รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) วาระพิเศษ
วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 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.นิพนธ พัวพงศกร
6. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
7. ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ
8. ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
9. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย
10. 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

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูล าประชุม
1. รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน

กรรมการ

ติดภารกิจ

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

ผูอำนวยการกลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ และผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ

-23. ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
4. รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
5. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
6. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
7. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
8. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
9. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
10. นางสุรีรัตน ชะนะมา
11. นางสาววิภาวี มะมา
12. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
13. นายปกรัฐ กนกธนาพร
14. นางอาภรณ วายุโชติ
15. นายพัทธพล คงมี
16. นางสาวปวีณา นุมรอด
17. นายธนิสร เกษมสันต ณ อยุธยา
18. นางสาวเจนตา แสงพันธุตา
19. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
20. นางสาววริศรา ชื่นอารมย

ผูอำนวยการกลุมภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบและเครือขายวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและ
ผลกระทบ
ผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ
ผูอำนวยการภารกิจอำนวยการ
ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการตรวจสอบภายใน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรมองคกร
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
พนักงานอาวุโส สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน ปฏิบัติหนาที่
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

การมอบหนังสือเพื่อเปนอภินันทนาการแกคณะกรรมการ

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม แจงที่ประชุมวา ขอมอบหนังสือเพื่อเปนอภินันทนาการแกคณะกรรมการ จำนวน 1 เลม คือ
หนังสือเรื่อง “ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563”
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

การรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการอำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก.สกสว.) ครั้งที่
5/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล นำเสนอ
รางรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (คกก.สกสว.) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2563 ที่นำเสนอ
โดยไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1

การกำหนดภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบและข อ ยกเว น ในอำนาจหน า ที ่ ข อง
ผูรักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา ตามที่ ศ.นพ. สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
ไดรับอนุมัติการลาออกจากตำแหนงผูอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) โดยจะมีผลนับตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เปนตนไปนั้น
เพื่อใหการดำเนินงานตามหนาที่ไดอยางตอเนื่อง เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 (4) (ข) แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 และใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการรักษาการแทนและการปฏิบัติหนาที่แทน
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. จึงไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยเห็นชอบใหแตงตั้ง
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล อดีตรองผูอำนวยการดานนโยบายและแผนยุทธศาสตร ปจจุบันดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการกลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหดำรงตำแหนง
ผูรักษาการแทนผูอำนวยการ สกสว.
ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วาดวยการรักษาการแทนและการปฏิบัติหนาที่แทนผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 ขอ 7 ระบุวา “ผูรักษาการแทนผูอำนวยการ สกสว. มีหนาที่และ
อำนาจเชนเดียวกับผูอำนวยการ สกสว. เวนแตคณะกรรมการกำหนดไวเปนอยางอื่น” โดยในการบริหารงาน
ตามกฎหมายไดกำหนดหนาที่และอำนาจของผูอำนวยการ และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ไวอยาง
ชัดเจน ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.
2562 ตามมาตรา 25(4)(ก) ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ใหสามารถออก

-4ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอบังคับเกี่ยวกับ สกสว. ในเรื่องการบริหารงานทั่วไป การจัดแบงสวนงาน
และขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว และตามมาตรา 25(4)(ค) กำหนดใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
มีอำนาจหนาที่ในการกำหนดตำแหนง คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นของ
พนักงาน สกสว.
ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. พิจารณาภารกิจความรับผิดชอบและ
ขอยกเวนในอำนาจหนาที่ของผูรักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม โดยใหผูรักษาการแทนผูอำนวยการ สกสว. มีหนาที่และอำนาจเชนเดียวกันกับผูอำนวยการ
สกสว. ตามขอบังคับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548 ยกเวน
แนวทางการบริหารงานในบางประการ ดังนี้
1. การดำเนินการเรื่อง โครงสรางองคกรใหม และการแตงตั้งโยกยายพนักงานเขาสูโครงสรางใหม
- ใหเปนอำนาจคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เปนผูเห็นชอบ แตใหสำนักงานเปนผูดำเนินการ
เสนอโครงสรางที่เหมาะสม
- ให เ ป น อำนาจคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เปน ผูเห็น ชอบ และเมื่อเห็น ชอบแลว ให
ผูอำนวยการ สกสว. เปนผูลงนามไดตามขอ 15 ของขอบังคับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548
2. การจางพนักงานใหม และการตอสัญญาจาง
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ตามที่คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดอนุมัติโครงสราง (การจัดแบงสวนงาน)
ของ สกสว. เปนการชั่วคราวประมาณ 1 ปงบประมาณ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งภาระหนาที ่ ของ
ผูรักษาการแทนผูอำนวยการ สกสว. มีหลายดาน อาจทำใหไมมีเวลาในการเขามาดำเนินการเรื่องการจัด
โครงสรางองคกรไดอยางเต็มที่ จึงมีความเห็นวาคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ควรมาชวยในการทำเรื่องนี้
ซึ่งอาจมีการตั้งคณะทำงานในการดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 และอีกประการคือ
ตามข อบั ง คั บ สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย วาดว ยการบริห ารงานบุ ค คล พ.ศ. 2548 ซึ่งระบุ ว า
ผู  อำนวยการ สกสว. มี อำนาจในการออกระเบีย บ และปรั บ ปรุ งหรื อเปลี่ ย นแปลงระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
บริ ห ารงานบุ ค คล และกำหนดหลั ก เกณฑ และออกคำสั ่ ง ประกาศเกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล แต
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ระบุวา
ผูอำนวยการ สกสว. จะสามารถการดำเนินการไดภายใตระเบียบที่คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. กำหนด
ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ยังไมออกระเบียบ ดังนั้น จึงควรใหคณะกรรมการอำนวยการ
สกสว. พิจารณาโดยตรง
นางแนงนอย เวทยพงษ ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหขอมูลเพิ่มเติมวา โดยทั่วไปผูรักษาการ
แทนผูอำนวยการ สกสว. จะมีเงื่อนไขในเรื่องการบริหารงานบุคคล วาดวยการเลื่อนตำแหนง และการแตงตั้ง
บุคลากร แตการแตงตั้งโยกยายพนักงานเขาสูโครงสรางใหมยังคงสามารถดำเนินการได เนื่องจากเปนเรื่อง
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เห็นชอบตามหนาที่และอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ผูรักษาการแทนผูอำนวยการ สกสว. ควรมีหนาที่และอำนาจเชนเดียวกันกับผูอำนวยการ สกสว.
โดยไมจำเปนที่ตองมีขอยกเวน แตควรมีกลไกในการทำงานรวมกับคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เพื่อให
คำแนะนำและขอเสนอแนะในการดำเนินงานตอไป
2. การดำเนินการเรื่องโครงสรางองคกรใหม และการแตงตั้งโยกยายพนักงานเขาสูโครงสรางใหม
ไมควรหยุดชะงักในชวงของผูรักษาการแทนผูอำนวยการ สกสว. ซึ่งควรใหผูรักษาการแทนผูอำนวยการ สกสว.
เขามามีสวนรวมในประเด็นดังกลาว
3. การดำเนินการเรื่องโครงสรางองคกรใหม ควรมีกลไกในการทำงานรวมกันระหวางผูรักษาการแทน
ผูอำนวยการ สกสว. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
4. การออกระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ และออกคำสั่งประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีผล
ในระยะยาว คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ควรมีหนาที่ในการชวยผูรักษาการแทนผูอำนวยการ สกสว.
พิจารณาเพื่อใหเกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้น
5. เรื่องการบริหารงานบุคคล ควรผานการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ที่แตงตั้ง
โดยคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. แตในกรณีที่สงผลกระทบตอภาพรวมในเชิงโครงสรางของ สกสว. ควร
ขอรับคำแนะนำกับคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เพิ่มเติมดวย
6. เรื่องการจางพนักงานใหม และการตอสัญญาจาง ควรใหผูรักษาการแทนผูอำนวยการ สกสว.
สามารถดำเนินการไดเลยโดยไมมีขอหาม ซึ่งควรมีการดำเนินการรวมกันกับคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบใหผูรักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรม มี อำนาจหน า ที ่ เ ช น เดี ย วกั น กั บ ผู อำนวยการ สกสว. โดยไมมีขอยกเวน แตผ ูร ักษาการแทน
ผูอำนวยการ สกสว. ควรมีการดำเนินการรวมกันกับคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. เพื่อใหเกิดกลไกในการทำงานรวมกันและสงเสริมการทำงานใหเกิดความเชื่อมั่น โดยใหระบุ
ไวในคำสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 3.2

การกำหนดคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค (Competency) ของ
ผู  อ ำนวยการ สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา สืบเนื่องจาก การจัดตั้งสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในวาระเริ่มแรก กำหนดใหผูดำรงตำแหนง
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พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ใชบังคับ
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ สกสว. โดยมีอำนาจหนาที่บริหารงาน สกสว. ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ทั้งนี้
ตามมาตรา 43 มาตรา 50 และมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งยังไมปรากฎวามีการกำหนดคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค
(competency) ตลอดจนคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูอำนวยการ สกสว.
ฝ า ยเลขานุ ก ารจึ ง ขอเสนอคุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะที ่ พ ึ ง ประสงค (Competency) ตลอดจน
คุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะตำแหน ง ของผู  อ ำนวยการ สกสว. ของผู  อ ำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการส งเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ลักษณะที่พึงประสงคของผูที่ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ สกสว. ทายประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอำนวยการ สกสว. พ.ศ. 2563
ตามที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กำหนดไวมีดังตอไปนี้
1) มีอายุระหวางสามสิบหาปถึงหกสิบเอ็ดปบริบูรณในวันสมัครรับการสรรหา
2) มีความคิดริเริ่มและความเปนผูนำ
3) มีประสบการณในการบริหารหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในระดับไมต่ำกวารองผูบริหาร
สูงสุด
4) มีความรูและประสบการณสูงในดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
5) มีวิสัยทัศนในการบริหาร สกสว. และกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
6) มีจริยธรรมในการบริหาร ยึดมั่นในความถูกตอง ความเปนธรรมในสังคมและประโยชนสวนรวม
7) สามารถติดตอ ประสานงาน และรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กับ
หนวยงานทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี
8) ลั กษณะที ่ พึ งประสงค อื ่ น ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาประกาศกำหนดก อนดำเนิ น การ
ประกาศรับสมัคร
2. การประเมินตามเกณฑสมรรถนะทางการบริหารของผูอำนวยการองคการมหาชนของ กพร.
โดยไดพิจารณาจากเกณฑการประเมินตามเกณฑสมรรถนะทางการบริหารของผูอำนวยการ
องคการมหาชนของ กพร. จำนวน 6 ดาน ประกอบดวย
ดานที่ 1 : ภาวะผูนำ
ความสามารถหรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเปนผูนำขององคการมหาชน กำหนดทิศทาง
เปาหมาย วิธีการทำงาน ใหผูใตบังคับบัญชาไดอยางราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการมหาชน
ดานที่ 2 : วิสัยทัศน
ความสามารถในการกำหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทำงานที่ชัดเจนและความสามารถ
ในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค
ดานที่ 3 : การวางกลยุทธขององคการมหาชน
ความเขาใจวิสยั ทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนำมาประยุกตใชในการกำหนดกลยุทธของ
องคการมหาชน
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ความสามารถในการกระตุนหรือผลักดันองคการมหาชนไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน
รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ และดำเนินการใหการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง
ดานที่ 5 : การควบคุมตนเอง
ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนากับ
ความไมเปนมิตร หรือตองทำงานภายใตสภาวะกดดันหรือความอดทนอดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณที่ กอ
ความเครียดอยางตอเนื่อง
ดานที่ 6 : การสอนงานและการมอบหมายงาน
ความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว าจะ
สามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนได
3. เกณฑสมรรถนะตามขอบเขตความรับผิดชอบของ ผูอำนวยการ สกสว. ตามกฎหมาย (มาตรา
43 และ44 ของ พ.ร.บ.สภานโยบายฯ) แบงออกไดเปน 6 ลักษณะ ดังนี้
1) การบริหารเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และงานธุรการของ กสว. เปนความรับผิดชอบของ
ผูอำนวยการที่จะพิจารณาบริหารเพื่อสงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสหวิทยาการ เพื่อสรางองคความรู
พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
พั ฒ นาประเทศอย า งสมดุ ล และยั ่ ง ยื น และจั ด ทำรายงานประจำป ของ กสว. และกองทุ น เสนอต อ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสภานโยบาย รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหการปฏิบัติหนาที่ของ
กสว. และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) การบริหารงานดานการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ เพื่อดำเนินการเสนอตอ กสว. รวมถึงศึกษาวิเคราะหสถานการณภาพรวมในดานการ
วิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติเพื่อนำเสนอตอสภานโยบาย ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผน รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
3) การบริหารงานดานการจั ดสรรงบประมาณ (Budget Allocation) ใหแกหนวยงานใน
ระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยครอบคลุมการดำเนินงาน ดังนี้
(1) จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เสนอตอ
กสว.
(2) จัดทำคำของบประมาณของกองทุนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(3) จัดทำหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณใหแก
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เสนอตอ กสว.
(4) กลั่นกรองคำของบประมาณของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองกับแผน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
4) การบริหารสำนักงาน เปนอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูอำนวยการที่จะบริหาร
จั ด การงานทั่ วไปที ่กำหนดไว เป นงานประจำของสำนักงานในฐานะผู บ ังคั บบั ญชาของพนั กงานทุกคนซึ่ง
ผูอำนวยการจะตองวางระเบีย บเกี่ยวกั บการดำเนิน งานของ สกสว. โดยไมขัดแย งกับระเบียบ ขอบั งคับ

