รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.)
ครั้งที่ 5/2563 วันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สกสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ
*******************************************
กรรมการผูมาประชุม
1. ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง
2. ดร.กิติพงค พรอมวงค
3. นางแนงนอย เวทยพงษ

4. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
5. รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน
6. รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร
7. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
8. ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ
9. ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
10. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย
11. ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ

ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
ก. ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
2. รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
3. ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง

ผูอำนวยการกลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ และผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม

-24. รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
5. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
6. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
7. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
8. ผศ.ดร.อมรรัฏค เจริญโชติธรรม
9. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
10. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
11. รศ.ดร.ชลิตา ศรีนวล
12. ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
13. ดร.ฉัตรฉวี คงดี
14. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
15. นางสุรีรัตน ชะนะมา
16. นางสาวพิมพปวีณ สาพิมพ
17. นางสาววิภาวี มะมา
18. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
19. นางสาวนิศารัฐ พรศิริประเสริฐ
20. นายปกรัฐ กนกธนาพร
21. นางอาภรณ วายุโชติ
22. นายพัทธพล คงมี
23. นางสาวปวีณา นุมรอด
24. นายธนิสร เกษมสันต ณ อยุธยา
25. นายอมรเทพ อำนวยพล
26. นายฉัตรพล พูลสวัสดิ์
27. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
28. นางสาววริศรา ชื่นอารมย
เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.

ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบและเครือขายวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและ
ผลกระทบ
ผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ
ผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจการสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรูและ
นวัตกรรม
ผูอำนวยการภารกิจอำนวยการ
รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
รองผูอำนวยการภารกิจการสงเสริมความเขมแข็งของหนวยงานใน
ระบบ ววน.
รองผูอำนวยการภารกิจการสงเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจ การสงสเสริมระบบการนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชประโยชน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการตรวจสอบภายใน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรมองคกร
พนักงาน สกสว. หัวหนางานบัญชี
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
พนักงานอาวุโส สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน ปฏิบัติหนาที่
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

-3ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

การลาออกจากตำแหน ง ผู  อ ำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม นำเสนอวา ขณะนี้ไดรับการอนุมัติการลาออกจากตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เนื่องดวยมีความจำเปนและ
เหตุผลสวนตัว ซึ่งจะมีผลนับตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป
ทั้งนี้ ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ไดดำรงตำแหนงในฐานะผูอำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) คนสุดทาย โดยไดดำรงตำแหนง 6 ป และดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คนแรก โดยดำรงตำแหนงมาแลวประมาณ 1 ป 2 เดือน
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2

หลักเกณฑและวิธีการของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรม เรื ่ อ ง การสรรหาและแต ง ตั ้ ง ผู  อ ำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา ตามที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมแห ง ชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 43 กำหนดให ม ี ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมาตรา 48 กำหนดใหมีผูอำนวยการ
คนหนึ ่ ง ซึ ่ ง คณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (กสว.) แต ง ตั ้ ง โดยข อ เสนอของ
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มีหนาที่บริหารกิจการของ สกสว. โดยขึ้นตรงตอ กสว. และคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว.
ทั ้ ง นี ้ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธ ี ก ารของคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม เรื ่ อง
การสรรหาและแต ง ตั ้ ง ผู  อ ำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม
พ.ศ. 2563 ไดผานความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ซึ่ง กสว. แตงตั้ง ในคราวประชุมครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และ กสว. ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรียบรอยแลว

-4โดย หลักเกณฑและวิธีการของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การ
สรรหาและแตงตั้งผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 มี
สาระสำคัญ ดังนี้
ข อ 2 หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธ ี ก ารของคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม
เรื่อง วิธีการสรรหาและแตงตั้งผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในหลักเกณฑนี้
“กสว.” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
“สกสว.” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
“ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการ สกสว.
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการสรรหาผูอำนวยการ
ขอ 4 ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการหรือกอนครบวาระการดำรงตำแหนงของผูอำนวยการ
ไม น  อ ยกว า หนึ ่ ง ร อ ยยี ่ ส ิ บ วั น ให ค ณะกรรมการแต ง ตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการสรรหาผู  อ ำนวยการ
เพื่อทำหนาที่สรรหาผูอำนวยการตามหลักเกณฑและวิธีการนี้
ขอ 5 ในกรณีที่ผูอำนวยการซึ่งดำรงตำแหนงครบวาระแรก มีผลงานเปนที่ประจักษและมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน และคณะกรรมการเห็นวาการจางผูอำนวยการคนเดิมจะเกิดประโยชน
แก สกสว. คณะกรรมการอาจพิจารณามีมติเห็นสมควรเสนอใหดำรงตำแหนงในวาระที่สองได โดยเสนอ
ตอ กสว. เพื่อพิจารณาแตงตั้ง ทั้งนี้ ตองเสนอวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจน
กรอบวงเงินคาตอบแทน โดยไมตองดำเนินกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการนี้
ขอ 6 คณะอนุกรรมการประกอบดวย
(1) ประธานอนุกรรมการ ซึ่ง กสว. มีมติแตงตั้งจากกรรมการ กสว. คนหนึ่ง
(2) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่เปนกลางและอิสระ ซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่
มีความรูหรือประสบการณ ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวนหนึ่งคน
(3) อนุกรรมการผูแทนจากคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการมีมติแตงตั้ง จำนวนสองคน
(4) อนุกรรมการผูแทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จำนวนหนึ่งคน
ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการจำนวนไมเกินสองคนจาก
ผูปฏิบัติงานของ สกสว.
ขอ 9 ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาผูสมควรดำรงตำแหนงผูอำนวยการจากผูมีคุณสมบัติและไม มี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 และมีลักษณะที่พึงประสงคของผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการ ดังนี้
1. มีอายุระหวางสามสิบหาปถึงหกสิบเอ็ดปบริบูรณในวันสมัครรับการสรรหา
2. มีความคิดริเริ่มและความเปนผูนำ
3. มีประสบการณในการบริหารหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในระดับไมต่ำกวารองผูบริห าร
สูงสุด
4. มีความรูและประสบการณสูงในดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
5. มีวิสัยทัศนในการบริหาร สกสว. และกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

-56. มีจริยธรรมในการบริหาร ยึดมั่นในความถูกตอง ความเปนธรรมในสังคมและประโยชน
สวนรวม
7. สามารถติดตอ ประสานงาน และรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
กับหนวยงานทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี
8. ลักษณะที่พึงประสงคอื่นตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาประกาศกำหนดกอนดำเนิน การ
ประกาศรับสมัคร
ขอ 11 เพื่อประโยชนในการสรรหาผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการ ใหคณะอนุกรรมการกำหนดเงื่อนไข
และการอื่นเพิ่มเติมไดเทาที่จำเปนโดยไมขัดหรือแยงตอหลักเกณฑและวิธีการนี้ และใหประกาศใหทราบเปน
การทั่วไปกอนการดำเนินการสรรหา
ขอ 12 ใหคณะอนุกรรมการประกาศรับสมัครผูเขารับการสรรหาเปนผูอำนวยการ ซึ่งตองมีระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยตองดำเนินการประกาศโดยแพรหลายใหทราบเปนการทั่วไป
ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร คณะอนุกรรมการอาจขยายเวลารับสมัครตามวรรคหนึ่งก็ได
ขอ 13 ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม รวมทั้งใหพิจารณาประสบการณ
และลักษณะที่พึงประสงคของผูสมัคร และจัดทำบัญชีรายชื่อผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาแสดงวิสัยทัศน
และนำเสนอแผนการบริหาร สกสว. ตามขอ 14
ขอ 14 ใหคณะอนุกรรมการจัดใหมีการแสดงวิสัยทัศน และนำเสนอแผนการบริหาร สกสว. ของ
ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ 13 ตามวันและเวลาที่คณะอนุกรรมการกำหนด
เมื่อเสร็จสิ้น การดำเนิ น การตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะอนุกรรมการกลั ่น กรองชื่ อผู ส มควรดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการใหเหลือจำนวนไมเกินสามคน พรอมจัดทำประวัติ ผลงาน นโยบาย และความเหมาะสม
ในเชิงวิเคราะห รวมทั้งความเห็นและเหตุผลสนับสนุนวาเปนผูเหมาะสมและมีลักษณะที่พึงประสงค แลว
นำเสนอตอคณะกรรมการ
ขอ 15 เมื่อคณะกรรมการไดรายชื่อผูสมัครที่เหมาะสมจากอนุกรรมการแลว ใหคณะกรรมการลงมติ
เลือกบุคคลผูที่สมควรไดรับแตงตั้งเปนผูอำนวยการ จากรายชื่อที่คณะอนุกรรมการเสนอ เพื่อเสนอตอ กสว.
แตงตั้งเปนผูอำนวยการตอไป
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวารายชื่ อที่ คณะอนุ กรรมการเสนอยั งไมส มควรไดรั บแตงตั้งให เป น
ผูอำนวยการ คณะกรรมการอาจมีมติใหคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาใหม
ข อ 16 ในกรณี ท ี ่ กสว. เห็ น ว า รายชื ่ อ ที ่ ค ณะกรรมการเสนอยั ง ไม ส มควรได ร ั บ แต งตั ้ ง ให เป น
ผูอำนวยการ กสว. อาจมีมติใหดำเนินการสรรหาผูอำนวยการใหมได
ขอ 17 ใหคณะกรรมการเจรจาตอรองเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชนตอบแทนอื่น
ของผูอำนวยการเพื่อจัดทำสัญญาจางผูอำนวยการ
สัญญาจางตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน เปาหมายตัวชี้วัด ผลผลิต
ตลอดจนกรอบวงเงินเงินเดือนของผูอำนวยการ และกำหนดวันพนตำแหนงตามสัญญาไวดวย
เมื่อจัดทำสัญญาจางตามวรรคหนึ่งแลวเสร็จ ให สกสว. แจงชื่อผูไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการใหรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนทราบ
ใหประธาน กสว. หรือผูซึ่งประธาน กสว. มอบหมายเปนผูลงนามในสัญญา ในฐานะผูวาจาง
ขอ 18 ใหประธาน กสว. รักษาการตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการนี้ ใหประธาน กสว. เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด

