รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) ครั้งที่ 6/2563
วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 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. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล

ผูเขารวมประชุม

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

รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ก. ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1. รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
2. ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
3. รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย

รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ และผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบและเครือขายวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

-24. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
5.
6.
7.
8.
9.

รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
นางอภิรดี ยิ้มละมัย
รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
นางสุรีรัตน ชะนะมา

10. นางสาววิภาวี มะมา
11. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
12. นายปกรัฐ กนกธนาพร
13. นางอาภรณ วายุโชติ
14. นายพัทธพล คงมี
15. นางสาวปวีณา นุมรอด
16. นายธนิสร เกษมสันต ณ อยุธยา
17. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
18. นางสาววริศรา ชื่นอารมย
19.นางสาวกนิษฐา จันทรแตง

ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและ
ผลกระทบ
ผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ
ผูอำนวยการภารกิจอำนวยการ
ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการตรวจสอบภายใน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรมองคกร
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
พนักงานอาวุโส สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน ปฏิบัติหนาที่
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม และคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา ตามที่ ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ
ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และ ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธาน
กรรมการอำนวยการ สกสว. (คกก.สกสว.) ไดมีแนวทางในการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานรวมกัน
ระหวางคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

-3(คกก.สกสว.) ทั้งนี้คาดวาจะเปนวันศุกรที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. โดยฝายเลขานุการจะ
ดำเนินการประสานกรรมการทุกทานในลำดับตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล นำเสนอ
รางรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (คกก.สกสว.) วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2563 ที่นำเสนอ โดยมีขอแกไข ดังนี้
1. หนาที่ 5 ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ขอที่ 6 แกไขเปน “เรื่องการจางพนักงาน
ใหม และการตอสัญญาจาง ควรใหผูรักษาการแทนผูอำนวยการ สกสว. สามารถดำเนินการไดเลยโดยไม มี
ขอหาม ซึ่งควรมีการดำเนินการรวมกันกับคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการอำนวยการ
สกสว.”
2. หนาที่ 19 บรรทัดที่ 2 แกไขจากคำวา “Intelligent Unit” เปน “Intelligence Unit”
3. หนาที่ 19 ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ขอที่ 3 แกไขเปน “ควรพิจารณาใช
ตัวเลขกำกับหนวยแทนการระบุ Sectoral เพื่อสะดวกในการปรับเปลี่ยน โดยขอบเขต (Scope) กับโครงสราง
เดิมยังคงอยู”

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

การปรับกลยุทธ สกสว.

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
นำเสนอวา สืบเนื่องจากการเสนอความกาวหนาในการปรับกลยุทธ สกสว. ตอคณะกรรมการอำนวยการ
สกสว. ในการประชุ มวาระพิ เ ศษ เมื ่ อวั น ที่ 17 กรกฎาคม 2563 และที่ป ระชุม ได ให ความคิด เห็ น และ
ขอเสนอแนะในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน และกลยุทธของ สกสว. โดยไดให สกสว. นำไปปรับและขอ
คำแนะนำจากกรรมการอำนวยการ สกสว. และให สกสว. นำเสนอความคืบหนาในการจัดทำกลยุทธในการ
ประชุมครั้งตอไป โดยขณะนี้ สกสว. ไดปรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกวิสัยทัศนและ
กลยุทธจากการหารือและขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. บางทานแลว
ในการนี ้ จึ งได น ำเสนอความก า วหน าในการปรั บ กลยุท ธ สกสว. เพื่อจะได ดำเนิน การจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้

-41. รางวิสัยทัศน สกสว. (3 ป) พ.ศ. 2564-2566
“ใหเปนองคกรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ของ
กองทุน ด า นวิทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรม เชิงกลยุทธ เพื่อการพัฒ นาประเทศตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
2. ภารกิจหลัก สกสว. 3 ป (พ.ศ. 2564-2566)
2.1 สงมอบผลลัพธและผลกระทบตอประเทศ
2.2 สรางความเชื่อมั่น
2.3 สรางความรวมมือกับเครือขาย
2.4 สื่อสารภายในและภายนอกองคกร
2.5 พัฒนาองคกร
3. การวิ เ คราะห ส ภาพขององค กรเพื่อคน หาจุด แข็ ง จุด ออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT
Analysis) ดังนี้
3.1 จุดแข็ง (Strengths)
- มี พระราชบั ญ ญั ติ รองรับ การทำงานที่ชัดเจนที่ สกสว. จะนำไปใชอางอิงการดำเนินงานเพื่อ
บูรณาการกับหนวยตางๆในการวางทิศทางและขับเคลื่อนระบบ ววน. ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ได
- มีกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมที่จะใชเปนเครื่องมือในการดำเนินงานนโยบาย
ดาน ววน. เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยมีอิสระในการบริหารกองทุน
- มีเครือขายนักวิชาการและประชาคมวิจัยที่รวมกันดำเนินการขับเคลื่อนระบบ ววน.
- องคกรสามารถวางโครงสรางการบริหารใหมีความยืดหยุนและเปนประโยชนตอการทำงานเชิงรุก
3.2 จุดออน (Weaknesses)
- โครงสรางองคกร ระบบงาน และกฎระเบียบยังไมเอื้ออำนวยตอการทำงานตามภารกิจใหม
- สกสว. ยังไมสามารถใชเทคโนโลยีในการดำเนินงาน และบริหารงานไดทั้งหมด
- บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและไมเพียงพอ ไมสอดคลองตอการดำเนินงานตามภารกิจใหม
- การสื่อสารภายในองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ ทำใหการทำงานขาดการบูรณาการจึงทำใหบุคลากร
มีความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจใหมไมเทากัน
- การสื่อสารและการเชื่อมโยงประสานการดำเนินงานรวมกับหนวยงานภายนอกในระบบ ววน.
ยังไมสมบูรณเทาที่ควร
- มีภาระงานเดิมที่ตองรับผิดชอบสนับสนุนใหเสร็จสิ้นตามกฎหมายและถูกมอบหมายใหสนับสนุน
หนวยบริหารจัดการทุนใหม ทำใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจใหมไดอยางเต็มที่
- การตัดสินใจไมทันสถานการณในบางครั้ง เนื่องจากสถานการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การ
ทำงานเกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับและผูมีสวนไดสวนเสียหลายระดับ
3.3 โอกาส (Opportunities)
- นโยบายและยุ ทธศาสตร ช าติ รวมทั้งกฎหมายและระเบีย บข อ บัง คับ ให ความสำคั ญ กั บ การ
ดำเนินงานดาน ววน. ซึ่งสามารถริเริ่มงานใหม ขยายงาน ขยายความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ
และสรางความรวมมือใหมตามบทบาทและภารกิจใหมไดอยางต็มที่
- หนวยงานในและนอกระบบ ววน. ใหความสำคัญในบทบาทหนาที่ของ สกสว. ซึ่งมีโอกาสที่จะ
สรางความเชื่อมั่นกับผูมีสวนไดสวนเสีย