-8ประกาศ นโยบาย หรือ มติที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. กำหนด
5) การทำหน า ที ่ เ ป น ฝ า ยเลขานุการคณะกรรมการ ผูอำนวยการมีอำนาจหนาที่และความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. โดยตำแหนง ซึ่งจะตองเปนผูรับนโยบายและมติของคณะกรรมการเพื่อ
ดำเนินการหรือกำหนดเปนวิธีปฏิบัติ รวมถึงเสนอความเห็นตอ กสว. ดังนี้
(1) เสนอความเห็นตอ กสว. เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของหนวยงานในระบบ
วิจยั และนวัตกรรม
(2) เสนอความเห็นตอ กสว. เกี่ยวกับการกำกับ เรงรัด และติดตามใหมีการปรับปรุงและแกไข
ระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
(3) เสนอความเห็นตอ กสว. เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการทำงานรวมกันระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และบุคคลหรือหนวยงานในตางประเทศในดานการ
วิจัยและนวัตกรรม การถายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทำและเสนอมาตรการ สิทธิประโยชน
และแรงจูงใจ เพื่อสงเสริมการดำเนินการดังกลาว
(4) เสนอความเห็นตอ กสว. เกี่ยวกับการกำกับ เรงรัด และติดตามใหมีการจัดทำและการ
ดำเนินการตามแผนดานการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึง การ
กำกับ เรงรัด ติดตาม ประเมินผลการใชงบประมาณของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
6) การประสานงานกับหนวยงานอื่น โดยการประสานงานและใหความรวมมือกับสวนราชการ
หนวยงานอื่นของรัฐและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคลหรือหนวยงานในตางประเทศที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยและนวัตกรรม และการดำเนินการตามหนาที่และอำนาจของ กสว. และกองทุน

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ลักษณะที่พึงประสงคของผูที่ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ ทายประกาศคณะกรรมการสงเสริม
วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรม เรื ่ องหลักเกณฑและวิธ ีการสรรหาผู  อำนวยการ สกสว. พ.ศ. 2563 มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
- ขอ 1) “มีอายุระหวางสามสิบหาปถึงหกสิบเอ็ดปบริบูรณในวันสมัครรับการสรรหา” โดยในเรื่อง
อายุควรเป ด กว า ง เพื ่ อไม ให เ กิ ดการป ดกั ้ น โอกาสใหไดมาซึ่งผูที่ มีความเหมาะสมกับ การดำรงตำแหน ง
ผูอำนวยการ สกสว.
- ขอ 3) “มีประสบการณในการบริหารหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในระดับไมต่ำกวารอง
ผูบริหารสูงสุด”หากพิจารณาจากหนวยงานของภาคเอกชนจะมีขอบเขตที่กวางมาก ตั้งแตระดับ SME ซึ่งอาจ
เกิดกรณีที่มีการจัดตั้งบริษัทในรูปแบบ SME เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการสมัคร นอกจากนี้ ในระดับไมต่ำกวา
รองผูบริหารสูงสุด อาจมีผูสมัครคอนขางนอย จึงควรกำหนดใหเปนผูบริหารในระดับไมต่ำกวาลำดับที่ 3 ของ
ผูบริหารสูงสุด หรือ ตำแหนงผูชวยผูอำนวยการ เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความสามารถสวนหนึ่งที่อยูในลำดับ
ดังกลาว
- ขอ 4) “มีความรูและประสบการณสูงในดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” เรื่องการเปนผูมี
ความรูและประสบการณสูงในดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ควรเปนผูที่มีความรู ความสามารถเชิง
นโยบาย ยุ ทธศาสตร และทิ ศทางของระบบวิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม เพื่อสื่อสารให ร ั ฐบาลและ

-9ประชาชนทั่วไปไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไปได ซึ่งบุคคลดังกลาว
อาจไมจำเปนตองเปนนักวิทยาศาสตร
- ขอ 6) “มีจริยธรรมในการบริหาร ยึดมั่นในความถูกตอง ความเปนธรรมในสังคมและประโยชน
สวนรวม” เปนสิ่งที่เปนนามธรรม และเปนพื้นฐานที่ควรอยูในตัวของทุกคน
- ขอ 7) “สามารถติดตอ ประสานงาน และรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม กับหนวยงานทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี” อาจพิจารณาเนนในเรื่องการสรางเครือขาย ซึ่งไมใช
ในลักษณะของการประสานงานกับหนวยงาน
- นอกจากนี้ ควรระบุวา สามารถปฏิบัติงานที่ สกสว. ไดเต็มเวลา
2. ควรเปลี่ยนชื่อหัวขอจาก “เกณฑสมรรถนะตามขอบเขตความรับผิดชอบของ ผอ.สกสว. ตาม
กฎหมาย (มาตรา 43 และ44 ของ พ.ร.บ.สภานโยบายฯ)” เปน “ขอบเขตความรับผิดชอบของ ผอ.สกสว. ตาม
กฎหมาย (มาตรา 43 และ44 ของ พ.ร.บ.สภานโยบายฯ)”
3. ควรพิจารณาระบุขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ สกสว.
ประจำป 2562 เพิ่มเติมดวย
4. ควรกำหนดความสามารถอื่น ๆ ของผูที่จะมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ สกสว. เพิ่มเติม ดังนี้
1) ควรมี ความรู  ความสามารถในการวิเคราะหส ถานการณในระดับ มหภาค (Macro) ของ
ประเทศ และของโลกได
2) สามารถบริหารงานในสถานการณตาง ๆ ไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ
3) มีแนวคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) และแนวคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
4) มีความสามารถในการพัฒนาเปนผูกำหนดนโยบาย (Policy Maker)
5) มีอำนาจในการสรางและประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ

มติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. รั บ ทราบการกำหนดคุ ณลักษณะและสมรรถนะที ่ พึ งประสงค
(Competency) ของผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้
1. ลักษณะที่พึงประสงคของผูที่ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ ทายหลักเกณฑและวิธีการฯ พ.ศ. 2563
2. เกณฑสมรรถนะทางการบริหารของผูอำนวยการองคการมหาชนของ กพร.
3. ขอบเขตความรับผิดชอบของ ผอ.สกสว. ตามกฎหมาย (มาตรา 43 และ44 ของ พ.ร.บ.สภา
นโยบายฯ)
นอกจากประเด็นดังกลาวขางตนแลว คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มีขอเสนอแนะวาผูดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการ สกสว. ควรมีความสามารถดังตอไปนี้
1) ควรมีความรู ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณในระดับมหภาค (Macro) ของประเทศ
และของโลกได
2) สามารถบริหารงานในสถานการณตาง ๆ ไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ
3) มีแนวคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) และแนวคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
4) มีความสามารถในการพัฒนาเปนผูกำหนดนโยบาย (Policy Maker)
5) มีอำนาจในการสรางและประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ
และขอใหฝายเลขานุการสงใหคณะอนุกรรมการสรรหาผูอำนวยการ สกสว. เพื่อทราบตอไป
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(ราง) ขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ....