-6ในกรณีมีเหตุผลความจำเปนอยางยิ่ง กสว. อาจมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหงดใชหลักเกณฑและวิธีการนี้บางสวนได
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3

การปรับเปลีย่ นตำแหนงบริหารภายใน สกสว. ในชวงการเปลีย่ นผานของ
ผูอำนวยการปจจุบันไปจนกวาจะมีผูอำนวยการ สกสว. คนใหม

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม นำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 80 ในบทเฉพาะกาลกำหนดวา ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกำหนด หรือคำสั่ง
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยังคงมีผลใชบังคับไดตอไป และใหดำเนินการออกระเบียบ ขอบังคับ
ขอกำหนด หรือคำสั่งใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทำใหปจจุบันยังคงใช
ขอบังคับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548 ขอ 15 ระบุวา ให
ผูอำนวยการเปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพนักงานและลูกจางทุกตำแหนงเวนแตตำแหนงผูอำนวยการ
คณะกรรมการเปนผูมีอำนาจบรรจุและแตงตั้ง เพื่อใหการดำเนินงานภายใน สกสว. เกิดความตอเนื่องใน
ระหวางที่ ผูอำนวยการ สกสว. กำลังจะพนจากตำแหนงจึงไดมีการแตงตั้งผูอำนวยการกลุมภารกิจ ซึ่งเปน
อำนาจที่ผูอำนวยการดำเนินการได
นอกจากนี้ เพื่อใหการบริหารงานของสำนักงานในเรื่องการอนุมัติเบิกจาย การยืมเงิน เงินโอน และการ
ดำเนินงานตามระเบียบการเงินและบัญชี อาศัยอำนาจตามขอบังคับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วาดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548 ขอ 19 ระบุวา ในกรณีที่ตำแหนงของพนักงานหรือลูกจางวางลง หรือผูดำรง
ตำแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ผูอำนวยการอาจสั่งใหพนักงานหรือลูกจางคนหนึ่งคนใดตามที่เห็นสมควร
รักษาการในตำแหนงนั้นเปนการชั่วคราวไดโดยกำหนดระยะเวลา จึงไดมีการแตงตั้งรักษาการ รองผูอำนวยการ
ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ โดยกำหนดระยะเวลาเทาระยะเวลาที่เหลือในการปฏิบัติงานของ
ผูอำนวยการ สกสว. กอนพนจากตำแหนง
โดยตามโครงสร า งตำแหน งการบริห ารงานภายใน สกสว. จะประกอบดว ย ผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว. และผูอำนวยการกลุมภารกิจ ซึ่งเดิมผูดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการ สกสว. จะทำ
หนาที่ในการบริหารงานในตำแหนงของผูอำนวยการกลุมภารกิจไปดวย จึงทำใหตำแหนงผูอำนวยการกลุม
ภารกิจยังคงวางอยู
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ในชวงเปลี่ยนผานของผูอำนวยการปจจุบัน ไปจนกวาจะมีผูอำนวยการ สกสว. คนใหม เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานไปอยางตอเนื่อง จึงไดมีการปรับเปลี่ยนตำแหนงบริหารภายในของ
สกสว. ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหนงเดิม
ตำแหนงใหม
1. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
รองผูอำนวยการดานนโยบาย ผูอำนวยการกลุมภารกิจ
และแผนยุทธศาสตร
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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2. รองศาสตราจารย ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ

ตำแหนงเดิม
รองผูอำนวยการดานการ
ดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ

ตำแหนงใหม
- รักษาการรองผูอำนวยการดาน
การดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ
- ผูอำนวยการกลุมภารกิจ
ดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ
3. ศาสตราจารย ดร.สมปอง คลายหนองสรวง รองผูอำนวยการดานการบริหาร ผูอำนวยการกลุมภารกิจบริหาร
ระบบงบประมาณ
ระบบงบประมาณวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
4. รองศาสตราจารย ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย รองผูอำนวยการดานการพัฒนา ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนา
ระบบ ววน. และเครือขาย
ระบบและเครือขายวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
5. ศาสตราจารย ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
ผูอำนวยการภารกิจการบริหาร ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนา
ผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรม ระบบการจัดการผลผลิตและ
องคกร
ผลกระทบ
ทั้งนี้การแตงตั้งตำแหนง รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ เพื่อ
ความจำเปนในการเบิกจายเงิน และการบริหารภายในหนวยงานใหสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง โดยได
มีการกำหนดชวงเวลาในคำสั่งแตงตั้งไวระหวางวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ดร.กิติพงค พรอมวงค ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 33 ระบุวา เมื่อผูอำนวยการ สอวช. พนจากตำแหนง รอง
ผูอำนวยการ จะพนจากตำแหนงเชนเดียวกันดวย ซึ่งตามขอกฎหมายดังกลาวบังคับใชทั้ง สอวช. และ สกสว.
ทั้งนี้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ไดมี
ระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน ซึ่งประกาศโดยคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ระบุไววา ใน
กรณีที่ผูอำนวยการ สอวช. พนจากตำแหนง จะสงผลใหรองผูอำนวยการ สอวช. พนจากตำแหนงไปดวย แต
รองผูอำนวยการ สอวช. ไมไดพนจากการเปนพนักงานประจำของ สอวช. ดังนั้น ในกรณีของ สอวช. ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนตำแหนงจากรองผูอำนวยการ สอวช. ซึ่งอยูในสายงานบริหาร ไปเปนสายวิชาการที่มีตำแหนง
การบริหารเทียบเทากัน เพื่อการดำเนินงานภายในองคกรเปนไปไดอยางตอเนื่อง เชนเดียวกันกับ สกสว. ซึ่งไม
มี ต ำแหน ง สายวิ ช าการ ผู  อ ำนวยการ สกสว. สามารถปรั บ เปลี ่ ย น หรื อ โยกย า ยผู  บ ริ ห ารในระดั บ
รองผูอำนวยการ สกสว. ไปเปนระดับผูอำนวยการกลุมภารกิจได
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา การดำเนินการดังกลาวเทียบเคียง
แนวทางการปฏิบัติของสถาบันพระปกเกลา เพื่อทำใหการบริหารงานภายในหนวยงานสามารถดำเนินการไปได
อยางตอเนื่อง

-8ทั้งนี้ โครงสรางและตำแหนงงานของรองผูอำนวยการ สกสว. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมใน สกว.
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในคราวประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับ ขอบังคับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548 ขอ 15 ระบุวา ใหผูอำนวยการเปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพนักงานและ
ลูกจางทุกตำแหนงเวนแตตำแหนงผูอำนวยการ ซึ่งคณะกรรมการเปนผูมีอำนาจบรรจุและแตงตั้ง ทั้งนี้ ตำแหนง
รองผูอำนวยการ สกสว. เดิมจะมีทั้งหมด 4 คน โดยอยูในตำแหนงพนักงานประจำของ สกสว. จำนวน 2 คน
ซึ่งมีสัญญาจาง และมีวันสิ้นสุดสัญญาหลังสัญญาจางของผูอำนวยการ สกสว. สวนอีก 2 คน เปนเจาหนาที่
พนักงานของรัฐยืมตัว ซึ่งมีหนังสือยืมตัวในการมาปฏิบัติหนาที่ใน สกสว. ชัดเจน
ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรแสดงโครงสรางองคกร และตำแหนงงานภายในโครงสรางองคกรใหชัดเจน เพื่อแสดงใหเห็นวา
การเปลี่ยนแปลงตำแหนงงานดังกลาวสามารถดำเนินการได และเปนการแตงตั้งเพื่อทดแทนตำแหนงผูบริหาร
ที่วางอยู เพื่อทำใหการดำเนินการภายในองคกรเปนไปไดอยางตอเนื่อง
2. ควรจั ดทำโครงสร า ง และบทบาทหนาที่ตามตำแหนงงานของรองผู อำนวยการ สกสว. และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจ ใหชัดเจน
3. ควรพิจารณาแนวทางการบริหารองคกรในชวงรอยตอที่มีการเปลี่ยนผานของผูอำนวยการ สกสว.
ที่จะสามารถทำให สกสว. สามารถดำเนินงานตอเนื่องได และควรมีการสงตองานกันใหแลวเสร็จ
4. ควรพิจารณาขอความในคำสั่งแตงตั้งผูอำนวยการกลุมภารกิจ โดยปรึกษาหารือกับคุณแนงนอย
เวทยพงษ กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เพื่อใหคำสั่งมีความชัดเจนมีเหตุผลประกอบครบถวน
5. ควรพิจารณาเรื่องการสรางขวัญกำลังใจใหกับพนักงาน สกสว. เนื่องจากบุคลากรทำงานหนัก และ
มี ความเครี ย ดสู ง ซึ ่ งขณะนี ้ สกสว. อยู  ร ะหวางการติด ตามการดำเนิ น งานตามนโยบายของการจั ด สรร
งบประมาณป พ.ศ. 2563 การเตรียมชี้แจงงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเตรียมกรอบวงเงิน
งบประมาณป พ.ศ. 2565
6. ควรพิจารณาแนวทางสำหรับการบริหารงานขององคกรในระยะยาว หากเกิดกรณีที่ผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยงานตองออกจากตำแหนงทั้งหมด ซึ่งอาจพิจารณากำหนดบุคลากรที่มีตำแหนงเปนพนักงาน
ประจำไวสำหรับการทำหนาที่บริหารองคกร เนื่องจาก สกสว. เปนหนวยงานเชิงนโยบายที่มีความซับซอน และ
สำคั ญมาก ทั ้ งนี ้ อาจพิ จ ารณากำหนดไว ในข อบัง คับ คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. วาดว ยเรื่องการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ ... เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในระยะยาว

ระเบียบวาระที่ 1.4

การมอบหนังสือเพื่อเปนอภินันทนาการแกคณะกรรมการ

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม แจงที่ประชุมวา ขอมอบหนังสือเพื่อเปนอภินันทนาการแกคณะกรรมการ จำนวน 1 เลม คือ

-9หนังสือเรื่อง “อนาคตศึกษา” โดยมี รศ.ดร.อภิวัฒน รัตนวราหะ เปนผูเขียนเรียบเรียง โดยไดรับงบประมาณ
จาก สกสว.
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

การรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการอำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก.สกสว.) ครั้งที่
4/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
นำเสนอรางรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (คกก.สกสว.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2563 ที่นำเสนอ
โดยไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1

(ราง) ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการรักษาการแทน และการปฏิบัติ
หนาที่แทนผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2563

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา ดวยผูอำนวยการ สกสว. เปนผูแทนของ
หนวยงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และอาจมอบอำนาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทน
ตนเองได ซึ่งการรักษาการแทนและการปฏิบัติหนาที่แทนผูอำนวยการดังกลาว จะตองเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนด ทั้งนี้ ตาม
มาตรา 25(4)(ข) ประกอบมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562
เพื่อใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สามารถดำเนินงานตาม
หนาที่ไดอยางตอเนื่อง เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดย “(ราง) ระเบียบคณะกรรมการ
อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการรักษาการแทนและ
การปฏิบัติหนาที่แทนผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ”
มีทั้งหมด จำนวน 9 ขอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

-10ขอ 3 ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
“คณะกรรมการ” หมายความว า คณะกรรมการอำนวยการ สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
“ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม
“รองผูอำนวยการ” หมายความวา รองผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
“ผูอำนวยการกลุมภารกิจ” หมายความวา ผูอำนวยการกลุมภารกิจ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ขอ 4 ในกรณีผูอำนวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคคลตามลำดับตอไปนี้เปนผูรักษาการแทน
(1) รองผูอำนวยการตามลำดับอาวุโส
(2) ผูอำนวยการกลุมภารกิจตามลำดับอาวุโส
การจัดลำดับอาวุโสตามวรรคหนึ่ง ใหถือตามลำดับวันเวลาการแตงตั้ง แตหากมีการแตงตั้งหลายคน
พรอมกัน ใหบุคคลที่มีชื่อปรากฏในคําสั่งแตงตั้งเปนลําดับแรกเปนผูมีอาวุโสสูงสุด
ข อ 5 ในกรณี ผ ู  อ ำนวยการพ น จากตำแหน ง และยั ง ไม ม ี ก ารแต ง ตั ้ ง ผู อ ำนวยการคนใหม ให
คณะกรรมการแตงตั้งกรรมการ หรือพนักงานในกลุมตำแหนงบริหารเปนผูรักษาการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงตามวรรคหนึ่งหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิเปนผูรักษาการแทน
ใหผูรักษาการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและ
ผลประโยชนอื่นเปนการชั่วคราวตามที่คณะกรรมการกำหนด
ขอ 6 การรักษาการแทนใหมีระยะเวลาติดตอกันไดไมเกินหกเดือน กรณีมีเหตุผลและความจำเปน
คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาการรักษาการแทนตอไปไดอีก ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาแลวตองไมเกินหนึ่งป
ขอ 7 ใหผูรักษาการแทนตามขอ 4 และขอ 5 มีหนาที่และอำนาจเชนเดียวกับผูอำนวยการ เวนแต
คณะกรรมการกำหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ผูรักษาการแทนมอบหมายหรือมอบอำนาจตามขอ 8 ใหผูดำรงตำแหนงอื่นปฏิบัติหนาที่แทน
ใหผูดำรงตำแหนงนั้นมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับผูรักษาการแทน
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูอำนวยการเปนกรรมการหรือใหมีอำนาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษา
การแทนตามขอ 4 และขอ 5 หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนตามขอ 8 มีอำนาจหนาที่เปนกรรมการหรือมีอำนาจ
หนาที่เชนเดียวกับผูอำนวยการ ในการรักษาการแทนหรือปฏิบัติหนาที่แทน แลวแตกรณี
ขอ 8 อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงานหรือการดำเนินการอื่นที่ผูอำนวยการจะ
พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสำนักงานใน
เรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกำหนดเรื่องการ
มอบอำนาจไวเปนอยางอื่น ผูอำนวยการอาจมอบอำนาจใหบุคคลตามขอ 4 วรรคหนึ่ง หรือบุคคลอื่นปฏิบัติ
หนาที่แทนได โดยคำนึงถึงตำแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่จะรับมอบอำนาจเปนสำคัญ