-5- ภาวการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruption) เชน สถานการณโรคระบาดโควิด ภัยธรรมชาติ
ภัยคุกคาม เทคโนโลยีใหม และนวัตกรรม เปนตน ทำใหประเทศเห็นความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม
มากขึ้น มีโอกาสให สกสว. มีบทบาทในการพัฒนาแผน ววน. ที่ตอบโจทยการพัฒนาของประเทศ
- โครงสรางที่หนวยงานอุดมศึกษาและหนวยงาน ววน. อยูในกระทรวงเดียวกันและการที่ พ.ร.บ.
สนับสนุนให สกสว. ทำงานรวมกับหนวยงานนอกกระทรวงทำใหการผลักดันระบบ ววน. ของประเทศไปใน
ทิศทางที่สอดคลองกัน และมีโอกาสถูกนำไปตอยอดใหเกิดผลลัพธหรือผลกระทบสูงในวงกวาง
- มีแหลงเงินทุนและเงินกองทุนอื่นๆ เชน เงินวิจัยตางประเทศ เงินวิจัยจากกองทุนอนุรักษพลังงาน
เงินวิจัยจากภาคเอกชน เปนตน สามารถเขามาเสริม (Synergy) ในกองทุน ววน.ได
3.4 อุปสรรค (Threats)
- บทบาทหนาที่ของหนวยงานในระบบ ววน. ยังมีความไมชัดเจน มีความซ้ำซอนในบางสวน หรือ
การบริหารจัดการ กฎระเบียบของบางหนวยงานไมเอื้อและยังไมมีแนวทางการดำเนินงานรองรับการจัดสรร
งบประมาณใหกับหนวยงาน มีผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณของกองทุน ววน. และการสงมอบผลลัพธ
- หนวยงานที่เกี่ยวของมีจำนวนมากซึ่งมีพันธกิจที่หลากหลาย ทำใหยากตอการบูรณาการการ
ทำงานของทุกภาคสวนของประเทศ
- สกสว. รับผิดชอบการดำเนินการกองทุน ววน.ขนาดใหญ จึงถูกตั้งความคาดหวังสูงจากผูมีสวนได
สวนเสีย
- ระบบฐานขอมูล ววน.ของประเทศยังไมสมบูรณ และการเขาถึงขอมูลเพื่อการวางแผน จัดสรร
งบประมาณและติดตามประเมินผลของ สกสว. ยังมีขอจำกัดไมเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ประชาชน ประชาคมวิจัย และผูกำหนดนโยบาย รับรูบทบาทใหมของ สกสว. อยางจำกัด
- ปจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐมีผลกระทบตอการดำเนินงานของ
องคกร
ทั้งนี้ การประชุมผูบริหาร สกสว. วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ไดมีการวางกลยุทธตางๆ (Strategy) ดังนี้

-6กลยุทธที่ 1
สรางผลงานใหเกิดผลกระทบสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยใชขอมูลสารสนเทศในการ
วางแผนและจัดสรรงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ คุมคา และสรางรากฐานที่เขมแข็งในอนาคต
ตัวชี้วัด
1. รอยละของแผนดาน ววน. ทีม่ ีขอมูลทางสารสนเทศสนับสนุนในการกำหนดเปาหมาย
2. รอยละของแผนงานที่มีการประเมินผลลัพธและผลกระทบที่คาดหวังประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
3. รอยละของหนวยงานรับงบประมาณที่ไดรับการติดตามการใชงบประมาณ
4. รอยละของแผนงานที่มีการประเมินผลลัพธและผลกระทบเมื่อสิ้นสุดโครงการ
กลยุทธที่ 2
บูรณาการการทำงานรวมกับกองทุนและหนวยงานอื่นเพื่อใหการลงทุนดาน ววน. มีทิศทางและ
เปาหมายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดาน ววน. ของประเทศ
ตัวชี้วัด
จำนวนหนวยงานหรือกองทุนที่ทำงานรวมกับ สกสว. เพื่อใหการลงทุนดาน ววน. มีทิศทางและ
เปาหมายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดาน ววน.ของประเทศ
กลยุทธที่ 3
สรางการทำงานแบบเปนหุนสวนกับหนวยบริหารจัดการทุนและหนวยงานในระบบ ววน. เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลและความเชื่อมั่นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของหนวยบริหารจัดการทุนที่มีสวนรวมและพึงพอใจในการดำเนินงานกับ สกสว.
2. รอยละของหนวยงานในระบบ ววน. ที่มีสวนรวมและพึงพอใจในการดำเนินงานกับ สกสว.
กลยุทธที่ 4
สื่อสารสาธารณะเพื่อให ประชาชน ประชาคมวิจัย ผูกำหนดนโยบาย ตระหนักในความสำคัญของ
ระบบ ววน. และบทบาทของ สกสว.
ตัวชี้วัด
1. รอยละของประชาชนที่รับรูความสำคัญของระบบ ววน. และ บทบาทของ สกสว.
2. รอยละของประชาคมวิจัยและหนวยงานที่เขารวมกิจกรรมกับ สกสว.
3. รอยละของผูกำหนดนโยบายที่เขาใจบทบาทของ สกสว. และระบบ ววน. ไดถูกตอง
กลยุทธที่ 5
ออกแบบโครงสรางองคกรใหม ยกระดับบุคลากร เพื่อใหมีความยืดหยุน ทันตอการเปลี่ยนแปลง และ
รองรับการทำงานรวมกับหนวยงานทุกภาคสวนในระบบ ววน. การขับเคลื่อนนโยบายและบริหารกองทุนให
เกิดผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ สกสว.
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รอยละของการประเมินความพรอมของ สกสว. ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
รอยละของบุคลากร สกสว. ไดรับการพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับภารกิจขององคกร
รอยละของหนวยงานที่มีความพึงพอใจในการทำงานรวมกับ สกสว.
รอยละของผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ผลการประเมินความผูกพันตอองคกรของพนักงานดีขึ้นอยางตอเนื่อง

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในเชิงโครงสรางของระบบใหมในชวง 1 ปที่ผานมา ผูเกี่ยวของ
โดยตรงมองเห็นโครงสรางและเขาใจบทบาท แตในทางปฏิบัติยังมีจุดที่เหลื่อมกันอยูบาง โดยประชาชนทั่วไป
และผูกำหนดนโยบายอื่น ๆ อาจยังไมมีความเขาใจที่ชัดเจน
การทำงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย 3 กลุมมีความแตกตางกัน ในกลยุทธที่ 2 จะพิจารณาวิธีการในการ
บูรณาการในการทำงานรวมกับหนวยงานกองทุนอื่น ซึ่งไมอยูในระบบกองทุน ววน. กลยุทธที่ 3 สกสว. จะ
พิจารณาการทำงานรวมกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และหนวยงานตาง ๆ ที่รับงบประมาณจาก
สกสว. แบบเพื่อนรวมงาน กลยุทธ ขอ 4 การสื่อสารสาธารณะเพื่อให ประชาชน ประชาคมวิจัย ที่ไมไดรับ
งบประมาณตรงจากทาง สกสว. โดยจะทำในเรื่องของการสื่อสารออกมาเพื่อสรางความตระหนักสำคัญบทบาท
สกสว.
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา การปรับกลยุทธขององคกร
เปนหนึ่งในภารกิจของคณะกรรมการฯ ที่กำหนดไวในตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง ที่จะตองปรับแผนกลยุทธให
แลวเสร็จ 2 เดือนกอนเริ่ มป งบประมาณ โดยกลยุทธตองมี องค ประกอบตามที่ กรมบัญชี กลางกำหนดไว
ครบถ ว น ในเบื ้ องต น จึ งขอปรั บ กลยุ ทธ สกสว. 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566) ตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ และการจัดทำรายละเอียดครบถวนตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ทั ้ งนี ้ นางแน งน อย เวทยพงษ ผ ู  ต รวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา เนื่อง
ดวยในป พ.ศ. 2565 จะมีการปรับแผนชาติขึ้นใหม และมีแนวโนมการปรับทิศทางของประเทศ จึงกำหนดแผน
เพียง 3 ป มิเชนนั้นตองมีการปรับใหมเพิ่มเติม