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ไดนำเสนอ
วา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ตาม
มาตรา 50 (2) ประกอบบทเฉพาะกาลมาตรา 80 วรรค 2 และ วรรค 3 กำหนดใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ ขอกำหนด หรือคำสั่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงมีผลใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ
ข อ กำหนดตามพระราชบั ญ ญั ต ิ น ี ้ พร อ มทั ้ ง ให อ อกระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ข อ กำหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ไดเล็งเห็นความสำคัญใน
ด านการบริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่งถือเปน หัว ใจหลัก ในการขั บ เคลื่ อนองค กรให บ รรลุ
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดจัดทำ “(ราง) ขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ....”
เพื ่ อ ประโยชน ใ นการบริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของสำนั ก งาน ทั ้ ง นี ้ ร  า งข อ บั ง คั บ ข า งต น
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. แตงตั้ง ไดพิจารณาเห็นชอบใน
หลักการเปนที่เรียบรอยแลว โดยแบงเปน 15 หมวด ดังนี้
หมวด 1
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
หมวด 2
บททั่วไป
หมวด 3
การกำหนดตำแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง และอัตราเงินเดือน
หมวด 4
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินตอสัญญาจาง
หมวด 5
การลา
หมวด 6
การพัฒนาพนักงานและลูกจาง
หมวด 7
เงินชดเชย
หมวด 8
สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น
หมวด 9
วินัย และการลงโทษ
หมวด 10
การอุทธรณ
หมวด 11
การรองทุกข
หมวด 12
การพนสภาพจากการเปนพนักงานและลูกจาง
หมวด 13
ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
หมวด 14
การยืมตัวพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ
หมวด 15
บทเฉพาะกาล

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. หมวด 3 ควรเปลี่ยนชื่อหัวขอเปน “การกำหนดตำแหนง การสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง และ
อัตราเงินเดือน”

-112. จาก ขอ 6 (1) “ออกระเบียบ และปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ เพื ่ อประโยชนในการปฏิบ ัติตามขอบังคั บ นี้” ควรกลั ่ น กรองโดย
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. แตงตั้ง กอนเสนอตอคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว.
3. ควรแยกหนาที่และอำนาจของผูอำนวยการ ขอ 6 (1) ออกระเบียบ และปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตองใหกรรมการเห็นชอบ สวน 6 (2) กำหนดหลักเกณฑ และออกคำสั่ง
และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหผูอำนวยการมีอำนาจดำเนินการ
4. ขอ 7 “ใหมีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ที่คณะกรรมการแตงตั้ง” ควรระบุจำนวนคนวามีจำนวนไมเกินจำนวนเทาใด
5. ควรใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มีหนาที่และอำนาจในการชวยผูอำนวยการ สกสว. และ
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในการกลั่นกรอง หรือ ชวยผูอำนวยการในการตัดสินใจ
6. ขอ 10 (1) “กรณีที่มีเหตุผลและความจำเปน หรือเพื่อประโยชนของสำนักงาน อาจแตงตั้งผูที่ไมมี
สัญชาติไทย โดยการบรรจุแตงตั้งใหดำรงในกลุมตำแหนงวิชาการ หรือกลุมตำแหนงปฎิบัติการวิชาชีพ ให
ผูอำนวยการเปนผูมีอำนาจในการบรรจุแตงตั้ง เวนแตกลุมตำแหนงผูอำนวยการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ” ควรใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เปนผูพิจารณา
7. ขอ 12 “พนักงานและลูกจางอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ เงินเพิ่มพิเศษ
ประจำตำแหนง หรือเงินเพิ่มพิเศษอยางอื่น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ” คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ควรเปนผูกำหนดกรอบ สวนในรายละเอียดของบริหาร
ใหพนักงานและลูกจาง ควรใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา
8. ควรพิจารณาเรื่องขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. จะตองเปนไปตามระเบียบ
ที่ใหญกวานี้หรือไม
9. ขอ 15 “การกำหนดจำนวนกรอบอัตรากำลังของสำนักงาน ใหเปนไปตามที่ผูอำนวยการกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ตองกำหนดสัดสวนพนักงานและ
ลูกจางหรือไม หรือควรเปนอำนาจหนาที่ของผูอำนวยการ
10. ในขอ 16 “หลักเกณฑ วิธีการสรรหา คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง และการบรรจุแตงตั้งบุคคลให
ดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามที่ผูอำนวยการกำหนด เวนแต ตำแหนงผูอำนวยการและรองผูอำนวยการ” ควร
พิจารณาวาตำแหนงรองผูอำนวยการควรใหเปนไปตามที่ผูอำนวยการกำหนดดวยหรือไม
11. ขอ 17 วรรค 3 “หากพนักงานระดับบริหารหรือเทียบเทาไดรับการคัดเลือกใหดำรงตำแหนง
รองผูอำนวยการ เมื่อครบวาระและไมไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการ ใหกลับเขาดำรง
ตำแหนงสูงสุดของกลุมตำแหนงวิชาการหรือเทียบเทา โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดิม” ควรใหความชัดเจน
วาอัตราเงินเดือนเดิมหมายถึงอัตราเงินเดือนในตำแหนงรองผูอำนวยการ หรืออัตราในตำแหนงกอนเปนรอง
ผูอำนวยการ
12. ขอ 20 “ใหผูอำนวยการทำสัญญาทดลองปฏิบัติงานกับผูที่ผานกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือก
แลว โดยกำหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน เปนจำนวนรอยแปดสิบวัน” ควรพิจารณาวาหากกอนรอย
แปดสิบวันจะสามารถรับเปนพนักงานไดหรือไม
13. ข อ 26 วรรค 1 “ให มี การประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของพนักงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง”
หลักเกณฑการประเมินควรใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากอน

-1214. ขอ 26 วรรค 3 “ในกรณีผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานไมผานจนเปนเหตุใหอาจเลิก
จาง ตามเกณฑที่กำหนด” เนื่องดวยอาจเปนเหตุใหเกิดการฟองรองได จึงควรกำหนดเกณฑใหชัดเจน เชน ได
คะแนนต่ำกวาเกรด 2 เปนระยะเวลา 2 ปติดตอกัน ซึ่งอาจพิจารณาจัดทำเปนกฎหมายลูกได เปนตน
15. โครงสรางของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลควรจะมาจากคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
จำนวน 3 คน เปนประธานกรรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน เนื่องดวยเปนคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุ คคลจะต องช ว ยกลั ่ น กรอง จึ งไม ควรเป น คณะใหญที่มีกรรมการจำนวนมาก ทั้งนี้ร ะเบีย บอาจเปดให
บุคคลภายนอกมาแนะนำในฐานะผูทรงคุณวุฒิไดเปนครั้งคราว
16. ขอให ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลนำข อ สั ง เกตและคำแนะนำจากคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. ไปพิจารณา
17. กฎหมายแรงงาน มีกฎระเบียบขอบังคับที่ชัดเจน ฝายกฎหมายจึงควรเขามาใหคำรับรองและให
คำปรึกษาดวย
18. สกสว. ควรมีรูปแบบการสรรหาแบบใหมในการรับพนักงาน

มติของคณะกรรมการ
เห็นควรใหนำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุง “(ราง) ขอบังคับ
คณะกรรมการอำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม วาดว ยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ....” และนำมาเสนอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ตอไป

ระเบียบวาระที่ 3.4

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ และขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 4.1

การปรับกลยุทธองคกร

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองคกร ได
นำเสนอความกาวหนาการทบทวนกลยุทธและโครงสรางองคกร ตอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เพื่อให
สกสว. นำไปใชเปนแนวทางสำหรับการจัดทำกลยุทธและโครงสรางองคกรตอไป
สกสว. ไดดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองผูบริหารและพนักงานจำนวน 3 ครั้ง คือ วัน
พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 วันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เพื่อ
กำหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ สกสว. โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาชวยดำเนินการใหคำแนะนำในการจัดประชุม
ดังกลาว และไดมีการกำหนดขั้นตอนการทำงาน เพื่อนำไปสูโครงสรางใหมในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

-13วิสัยทัศน สกสว. พ.ศ. 2563-2565
เปนองคกรสมรรถนะสูง ในการขับเคลื่อนนโยบาย และบริหารจัดการระบบงบประมาณ และกองทุน
ดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เชิงกลยุทธ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

การวิเคราะหสภาพขององคกรเพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
1. จุดแข็ง (Strengths)
1. มีพระราชบัญญัติรองรับการทำงานที่ชัดเจนที่ สกสว. จะนำไปใชอางอิงการดำเนินงานเพื่อ
บูรณาการกับหนวยตางๆ ในการวางทิศทางและขับเคลื่อนระบบ ววน. ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ได
2. มีกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมที่จะใชเปนเครื่องมือในการดำเนิ น งาน
นโยบายดาน ววน. เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยมีอิสระในการบริหารกองทุน
3. การบริหารองคกรมีความยืดหยุนเปนประโยชนตอการทำงานเชิงรุก
4. บุคลากรมีความพรอมที่จะเรียนรูทักษะการทำงานและปรับตัวเพื่อรองรับภารกิจใหม
2. จุดออน (Weaknesses)
1. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในภารกิจใหม
2. การสื่อสารภายในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ ทำใหการทำงานขาดการบูรณาการ บุคลากรมี
ความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจใหมไมเทากัน
3. โครงสรางองคกร ระบบงาน และ กฎระเบียบยังไมเอื้ออำนวยตอการทำงานตามภารกิจใหม
4. การตัดสินใจไมทันสถานการณในบางครั้ง เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การ
ทำงานเกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ และมีผูมีสวนไดสวนเสียหลายระดับ
5. มี ภ าระงานเดิ มที ่ต องรับ ผิ ด ชอบสนับ สนุน ใหเสร็จสิ้น ตามกฎหมาย และถู กมอบหมายให
สนับสนุนหนวยบริหารจัดการทุนใหม ทำใหขาดกำลังคน

-143. โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายและยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบขอบังคับใหความสำคัญกับการ
ดำเนินงานดาน ววน. ซึ่งสามารถริเริ่มงานใหม ขยายงาน ขยายความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ
และสรางความรวมมือใหมตามบทบาทและภารกิจใหมไดอยางเต็มที่
2. การไดรับความไววางใจและความเชื่อมั่นในการบริหารงานจากผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานใน
และนอกระบบ ววน. พรอมจะทำงานกับ สกสว. จำนวนมาก
3. เงินกองทุนอื่น ๆ และเงินวิจัยตางประเทศ สามารถเขามาเสริม (synergy) ในกองทุน ววน. ได
4. ประเทศกำลังตองการผลงานทางวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และการเมื อง เพื่อการพัฒ นา และรัฐ เอกชน และสังคม เห็นความสำคั ญของการวิจ ัย และ
นวัตกรรมมากขึ้น เชน สถานการณโรคระบาดโควิดและภัยคุกคาม ทำใหประเทศเห็นความสำคัญของการวิจัย
และนวัตกรรมมากขึ้น มีโอกาสให สกสว. มีบทบาทในการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ
5. โครงสรางที่หนวยงานอุดมศึ กษาและหนวยงาน ววน. อยูในกระทรวงเดียวกัน และการที่
พ.ร.บ.สนับสนุนให สกสว.ทำงานรวมกับหนวยงานนอกกระทรวง ทำใหการผลักดันระบบวิทยาศาสตร วิจัย
และนวั ต กรรมของประเทศใหไปในทิศทางที ่ สอดคลองกั น และมีโ อกาสถูกนำไปตอยอดใหเกิดผลลัพธ/
ผลกระทบสูงในวงกวาง
4. อุปสรรค (Treats)
1. บทบาทหนาที่ของหนวยงานในระบบ ววน. ไมชัดเจน และมีความซ้ำซอนกันในบางสวน หรือ
การบริหารจัดการ กฎระเบียบ ของบางหนวยงานไมเอื้อ มีผลกระทบตอการสงมอบผลลัพธ
2. หนวยงานที่เกี่ยวของมีจำนวนมากซึ่งมีพันธกิจที่หลากหลาย ทำใหยากตอการบูรณาการการ
ทำงานของทุกภาคสวนของประเทศ
3. ปจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐมีผลกระทบตอการดำเนินงานของ
องคกร
4. สังคมรับรูบทบาทใหมของ สกสว. อยางจำกัด
5. ระบบฐานขอมูลยังไมสมบูรณ และการเขาถึงขอมูลเพื่อการวางแผน จัดสรรงบประมาณ และ
ติดตามประเมินผลของ สกสว. ยังมีขอจำกัดไมเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
6. สกสว. ตองจัดทำแผนเตรียมการเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ใหม เชน พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562 เปนตน
กลยุทธ

