รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.)
ครั้งที่ 10/2563 วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สกสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ
*******************************************

กรรมการผูมาประชุม
1. นางแนงนอย เวทยพงษ
2. ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง
3. ดร.กิติพงค พรอมวงค
4. ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
5. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
6. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
7. ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ
8. ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
9. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย
10. รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน
11. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล

ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม

ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูลาประชุม
รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร

กรรมการ

ติดภารกิจ

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

รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ และผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ

-22. รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย

รักษาการรองผูอำนวยการดานการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม และเครือขาย และผูอำนวยการกลุมภารกิจ
พัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และเครือขาย
3. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและ
ผลกระทบ
4. ผศ.ดร.อมรรัฏค เจริญโชติธรรม
ผูอำนวยการภารกิจการสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรูและ
นวัตกรรม
5. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
6. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
ผูอำนวยการภารกิจอำนวยการ
7. ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
รองผูอำนวยการภารกิจการสงเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน
8. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการตรวจสอบภายใน
9. นางสุรีรัตน ชะนะมา
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรมองคกร
10. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการวิจัยที่กำลัง
ดำเนินการ
11. นางสาวพิมพปวีณ สาพิมพ
พนักงาน สกสว. หัวหนางานบัญชี
12. นางสาววิภาวี มะมา
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
13. นางสาวนิศารัฐ พรศิริประเสริฐ
พนักงาน สกสว.
14. นายธนิสร เกษมสันต ณ อยุธยา
พนักงาน สกสว.
15. นายปกรัฐ กนกธนาพร
พนักงาน สกสว.
16. นางอาภรณ วายุโชติ
พนักงาน สกสว.
17. นายพัทธพล คงมี
พนักงาน สกสว.
18. นางสาวปวีณา นุมรอด
พนักงาน สกสว.
19. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
พนักงาน สกสว.
20. นางเจนจิรา แสงพันธุตา
พนักงาน สกสว.
21. นางสาววิลาสินี เลิศฤทธิพงศ
พนักงาน สกสว.
22. นางสาวสุภัสสร ชูพงษ
พนักงาน สกสว.
23. นางสาวจอมสุรางค ชุมสาย ณ อยุธยา พนักงาน สกสว.
24. นางสุพิชชา สถิตยพนาพร
พนักงาน สกสว.
25. นางสาวกฤษณา ตรีศิลปวิเศษ
พนักงาน สกสว.
26. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน ปฏิบัติหนาที่
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
27. นางสาววริศรา ชื่นอารมย
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
28. นางสาวกนิษฐา จันทรแตง
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

-3ข. ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
ดร.นริสรา เมืองสวาง
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

สำนักงานปลั ดกระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม

ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

สรุปมติสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.)