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ระบบ ววน. ซึ่งเปนระบบนิเวศ (Ecosystem) ประกอบดวยหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสียหลาย
กลุม มีความชัดเจนจากมุมมองของ สกสว. แตควรพิจารณาหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ วามีความคิดเห็นตอ
ระบบนิเวศนีใ้ นทิศทางเดียวกันหรือไม
2. ความไมเขาใจชัดเจนอาจเปนอุปสรรค (Threats) ของขอปฏิบัติ ซึ่งหลาย ๆ เรื่อง ไมใชบทบาทของ
สกสว.
3. องคกรที่อยูในระบบของ ววน. ควรมีอิสระ (Autonomy) และนำมาใชเสริมกันซึ่งเปนความทาทาย
โดยตรงของ สกสว. ในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดผลลัพธและผลผลิตในทิศทางรวมกัน

-84. ควรหากระบวนการที่จะทำใหหนวยงานทำงานรวมกัน และยอมรับนโยบายที่ออกจาก สกสว.
รวมทั้งบูรณาการไปในทิศทางตามนโยบายที่รัฐหรือสภานโยบายฯ กำหนด เพื่อใหงบประมาณที่จัดสรรมี
ประสิทธิภาพ
5. ผูกำหนดนโยบายควรเขารวมโดยตรงตั้งแตตน โดยควรมีกระบวนการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจ
และการบูรณาการอย างแทจริ งและกำหนดตัวชี้ว ัด ให สกสว. นำไปปฏิบัติและติด ตามในการทำงานของ
หนวยงานตาง ๆ ตอไป
6. ผูกำหนดนโยบายที่ปรากฎอยูในกลยุทธที่ 4 ควรใหปรับเปลี่ยนไปสูกลยุทธที่ 2 โดยแกไขเปน
“บูรณาการการทำงานรวมกับกองทุนและหนวยงานอื่นและผูกำหนดนโยบายเพื่อใหการลงทุนดาน ววน. มี
ทิศทางและเปาหมายที ่ส อดคล องกั บยุ ทธศาสตรดานววน.ของประเทศ” พรอมกับควรระบุวา ผูกำหนด
นโยบาย หมายถึง เปนผูกำหนดนโยบายในระดับใด เพื่อจะสรางกิจกรรมที่จะสนองตอกลยุทธนี้
7. ควรทำ Stakeholder Mapping ใหชัดเจนถึงจำนวนกลุมยอย และการจัดความสัมพันธกับผูมี
สวนไดสวนเสียเหล านั ้น โดยพิจารณาจากกลยุ ทธ ทั ้ง 5 กับความสัมพั นธ ที่ พึงมีส ามารถนำมาสรา งคำที่
เหมาะสมในแต ล ะยุ ท ธศาสตร ไ ด ทั ้ ง นี ้ ห ากทำความเข า ใจและลงในรายละเอี ย ดในช ว งการวิ เ คราะห
นอกเหนือจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน แบบรวม ๆ จะทำใหเขียนยุทธศาสตรไดชัดเจนยิ่งขึ้น
8. ควรเพิ่มเติมกลยุทธเชิงรุกในเรื่องการมีสวนรวมตั้งแตตนของผูบริหาร ววน.
9. ควรสรางระบบการสื่อสารที่ชัดเจน สำหรับผูกำหนดนโยบายไมใชการสื่อสารสาธารณะ
10. สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามกลยุทธควรพิจารณาจากผลลัพธไมใชกระบวนการ โดย
ตัวชี้วัดที่เปนหลักควรเปนผลลัพธ
11. สิ่งที่เปนผลลัพธสามารถนำมาใชเปนตัวกำหนดตัวชี้วัด เชน เมื่อมีการลงทุนไปแลว สกสว. มี
ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อจัดสรรงบประมาณใหเกิดผลประโยชนตอประชาชน ใหนำมาใชเปน
ตัวชี้วัดปลายทางพรอมทั้งมีตัวชี้วัดที่เห็นผลเร็วกอนที่จะไปถึงตัวปลายทางดวย
12. ควรจัดทำกลยุทธองคกรใหคงที่กอนกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
13. กลยุทธที่ 1 และ กลยุทธที่ 2 เปนเชิงประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลลัพธ สำหรับกลยุทธที่ 2 ไม
ควรพิจารณาเพียงกระบวนการ ควรมองปลายทางถึงผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และบางสวน
อาจไปถึงผลกระทบ (Impact) ดวย สำหรับ Road Map ในชวง 5 ป หากทำไดดีจะเปนฐานที่จะตอเนื่องใน
ระยะเวลา 10 ป
14. กลยุทธที่ 2 บูรณาการการทำงานรวมกับกองทุนและหนวยงานอื่นเพื่อใหการลงทุนดาน ววน. มี
ทิศทางและเปาหมายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดาน ววน. ของประเทศ เปนเรื่องที่ดีและสำคัญ แตตองนำ
งบประมาณมาบูรณาการใช ทั้งนี้ไมควรมี การใชเงินรว มกั นแตควรมีวิธีหางบประมาณเพิ่ มเติมดวย โดย
พิจารณาประเด็นตาง ๆ วาอยูในหนาที่ของ สกสว. หรือไม อาทิ ความพยายามที่ใหรัฐบาลเพิ่มงบประมาณ มี
การลงทุน ววน.เพิ่มขึ้น การลงทุนกับภาคเอกชนที่ไมไดนำเงินมาลงทุนที่ ววน. แตเอกชนลงทุนเองการสราง
ระบบเงินกองทุนพัฒนา (Endowment Fund) และ การระดมทุน (Crowd Funding ใหลงทุนดานวิจัยและ
พัฒนามากขึ้น
15. กลยุทธที่ 2 ควรพิจารณาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพดวย ไมควรคิดเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว โดยตอง
กำหนดมิติของการบูรณาการดวย อาทิ การระดมทุนเงินนอกงบประมาณจากหนวยงานอื่น เกิดประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนงานใหเกิดผล เชนความสามารถในการแขงขันเชิงพาณิชย และอาจใชผูเชี่ยวชาญมาประเมิน
คุณภาพ ไมเพียงนับจำนวนเชิงปริมาณเทานั้น

-916. กลยุทธที่ 2 ควรหาวิธีการเพื่อใหกองทุนที่เชื่อมโยงกับ ววน. ขับเคลื่อนปนไปตามทิศทางแผน
ที่ สกสว. กำหนด
17. กลยุทธที่ 3 ตัวชี้วัดเรื่องความพึงพอใจในการดำเนินงานกับ สกสว. ควรกำหนดมิติ เชนเรื่องของ
การมีสวนรวมในขณะที่มีการขึ้นรูปแผนงาน มีกลไกสรางความรวมมือกับหนวยบริหารและจัดการทุน รวมทั้ง
ความพยายามในดานการติดตามการทำงาน
18. กลยุ ทธ ที ่ 3 และ กลยุ ทธ ที ่ 4 มีความใกลเคีย งกัน มาก อาจรวมกัน ได โดยเปน กลยุทธเชิง
ประสิทธิภาพที่วัดประสิทธิผลบางสวนดวย เปนขั้นตอนการทำงาน เพื่อใหเห็นความเชื่อมั่นความเขาใจของ
ประชาชน
19. การวัดความพึงพอใจไมควรวัดการดำเนินงาน แตควรวัดผลที่เกิดจากการดำเนินงานวาพึงพอใจ
หรือไม
20. ควรมีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) โดยรวมของหลายๆกลยุทธเพื่อใหเห็นภาพใหญ นอกเหนือจาก
การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในแตละกลยุทธ
21. วิสัยทัศนยังขาดความทาทาย โดยดานนโยบายควรเนนในเรื่องการทำใหเกิดผลกระทบสำคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการบริหารจัดการระบบงบประมาณที่สมบูรณ สามารถดำเนินการไดเกิน
ความคาดหมาย

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบในหลักการของวิสัยทัศนและกลยุทธองคกร เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง
และหนวยงานอื่นของรัฐ โดยขอใหปรับรายละเอียดตามความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 3.2

