน์ 

สำนักงบประมาณ 
๑. นางสาววิรัญชนา วิทิตปกรณ์ 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๑. นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล 
๒. นายพงศ์วรากร ขุนพลพิทักษ์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๑. นายสัมพันธ์ ฤทธิเดช 
๒. นางสาววัฒนาพร สุขพรต 
๓. นางสาวพรนภา สวัสดี 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
๑. นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๑. นายคณิศ แสงสุพรรณ 
๒. นางสาวชลจิต วรวังโส 
๓. นางสาววันพธู วิไลพันธ์ 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๑. นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 
๒. นางปัทมาวดี โพชนุกูล 
๓. นายอภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ 
๔. นางสุรีรัตน์ ชะนะมา 
๕. นายปกรัฐ กนกธนาพร 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑. นายเผ่าพัชร รพีธรรมานนท์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 
๑. นายสันติ เจริญพรพัฒนา 

สำนักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ 
๑. นางญาดา มุกดาพิทักษ์ 
๒. นางสาวกาญจนา วานิชกร 



๔ 

 

 

๓. นางสาวสิริพร พิทยโสภณ 
๔. นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข 
๕. นายสุรชัย สถิตคุณารัตน์ 
๖. นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ 
๗. นายสุชาต อุดมโสภกิจ 
๘. นางสาวนิรดา วีระโสภณ 
๙. นางอัญชลิยา ธงศรี 
๑๐. นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 
๑๑. นายชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล 
๑๒. นางสาวศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน 
๑๓. นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม 
๑๔. นางสาวสลิลวรรณ กลับประสิทธิ์ 
๑๕.  นางสาวมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์ 
๑๖.  นางสาวอรพรรณ เวียรชัย 
๑๗.  นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์ 
๑๘.  นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี 
๑๙.  นางสาวอรนุช รัตนะ 
๒๐.  นางสาวชนิดา แสนสะอาด 
๒๑.  นายมหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย 
๒๒.  นายภาสพงศ์ อารีรักษ์ 
๒๓.  นายนรชัย รังสีวิจิตรประภา 
๒๔.  นางสาวรินรพี งามแสง 
๒๕.  นางสาวภัทรายุส พูลฤทธิ์ 
๒๖.  นายศุภวัฒน์ โชคสวสัดิ์ไพศาล 
๒๗.  นายศุภวิริยะ สรณารักษ์ 
๒๘.  นางสาวสุภาวดี สอดสี 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประชุม เรื่อง  
การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศ ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั ่วประเทศ  
ซึ ่งเห็นควรให้มีการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน (Manpower Planning) ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี  
ที่ครอบคลุมการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งแบบ Degree และ Non - Degree โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก ่

๑. กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีความพร้อมทั้ง
อาจารย์ และเครื ่องมืออุปกรณ์ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแกนหลัก และให้ร ่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนาบุคลากรแบบ Non – Degree 

 



๕ 

 

 

๒. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เพ่ือร่วมกัน
ผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับอาชีวศึกษาข้ันสูง 

๓. กลุ ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มุ ่งเน้นเชิงพื ้นที ่ (Area-based) โดยครอบคลุมใน  
๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านชุมชน และด้านการท่องเที่ยว 

นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศแล้ว ขอให้คำนึงถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้
ด ้วย เช ่น กองทุนเพิ ่มข ีดความสามารถในการแข่งข ันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(Competitiveness fund) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เป็นต้น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการสภานโยบาย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และแจ้งเวียนให้กรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยมีกรรมการ ๑ ท่านขอเพิ่มเติมข้อความ ในส่วนของ
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมในระเบียบวาระท่ี ๓.๑ หน้าที่ ๙ ดังต่อไปนี้ 

“การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ปัจจุบันกระทรวงการคลัง
ได้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับภาคเอกชน ในการหักค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เป็นจำนวน ๓ เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปจริง ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม พ .ศ. ๒๕๖๒ 
และลดลงเหลือ ๒ เท่า ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๙๘) พ .ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับเงินได้ ฉบับที่ ๓๙๑ ซึ่งหากประสงค์จะให้มีการขยายอายุของการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ควรต้อง
ประสานกับกระทรวงการคลังโดยเร็วต่อไป” 