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการส งเสริมวิ ทยาศาสตร วิจัย และ
นวั ต กรรม นำเสนอ สรุ ป มติ ส ำคั ญ จากการประชุ ม คณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และ
นวั ต กรรม (กสว.) ครั ้ ง ที่ 11/2563 เมื ่ อ วั น ศุ ก ร ท ี ่ 27 พฤศจิ ก ายน 2563 ต อ ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อโปรดทราบ ดังนี้
1) อนุ ม ั ต ิ ร ะบบการปรั บ แผนและงบประมาณระหว า งป (Reprogramming) ตามมติ ข อง
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ และ
มอบหมายให อ นุ ก รรมด า นกฎหมายยกร า งหลั ก เกณฑ ก ารปรั บ แผนและงบประมาณระหว า งป
(Reprogramming) กอนเสนอตอ กสว. ตอไป
2) อนุ มั ติ ห ลั กการของมาตรการสนับสนุน ทุน สำหรับ ผูประกอบการ เพื่อพัฒ นาผลงานวิจ ัยและ
นวัตกรรมตามโจทยความตองการของภาครัฐ หรือ ความตองการจากภาคเอกชนที่มีตลาดขนาดใหญ ทั้งนี้
ขอให ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการดานการพัฒนาระบบนวัตกรรม พิจารณารายละเอี ยด
ตอไป
3) อนุมัติแตงตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผูอำนวยการ สกสว.
4) รายงานสถานะและผลการดำเนิน งานในการติดตามโครงการวิจ ัย ที่ผิดสัญ ญา และลาชาของ
คณะทำงานเฉพาะกิจโครงการวิจัยผิดสัญญาและลาชา มีมติของ กสว. ดังนี้
(1) รับทราบความกาวหนาในการดำเนินการปดโครงการลาชาและผิดสัญญา
(2) เห็นควรใหนำรายชื่อนักวิจัยที่มีสถานะโครงการลาชา จำนวน 184 โครงการ และโครงการผิด
สัญญา จำนวน 852 โครงการ รวมทั้งสิ้น 1,036 โครงการ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เขาบัญชีรายชื่อ
รายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน เพื่อแจงนักวิจัยและตนสังกัด และสงบัญชีรายชื่อนักวิจัยใหหนวยบริหารและ
จัดการทุนเพื่อชะลอการรับทุนวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนกวาจะมีการพิจารณารายละเอียดในแตละ
โครงการแลวเสร็จ
(3) ขอให ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ ประธานคณะทำงานจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูไมปฏิบัติตาม
สัญญาที่ไดทำไวกับ สกว. (สกสว.) พิจารณารายละเอียดโครงการลาชาและผิดสัญญา ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.

-42563 จำนวน 1,036 โครงการ เพื่อพิจารณาวาควรไดรับทุนวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม พรอมทั้ง
ดำเนินการลงโทษตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนดไว
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

การรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการอำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (คกก.สกสว.) ครั้งที่
9/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล นำเสนอ
รางรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (คกก.สกสว.) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2563 ที่นำเสนอ
โดยมีขอแกไขมติของคณะกรรมการในหนาที่ 15 ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องเงื่อนไขการปลดรายชื่อนักวิจัยออก
จากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน โดยใหเปลี่ยนเปน ที่ประชุมรับทราบมติของคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เนื่องจากเปนบทบาทหนาที่ของ กสว. ในการเปลี่ยนเงื่อนไขการ
ปลดรายชื่อนักวิจัยออกจากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

แผนกลยุทธ สกสว. พ.ศ. 2564-2566

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการส งเสริมวิ ทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม นำเสนอวา สืบเนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) ในการประชุ ม ครั ้ ง ที่ 9/2563 วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2563 ได พ ิ จ ารณา
รายละเอี ย ดของกลยุ ท ธ สกสว. พ.ศ. 2564 - 2566 และมี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การของกลยุ ท ธ
5 ขอ เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ทั้งนี้ ไดให สกสว. ปรับถอยคำในกลยุทธที่ 4 เพื่อสื่อสารใหเขาใจ
มากขึ ้ น รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของกลยุ ท ธ ต ามความเห็ น และข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
อำนวยการ โดยใหทำเปนเลมฉบับสมบูรณเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการตอไป นั้น
สกสว. จึงไดจัดการประชุมระดมสมองภายในกลุมผูบริหารและพนักงาน สกสว. ในวันที่ 12, 16 และ
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อปรับรายละเอียดของเปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามความเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการ และดำเนินการจัดทำรูปเลมของแผนกลยุทธ สกสว. พ.ศ. 25642566 เพื่อเสนอตอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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กลยุทธ 1
นําเสนอที�ประชุม อนก.วันที� 6 พ.ย.63

กลยุทธ์
1

กําหนดทิศทางและ
ขับเคลื�อนการสร้าง
ผลงานด้าน ววน. ให้
เกิดผลกระทบสําคัญ
ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
โดยการวางแผนและ
การจัดสรร
งบประมาณให้
เกิดผลสัมฤทธิ�
รวมถึงการพัฒนา
ระบบนิเวศที�เอื�อต่อ
การสร้างผลงานและ
นําผลงานไปใช้
ประโยชน์