การปรับโครงสรางองคกรเพื่อตอบสนองกลยุทธ

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
นำเสนอวา การปรับโครงสรางองคกรเพื่อตอบสนองกลยุทธ ซึง่ ประธานกรรมการอำนวยการ สกสว. ไดเสนอ
แนวคิดการออกแบบโครงสราง สกสว. และรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ใน
คราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็นเพื่อให สกสว. นำไปพิจารณา
ออกแบบโครงสราง สกสว. ที่ตอบสนองกลยุทธเพื่อใหการดำเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมาย ตามกลุม
ภารกิจของ สกสว. ทั้ง 5 กลุมภารกิจ และตัวอยางการทำงานในรูปแบบ Sectoral Platform เพื่อแสดง
วิธีการทำงานหลายทักษะ (Multi-Skilled Operational Approach) ดังนี้
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ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให ก ารดำเนิ น งานสอดคล อ งกั บ แนวทางวิ ธ ี ก ารทำงานหลายทั ก ษะ (Multi-Skilled
Operational Approach) ดังกลาวขางตน จึงไดดำเนินการจัดทำ (ราง) โครงสราง สกสว. ตามกลุมภารกิจเดิม
จำนวน 5 กลุ  ม ภารกิ จ และตั ว อย า ง Sectoral Platforms จำนวน 3 ประเด็ น ได แ ก 1) BCG Model
2) ปญญาประดิษฐ (AI, Artificial Intelligence) และ 3) ดานการแพทยและสุขภาพ (Health) ดังแสดงตาม
แผนภาพ ดังนี้

ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ใหขอมูลเพิ่มเติมวา หากมีการดำเนินงานใหบุคลากรสามารถโอนยายการทำงานในแตละ
กลุมภารกิจภายในองคกรได ควรมีความเชื่อมโยงกับขอบังคับคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรม ว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล ซึ่งจะตองมี การวั ดประสิทธิภ าพ (Performance) และการวั ด
ผลตอบแทน (Reward) ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลา 1 ปนี้ อาจพิจารณาการดำเนินการในรูปแบบ Sand Box โดย
หลังจากนี้อาจพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานที่เปนทางการมากยิ่งขึ้น

-11รศ.ดร.นิ พ นธ พั ว พงศกร กรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ นคณะกรรมการอำนวยการ สำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดนำเสนอแนวคิดของวิธีการทำงานหลายทักษะ
(Multi-Skilled Operational Approach) อีกวิธีการหนึ่ง คือ การโอนยายบุคลากรจากฝายหนึ่งไปอี กฝาย
หนึ่ง เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนบุคลากรเพื่อใหบุคลากรภายในองคกรใหมีความรูความสามารถในหลาย ๆ ดาน
อี กทั ้ งหากกลุ  มภารกิ จ ใดขาดบุ คลากรจะสามารถนำบุ คลากรจากกลุมภารกิจ อื่ น มาทดแทนได ซึ่งเป น
แนวทางการทำงานของประเทศญี่ปุนซึ่งมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมงาน
ภายในองคกรจากระดับบนสูลาง
นอกจากนี้ ยังยกตัวอยางการทำงานในรูปแบบ Flat Organization ของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย หรือ TDRI ที่มีการแตงตั ้ ง Director และ Research Director เพื่อทำหน าที ่ร ับ ผิ ดชอบงาน
ทั้งหมด ตั้งแต การหาเงินงบประมาณ การกำหนดโจทยวิจัย การบริหารจัดการ ซึ่งภายในทีมจะประกอบดวย
พนักงานในฝายตาง ๆ ภายในองคกร ทั้งนี้ หากพนักงานเห็นวาตนเองไมเหมาะสมกับงานในทีมนี้ สามารถขอ
ปรับเปลี่ยนทีมได
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล รักษาการแทนผูอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในขณะนี้ไดดำเนินการทดลองจัดทำ Sectoral Platforms ในเรื่อง
การแพทย และการเกษตร ซึ่งจะมีการทำเรื่องปญญาประดิษฐ (AI, Artificial Intelligence) ตอไปในอนาคต
โดยภายในแตละ Sectoral Platforms ซึ่งประกอบดวย
1. Director ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญจากภายนอก
2. ฝายวิชาการ ซึ่งมีหนาที่ในการวิเคราะห สังเคราะห และติดตามงาน ที่เปนบุคคลจากภายนอก
3. ฝายจัดการ
4. ผูบริหาร สกสว.
5. พนักงาน สกสว.
ทั้งนี้ การเลือกรูปแบบในการดำเนินงานจะพิจารณาเลือกใชวิธีผสม โดยใหบุคลากรในแตล ะกลุม
ภารกิจมารวมกันทำเนื้อหาของ Sectoral Platforms ในแตละเรื่อง โดยมีบุคคลภายนอกเขามารวมดำเนินงาน
ดวย

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรแกไขภาพแสดงวิธีการทำงานหลายทักษะ (Multi-Skilled Operational Approach) จาก
รูปลูกศรใหเปลี่ยนเปนเสนตรงในการเชื่อมโยงระหวางกลุมภารกิจ
2. จากแนวคิดในการทำงานแบบ Agile Team ทั้งรูปแบบการทำงานตามกลุมภารกิจ หรือ การ
ทำงาน Basic Function และรูปแบบ Sectoral Platforms ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาเพื่อให
แนวทางในการดำเนินงานที่สอดคลอง และระบุ Agile Team ในแตละ Sectoral Platforms ใหชัดเจน
3. ในการปฏิบัติงานจริงควรพิจารณาเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ (Management Process)
และการจัดบุคลากรใหอยูในแตละสวนงานของ Sectoral Platforms โดยควรใหพนักงานที่อยูในกลุมภารกิจ
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผน ววน. (R1) ในแตละสวนงานของ Sectoral Platforms ดังนั้น พนักงานในกลุม
ภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน ววน. จึงควรมีบุคลากรที่มีความรูในแตละ Sectoral Platforms ดวย

-124. หลักการบริหารองคกรที่เปน Matrix Organization ควรมีการดำเนินการ 2 สวนรวมกัน คือ
1) การดำเนิ น งานตามเป า หมายที ่ เ ป น รู ป ธรรมที ่ท ำให เ กิ ดผลลั พธ ตามผลผลิ ต (Output) และผลลั พ ธ
(Outcome) ของการลงทุนดาน ววน. ที่ดำเนินการตามแผนของยุทธศาสตรชาติ และ 2) การดำเนินงานของ
หนวยบริหารกองทุนในรูปแบบ Basic Function ซึ่งมีขอเสนอแนะใน 3 ประเด็น ดังนี้
4.1 ควรพิ จ ารณาแนวทางในการวางบุ ค ลากรในแต ล ะกลุ  ม ภารกิ จ และแต ล ะ Sectoral
Platforms ใหเหมาะสม
4.2 ควรทำความเขาใจความหมายของทั้ง 5 กลุมภารกิจ และพิจารณาวาจะมีแนวทางในการ
เชื่อมโยงในการทำงานกับ Sectoral Platforms ไดอยางไร
4.3 ควรพิจารณาความเหมาะสมของการจัดโครงสรางองคกรจริง ซึ่งอาจไมจำเปนตองแบงเปน
5 กลุ  ม ภารกิ จ ตามบทบาทหน า ที ่ ข อง สกสว. ตามที ่ ก ฎหมายกำหนด แต ค วรดำเนิ น การในรู ป แบบ
Management Support System เพื ่ อ ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ตาม Strategic Function และทำให เ กิ ด Sectoral
Platforms ได
5. การจัดโครงสรางองคกรเพื่อรองรับบทบาทที่เกี่ยวกับเรื่องเงิน โดย Key concept ของเงินไมใช
งบประมาณ แตเปนการบริหารจัดการการลงทุนดานการวิจัยและนวัตกรรมที่ทำใหเกิดความคุมคา
6. ควรพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานจากมุมมองของผูบริหารไปสูพนักงาน ถึงวิธีการทำงาน
ของหัวหนาทีม และพนักงานที่เปนลูกทีมในแตละ Sectoral Platforms โดยอาจพิจารณาแบงสัดสวนการ
ทำงานตามหนาที่ในแตละกลุมภารกิจ และการทำงานในสวนของ Sectoral Platforms โดยมีการกำหนด
ชิ้นงานในแตละบุคคลใหชัดเจน เพื่อใหเกิดการสรางผลงานและทำใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจกับงานที่
ไดรับมอบหมายของตนเอง
7. ควรพิจารณาเรื่องการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของงานที่ไดรับมอบหมาย
ของพนักงานใหชัดเจน
8. มี ข  อ สั ง เกตอื ่ น ๆ ที ่ น อกเหนื อ จากการปรั บ โครงสร า องค ก รว า เรื ่ อ งเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ
(Bioeconomy) และ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ BCG Model ซึ่งเปนยุทธศาสตรใหญ
ของประเทศใน ยังคงเปนแผนในระดับบริษัทโดยยังไมมีแผนในระดับ Sectors ซึ่งควรมีแนวทางการเชื่อมโยง
แผนในระดับบริษัทไปสูแผนในระดับ Sectors