1. จัดทำนโยบายและแผน ววน. บนพื้นฐานขอมูลเชิงประจักษอยางมีสวนรวม กำหนดเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ชัดเจน และพรอมตอบสนองสภาพแวดลอมในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
2. จัดสรรงบประมาณเชิงกลยุทธผานกองทุน ววน. โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล
3. สนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายและแผน ววน. รวมกับหนวยงานในระบบ ววน. และผูมีสวนได
สวนเสียอยางเปนพันธมิตรดวยเปาหมายรวมกัน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน
4. บริหารจัดการกองทุนที่คลองตัว พรอมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
5. เปนองคกรแหงการเรียนรูและบูรณาการ มีความคิดสรางสรรค และความมุงมั่น โดยมีเปาหมาย
เดียวกัน

-15ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงาน
เชิงกลยุทธและนวัตกรรมองคกร เชิญกรรมการบางทานมาปรึกษาหารือกลุมยอย เพื่อนำขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากการประชุมไปพิจารณาปรับปรุง กอนนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งตอไป

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นและขอเสนอแนะ ในดานตางๆ ดังนี้
1. วิสัยทัศน
- ควรใชคำวา “การบริหารจัดการระบบงบประมาณของกองทุน” แทนคำวา“การบริหารจัดการ
ระบบงบประมาณและกองทุน” เพื่อใหเห็นถึงกระบวนการวางระบบการจัดสรรงบประมาณของกองทุน
- ควรเขียนยุทธศาสตรเพื่อเปนการวางแผนรวมกันใหไปสูเปาหมายผลลัพธของแผน ววน. ที่มี
ความสอดคลองกับวิสัยทัศนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. พันธกิจ
- ควรเพิ่มเติมพันธกิจที่อางอิงตามกฎหมาย
- พันธกิจมีความแตกตางจากภารกิจ โดยพันธกิจจะดำเนินการในชวงเวลาที่กำหนด เชน ในชวง
พ.ศ. 2564-2566 โดยมีเรื่องที่มุงเนนในชวงระยะเวลานั้น สวนภารกิจตามกฎหมายจะยังคงอยูหากไมมีการ
ปรับโครงสรางองคกร
- ภารกิจ หรือ ความทาทาย (challenge) สำคัญของ สกสว. ในขณะนี้ คือการสรางความเชื่อใจ
(trust) แกฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาคนโยบายและภาคประชาชน เพื่อใหเห็นคุณคาของการลงทุนดานการ
วิ จ ั ย และมั ่ น ใจในวิ ธ ี การทำงานแบบใหม ซึ่งจะเปน รากฐานสำหรับ อนาคตในระยะยาว โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนเปนเรื่องอื่น ๆ ไดเมื่อการสรางความเชื่อใจมีความชัดเจนแลว
- ยุทธศาสตรสามารถปรับเปลี่ยนเปนระยะ ๆ ได
- ยุทธศาสตรที่ควรดำเนินการกอนคือ การสรางความเขมแข็งและความพรอมขององคกรที่จะ
รองรับพันธกิจใหมเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยเปาหมายที่สำคัญคือการจัดระบบภายในองคกรและปรับ
ทักษะบุคลากรใหสามารถปฏิบัติภารกิจใหม
- สกสว. ควรเขาไปมีส วนรว มในการวางแผนเชิ งกลยุทธ แมวาจะเปนหนาที่ ของสำนั ก งาน
สภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) เพื่อใหเกิดการวางแผนเชิงกลยุทธแบบมี
สวนรวม
- การสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย และแผน ววน. รวมกับหนวยงานอื่น ทั้งหนวยบริหารและ
จัดการทุน (PMU) กับ หนวยวิจัย มหาวิทยาลัย สวนราชการตาง ๆ รวมทั้งนักวิจัย เพื่อใหเกิดผลผลิตหรือ
ผลลัพธตามแผนที่วางไว
3. กลยุทธ
- กลยุทธขอ 2 ระบุวา “จัดสรรงบประมาณเชิงกลยุทธุผานกองทุน ววน. โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
และมีธรรมาภิบาล” ควรมีกลยุทธเพื่อใหไดมาซึ่งงบประมาณซึ่งอาจมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน จากการบริจาค
เพื ่ อให มี งบประมาณพอเพี ย งกั บ กิ จ กรรมวิจ ัย และพัฒ นา จึงควรเติมเปลี่ยนเปน “การแสวงหาจัดสรร
งบประมาณเชิงกลยุทธผานกองทุน ววน. โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล”

-16- ควรเรงการปรับกลยุทธโครงสรางองคกร โดยเฉพาะการวางโครงสราง และการเพิ่มอัตรากำลัง
ที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้หากมีขอจำกัดดานงบประมาณในบางเรื่องอาจไมจำเปนตองเพิ่มอัตรากำลัง อาจใชวิธี
เชิญผูเชี่ยวชาญมาชวยเปนครั้งคราว
- ควรมีทีมงานเชิงรุกและมีการวางระบบเพื่อใหดำเนินการไดตามภารกิจ เนื่องดวย สกสว. มี
ภารกิจจำนวนมากที่นอกเหนือจากภารกิจแผน ววน. และการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งงานดานอื่นของ สกสว. ก็
มีความสำคัญเชนเดียวกัน
- การวางแผนยุทธศาสตร ววน. ใหมีการบูรณาการกับหนวยงานเครือขาย โดยปรับถอยคำให
เปนเชิงกลยุทธ มิเชนนั้นจะเปนงานประจำ
- การจัดทำกลยุทธควรพิจารณาเปาหมายเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการแลวนำมาสังเคราะห
- กลยุทธของ สกสว. ควรมีจุดเนน ดังนี้
1) กลุมประชาชน ตองการเห็นผลงานที ่เ กิ ดจากทิศทางของระบบวิ ทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ที่ชัดเจน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิผล มีผลงานเชิง
นวัตกรรม เชิงวิจัย เชิงวิทยาศาสตร เปนรูปธรรม สามารถใชประโยชนได และมีผลกระทบ
สูงตอสังคม
2) การสรางความเชื่อมั่นใหประชาคม ววน. มีความมั่นใจตอทิศทาง นโยบายตาง ๆ การ
จัดสรรงบประมาณแบบ Multi-year Block Grant และการมีงบประมาณเพียงพอตอการ
ทำงาน
3) ความสามารถ (Capacity) ของระบบ ววน. เชน
(1) การสรางความมั่นใจวาการมีโครงสรางพื้นฐานที่ดีจะทำใหเกิดการขับเคลื่อนของ ววน.
ของประเทศ
(2) ความสามารถของนักวิจัยในการสรางนวัตกรรม
(3) ควรมีกลยุทธที่ทำใหเกิดความเขมแข็งของความสามารถ (Capacity) ระบบ ววน. ของ
ประเทศ
(4) ควรมีกลยุทธที่ทำใหการบริหารงานฉียบคมและมีบุคลากรที่มีความสามารถสูงเข า
มารวมรวมทั้งกระบวนการขับเคลื่อนทั้งพนักงานและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- กลยุทธของ สกสว. ตองระบุผลลัพธที่จะเกิดขึ้นใหได
- กลยุทธที่นำเสนอในการประชุมเปนพันธกิจซึ่งนำมาจากหนาที่ขององคกร ตาม พ.ร.บ. สภา
นโยบายฯ ซึ่งถูกกำหนดในกฎหมายแลว จึงไมเหมาะสมในการใชเปนกลยุทธ
4. จุดแข็ง (Strengths)
- ควรเพิ่มระบบการจัดสรรใหมีประสิทธิภาพ
- ควรเพิ่มความสามารถในการวางโครงสรางการบริหารองคกรหรือโครงสรางองคกรใหมีความ
ยื ด หยุ  น และเป น ประโยชน ต  อ การทำงานเชิ ง รุ ก จึ ง สามารถวางโครงสร า งและผ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ได
- ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกจัดเปนจุดแข็ง แตมีจุดออนคือยังไมมีการเชื่อมโยง ดังนั้น
การวางระบบ ววน. ควรมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน สอวช. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรฐกิจ
และสังคมแหงชาติ รวมทั้งกระทรวงหลักอื่น ๆ เชน กระทรวงการคลัง เพื่อมาทำงานรวมกัน ซึ่งไมจำเปนตอง
เปนคณะทำงาน แตควรดำเนินการรวมกันในแตละงาน หรือการรับบุคคลากรมาชวยในสวนที่ยังขาด