เป้าประสงค์

1.1 แผนที�สามารถกําหนด
ทิศทางการลงทุนด้าน ววน.
สร้างมูลค่าและคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้กับ
ประเทศ เเละตอบโจทย์
สถานการณ์ของประเทศ

ตัวชี�วัด

1.1.1 ร้อยละของโปรแกรมที�
กําหนดทิศทางการลงทุนด้าน ววน.
ที�มีคุณภาพโดยมีองค์ประกอบ
ครบ4 อย่าง
1. มีเป้าหมาย และ KR ที�มี
baseline ชัดเจน
2. ใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผน
3. มีการจัดลําดับความสําคัญ
4. มีการประเมินความคุ้มค่าก่อน
การลงทุน (ex ante)

4-ธ.ค.-63
เป้าประสงค์

1.1 แผนที�สามารถกําหนดทิศ
ทางการลงทุนด้าน ววน. สร้าง
มูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้กับประเทศ เเละ
ตอบโจทย์สถานการณ์ของ
ประเทศ

1.1.2 อัตราผลตอบแทนการลงทุน
(IRR) ของแผนที�สามารถสร้างมูลค่า
และคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้กับประเทศ

1.1.2 อัตราผลตอบแทนการลงทุน
(IRR) ของแผนที�สามารถสร้าง
มูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้กับประเทศ
1.2 การจัดสรรงบประมาณ
สามารถขับเคลื�อนแผน ววน.
ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย
KPI ที�กําหนดอย่างมีระบบ
มีประสิทธิภาพ และมีความ
คุ้มค่า
.

ตัวชี�วัด

1.1.1 ร้อยละของโปรแกรมที�กําหนด
ทิศทางการลงทุนด้าน ววน.ที�มี
คุณภาพโดยมีองค์ประกอบ ครบ4
อย่าง
1. มีเป้าหมาย และ KR ที�มี baseline
ชัดเจน
2. ใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผน
3. มีการจัดลําดับความสําคัญ
4. มีการประเมินความคุ้มค่าก่อนการ
ลงทุน (ex ante)

1.2.1 ร้อยละของหน่วยงาน(รวม
PMU)ที�มีศักยภาพในการส่งมอบ
ผลงานตาม OKR ที�กําหนด
ประกอบการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณ

1.2 การจัดสรรงบประมาณ
สามารถขับเคลื�อนแผน ววน.
ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย KPI
ที�กําหนดอย่างมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

1.2.2 สัดส่วนของงบประมาณที�
ได้รับการจัดสรรที�ส่งผลให้ OKR
บรรลุผล

.

1.1.3 สัดส่วนของงบประมาณที�นําไป
แก้ปัญหาของประเทศ (ยังไม่ขอวัดใน
ปี 2564)
1.2.1 ร้อยละของหน่วยงาน(รวม
PMU)ที�มีศักยภาพในการส่งมอบ
ผลงานตาม OKR ที�กําหนด
ประกอบการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณ
1.2.2 สัดส่วนของงบประมาณ
(Strategic fund) ที�ได้รับการจัดสรร
ที�ส่งผลให้ OKR (ตามข้อตกลงกับ
กองทุน) บรรลุผล
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บูรณาการและ
ขับเคลื�อนการทํางาน
ร่วมกับกองทุนและ
หน่วยงานอื�นเพื�อให้
การลงทุนด้าน ววน.
มีทิศทางและ
เป้าหมายที�
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านววน.
ของประเทศ

นําเสนอที�ประชุม อนก.วันที� 6 พ.ย.63
เป้าประสงค์
2.1 มีงบประมาณจาก
กองทุนและแหล่ง
งบประมาณอื�นมาสนับสนุน
การดําเนินงานตามแผน ววน.
ที�กําหนด

2.2 มีงบลงทุนด้าน ววน.
ของภาคเอกชนเพิ�มขึ�นจาก
การบูรณาการการทํางาน
ร่วมกับ สกสว.