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบการทดลองการจัดโครงสรางองคกรที่เปน Matrix Organization โดยมีทั้งงานเดิมทั้ง 5 กลุม
ภารกิจ และการจัด Sectoral Platforms เพื่อดำเนินการทดลองปฏิบัติงานจริงในป พ.ศ. 2564 โดยใหฝาย
บริหารของ สกสว. พิจารณาเลือกประเด็นของ Sectoral Platforms ที่จะทำเปนโครงการนำรองตอไป ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การกำหนด Sectoral Platforms ควรกำหนดขอบเขตใหแคบลง เพื่อใหเห็นภาพการทำงานที่
ชัดเจน
2. ควรพิจารณาการนำผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาอยูภายในแตละ Sectoral Platforms เพื่อ
เปน Agile Team ที่มีการเชิญบุคคลจากภายนอกเขามารวมดำเนินการ

-133. ควรแยกกลุมภารกิจตาง ๆ ที่จะเขามาทำงานในแตละ Sectoral Platforms ใหชัดเจน เนื่องจาก
บางกลุมภารกิจจะคอนขางมีความจำเพาะ แตบางกลุมภารกิจคอนขางไมมีความจำเพาะกับแตละ
Sectoral Platforms ดั ง นั ้ น จึ ง ไม ค วรนำพนั ก งานของทั ้ ง กลุ  ม ภารกิ จ ไปอยู  ใ น Sectoral
Platforms โดยอาจพิจารณาเฉพาะสวนที่เปน Strategic Function
4. ควรพิจารณาแนวทางการวางระบบในเชิงจิตใจของพนั กงานที่จ ะต องไปทำงานใน Sectoral
Platforms และการรับฟงคำสั่งการทำงานของหัวหนาทั้งของ Sectoral Platforms และกลุม
ภารกิจ
5. ควรพิจารณาเรื่องการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของงานที่ไดรับมอบหมาย
ของพนักงานใหชัดเจน

ระเบียบวาระที่ 3.3

ความกาวหนาในการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน

ศ.ดร.สมชาย วงศ ว ิ เ ศษ กรรมการผู  ทรงคุ ณวุฒ ิ ในคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. นำเสนอว า
คณะทำงานการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน ไดดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผล
งาน ซึ่งมีความกาวหนาในการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน ดังนี้
1. การประชุมคณะทำงานการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2563 โดยใหผูอำนวยการฝาย สกว. เดิม หรือผูแทนดำเนินการทบทวนรายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ผิดสัญญา ใหแตละฝายเสนอรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานฯ เขาในบัญชีรายชื่อพรอมทั้งอธิบายสาเหตุและ
ปญหา
2. กรณีที่มีการปรับสถานะโครงการใหเปนปจจุบัน หลังจากการประชุมครั้งที่ 4/2563 ไดมอบหมาย
ใหทีมเลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามจากทุกฝายที่เกี่ยวของโดยใชแบบฟอรมสำรวจและใหยืนยันขอมูล
กลับมายังทีมเลขานุการคณะทำงานฯ โดยผลจากการติดตามจึงไดรายชื่อนักวิจัยที่จะเขาบัญชีรายชื่อนักวิจัย
ผูคางสงผลงาน จำนวนรวม 109 รายชื่อ จาก 7 ฝาย ซึ่งที่เหลืออี ก 10 ฝาย ไมมีนักวิจัย ในบั ญชี โดยมี
รายละเอียดจำนวนโครงการผิดสัญญาและจำนวนรายชื่อนักวิจัยที่ฝายเสนอเขาบัญชีฯ ณ วันที่ 4 สิงหาคม
2563
สกสว. ไดมีการดำเนินการเรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน โดยไดรับความรวมมือ
จากผูอำนวยการฝายตาง ๆ ของ สกว. เดิม เพื่อใหความชัดเจนในการดำเนินงานและกำหนดเปาหมายรวมกัน
ซึ่งแตละฝายมีแนวทางในการดำเนินงานและรายละเอียดในการบริหารจัดการทุนที่แตกตางกัน ซึ่งคาดวาการ
ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานจะสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2563 โดย สกสว. ไดมีการออกจดหมายถึงนักวิจัยผูคางสงผลงานเพื่อสงเอกสารที่ใชในการดำเนินการสิ้นสุด
โครงการซึ่งนักวิจัยไดสงเอกสารเพื่อใชในการสิ้นสุดโครงการเขามายัง สกสว. เพิ่มเติมในชวงระหวางวันที่ 14
กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมอีกจำนวน 620 โครงการ
โดยมีขอสังเกตเรื่องการบริหารจัดการในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. ควรพิจารณาการแจงนักวิจัยไดรับทราบถึงเงื่อนไขในการดำเนินการทำเรื่องสิ้นสุดโครงการในกรณี
ที่ไมมีผลงานตีพิมพตามที่คาดการณไวอยางทั่วถึง วาสามารถใหนักวิจัยสงรายงานฉบับสมบูรณและเอกสาร
การเงิน เพื่อขออนุมัติสิ้นสุดโครงการแบบไมมีผลงานตีพิมพตอไป