มติที่ประชุม    ร ับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร ์ ว ิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ 
   กรรมการร ับทราบความก ้าวหน ้าการข ับเคล ื ่อนนโยบายและย ุทธศาสตร์  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระท่ี ๓.๑ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 



๖ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูด้านการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
นายศักรินทร์ ภูมิร ัตน ประธานกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิร ูปการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ มีข้อสังเกต 
และข้อเสนอเรื่องการจัดทำงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อ 
สภานโยบาย ดังนี้ 

๑. ข้อสังเกตเก่ียวกับประเด็นงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ
การจัดสรรไม่เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ซึ่งอาจทำให้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่ตั้งใจให้มีการปฏิรูประบบงบประมาณ  

๒. คณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปฯ จึงเสนอว่า ในขั ้นตอนของการจัดทำ
งบประมาณด้านการอุดมศึกษา (มาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒) และด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (มาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒) ควรให้มีผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ ก่อนเสนอสภา
นโยบาย และคณะรัฐมนตรี ดังนี้  

• คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา และคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ซึ่งมีผู้แทนสำนัก
งบประมาณอยู่ในคณะกรรมการฯ อยู่แล้ว)   

• สอวช. 
• สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สป.อว.)  
• สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

    โดยขอให้สภานโยบายมอบหมายคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการ
อุดมศึกษา และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำหน้าที่จัดทำกรอบ
วงเงินงบประมาณ และพิจารณาคำของบประมาณของปีงบประมาณถัดไปด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพิจารณา
ดำเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑    ร่างข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว ่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน  
พ.ศ. .... (ประชุมในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการอำนวยการสำนักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ กอวช.) 

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายกิติพงค์ พร้อมวงค์) นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า 
สอวช. ใช้หลักการที่สภานโยบายได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ในการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. ....  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาทรงคุณวุฒิร่างกฎหมายลูกบท ภายใต้กฎหมายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน



๗ 

 

 

การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยร่างข้อบังคับดังกล่าว มีเนื้อหา ดังนี้ 

หมวด 1: การจ ัดต ั ้งหน่วยบริหารและจัดการทุน โดยระบุถ ึงว ัตถ ุประสงค์ใน 
การจัดตั้งและหน้าที่และอำนาจ และบทบาทหน้าที่ของ สอวช. ในการสนับสนุนหน่วยบริหารและจัดการทุน 

หมวด 2: การบริหาร โดยระบุถึงการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารในแต่ละหน่วย
บริหารและจัดการทุน  การกันเงินอุดหนุนหมวดบริหารจัดการแผนงานหรือโครงการที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือแหล่งทุนอื่นเป็นค่ าใช้จ่ายในการสนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกในเรื่องธุรการของ สอวช.  

หมวด 3: การกำกับดูแล โดยระบุให้สภานโยบาย และ กอวช. มีอำนาจกำกับดูแล 
การดำเนินกิจการของหน่วยบริหารและจัดการทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีที ่ กอวช. เห็นว่า  
การดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนขาดประสิทธิภาพ ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง หรือ
เพราะเหตุอื่นใด กอวช. อาจเสนอให้สภานโยบายมีมติให้ยุบเลิกหน่วยบริหารและจัดการทุนได้ และให้ กอวช. 
จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนและจัดทำข้อเสนอการแยกหน่วยบริหาร
และจัดการทุนออกจาก สอวช. ไปเป็นหน่วยงานในรูปแบบที่เหมาะสมต่อสภานโยบาย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา  
ไม่เกินสามปี นับตั้งแต่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับ 