-11ขอ 9 ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให
ประธานกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ในกรณีที่มีความจำเปนอยางยิ่ง คณะกรรมการอาจมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหงดใชระเบียบนี้บางสวนได
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิ ทยาศาสตร ว ิ จ ั ย และนวั ตกรรม ให ข อมู ล เพิ่ มเติ มวา ตามพระราชบัญ ญั ติส ภานโยบายการอุด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 25(4)(ข) ประกอบมาตรา 35 ระบุวา การสรรหา
การแตงตั้ง และการถอดถอนผูอำนวยการ สกสว. การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอำนวยการ สกสว. รวมทั้งการรักษาการแทนและการมอบใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. กำหนด จึงจำเปนตองออกระเบียบใหม ซึ่งไดมีการอางอิงจากขอบั งคับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548
ทั ้ ง นี ้ กรณี ท ี ่ ม ี เ หตุ ค วามจำเป น บางประการที ่ ท ำให ม ี ก ารรั ก ษาการแทนเกิ น ระยะเวลา 1 ป
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. สามารถใชขอ 9 วรรค 2 ในระเบียบดังกลาว ในการดำเนินการตอไปได

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. การออกระเบียบหรือหลักเกณฑควรพิจารณาวา สามารถปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวไดภายใน
ระยะเวลาที่ตองการหรือไม
2. การแตงตั้ งผูร ั กษาการแทนผู  อำนวยการ สกสว. ควรระบุใหมีห นาที่และอำนาจเชนเดี ย วกับ
ผูอำนวยการ สกสว. ยกเวนเรื่องการบริหารงานบุคคล ซึ่งอาจกำหนดไวในประกาศแตงตั้ง
3. ขอ 5 วรรค 2 ควรแกไขเปน “ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงตามวรรคหนึ่งหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนผูรักษาการแทน”

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วาดวยการรักษาการแทนและการปฏิบัติหนาที่แทนผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรม พ.ศ. .... ตามที่ไดป รับ แกไขตามความเห็น และขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ

ระเบียบวาระที่ 3.2

แนวทางและกระบวนการสรรหา ผูร ัก ษาการแทนและปฏิบัต ิหนา ที่แทน
ผู  อ ำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ
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ระเบียบวาระที่ 3.3

แนวทางการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผูอำนวยการสำนักงานคณะ
กรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 3.4

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป 2562

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ และขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 4.1

(ราง) ขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ....

ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งตอไป เนื่องจากเวลาในการประชุมครั้งนี้ไมเพียงพอ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 5.1

ความกาวหนาในการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน

ศ.ดร. สมชาย วงศ ว ิ เ ศษ กรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ นคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ได เ สนอ
ความก า วหน า ในการจั ดทำบั ญ ชี ร ายชื ่ อนั กวิจ ัย ผูคางสงผลงาน สืบ เนื่องจากการประชุ มคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติ แตงตั้ง ศ.ดร. สมชาย วงศวิเ ศษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เปนประธานคณะทำงานการจัดทำบัญชีร ายชื่ อ
นักวิจัยผูคางสงผลงาน เพื่อดำเนินงานรวมกับคณะผูบริหาร สกสว. ที่รับผิดชอบงานโครงการวิจัยที่กำลัง
ดำเนินงานอยู ไดมีความกาวหนาในการดำเนินการของคณะทำงานฯ ดังนี้
1. ผูอำนวยการ สกสว. ไดลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ที่ บค. 11/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยแตงตั้งคณะทำงานการจัดทำบัญชี
รายชื่อนักวิจัยผูไมปฏิบัติตามสัญญาที่ไดทำไวกับ สกว. (สกสว.) ซึ่งมีรายนามดังนี้
1. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร ที่ปรึกษา
วิจัยและนวัตกรรม
2. รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ โทณะวณิก
ผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาดานกฎหมาย
3. ศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศวิเศษ
ประธานคณะทำงานฯ
4. ศาสตราจารย ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
รองประธานคณะทำงาน
5. รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
คณะทำงาน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกานดา เหลืองออน ลูวิส
คณะทำงาน