-142. ฝายวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย
เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จะมีปญหาในการสิ้นสุดโครงการมากที่สุด เนื่องจากตามสัญญามีรายละเอียดที่ตอง
พิจารณาตาง ๆ เชน การตีพิมพผลงาน การชดใชทุน และการจบการศึกษาของนักศึกษา เปนตน
3. เจาหนาที่ สกสว. มีภาระงานคอนขางมาก ทั้งภาระงานเดิม และภารกิจใหม ซึ่งบางคนมีการทำงาน
ในภารกิจใหม จึงทำใหไมสามารถดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อสิ้นสุดโครงการใหนักวิจัย เมื่อสงเอกสารเขามาได
ทัน
ทั้งนี้ ควรดำเนินการจัดกระบวนการบริหารจัดการภายในกอนที่จะดำเนินการสงบัญชีรายชื่อนักวิจัย
ผูคางสงผลงาน ในลำดับตอไป
รศ.ดร.เรณู สุขารมณ ผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา
จำนวนโครงการวิจัยที่ลาชาและผิดสัญญาพิจารณาจากนักวิจัยไมสงเอกสารเพื่อสิ้นสุดโครงการเขามายัง
สกสว. ลาชากวา 180 วัน ตามที่ระบุไวในสัญญา จึงทำใหโครงการดังกลาวขึ้นเปนโครงการลาชาและผิดสัญญา
ในระบบ EPMS ดังนั้น จำนวนโครงการที่ลาชาและผิดสัญญาจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา
ทั้งนี้ สกสว. ไดดำเนินการสงจดหมายถึงนักวิจัยผูคางสงผลงานเพื่อสงเอกสารที่ใชในการดำเนินการ
สิ้นสุดโครงการซึ่งนักวิจัยไดสงเอกสารเพื่อใชในการสิ้นสุดโครงการเขามายัง สกสว. ไปยังมหาวิทยาลัยตนสังกัด
โดยใหกำหนดการสงกลับมาที่ สกสว. ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งนักวิจัยไดดำเนินการสงเอกสารเพื่อ
สิ้นสุดโครงการกลับมายัง สกสว. มาอยางตอเนื่อง โดยคณะทำงานการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผล
งานจะมีการประชุมครั้งตอไปในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญหลง ประธานกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม แจงวาควรดำเนินการสงบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานเพื่อรายงานตอ กสว. และให
กสว. พิจารณาตอวาควรดำเนินการสงเปนขอมูลใหหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) หรือไม เนื่องจากหนวย
บริหารและจัดการทุนควรมีขอมูลประกอบการพิจารณาใหทุนวิจัยตอไป
รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบและเครือขายวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ใหขอมูลเพิ่มเติมวา การสงบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานจะมีผลกระทบต อนักวิจัย
เนื่องจากอาจทำใหนักวิจัยถูกตัดสิทธิ์ในการรับทุนวิจัย จึงมีขอสังเกต ดังนี้
1. การจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานของนักวิจัยที่รับทุนควรดำเนินการเปนภาพรวมทั้ง
ประเทศ ไมเฉพาะแตนักวิจัยผูรับทุนของ สกว. เดิม
2. การนำชื่อออกจากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน ควรมีการกำหนดเกณฑใหชัดเจน และควร
มีการปรับขอมูลบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานตลอดเวลา
นางแนงนอย เวทยพงษ ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แทน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหขอมูลเพิ่มเติมวา วัตถุประสงคของการจัดทำ
บัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานเพื่อเปนฐานขอมูลของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ใน
อนาคตหากเห็นวามีความจำเปนอาจพิจารณาจัดทำเปนรายชื่อของทั้งประเทศได
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรใหเจาหนาที่ของ สกสว. ที่ดูแลโครงการวิจัยดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักวิจัยผูคางสง
ผลงาน จำนวน 109 รายชื่อ หากนักวิจัยไดดำเนินการสงเอกสารมายัง สกสว. แลว ควรนำชื่อออกจากบัญชี
รายชื่อฯ ดังกลาว
2. ควรรายงานบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน จำนวน 109 รายชื่อ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2563 ใหคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อ
ดำเนินการตอไป
3. ควรแสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครงการที่ยังไมไดสิ้นสุดโครงการ จาก
จำนวนโครงการเดิมที่เคยนำเขามานำเสนอในครั้งแรกประกอบดวย
4. ควรกำหนดเกณฑการผิดสัญญา และเกณฑการเขาบัญชีรายชื่อนักวิจัยที่คางสงผลงานใหชัดเจน
ซึ่งควรมีความแตกตางกัน เชน นักวิจัยไมสามารถปดโครงการได เนื่องจากไมมีผลงานตีพิมพตามที่ระบุไวใน
สัญญาควรอยูในเกณฑของการผิดสัญญา แตไมควรอยูในบัญชีรายชื่อนักวิจัยที่คางสงผลงาน เปนตน
5. บัญชีรายชื่อนักวิจัยที่คางสงผลงานถือวาขอมูลถือเปนความลับ และตองมีการระมัดระวังในการ
สงตอของขอมูลอยางเครงครัด ทั้งการสงขอมูลใน กสว. พิจารณา และใหหนวยบริหารและจัดการทุน
6. หากมีการสงขอมูลบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน ควรมีการอธิบายใหหนวยบริหารและ
จัดการทุนเขาใจถึงวัตถุประสงคในการใชขอมูลใหตรงกันกับที่ สกสว. หรือ กสว.
7. ควรพิจารณาเรื่องการจางพนักงานชั่วคราว เพื่อใชในการดำเนินการสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยควร
ดำเนินการสิ้นสุดโครงการวิจัยทั้งหมดใหแลวเสร็จภายในสิ้นป พ.ศ. 2563
8. ควรพิ จ ารณาหารื อ กั บ หน ว ยบริ ห ารและจั ด การเรื ่ อ งเจ า หน า ที ่ สกสว. ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบดู แล
โครงการวิ จั ยเดิม แต ได มี การโอนย ายไปปฏิบ ัติงานยังหน วยบริห ารและจัดการ เพื่อขอความร ว มมือให
เจาหนาที่ทานนั้น ๆ ดำเนินการสงขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยใหแกพนักงานชั่วคราวที่จะจางเขามาชวย
ดำเนินการในการสิ้นสุดโครงการตอไป
9. หากดำเนินการเรียบรอยแลว ควรมีการสรุปประเด็นสำคัญของปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทาง
ในการแกไขปญหา และถายทอดขอมูลใหแกหนวยบริหารและจัดการทุน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติของคณะกรรมการ
รับทราบความกาวหนาในการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน ทั้งนี้ขอใหฝายเลขานุการฯ
ดำเนินการรายงานบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน จำนวน 109 รายชื่อ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ให
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อดำเนินการ
ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

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

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ไดนำเสนอ
(ราง) ขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมวา
ดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 5/2563 วันที่
3 กรกฎาคม 2563 และในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2563 ซึ่งมีมติใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สกสว. พิจารณาประเด็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการ
ฝายเลขานุการ จึงไดดำเนินการปรับปรุงแกไขและนำเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
สกสว. ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผานมา พรอมทั้งมีมติเห็นชอบในหลักการและ
ประเด็ น เพิ ่ ม เติ ม โดยมี ร ายละเอี ย ดโดยย อ ของ (ร า ง) ข อ บั ง คั บ คณะกรรมการอำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรมวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ... ซึ่งแบงออกเปน 15
หมวด ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
2. บททั่วไป
3. การกำหนดตำแหนง การสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง และอัตราเงินเดือน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินตอสัญญาจาง
5. การลา
6. การพัฒนาพนักงานและลูกจาง
7. เงินชดเชย
8. สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น
9. วินัย และการลงโทษ
10. การอุทธรณ
11. การรองทุกข
12. การพนสภาพจากการเปนพนักงานและลูกจาง
13. ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
14. การยืมตัวพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ
15. บทเฉพาะกาล
ทั้งนี้ มีรายละเอียดที่นำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. มีขอสังเกตวา ในกรณีที่จะมีการออกระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงาน ควรแสดงหนาที่และ
อำนาจหนาที่ของผูอำนวยการ สกสว. อนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
ตามที่กฎหมายกำหนดใหชัดเจน