  ตามร่างข้อบังคับดังกล่าว ในมาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการอำนวยการสำนักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกาศกำหนด  วิธีการได้มา คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการกองทุน พ.ศ. ....  ตามมาตรา ๑๐ (๓)  สอวช.  
จึงได้จัดทำร่างประกาศดังกล่าว โดยกำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหาร มีคุณลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. อายุไม่เกิน ๗๕ ปี 
๓. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๔. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
๕. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๖. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
๑. ให้คำนึงถึงการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนอื ่นนอกเหนือจากงบประมาณของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่น กองทุน Competitiveness fund ของ สกท. 
ด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น เพ่ือให้ทำงานเชื่อมโยงกัน 

๒. หัวใจสำคัญของการบริหารจัดการ คือ ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล แต่ต้องมี  
ความยืดหยุ่นด้วย 

๓. ควรศึกษาต้นแบบจากต่างประเทศในการให้มหาวิทยาลัยสามารถลงทุนได้ เช่น กรณี
ของบริษัท TUS Holdings จำกัด ของมหาวิทยาลัย Tsinghua ประเทศจีน เป็นต้น รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเกิดความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านได้ 



๘ 

 

 

มติที่ประชุม  ๑. เห ็นชอบร่างข ้อบังค ับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและ 
จัดการทุน พ.ศ. ...  

๒. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง วิธีการได้มา คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและ
จัดการทุน พ.ศ. .... 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายกิติพงค์ พร้อมวงค์) นำเสนอให้ที่ประชุมทราบถึง

ความก้าวหน้าในการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 

1. ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน   
ยังมีหน่วยงานบริหารและจัดการทุนจำนวนจำกัด ทำให้มีขอบเขตการสนับสนุนและบริหารจัดการทุน  
ไม่ครอบคลุมทุกด้าน กล่าวคือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทบริหารและจัดการทุนที่เป็นโจทย์  
ท้าทายของประเทศ ทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)   
มีบทบาทบริหารและจัดการทุนวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
(สวก.) มีบทบาทบริหารและจัดการทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สนช.) มีบทบาทบริหารและจัดการทุนด้านการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรม ดังนั ้น สภานโยบายใน  
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งหน่วยบริหาร
และจัดการทุนขึ้นจำนวน ๓ หน่วย เพ่ือทำหน้าที่บริหารจัดการทุนให้ครอบคลุมทุกด้านในระบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่  

๑) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม (บพค.) 

๒)  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) 

๓)  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
2. การจัดตั ้งหน่วยบริหารและจัดการทุนทั ้ง ๓ หน่วย มีหลักการสำคัญ คือ  

การจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนให้ดำเนินการในลักษณะ Sandbox ภายใต้สภานโยบาย มีคณะกรรมการ
บริหารที ่ม ี Autonomy และ สอวช. ทำหน้าที ่ เป ็นร่มนิต ิบ ุคคล ไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของ
คณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ  

เพื ่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ทันทีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ฝ่ายเลขานุการฯ  
จึงเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารจัดการทุน โดยมีรายชื่อประธานกรรมการและ
กรรมการ ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจ
ของหน่วยบริหารและจัดการทุนทั้ง ๓ หน่วย ดังนี้  

๑) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม (บพค.) มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการบริหารจัดการทุนด้าน 



๙ 

 

 

การพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย
และนวัตกรรม ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื ่นหลังปริญญา และทุนด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและจัดการทุน บพค.  
(๑) ศาสตราจารย์ ปริญญา จินดาประเสริฐ ประธานกรรมการ 
(๒) นายบัณฑิต ทิพากร   กรรมการ 
(๓) นางจุรี วิจิตรวาทการ   กรรมการ 
๒) หน่วยบริหารทุนและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ (บพข.) มีบทบาทหน้าที ่และภารกิจในการบริหารจัดการทุนด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม  
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทุนพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมใน  
ภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพ่ือการให้บริการด้านคุณภาพและ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และทุนเพื่อการสร้างตลาดนวัตกรรม 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและจัดการทุน บพข.  
(๑) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  ประธานกรรมการ 
(๒) นายรุจเวทย์ ทหารแกล้ว  กรรมการ 
(๓) นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  กรรมการ 
๓) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มีบทบาท