-175. จุดออน (Weaknesses)
- มีความแตกตางระหวาง คำวา “บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในภารกิจใหม” กับ “บุคลากรไม
เพียงพอ” จึงควรพิจารณาการวางโครงสรางที่ชัดเจน การจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจที่จะดำเนินการในเรื่องของผู
กำหนดนโยบายและวิเคราะหสถานการณ
- ในจุดออน ขอ 3 “โครงสรางองคกร ระบบงาน และ กฎระเบียบยังไมเอื้ออำนวยตอการทำงาน
ตามภารกิจใหม” จึงควรกำหนดกลยุทธเพื่อจัดทำโครงสรางที่ตอบโจทยตอการทำงานในเชิงรุก
6. โอกาส (Opportunities)
- ขอ 3 ควรเปลี่ยนเปน “เงินกองทุนอื่น ๆ และเงินวิจัยตางประเทศ หรือแหลงเงินทุนอื่น ๆ
สามารถเขามาเสริม (synergy) ในกองทุน ววน. ได”
- งบประมาณในปจจุบันไมสามารถรองรับทิศทางการพัฒนาเพื่อบรรลุเปาหมายของ ววน. ได
ดังนั้นสกสว. จึงจำเปนตองมีแนวทางในการหางบประมาณจากแหลงอื่นดวย
7. อุปสรรค (Threat)
- ภาวการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruptive) ควรพิจารณาวาเปนโอกาส หรืออุปสรรค
หากวิเคราะหในสถานการณปจจุบันเปนอุปสรรค เนื่องจากมีการปรับตัวไมทัน แตก็เปนโอกาสที่สามารถ
ทำงานวิจัยและเพิ่มงบประมาณได จึงควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหทันกับเหตุการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
- ขอ 5 “ระบบฐานขอมูลยังไมสมบูรณ” ควรปรับใหชัดเจนเปน “ระบบฐานขอมูล ววน. ของ
ประเทศ ยังไมสมบูรณ”
- ขอ 6 “สกสว. ตองจัดทำแผนเตรียมการเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ใหม” เนื่องจากภารกิจที่เพิ่มขึ้น
สกสว. จึงควรมีการแบงกำลังคน แบงการทำงาน เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นที่เรียกวากำลังคนไมเพียง
พอที่จะรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นจึงจัดเปนจุดออน ซึ่งโอกาส (Threat) สวนใหญจะเปนปจจัยทางการเมื อง
กฎระเบียบ นโยบายที่ปรับเปลี่ยน ทิศทางของโลก และทิศทางของประเทศเปลี่ยน
- อุปสรรคของกองทุน สกสว. ซึ่งมีขนาดใหญ จึงเกิดความคาดหวังจากสังคมสูง ในขณะเดียวกัน
จะเปนแรงผลักดันตอการทำงานดวย
- อุปสรรคในการสงมอบผลลัพธ ควรใชทั้งขอมูลและนโยบายมาพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.2

การปรับโครงสรางองคกร เพื่อตอบสนองกลยุทธ

ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ไดแจงที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ไดนำเสนอวาระเรื่อง
การขอรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะในการทบทวนกลยุทธและโครงสรางองคกร โดยไดนำเสนอโครงสราง
องคกรในการประชุมดังกลาว แตยังไมไดนำเสนอรายละเอียดของ Sectoral Platform ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต
นโยบายยุทธศาสตร การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาระบบเครือขาย ววน. รวมถึงการจัดการผลผลิต ดังนั้น
จึงไดมอบหมายให ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรม
องค ก ร นำเสนอแผนภาพแสดงโครงสร า งองค ก รที ่ แ สดงวิ ธ ี ก ารทำงานหลายทั ก ษะ (Multi-Skilled
Operational Approach) เพื่อขอรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ใน
การประชุมครั้งนี้

-18ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองคกร
นำเสนอว า สื บ เนื ่ องจาก คณะกรรมการนโยบายกองทุน สนับ สนุนการวิจ ัยปฏิบ ัติห นาที่ คณะกรรมการ
อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ไดอนุมัติโครงสราง สกสว. ที่ใชอยูในปจจุบัน เปนเวลา 1 ปงบประมาณ (ถึงวันที่
30 กันยายน 2563) ซึ่ง สกสว. มีแผนการดำเนินการออกแบบโครงสรางภายหลังไดแผนกลยุทธแลว เพื่อใหการ
ดำเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายไดนำเสนอแผนภาพแสดงโครงสรางองคกรที่แสดงวิธีการทำงานหลาย
ทักษะ
สำหรั บ แผนภาพแสดงโครงสร า งองค ก รที ่ แ สดงวิ ธ ี ก ารทำงานหลายทั ก ษะ (Multi-Skilled
Operational Approach) ไดพยายามเชื่อมโยงภารกิจตาง ๆ มาเปนโครงสรางสายงาน (Line Sectors) เชิง
วิชาการ โดยจะเปนฐานรวมงานที่เกี่ยวของกับ sectors ทั้งหลาย แบงออกเปน 12-13 sectors ซึ่งขณะนี้ยังไม
มีการปรับโครงสรางในแตละ sectors