ตัวชี�วัด
2.1.1 จํานวนหน่วยงานที�รับ
งบประมาณจากกองทุนสมทบ
รายได้ตนเองเพื�อดําเนินการ
ตามแผน ววน

4-ธ.ค.-63
เป้าประสงค์
2.1 มีงบประมาณจาก
กองทุนและแหล่ง
งบประมาณอื�นมา
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผน ววน. ที�กําหนด

ตัวชี�วัด
2.1.1 จํานวนหน่วยงาน
ที�เป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือสนับสนุน
งบประมาณหรือการ
ดําเนินงาน
ตามแผน ววน.

2.1.2 จํานวนหน่วยงานที�เป็น
เครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
งบประมาณหรือการดําเนินงาน
ตามแผน ววน

ตัดทิ�ง

2.1.3 ร้อยละของสัดส่วน
งบประมาณการลงทุนด้าน ววน.
รวมจากกองทุนและแหล่ง
งบประมาณอื�นเทียบกับงบ
กองทุน ววน.
2.2.1 ร้อยละของงบประมาณ
การลงทุน ด้าน ววน. ของ
ภาคเอกชนที�เพิ�มขึ�นจากการ
ทํางานร่วมกัน

2.1.2 ร้อยละของ
สัดส่วนงบประมาณการ
ลงทุนด้าน ววน. รวม
จากกองทุนและแหล่ง
งบประมาณอื�นเทียบกับ
2.2.1 ร้อยละของ
งบประมาณการลงทุน
ด้าน ววน. ของ
ภาคเอกชนที�เพิ�มขึ�น
จากการทํางานร่วมกัน

2.2 มีงบลงทุนด้าน ววน.
ของภาคเอกชนเพิ�มขึ�น
จากการบูรณาการการ
ทํางานร่วมกับ สกสว.
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สื�อสารสาธารณะ
เพื�อให้ประชาชน
ประชาคมวิจัย และ
ผู้กําหนดนโยบาย
ตระหนักใน
ความสําคัญของ
ระบบววน. และ
บทบาทของ สกสว.

นําเสนอที�ประชุม อนก.วันที� 6 พ.ย.63
เป้าประสงค์

ตัวชี�วัด

4.1 ประชาสังคม ชุมชน
4.1.1 ร้อยละของชุมชนและสังคม
ร่วมดําเนินการและสนับสนุนการ
สังคมที�มีงบประมาณรองรับ
ให้ความสําคัญกับการพัฒนา ลงทุนด้าน ววน.
งานด้าน ววน. และนําองค์
ความรู้ไปพัฒนาให้เป็น
ชุมชนนวัตกรรม ตอบรับ
การทํางานวิจัยและสะท้อน
ปัญหา ววน. ระดับพื�นที�
รวมถึงให้การสนับสนุน
งบประมาณ
4.2 ประชาคมวิจัยและ
หน่วยงานในระบบ ววน. ทั�ง
ในและต่างประเทศ เข้าใจ
แผน ววน. ที�มีทิศทางในการ
ดําเนินงานวิจัยที�ชัดเจน และ
นํากรอบแผนไปกําหนด
งานวิจัยที�สอดคล้องกับแผน
ววน.เพื�อการของบประมาณ
หรือร่วมลงทุน

4.2.1 ร้อยละของแผนงานที�
หน่วยงานในระบบ ววน. ในประเทศ
ขอรับจัดสรรจากกองทุน ววน.
สอดคล้องกับแผนด้าน ววน.
4.2.2 ร้อยละของจํานวนหน่วยงาน
ในระบบ ววน. ในประเทศที�เข้า
มาร่วมลงทุน ววน.

4-ธ.ค.-63
เป้าประสงค์
4.1 ประชาชนและ
ประชาคมวิจัยรู้จักและ
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที�ของ
สกสว.และสนับสนุน ววน.