-172. ขอ 6 (1) แกไขเปน “วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลออกระเบียบ และปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยผานการกลั่นกรอง ใหความเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการ และเมื่อระเบียบมีผลใชบังคับใหผูอำนวยการรายงานตอคณะกรรมการทราบ” เนื่องจาก
สำนักงานตรวจงบประมาณแผนดิน (สตง.) ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวาอำนาจในการออกระเบียบจะเปน ของ
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. สวนอำนาจของผูอำนวยการ สกสว. มีอำนาจในการวางระเบียบ
3. ขอ 7 วรรค 2 แกไขเปน “คณะอนุกรรมการอาจแตงตั้งพนักงานเปนผูชวยเลขานุการได รวมทั้ง
อาจพิจารณาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ ดำรงตำแหนงที่ปรึกษา จำนวนไมเกินสอง
คน ดวยก็ได ทั้งนี้ที่ปรึกษามีสิทธิเขารวมประชุมและชี้แจงแสดงความคิดเห็นแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
4. ขอ 8 (2) แกไขเปน “เสนอนโยบายแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน”
5. ขอ 8 (3) แกไขเปน “กำกับติดตามและรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานตอคณะกรรมการ”
6. ข อ 12 วรรค 2 แก ไขเป น “พนั กงานและลูกจางอาจไดร ับ เงิน เพิ่มพิเศษประจำปตามผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ที่สอดคลองกับมติของคณะรัฐมนตรี” เนื่องจาก หนวยงานที่
เปนองคการมหาชนการจายเงินเพิ่มพิเศษได จะตองเปนเงินนอกงบประมาณเหลือจาย ซึ่งจะตองมีความ
สอดคลองกับมติของคณะรัฐมนตรี
7. ข อ 14 แก ไ ขเป น “การแบ ง ส ว นงานและกรอบอั ต รากำลั ง ของสำนั ก งาน ให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการกำหนดโดยขอเสนอของผูอำนวยการ”
8. ควรมีการปรับเปลี่ยนกลุมตำแหนงของพนักงานและลูกจางในขอ 15 เพื่อใหเหมาะกับการทำงาน
ของ สกสว. มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ควรคงกลุมตำแหนงวิชาการไว เนื่องจากในอนาคตหากมีการจัดตั้ง Intelligence
unit ซึ่งงานเชิงวิชาการมีความจำเปนตอ สกสว. นอกจากนี้ หากเทียบเคียงกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดทำแผนรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small
and Medium Enterprises, SMEs) และบริหารกองทุนดวย ก็มีกลุมตำแหนงวิชาการเชนเดียวกัน
9. ขอ 15 วรรค 2 แกไขเปน “ทั้งนี้ การกำหนดและการยุบเลิกตำแหนง คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นของพนักงานของ สกสว. ใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด”
10. ขอ 15 ขอใหเ พิ ่มเติ ม วรรค 3 วา “การกำหนดชื่อตำแหนงของพนักงานและลูกจางแต ล ะ
ประเภท ใหเปนไปตามประกาศที่ผูอำนวยการกำหนด”
11. ขอ 16 แกไขเปน “หลักเกณฑ วิธีการสรรหา คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง การบรรจุแตงตั้งบุคคล
ใหดำรงตำแหนง และเกณฑอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนในขอ 11 ใหเปนไปตามที่ผูอำนวยการ
กำหนด เวนแต ตำแหนงผูอำนวยการ”
12. ขอ 17 วรรค 3 แกไขเปน “หากพนักงานระดับบริหารหรือเทียบเทาไดรับการคัดเลือกใหดำรง
ตำแหนงรองผูอำนวยการ เมื่อครบวาระและไมไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการ ใหกลับเขา
ดำรงตำแหนงที่ไมต่ำกวาตำแหนงที่ไดรับเดิมหรือเทียบเทา และไดรับเงินเดือนในอัตราไมต่ำกวาอัตรากอนเขา
รับตำแหนงรองผูอำนวยการ”
13. ควรตัดขอ 18 ที่ระบุวา “พนักงานหรือลูกจางซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใด
ใหไดรับเงินเดือนขั้นตนของตำแหนงนั้น เวนแตพนักงานหรือลูกจางนั้นมีความรูความสามารถ ประสบการณ
หรือความชำนาญพิเศษ ผูอำนวยการจะใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่สูงกวาก็ได โดยใหเปนไปตามเกณฑ ที่
ผูอำนวยการกำหนด” มีความจำเปนที่ตองระบุไวหรือไม เนื่องจากในขอ 11 ระบุวา “อัตราเงินเดือนของ
พนักงานและลูกจางใหเปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่คณะกรรมการกำหนด”

-1814. ขอ 20 วรรค 2 บรรทัดที่ 4 ควรตัดขอความวา“ทั้งนี้ผูอำนวยการจะสั่งใหขยายระยะเวลาการ
ทดลองปฏิบัติงานของลูกจางไมได” ออก เพื่อความยืดหยุนในการดำเนินงานของผูอำนวยการ
15. ควรตัดขอ 22 ที่ระบุวา “พนักงานหรือลูกจางซึ่งไดรับอนุมัติใหออกจากงานไปแลว โดยไมใช
กรณีออกจากงานเนื่องจากกระทำผิดวินัย หากสมัครเขาทำงานใหมและสำนักงานตองการจะรับผูนั้นเขาเปน
พนักงานหรือลูกจางใหม ใหผูอำนวยการสั่งบรรจุ และแตงตั้งใหดำรงตำแหนง และกำหนดอัตราเงินเดือนตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวในขอ 18”
16. ขอ 23 ควรระบุวา “ในกรณีที่ตำแหนงของพนักงานหรือลูกจางวางลง หรือผูดำรงตำแหนงไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ผูอำนวยการอาจสั่งใหพนักงานหรือลูกจางคนหนึ่งคนใดตามที่เห็นสมควรรักษาการใน
ตำแหนงนั้น”
17. ขอ 26 วรรค 3 แกไขเปน “ในกรณีผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานไมผานจนเปนเหตุ
ใหอาจเลิกจางตามเกณฑที่กำหนด ใหผูอำนวยการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาและให
เสนอผลการพิ จ ารณาต อผู  อำนวยการเพื ่อพิจ ารณาใหความเห็น ชอบ เวน แตเปน กรณีส ิ้น สุดสัญ ญาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งไมผานการทดลองปฏิบัติงานตามขอ 20”
18. ขอ 26 ขอใหเพิ่มเติมวรรค 4 วา “เมื่อผูอำนวยการเห็นชอบใหเลิกจาง ใหสำนักงานมีหนังสือแจง
ใหพนักงานทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตกรณีที่เห็นควรใหเลิกจางในทันที ใหสำนักงานมีหนังสือ
แจงใหพนักงานผูนั้นทราบและจายเงินเดือนลวงหนาหนึ่งเดือนแทนการแจงลวงหนา เมื่อดำเนินการแลวให
ผูอำนวยการรายงานตอคณะอนุกรรมการเพื่อทราบ”
19. ขอ 27 วรรค 1 แกไขเปน “ใหมีการประเมินตอสัญญาจางของพนักงาน เปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ผูอำนวยการกำหนด และนำผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผานมาพิจารณาประกอบ ทั้งนี้ การ
ประเมินตอสัญญาจางดังกลาวตองคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและมีความเปนธรรม”
20. ขอ 28 ควรเพิ่ม (3) ระบุวา “การลาเพื่อไปชวยดูแลบุตร” และเลื่อน (3)-(8) ที่มีอยูเดิมไปอยูใน
ลำดับถัดไป
21. ขอ 48 ควรเพิ่ม (9) เปน “ตำแหนงงานถูกยุบหรือเลิกตำแหนง”
มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ... และใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เพื่อใหประธานกรรมการอำนวยการ สกสว. ลงนาม และประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.2

การกำหนดวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และ
กรอบวงเงินคาตอบแทนผูอำนวยการ สกสว.