หน้าที่และภารกิจในการบริหารจัดการทุนด้านทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ทุนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดย่อย วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับพ้ืนที่ ทุนพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ให้ประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและจัดการทุน บพท.  
(๑) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร  ประธานกรรมการ 
(๒) นางสีลาภรณ์ บัวสาย  กรรมการ 
(๓) นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์  กรรมการ 

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อ ๙ ของข้อบังคับ กอวช. 
ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน  กำหนดให้ สอวช. มีหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในเรื่องธุรการ
ของหน่วยบริหารและจัดการทุน และข้อ ๑๘ ให้ สอวช. ทำความตกลงกับหน่วยบริหารและจัดการทุนเพ่ือ 
กันเงินอุดหนุนหมวดบริหารจัดการแผนงานหรือโครงการที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือแหล่งทุนอื่นเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในเรื่องธุรการ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น จึงเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้กันเงินอุดหนุนหมวดบริหารจัดการแผนงานหรือ
โครงการที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ ๑๐ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในเรื่องธุรการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 

 ข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
๑. การอนุมัติงบประมาณโครงการวิจัยและนวัตกรรมควรมีกลไกการกำกับดูแล และ

ติดตามการอนุมัติงบประมาณ ๒ ระดับ โดยเสนอให้มีคณะกรรมการที ่ปร ึกษาอีก ๑ ชุด (ระดั บบน)  



๑๐ 

 

 

มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารจัดการทุนทั้ง ๓ หน่วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ  
ธรรมาภิบาลที่ดีในระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยเสนอให้มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากกรรมการสภานโยบาย และผู้ทรงคุณวุฒิ  

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบในการอนุมัติงบประมาณอยู่ที่คณะกรรมการบริหารและจัดการทุน 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ทำหน้าที่ให้ความเห็นและสามารถทักท้วงได้  

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา อาจทำได้โดยอาศัยอำนาจของข้อบังคับฯ 
ตามท่ีเสนอในระเบียบวาระที่ ๔.๑  

๓. คณะกรรมการบริหารและจัดการทุนสามารถทำงานเต็มเวลา (Full time) ได้ 
ตามท่ีกำหนดในข้อบังคับฯ ทีเ่สนอในระเบียบวาระที่ ๔.๑ ซ่ึงในอนาคต อาจเสนอให้สภานโยบายแต่งตั้งได้  

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการทุนจะมีผลบังคับใช้ หลังจากที่ได้มี
การลงนามในเอกสาร ๓ ฉบับ ประกอบด้วย  

• ข ้อบ ังค ับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอ ุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. ....  

• ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและ
จัดการทุน พ.ศ. ....   

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการทุน  

มติที่ประชุม   ๑. เห็นชอบให้จัดตั ้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๓ หน่วย ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

๒. เห็นชอบให้แต่งตั ้งประธานและกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนตามที่  
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  

๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ตามความเห็นของทีป่ระชุม  

๔. เห็นชอบให้กันเงินอุดหนุนแผนงานหรือโครงการที ่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ ๑๐ เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกในเรื่องธุรการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ กรอบวงเง ินงบประมาณด้านว ิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัยและนว ัตกรรมของประเทศ   
และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

นำเสนอกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และระบบการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ สรุปสาระสำคัญ ไดด้ังนี้  

1. กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนรวม ๔๗,๑๙๒ ล้านบาท  

๒. การจัดสรรงบประมาณ จำแนกออกเป็น 
๑) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) (รวม ๒๓,๕๙๖ ล้านบาท 

หรือร้อยละ ๕๐) ประกอบด้วย 



๑๑ 

 

 

๑.๑) Blue Sky Research Fund สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่เป็น Blue Sky 
Research การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย
และการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู้ และสถาบันวิจัยในหน่วยงาน 
โดยกำหนดงบประมาณในส่วนนี้ จำนวน ๗,๐๗๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๕) 