ตัวชี�วัด
4.1.1ร้อยละของประชาชน
ประชาคมวิจัยหน่วยงานในระบบ
ววน. และ ผู้กําหนดนโยบาย ที�รับรู้
ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที�ของ
สกสว.และสนับสนุน ววน.
-

4.2 หน่วยงานในระบบ ววน.
ทั�งในและต่างประเทศ
เข้าใจแผน ววน. มีทิศทาง
ในการดําเนินงานวิจัยที�
ชัดเจน และนํากรอบแผน
ไปกําหนดงานวิจัยที�
สอดคล้องกับแผนววน.
เพื�อการของบประมาณหรือ
ร่วมทุน

4.3 ผู้บริหารหรือผู้กําหนด
นโยบายสนับสนุนแผนและ
ผลักดันการจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงนําแผน
ววน. ไปผลักดันให้
หน่วยงานอื�นดําเนินการด้วย

4.3.1 ร้อยละของงบประมาณ
กองทุน ววน. ที�ได้รับจัดสรรจาก
รัฐสภา

4.3 ผู้บริหารประเทศ/
รัฐสภาตระหนักใน
ความสําคัญของ
ระบบ ววน.

4.4 นวัตกรรมการสื�อสาร
องค์กรและระบบ ววน. และ
สื�อสารการนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ ที�เหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย

4.4.1 ระดับค่า
Reach/Frequency/Engagement
ของกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงสื�อ
รูปแบบใหม่

4.4 นวัตกรรมการสื�อสาร
องค์กรและระบบ ววน. และ
สื�อสารการนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ ที�เหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย

4.2.1 ร้อยละของจํานวนหน่วยงาน
ที�นําแผน ววน. ไปกําหนดแผนงาน
หรือโครงการ
ของบประมาณ
4.2.2 ร้อยละของจํานวนหน่วยงาน
ในต่างประเทศที�เข้ามาร่วมมือด้าน
ววน.กับหน่วยงานในประเทศไทย
โดยเกิดจากการสื�อสารและ
ขับเคลื�อนของ สกสว
4.3.1 ร้อยละของงบประมาณ
กองทุน ววน. ที�เสนอเทียบกับที�
ได้รับจัดสรรจากรัฐสภา

4.4.1 ระดับค่า
Reach/Frequency/Engagement
ของกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงสื�อ
รูปแบบใหม่
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ออกแบบ
โครงสร้างองค์กร
ใหม่ ยกระดับ
บุคลากร เพื�อให้มี
ความยืดหยุ่น ทัน
ต่อการ
เปลี�ยนแปลง และ
รองรับการทํางาน
ร่วมกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนใน
ระบบ ววน. การ
ขับเคลื�อน
นโยบายและ
บริหารกองทุนให้
เกิดผลสัมฤทธิ�

นําเสนอที�ประชุม อนก.วันที� 6 พ.ย.63
เป้าประสงค์
5.1 องค์กรมี
สมรรถนะสูงในการ
ขับเคลื�อนนโยบาย
และการจัดระบบ
งบประมาณของ
กองทุน ววน.

5.2 บุคลากรมี
competency ตรง
ตามภารกิจ รองรับ
การทํางานในอนาคต
และมีความยืดหยุ่น

5.3 องค์กรสามารถ
ยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลที�
สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับ

ตัวชี�วัด
5.1.1 ร้อยละของความสําเร็จในการ
transformation ที�มี Agile teams
เพื�อรองรับการทํางานของสกสว.

5.1.2 ร้อยละความสําเร็จของผล
การดําเนินงานของ Agile teams
เมื�อมีเงื�อนไขใหม่
5.1.3 ร้อยละของคําแนะนํา
(Recommendation) เพื�อพัฒนา
องค์กรหรือนวัตกรรมกระบวนการที�
ผ่านการอนุมัติในที�ประชุมผู้บริหาร
สกสว, และสามารถที�นําไปปฏิบัติได้
จริงเทียบกับคําแนะนําทั�งหมด
5.2.1 ระดับผลสัมฤทธิ�ของการ
จัดการทําแผนพัฒนาบุคลากร
5.2.2 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
5.2.3 ร้อยละของความสําเร็จของ
ตัวชี�วัด competency อ้างอิงจาก
Learning and Growth
5.3.1 ร้อยละของระบบเครือข่ายที�
สามารถรองรับการบริหารจัดการ
องค์กรได้ครบถ้วนทั�ง front office
และ back office
5.3.2 ร้อยละของคะแนนผลการ
ประเมินระดับความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลเพิ�มขึ�นจากค่าเฉลี�ย 5 ปี
ย้อนหลัง (ค่าเฉลี�ยปี 2558 – 2562
เท่ากับ ร้อยละ 80)