นายปกรัฐ กนกธนาพร เจาหนาที่ภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองคกร ในฐานะ
ผูชวยเลขานุการคณะอนุ กรรมการสรรหาผู  อำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ดวยศาสตราจารย นายแพทย
สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ไดลาออกจากตำแหนงผูอำนวยการ สกสว. คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในคราว
ประชุมวาระพิเศษเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จึงไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผูอำนวยการ สกสว.
ขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามประกาศ กสว. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ การสรรหาและแตงตั้งผูอำนวยการ

-19สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ในการนี้ เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง
หลักเกณฑการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองคการมหาชน และผูอำนวยการ
องคการมหาชน ที่กำหนดใหคณะกรรมการองคการมหาชนกำหนดวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินคาตอบแทนผูอำนวยการองคการมหาชน เสนอรัฐมนตรีที่กำกับดูแล
พิจารณาเห็นชอบ แลวแจงใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) ทราบกอนเริ่มการ
สรรหา เพื่อความโปรงใส และเพื่อประโยชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตอไป
ฝายเลขานุการฯ จึงไดยกรางวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงิน
คาตอบแทนผูอำนวยการ สกสว. เสนอตอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค
บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ตามความในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ สกสว. มีหนาที่และอำนาจในการดำเนินการตาง ๆ ตามความในมาตรา 44
และบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามความ
ในมาตรา 54 และผูอำนวยการ สกสว. มีหนาที่และอำนาจ ตามความในมาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
2. เปาหมาย
- จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนด านวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรม (ววน.) และริ เ ริ่ ม
แผนงาน ววน. ที่สำคัญ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท นโยบายรัฐ และอื่น ๆ เพื่อการ
พั ฒ นาคนและสถาบั น ความรู การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศและการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- จัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตามการใชงบประมาณอยางมีธรรมาภิบาล
- บริหารจัดการกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและมีหลักธรรมาภิบาล
- สงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบและเครือขายหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรมของประเทศ ตลอดจนการติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องหน ว ยงานในระบบ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการติดตามประเมินผลลัพธ ผลกระทบของงานวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรู
3. ตัวชี้วัดและผลผลิต
ตองสอดคลองกับแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณรายปของ สกสว. และกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. และคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิ จ ั ย และนวั ต กรรมให ค วามเห็ น ชอบเป น ประจำทุ ก ป และเป น ไปตามนโยบายที ่ ค ณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มอบหมายโดยคณะกรรมการอำนวยการ
สกสว. จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ สกสว. เปนประจำทุกป
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- ผลสำเร็จในการจัดทำแผนและกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ววน.) และการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
- ผลสำเร็จในการริเริ่มแผนงานและโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่สำคัญและ
มีผลกระทบสูงตอประเทศ
- ผลสำเร็จในการบริหารและจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตามการใชงบประมาณอยางมีธรรมาภิบาล
- ผลสำเร็จในการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การเสริมสรางความเขมแข็งให
หนวยงานในระบบ และสรางความรวมมือและเครือขายของระบบ ววน.
- ผลสำเร็ จ ในการพั ฒ นาระบบติดตามประเมิน ผล การสงเสริมการจัดการปลายทางและการ
นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชนของหนวยรับงบประมาณ
- การบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิผล
- การบริหารจัดการและพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรองคกร แผนยุทธศาสตรชาติ และนโยบายเรงดวน
- หรือสำคัญของรัฐบาล อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กรอบวงเงินคาตอบแทน
เงินเดือนประจำ 100,000 – 250,000 บาท ขึ้นอยูกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
หนาที่ความรับผิดชอบ ที่จะทำความตกลงกับคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ทั้งนี้ นอกจากเงินเดือนประจำ
ผูอำนวยการ สกสว. อาจไดรับการพิจารณาประโยชนตอบแทนอื่นที่จายเปนตัวเงินไมเกิน รอยละ 25 ของ
เงินเดือนประจำ และอาจไดรับคาตอบแทนพิเ ศษอีกไมเ กินรอยละ 25 ของเงินเดือนประจำ ขึ้นอยูกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปโดยคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เวนแตคณะรัฐมนตรีจะมีมติเปนอยาง
อื่น
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา การกำหนดตัวชี้วัดและผลผลิต
มีความสำคัญ เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่องหลักเกณฑ
และวิ ธ ี การ การสรรหาและแตงตั ้งผู  อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 ขอ 5 ระบุวา “ในกรณีที่ผูอำนวยการซึ่งดำรงตำแหนงครบวาระแรก มีผลงานเปนที่
ประจักษและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เห็นวาการ
จางผูอำนวยการคนเดิมจะเกิดประโยชนแก สกสว. คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. อาจพิจารณามีมติ
เห็ น สมควรให ดำรงตำแหน งในวาระที ่ ส องได โดยเสนอตอ กสว. เพื่อพิจ ารณาแตงตั้ง ทั้งนี้ ตองเสนอ
วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินคาตอบแทน โดยไมตองดำเนิน
กระบวนการสรรหาตามประกาศนี้”

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรเพิ่มขอความในวรรคแรกของเปาหมายวา “บริหารงานของ สกสว. ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจของ สกสว.”

-212. ตัวชี้วัดและผลผลิต มีขอเสนอแนะ ดังนี้
- ตัวชี้วัดและผลผลิตอาจจำแนกออกเปน 3 ประเภท คือ ตัวชี้วัดและผลผลิตตามที่กฎหมาย
กำหนด ตัวชี้วัดและผลผลิตตามที่หนวยงานภายนอก เชน กพร. กำหนด และตัวชี้วัดและผลผลิตตามที่ฝาย
นโยบายหรือกระทรวงกำหนด
- คำวาผลสำเร็จมีความหมายที่ค อนขางกวาง ในทางปฏิบัติคณะกรรมการจะต องพิจ ารณา
กำหนดรายละเอียดใหชัดเจนตอไป
- ตัวชี้วัดและผลผลิตมีความสัมพันธกับกรอบวงเงินคาตอบแทน เนื่องจากหากคาตอบแทนของ
ผูอำนวยการสูง ตัวชี้วัดและผลผลิตก็ควรจะมีความทาทายสูงขึ้นดวย และหากมีรายละเอียดทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพเปนภาพรวมในการดำเนินงานของผูอำนวยการ ก็จะชวยสะทอนใหเห็นแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติงานได ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ หลังจากเสนอผาน กพม. แลว คณะกรรมการอาจกำหนดตัวชี้วัดและ
ผลผลิตตลอดวาระ 4 ปและสำหรับรายป วาผูอำนวยการควรดำเนินการในเรื่องใดบางตามที่คณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. และ กสว. กำหนด โดยใชการดำเนินงานตามกฎหมายเปนตัวตั้ง
3. อาจระบุบทบาทหนาที่ของผูอำนวยการที่คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เห็นสมควร คือ การ
ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และการดำเนินการอื่นที่ชวยตอบสนองภารกิจตามกฎหมาย เชน ในชวงที่มี
การกอตั้งองคกร ควรระบุเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรภายในองคกรใหมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
ตองดำเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบในหลักการของวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงิน
คาตอบแทนผูอำนวยการ สกสว. ตามที่ฝายเลขานุการฯ นำเสนอ โดยมอบใหฝายเลขานุการฯ พิจารณาปรับ
รายละเอียดตามความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ
อำนวยการ แลวใหนำเสนอรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาให
ความเห็ น ชอบ รวมทั ้ ง แจ ง ต อ กพม. ตามหลั ก เกณฑ ก ารสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการองคการมหาชน และผูอำนวยการองคการมหาชน ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด กอนเริ่มกระบวนการ
สรรหาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ และขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

สรุปผลการดำเนินงานของ สกสว. ไตรมาสที่ 3 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของ สกสว.
ไตรมาสที่ 3 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนรายงานงบประมาณรายจายงบ สกสว. ปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีขอเสนอตามเอกสารที่แนบมา
ที่ประชุมรับทราบ

-22-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝ า ยเลขานุ ก ารขอนำเรี ย นเสนอ คณะกรรมการอำนวยการ สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรม เพื ่ อโปรดพิจ ารณาการนัดหมายการประชุมครั้งที่ 7/2563 วั น ศุ กร ที่
4 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 7/2563 วันศุกรที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ตามที่ฝายเลขานุการนำเสนอ
เลิกประชุม

เวลา 12.45 น.

นางสาวกนิษฐา จันทรแตง
นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

