
แนวทางการสรรหากรรมการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

และกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ

รองผูอํานวยการดานการดําเนินการกองทนุ และอํานวยการ สกสว.





1.ประธานกรรมการ
2. กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ: ผูอํานวยการ สกสว.

คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิที่มี

ความรูและประสบการณ

อยางสูงดานวิทยาศาสตร 

วิจัย หรือนวัตกรรม

กรรมการโดยตําแหนง

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการ(ผูแทนหนวยงาน) 

• ที่ไมไดสังกัดกระทรวง
1 คน (เลือกกันเอง)

ผูแทนหนวยงาน
ระบบวิจัยและ

นวัตกรรม

• ที่สังกัดกระทรวงซ่ึง
มิใชสถาบันอุดมศึกษา
1 คน (เลือกกันเอง)

ผูแทน
หนวยงาน

ระบบวิจัยและ
นวัตกรรม

• ซ่ึงไดรับงบประมาณ
วิจัยและนวัตกรรม 1 
คน (เลือกกันเอง)                        

ผูแทนสถาบัน 
อุดมศึกษา

คณะรัฐมนตรี สภานโยบาย
ขอเสนอแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

• ไมเกิน 2 
คน  

ดาน
วิทยาศาสตร

• จํานวน 
1 คน  

ดาน
สังคมศาสตร

• จํานวน 
1 คน  

ดาน

มนุษยศาสตร

คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

องคประกอบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 

อางอิงจาก ม.40 พรบ. สภานโยบายฯ 

3.ที่ปรึกษา (ไมเกิน 3 คน)

กสว.

แตงตั้ง

ม.40 (1)
ม.40 (2)

ม.40 (3)

ม.40 (4)

ม.40 (4)

ม.40 (5)ม.40 (3) – (4)

ม.7 วรรค 2

ม.40 วรรค 2

กสว. จํานวน สูงสุดที่มีได 13 คน



(ราง) กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 

ประกอบดวย

ผูมีสิทธิเสนอชื่อ

1. อนุกรรมการสรรหา

2. ประธานกรรมการและกรรมการ กสว. 

3. ผูอํานวยการและผูบริหาร สกสว.

4. หนวยงานในระบบวจิัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร  วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)* 

แตงต้ังคณะอนุกรรมการสรรหา (จํานวน 

5 คน) ประยุกตแนวทาง กพร.

กําหนดคุณสมบัติ วิธีการเสนอ 

วิธีการพิจารณา

เสนอรายชื่อเขารับการสรรหา

ตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณาคัดเลือก

(จํานวน 2 เทาของตําแหนงที่ตองสรรหา) ประธาน กสว. ผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย
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พิจารณารายชื่อ สภานโยบาย

ประธาน

กสว. ผูทรงคุณวุฒิ
คณะ

รัฐมนตรี

ดําเนินการภายใน 30 วัน

ดําเนินการภายใน 30 วัน

ดําเนินการภายใน 30 วัน แตงตั้ง

*หมายเหตุ  คณะกรรมการฯ ผูพิจารณารายชื่อ จะตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสีย 

หรือ เปนผูดํารงตําแหนงมาแลวติดตอกัน 2 วาระ (ไมมีโอกาสเปนอีกสมัย)

ประธาน

กสว. ผูทรงคุณวุฒิ

ประธาน

ผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก
กสว. โดยตําแหนง

ผูทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก ผอ.สกสว.

เลขานุการ จาก ผูบริหาร สกสว.

ผูแทนหนวยงาน
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(ราง) ขั้นตอนการเสนอรายช่ือผูแทนหนวยงาน
เพ่ือเปนกรรมการผูแทนหนวยงานใน กสว.

กรรมการ(ผูแทนหนวยงาน) 

ผูแทน
หนวยงาน
ระบบวิจัย

และ
นวัตกรรม

ผูแทน
หนวยงาน
ระบบวิจัย

และ
นวัตกรรม

ผูแทน
สถาบัน 

อุดมศึกษา

แตละหนวยงานเสนอ

ชื่อผูแทน หนวยงานละ

1 ชื่อ ครั้งที่ 1 
(โดยไมจําเปนตองเปน
หนวยงานของตัวเอง) 
เขาในระบบ Online

คณะกรรมการสรรหาฯ

รวบรวมรายชื่อ 3-5 
รายชื่อ ที่ไดคะแนน

สูงสุด

จากการเสนอชื่อของ

หนวยงานตางๆ

คณะกรรมการ

สรรหาฯ

รวบรวมรายชื่อที่

มีคะแนนสูงสุด

จํานวน

2 รายชื่อ
ตามลําดับ เพื่อ

เสนอตอ กสว. 

แตละหนวยงานเสนอ

ชื่อผูแทน หนวยงานละ

1 ชื่อ ครั้งที่ 2
(จากรายช่ือ 3-5 รายช่ือ

ที่ไดคะแนนสูงสุด

ตามลําดับ) 
เขาในระบบ Online

ที่ไมไดสังกัด

กระทรวง

1 คน 

(เลือกกันเอง)

ม.40 (3)

• ที่สังกัดกระทรวงซ่ึง
มิใชสถาบันอุดมศึกษา

1 คน (เลือกกันเอง)

•ซ่ึงไดรับงบประมาณ
วิจัยและนวัตกรรม 1 
คน (เลือกกันเอง)                       

ม.40 (4)

ม.40 (4)

ม.40 (3) – (4)



Thank you


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