4-ธ.ค.-63
เป้าประสงค์
5.1 องค์กรมีสมรรถนะสูง
ในการขับเคลื�อนนโยบาย
และการจัดระบบ
งบประมาณของกองทุน ววน.

ตัวชี�วัด
5.1.1 ร้อยละของความสําเร็จในการ
transformation ที�มีความยืดหยุ่น เช่น มี
Agile teams เพื�อรองรับการทํางานของ
สกสว. โดยมีองค์ประกอบ 3 อย่างได้แก่
1. โครงสร้างใหม่ที�จัดพนักงานลงได้
2. โครงการ/พันธกิจเฉพาะกิจ
3. แนวปฏิบัติ/กฏระเบียบรองรับการ
ทํางานแบบยืดหยุ่น
5.1.2 ร้อยละความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี�วัดของกลยุทธ์ สกสว.
5.1.3 จํานวนข้อของข้อเสนอที�เข้า
ประชุมผู้บริหารเพื�อพัฒนาองค์กรหรือ
นวัตกรรมกระบวนการ และร้อยละของ
ข้อเสนอที�สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
ตามที�ได้รับอนุมัติจากที�ระชุมผู้บริหาร

5.2 บุคลากรมี
competency ตรงตาม
ภารกิจ รองรับการทํางาน
ในอนาคต และมีความ
ยืดหยุ่น

5.3 องค์กรสามารถ
ยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที�สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับ

5.2.1 ระดับผลสัมฤทธิ�ของการจัดการ
ทําแผนพัฒนาบุคลากร
5.2.2 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
5.2.3 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะตามความต้องการขององค์กร
ของบุคลากรสําคัญ
5.3.1 ร้อยละของระบบเครือข่ายที�
สามารถรองรับการบริหารจัดการองค์กร
ได้ครบถ้วนทั�ง front office และ back
office
5.3.2 ร้อยละของคะแนนผลการประเมิน
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลเพิ�มขึ�น
จากค่าเฉลี�ย 5 ปีย้อนหลัง (ค่าเฉลี�ยปี
2558 - 2562 เท่ากับ ร้อยละ 80)

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรพิจารณาจัดลำดับและใหความสำคัญกับเปาประสงคที่กอใหเกิดผลกระทบในระดับประเทศ
มากกวาเปาประสงคระดับยอย และระดับกระบวนการทำงาน
2. การนำแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ควรมีการบูรณาการรวมกันทั้งองคกรดวย มิเชนนั้นจะมุงมั่น
เฉพาะตัวชี้วัดในสวนงานของตนเอง และควรมีตัวชี้วัดเชิงกลุมในการประเมินดวย
3. การสรางความรวมมือและการทำงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ควรประสานงานกันภายในองคกร
กอน เพื่อลดความซ้ำซอน
4. ในแตละเปาประสงคควรเพิ่มเติมผูมีสวนไดสวนเสียที่ตองทำงานรวมกันภายในองคกร รวมทั้งผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก เพื่อจะสามารถออกแบบการทำงานและมองภาพรวมไดอยางครบถวน

มติของคณะกรรมการ
ที ่ ป ระชุ มมี มติเห็น ชอบต อเลมแผนกลยุ ทธ สกสว. พ.ศ. 2564 - 2566 และใหน ำความเห็น และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาประกอบดวย
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ระเบียบวาระที่ 3.2

รายงานสถานะโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing)