-137. รองศาสตราจารย ดร.ชนาธิป ผาริโน
คณะทำงาน
8. รองศาสตราจารย ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
คณะทำงาน
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี โพธิยะราช
คณะทำงาน
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูพักตร สุทธิสา
คณะทำงาน
11. ศาสตราจารย ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
คณะทำงาน
12. รองศาสตราจารย ดร.ชินรักษ เธียรพงษ
คณะทำงาน
13. รองศาสตราจารย ดร.ณัฐมา พงศไพโรจน
คณะทำงาน
14. รองศาสตราจารย ดร.คมสัน สุริยะ
คณะทำงาน
15. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
คณะทำงาน
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัฏค เจริญโชติธรรม
คณะทำงาน
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
คณะทำงาน
18. นางสุรีรัตน ชะนะมา
คณะทำงาน
19. นายปกรัฐ กนกธนาพร
คณะทำงาน
20. นางสาวพิมพปวีณ สาพิมพ
คณะทำงาน
21. นางสาววิภาวี มะมา
คณะทำงาน
22. เจาหนาที่นิติกร สกสว.
คณะทำงาน
23. นายนัทธปราชญ นันทิวัฒนกุล
คณะทำงาน
24. รองศาสตราจารย ดร. เรณู สุขารมณ
คณะทำงานและเลขานุการ
25. เจาหนาที่บริหารงานโครงการที่กำลังดำเนินการ
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะทำงานชุดนี้ มีหนาที่ ดังนี้
1) กำหนดหลักการในการดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูไมปฏิบัติตามสัญญาที่ไดทำไวกับ
สกว. (สกสว.)
2) จัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูไมปฏิบัติตามสัญญาที่ไดทำไวกับ สกว. (สกสว.)
ทั้งนี้คณะทำงานฯ มีวาระ 2 ป ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
2. จากการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่
16 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2563) มีผลความคืบหนา 2 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 กำหนดหลักการแนวทางดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ดังนี้
(1.1) ใหฝายฯ ยึดกรอบระยะเวลาโครงการผิดสัญญาเปนเกณฑ คือ โครงการที่มีสถานะ
ผิดสัญญา ลาชาเกินกวา 180 วัน การนับจำแนกเปน 2 กรณี คือ 1) กรณีไมมีการขยายเวลาใหยึดวันที่สิ้นสุดใน
สัญญา และ 2) กรณีที่มีการขยายเวลาโครงการ ใหยึดวันสิ้นสุดที่ขยายเวลา
(1.2) จั ด จำแนกโครงการ เปน 2 ประเภท คือ 1) ประเภทโครงการที่มีป ญ หาตาม
ขอกำหนดของสัญญา 2) ประเภทโครงการที่มีปญหาที่ไมมีขอกำหนดในสัญญา
(1.3) ฝายฯ เสนอรายชื่อนักวิจัยในโครงการ เฉพาะประเภทที่ 1 ตามขอ (1.2) เพื่อ
นำเขาบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน เบื้องตน
ประการที่ 2 ทีมประสานงานกลางภารกิจการจัดการโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการนำขอมูลจาก
(1.3) จากทุกฝายเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยขึ้นบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานเบื้องตน โดยมีตาราง

-14จำนวนโครงการสถานะผิดสัญญา/ชื่อนักวิจัยนำเขาสูบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานเบื้องตนจำแนกราย
ฝาย ดังนี้

ฝาย
ภารกิจ R&D
1. ฝายนโยบายชาติ (ฝาย 1)
2. ฝายเกษตร (ฝาย 2)
3. ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝาย 3)
4. ฝายชุมชนและสังคม (ฝาย 4)
5. ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5)
6. ฝายวิจัยมุงเปา
7. ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
ภารกิจพื้นฐานและพัฒนานักวิจยั
8. ฝายวิชาการ
9. ฝาย คปก. (ฝาย K)
10. ฝาย พวอ.
11. ฝาย IRN (ฝาย W)
12. ฝายมนุษยศาสตร (ฝาย H)
ภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร
13. ฝายวิจัยเชิงพื้นที่ (ฝาย ABC)
14. หนวยวิจัยเชิงยุทธศาสตร (SRI)
อำนวยการ
15. DIG พลังงาน+ทั่วไป
16. งานการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน (ฝาย RU)
17. ฝายติดตามและประเมินผลงานวิจัย (ฝาย Q)
รวม