๑.๒) Basic (Function) Fund จัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที ่มี
ภารกิจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และดำเนินการด้วย
ตนเอง โดยอาจเป็นงบประมาณสำหรับโครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน หรือโครงการริเริ่มสำคัญเร่งด่วนขนาดใหญ่ หรือโครงการพิเศษที่
ต้องตอบยุทธศาสตร์และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ของ
ประเทศ โดยกำหนดงบประมาณในส่วนนี้ จำนวน ๑๖ ,๕๑๗ ล้านบาท 
(ร้อยละ ๓๕) 

๒) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) จำนวน ๒๓,๕๙๖ ล้านบาท 
(ร้อยละ ๕๐) เป็นการสนับสนุนทุนแบบให้มีการแข่งขัน Competitive Funding 
โดยจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program 
Management Unit: PMU) เพื่อนำไปสนับสนุนทุน (Granting) แก่หน่วยงาน
ระดับปฏิบัติโดยต้องเป็นการทำวิจัยที ่เน้นตอบ ๔ แพลตฟอร์ม และ ๑๖ 
โปรแกรมตามยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ   

๓. การบริหารจัดการงบประมาณแบบ Block grant และ Multi-year ผ่านหน่วย
บร ิหารจ ัดการโปรแกรม (Program Management Unit หร ือ  PMU) ในล ักษณะการทำข ้ อตกลง 
Performance Agreement (PA) เฉพาะในการสนับสนุนทุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) 

๔. มีหน่วยบริหารจัดการโปรแกรมประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะของ 
Quadruple Helix ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานต่างประเทศ  

๕. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่มีการถ่ายทอด Objective and Key 
Results (OKRs) ลงมาในแต่ละระดับ โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศกลางของประเทศในลักษณะของ Data 
portal เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระดับ 
   กรรมการและผู ้ช่วยเลขานุการ (นายกิติพงค์ พร้อมวงค์) แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่า  
สภานโยบาย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ 
เป็นประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามใน
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างราบรื่น จึงขออนุมัติให้สภานโยบายแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ 
แพสุวรรณ เป็นประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม 
๑. กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
๑) ที่ผ่านมา การจัดสรรงบประมาณวิจัยเป็นลักษณะเบี้ยหัวแตก กระจัดกระจาย 

ไม่บูรณาการ แต่การปฏิรูประบบงบประมาณโดยการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ



๑๒ 

 

 

นว ัตกรรมในล ักษณะนี ้  จะสามารถแก ้ไขป ัญหาด ังกล ่าวด ้วยการบร ิหารจ ัดการแบบแพลตฟอร์ม 
ที่มีการบูรณาการระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดและจะบริหารจัดการงบประมาณแบบ Multi-year  

๒) กรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๑๙๒ 
ล้านบาท เป็นงบประมาณจากภาครัฐร้อยละ ๒๗.๕ ของเป้าหมายการลงทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(๒๔๕,๑๕๔ ล้านบาท) หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็น Seed money ที่จะก่อให้เกิดการลงทุนร่วมจากภาคเอกชน 
ที่ต่อยอดจากการลงทุนของภาครัฐอีก ๑๙๗,๙๖๒ ล้านบาท 

๓) ควรหางบประมาณแหล่งอื่นมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เช่น กองทุน Competitiveness fund  ของ สกท. เพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมลงทุนมากข้ึน 
โดยกองทุนนี ้เป็น Seed money เพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือจากภาคเอกชน สามารถก่อให้เกิดผลกระทบ  
ในวงกว้างมากขึ้น   

๔) การดำเนินการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ ควรจะต้องให้คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณและสำนักงบประมาณทำงานร่วมกันก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้กรอบวงเงิน
งบประมาณที ่ เสนอขอเป็นจำนวนเด ียวกับงบประมาณที ่ได ้ร ับการจัดสรร ซ ึ ่งในประเด ็นนี้  ผ ู ้แทน 
สำนักงบประมาณมีความเห็นว่า กรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าว จะถือเป็นคำของบประมาณซึ ่งใน  
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติว ิจ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งต้องคำนึงถึงภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายของประเทศ ลำดับความสำคัญของประเด็นต่างๆ ซึ่งต้องจัดสรรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และขอให้ทางมหาวิทยาลัยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการนำเงินนอก
งบประมาณมาร่วมสมทบในการดำเนินการ โดยที่ผ่านมามิได้คำนึงถึงส่วนนี้ ทั้งนี้ แต่ละมหาวิทยาลัยควรมีการ
กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณมาสมทบดังกล่าวด้วย  