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการส งเสริ มวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรม และ ศ.ดร.ไพศาล กิ ตติ ศุ ภ กร ผูอำนวยการกลุมภารกิจ พัฒ นาระบบการจัดการผลผลิตและ
ผลกระทบ ให ข  อ มู ล ว า สื บ เนื ่ อ งจากสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม (สกสว.) ไดมอบหมายภารกิจบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ยังคงคางและดำเนินการอยูของ สกสว.
ใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไปแลวจำนวน 2,908 โครงการ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 อยางไรก็ดี ยัง
มีโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยูจำนวนหนึ่งที่ สกสว. ยังคงดูแลและกำลังเรงดำเนินการปดโครงการ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) จำนวน 2,482
โครงการ สกสว. ดำเนินการปดโครงการแลว จำนวน 382 โครงการ (หรือลดลงไป 11.72% ของจำนวน
โครงการ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563) จึงมีจำนวนโครงการลดลงเหลือ 2,100 โครงการ ณ วันที่ 27
พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 ซึ ่ งประกอบไปด ว ยโครงการที่มีส ถานะลาชาและผิดสัญ ญารวม 876 โครงการ
(โครงการลาชาจำนวน 174 โครงการ และผิดสัญญาจำนวน 702 โครงการ) และโครงการที่มีสถานะปกติ
จำนวน 1,224 โครงการ
สกสว. ไดดำเนินการสงจดหมายติดตามเพื่อเรงรัดปดโครงการลาชาผิดสัญญาอยางตอเนื่อง อยางไรก็
ตาม มีโครงการวิจัยที่คางสงผลงานที่ติดตาม 2 ครั้ง และตรวจสอบขอมูลจากฝายตาง ๆ เรียบรอยแลว ฝาย
เลขานุการจึ งขอเสนอชื ่ อนั กวิจ ัย ผู คา งสงผลงานเพิ่มเติม จำนวน 38 คน โดยมีรายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
จํานวนโครงการ
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรพิจารณาสาเหตุโครงการที ่ผิดสัญญาวาเกิดจากเจตนาที่จ ะไมส งผลงาน หรือนักวิจัย ได
พยายามอยางเต็มที่แลว
2. ควรปรับกราฟที่แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการลาชาและผิดสัญญาของโคงการ ongoing
ที่มอบหมายให วช. ดำเนินการ ใหมีมาตราสวนเดียวกันกับกราฟของ สกสว.
3. ขอให ผ ู  ร ั บ ผิ ดชอบรวบรวมข อมูล สาเหตุของโครงการที่ผ ิ ดสัญ ญาจากฝายที่ เกี่ย วข อง อาทิ
สงรายงานลาชา ยังไมไดสงรายงาน หรือยังไมได ตี พิ มพผลงานตามเงื่ อนไข และนำเสนอคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. ในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

(ราง) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม วาดวยหลักเกณฑการสรรหา คัดเลือก และ
บรรจุ แ ต ง ตั ้ ง บุ ค คลเข า เป น พนั ก งานสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ....

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล นำเสนอ
วา ตามที่คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไดมีมติเห็นชอบขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการบริหารงานบุคคล สกสว. พ.ศ.
2563 และไดมีการประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยตามความในขอ 15 วรรค 2 การ
กำหนดตำแหนง การยุบเลิกตำแหน ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่ น ของ
พนักงาน และลูกจาง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ประกอบความในขอ 16 หลักเกณฑ วิธีการสรรหา
บุคคลใหดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด เวนแต ตำแหนงผูอำนวยการ
ทั้งนี้ (ราง) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและ
นวั ต กรรม ว า ด ว ยหลั กเกณฑ การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต ง ตั้ งบุ ค คลเข า เป น พนั กงานสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิ ทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. .... ซึ่งไดผานการพิจ ารณากลั่น กรองจาก
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สกสว. ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข อ 1 ประกาศนี ้ เรี ย กว า “ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยหลักเกณฑการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเป น
พนักงานและลูกจาง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ...”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ 3 การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานและลูกจางของสำนักงาน
ตามประกาศนี ้ ให เ ป น ไปตามกรอบอั ตรากำลังที่ไดร ับ การอนุมัติจ ากคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