โครงการ
สถานะผิด
สัญญา
ชุดที่ 1
50
0
7
22
57
9
108

จำนวนโครงการ/นักวิจัย ผิดสัญญา
โครงการ
ชื่อนักวิจัยเขาสู
ฝายระบุรายชื่อผูไมปฏิบัติ
สถานะผิด บัญชีรายชื่อนักวิจัย
ตามสัญญาที่ไดทำไวกับ
สัญญา
ผูคางสงผลงาน
สกว. (สกสว.)
ชุดที่ 2
เบื้องตน
42
0
2
31
85
2
59

637
276
แยกดำเนินการ
แยกดำเนินการ
15
2
41
20

0
0
4
1
0
0
0

รอฝายแจงเหตุผลเพิม่ เติม
ไมมี
เอกสารแนบขอมูลโครงการ
เอกสารแนบขอมูลโครงการ
รอฝายแจงเหตุผลเพิม่ เติม
รอฝายแจงเหตุผลเพิม่ เติม
รอฝายแจงเหตุผลเพิม่ เติม

213
14
14
0
5

เอกสารแนบขอมูลโครงการ
เอกสารแนบขอมูลโครงการ
เอกสารแนบขอมูลโครงการ
ไมมี
เอกสารแนบขอมูลโครงการ

9
1

7
0

0
0

รอฝายแจงเหตุผลเพิม่ เติม
ไมมี

9
6
1
972

10
6
0
542

0
0
1
252

ไมมี
ไมมี
เอกสารแนบขอมูลโครงการ

(ขอมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563)
ทั้งนี้ จากการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ไดขอใหแตละฝาย
ทบทวนจำนวนโครงการที่ผิดสัญญา และเกณฑในการพิจารณาของแตละฝาย ซึ่งมีความแตกตางกัน เชน ฝาย
วิชาการ มีเกณฑการสิ้นสุดโครงการตองมีการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะมีการ
ประชุมพิจารณาเกณฑรวมกัน เพื่อใหทราบจำนวนโครงการที่ผิดสัญญาที่แทจริงตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรระมัดระวังการนำบัญชีรายชื่อผูคางสงผลงานเปนเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ ทั้งนี้
ควรมีการปรึกษาหารือกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ถึงแนวทางการนำรายชื่อดังกลาวเปนเกณฑการ
พิจารณา เพื่อจะไดทราบวาจะนำไปใชอยางไร ทั้งนี้อาจไมเหมาะสมที่จะใชเปนเกณฑแรกเพื่อปฏิเสธขอเสนอ
โครงการตั้งแตตน แตควรใชเปนเกณฑการพิจารณาลำดับถัดไป
2. ควรเปดโอกาสใหผูที่อยูในบัญชีรายชื่อนักวิจัยคางสงผลงานชี้แจงสาเหตุของการสงงานลาชาและ
ผิดสัญญา

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1

การแตงตั้งผูรักษาการผูอำนวยการ สกสว.

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 6.2

การแตงตั้งผูบริหาร สกสว. ในคำสั่งแตงตั้งอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. แตงตั้ง

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. แจงในที่ประชุม
วา ตามที่ผูอำนวยการ สกสว. ไดลาออกจากตำแหนง และมีผลผูกพันกับตำแหนงของรองผูอำนวยการ สกสว.
ซึ่ง รองผูอำนวยการ สกสว. ไดรับการแตงตั้งในคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. แตงตั้ง
ไวกอนหนานี้ ดังนั้น จึงขอใหฝายเลขานุการควรพิจารณาเรื่ององคประชุม หรือดำเนินการปรับเปลี่ยนคำสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.3

การยกรางกำหนดคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค (Competency)
ของ ผูอำนวยการ สกสว.

ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. แจงในที่ประชุม
วา ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ประจำป 2562 ไดรายงานวา ในปจจุบันการกำหนดคุณลักษณะและสมรรถนะที ่ พึง
ประสงค (Competency) ตลอดจนคุณสมบัติเฉพาะของผูที่จะมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ สกสว. ยังไม
ชัดเจนเทาที่ควร ซึ่งการกำหนดคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค (Competency) และยุทธศาสตรของ
องคกร เปนพื้นฐานในการคัดเลือกบุคลากรเขาสูตำแหนงในการสรรหาผูอำนวยการ สกสว. ทานใหม

-16ดังนั้น จึงเสนอใหฝายเลขานุการดำเนินการศึกษา และจัดทำยกรางการกำหนดคุณลักษณะและ
สมรรถนะที่พึงประสงค (Competency) ของ ผูอำนวยการ สกสว. โดยหารือกับคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล เพื่อพิจารณาตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการขอนำเรียนเสนอ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม เพื่อโปรดพิจารณาการนัดหมายการประชุม ดังนี้
- การประชุมวาระพิเศษ วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
- การประชุมครั้งที่ 6/2563 วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (วาระพิเศษ) วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. และการประชุมครั้งที่ 6/2563 วัน
ศุกรที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ตามที่ฝายเลขานุการนำเสนอ
เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.

นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