๕) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้มี
การปรับลดงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยลง เนื ่องจากอยากให้
มหาวิทยาลัยนำเงินนอกงบประมาณ (เช่น รายได้) มาดำเนินการวิจัยและนวัตกรรม และให้พึ่งพางบประมาณ
จากภาครัฐให้น้อยลง อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า เงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
นั้น ร้อยละ ๘๐ เป็นค่าบำรุงการศึกษา และร้อยละ ๒๐ เป็นค่าบริการด้านวิชาการ หากจะให้มหาวิทยาลัยมี
รายได้เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มรายได้จากการให้บริการเชิงวิชาการ รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัยให้เอ้ือต่อการหารายได้เข้าหน่วยงานด้วย เนี่องจากภารกิจเดิมเน้นด้านการเรียนการสอนเป็น
หลัก  

๖) สำหร ับการจ ัดลำด ับความสำค ัญภาพรวมงบประมาณของประเทศ  
ควรพิจารณาถึงประเด็นการพัฒนากำลังคน และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วย  

๗) การจัดสรรงบประมาณควรเน้นการจัดสรรงบประมาณให้กับงานที่ขยายผลเชิง
พาณิชย์และสาธารณประโยชน์  

๒. ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๑)  ความก ้าวหน ้าของการปฏิร ูประบบงบประมาณที ่ช ัดเจนในคร ั ้ งน ี ้คือ 

การจัดสรรและบริหารงบประมาณในลักษณะ Block Grant และ Multi-year ซ่ึงแตกต่างจากการทำงานเดิมที่
เป็นการสนับสนุนงบประมาณแบบปีต่อปี  



๑๓ 

 

 

๒) ในการสนับสนุนงบประมาณลักษณะ Multi-year อาจจะเริ ่มพิจารณาจาก
ประเด็นวิจัยสำคัญที่จำเป็นต้องมีการของบประมาณต่อเนื่อง ตัวอย่างกลุ่มของงานวิจัย Frontier มีประเด็น
สำคัญ เช่น High energy physics, Earth space และ Quantum เพื่อผลักดันเป็นแผนงานที่มีผลกระทบสูง
ต่อไป 

๓) การบริหารจัดการในลักษณะแพลตฟอร์มจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาโจทย์วิจัย
ที่เป็นเบี้ยหัวแตกได้ โดยจะจัดสรรงบประมาณไปยัง Program Management Unit (PMU) เพ่ือให้ PMU เป็น
หน่วยขับเคลื่อนโจทย์วิจัยให้ทำงานเป็นระบบแบบบูรณาการ และตอบโจทย์ประเทศได้แท้จริง และสามารถ
นำส่ง Objective Key Results หรือ OKRs ที่กำหนดไว้  

๔) ในระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณควรคำนึงถึงระบบติดตามและ
ประเมินผล เช่น ระบบ Ranking และการให้คะแนน ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๕) ควรมีผู้แทนจากภาคเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณางบประมาณ 
โดยอาจพิจารณาให้เป็นคณะกรรมการในระดับสูง ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการด้วย เพื่อให้เกิดการพิจารณาอนุมัติใน ๒ ระดับ คือ ระดับนโยบายและระดับ
การจัดสรรงบประมาณ 

๓. การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบให้แต่งตั ้ง รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ  เป็นประธาน
กรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 
 
มตทิีป่ระชมุ ๑. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปี 
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๑๙๒ ล้านบาท  

๑. เห็นชอบระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ 
วงเงินดังกล่าว 

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นประธานกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ 
     นายสรนิต ศิลธรรม 

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