สำหรับโครงสรางในปจจุบันไดอางอิงภารกิจของ สกสว. ตาม พ.ร.บ. สภานโยบายฯ โดยมีการเชื่อมโยง
กันในรูปของกระบวนการทำงาน ตามภารกิจ ดังนี้
R1
กลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
R2
กลุมภารกิจการบริหารงบประมาณวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
R3
กลุมภารกิจการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
R4
กลุมภารกิจการพัฒนาระบบและเครือขายวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
R5
กลุมภารกิจการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
โดยมีแนวคิดที่จะตอบสนองโครงสราง โดยจะมีการนำกลุมภารกิจตั้งแต R1-R5 แยกออกมาเปนสวน
หนึ่งหรือเปน sector โดยยังคงทำงานในพันธกิจหลัก จัดใหมีทีมรวบรวมแผน ทีมรวบรวมงบประมาณ และทีม
ติดตามประเมินผล คลายกับการใหบุคลากรในแตละภารกิจดำเนินการรวมกันในแตละ sector ยอย ๆ เพื่อให
เกิดเนื้อหาสำคัญ (Content) ที่มีกลุมเชี่ยวชาญ และสงมารวบรวมที่ทีมกลาง โดยมีผูอำนวยการในแตล ะ
Sector จะหนาที่เปนผูควบคุม

-19รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการกลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวาการจัดทำโครงสรางองคกร อาจเพิ่มเติมเรื่องการตั้ง Intelligence Unit
ที่ตอบสนองตอนโยบายไดอยางรวดเร็ว และพิจารณาทั้งการพัฒนา ววน. และการพัฒนาเชิงสาขา การเพิ่มเติม
หนวยวิเคราะหแผนงบประมาณ รวมทั้งจะมีการปรับใหการจัดทำแผนและระบบงบประมาณบูรณาการกันมาก
ขึ้น
ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรคิดเรื่องกระบวนการทำงาน พรอมกับการจัดแบงกลุมภารกิจสำหรับการทำงานจริง และตอง
มีขั้นตอนการทำงาน (Workflow) และกระบวนการทำงาน (Work Process) ที่ชัดเจน เพื่อการเชื่อมโยงในแต
ละ Function เขากับ Sector ทั้งหลาย เพื่อใหเกิดการบูรณาการที่จะไมคลาดเคลื่อนไป
2. ควรมีหนวยที่ทำหน าที่เปน ศูน ย กลางเพื่ อประมวลผลภาพรวมทั้ งหมด และควรสัมพัน ธกับ
กลยุทธ มิฉะนั้นจะทำใหแตละหนวยยอยที่ตางคนตางทำงานและมีความเชี่ยวชาญที่ไมสอดคลองกัน
3. ควรพิจารณาใชตัวเลขกำกับหนวยแทนการระบุ Sectoral เพื่อสะดวกในการปรับเปลี่ยน โดย
ขอบเขต (Scope) กับโครงสรางเดิมยังคงอยู
4. ในการดำเนินการควรพิจารณา 3 สวน ประกอบดวย โครงสราง กระบวนการ และคน ทั้งนี้
การจัดกระบวนการที่ดี จะทำใหคนสามารถทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้
- ใน Individual Action and Development Plan ควรระบุขอบเขตงานที่ไดรับมอบหมาย
และผลลัพธ (Outcomes) ที่คาดวาจะไดรับใหชัดเจน พรอมกับการวางแผนเรื่องการพัฒนางานไปพรอมกัน
ดวย
- ควรพิจารณาวิธีการที่ไมใหคนถูกจำกั ด แตสามารถใชทักษะการทำงานที่เฉพาะเจาะจง
บางอยางได ในขณะเดียวกันก็อาจไปชวยใน sectors อื่นไดดวย
- ควรมีระบบที่แตละคนเปนเจาของของผลงาน
- ควรทำใหเกิดความสมดุลระหวางเรื่องของงานกับความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร
(Career Path) โดยควรเนนสรางความเชี่ยวชาญ และประสบการณทำงานในระยะยาวใหแกบุคลากร ดวยการ
มอบหมายงานหลักจนเกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ขึ้นมา
- นอกจากการใช ค นให ถ ู ก กั บ งานแล ว ยั ง ควรใช ง านเพื ่ อ การเสริ ม สร า งสมรรถนะ
(Competency) ของพนักงาน อาจพิจารณาใหมีการแตงตั้งเปน Senior Manager เพื่อเปนผูนำ
- เรื่องความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร (Career Path) ควรมีขอมูลวาดวยเรื่องของ
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองประเมินความสำเร็จขององคกรมากกวาฝายหรือแผนกที่ตนเองอยู
- การจั ด โครงสร า งควรพิ จ ารณา Basic Fundamental System Development and
Management ประกอบดวยระบบคน ระบบงบประมาณ และระบบขอมูลที่ตองเปนจุดเนน โดยเชื่อมการ
ทำงานกับผลงานและผลลัพธในแตละชวง

-205. แผนภาพแสดงโครงสรางองคกรควรแสดงวิธีการทำงานหลายรูปแบบ จัดวาเปน Classic Matrix
Organization และพิจารณาวาจะนำสวนใดเปนตัวตั้ง
6. คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. จะพิจารณากรอบใหญใหความเห็นในเชิงโครงสราง แต สกสว.
ควรมีการบริหารภายในองค กร เชน การแบงเปน sector และการสรางที ม เปนตน ซึ่งควรเชื่อมโยงกั บ
ขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. วาดวยการบริหารงานบุคคลดวย
7. ควรจัดโครงสรางใหตอบโจทยเฉพาะหนากอน เพื่อให สกสว. เปนองคกรที่พรอมและเขมแข็งใน
การรองรับภารกิจใหม
8. สกสว. อาจดำเนิ น การใน 2 รู ป แบบ คื อ แบบที ่ จ ำเป น ต อ งโครงสร า งแบบตายตั ว (Fixed
Structure) และโครงสรางแบบยืดหยุน (Dynamic Structure) ผสมผสาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงาน โดยอาจเนนการทำงานในโครงสรางแบบยืดหยุน (Dynamic Structure) มากกวาโครงสรางแบบ
ตายตัว (Fixed Structure)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ไมมี

ระเบียบวาระที่ 6

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝ า ยเลขานุ ก ารขอนำเรี ย นเสนอ คณะกรรมการอำนวยการ สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อโปรดพิจารณาการนัดหมายการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันศุกรที่ 7
สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 6/2563 วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ตามที่ฝายเลขานุการนำเสนอ
เลิกประชุม

เวลา 16.20 น.

นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

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