-11โดยที่ประสงคบรรจุแตงตั้งพนักงานและลูกจาง จัดทำแบบคำขอตามแบบที่สำนักงานกำหนด และเสนอผาน
ผูบังคับบัญชาตามลำดับเพื่อใหผูอำนวยการหรือผูบริหารที่ผูอำนวยการมอบหมายพิจารณาอนุมัติ
กรณีที่สำนักงานตองดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานนอกเหนือจาก
กรอบอัตรากำลังที่ไดรับการอนุมัติไวตามวรรคหนึ่ง ใหผูอำนวยการเสนอตอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ 4 การดำเนินการสรรหา คัดเลือก ตามประกาศฉบับนี้ ใหสวนงานที่รับผิดชอบดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดำเนินการประกาศเชิญชวน หรือรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาหรือคัดเลือก และให
ดำเนินกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกใหเหมาะสม โดยอาจพิจารณาความรู ความสามารถประสบการณ และ
ความเหมาะสมของบุคคล โดยวิธีทดสอบ สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ สอบปฏิบัติ หรือวิธีการอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือหลายอยางรวมกัน
ขอ 5 การดำเนินกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือก ใหมีคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคล
ซึ่งแตงตั้งโดยผูอำนวยการ ทำหนาที่เปนกรรมการพิจารณาสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอ
แตงตั้งเปนพนักงานและลูกจาง โดยตองมีองคประกอบอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ผู  อ ำนวยการหรื อ ผู  บ ริ ห ารต น สั ง กั ด ที ่ ป ระสงค บ รรจุ แ ต ง ตั ้ ง พนั ก งานและลู ก จ า ง
เปนประธานกรรมการ
(2) ผูบริหารกลุมภารกิจหรือผูบริหารระดับผูอำนวยการขึ้นไปอยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ
(3) ผูบริหารที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการ
(4) พนักงานที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวนหนึ่งคนเปนเลขานุการ
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 6 การพิจารณาสรรหาหรือคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก ตองคำนึงถึงปจจัย
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) อัตราเงินเดือนหรือคาจางขั้นตนตามวุฒิการศึกษา และภาระงานที่รับผิดชอบในตำแหนง
(2) ประสบการณ ท ำงานหรื อ ผลงานทางวิ ช าการที ่ เ ป น ประโยชน ห รื อ เกี ่ ย วข อ งกั บ
การปฏิบัติงานใหแกสำนักงาน
(3) คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง รวมทั้งคุณสมบัติอื่นที่กำหนดไวในประกาศเชิญชวนตามขอ 4
(4) เหตุผลและความจำเปนอื่นเพื่อประโยชนอื่นของสำนักงาน
ขอ 7 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของพนักงานและลูกจางของ สกสว. เปนไปตามเอกสารแนบท าย
ประกาศฉบับนี้
ขอ 8 การบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานและลูกจาง สำนักงานตองจัดใหมีการทดลองปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานกำหนด
กรณี การบรรจุ แต งตั ้ งบุ คคลให เ ข าเปน พนัก งานในกลุมตำแหนงบริห าร สำนักงานอาจจัดให มี
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ผูอำนวยการกำหนดทดแทนการทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งได
ขอ 9 ใหผูอำนวยการเปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพนักงานและลูกจางทุกตำแหนง
ข อ 10 ให ส ำนั ก งานแจ ง ให บ ุ ค คลที ่ ผ  า นการสรรหาและคั ด เลื อ กดำเนิ น การตรวจร า งกายที่
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต
สามสิบเอ็ดเตียงขึ้นไป ที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งหรือดำเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และนำสง
หลักฐานหรือผลการตรวจรางกายใหแกสำนักงานกอนเริ่มปฏิบัติงาน
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ตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจแจงใหบุคคลที่ผานการสรรหาและคัดเลือกดำเนินการตรวจสุขภาพจิตและนำสง
หลักฐานหรือผลการตรวจสุขภาพจิตใหแกสำนักงานกอนเริ่มปฏิบัติงานได
คาใชจายในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหบุคคลดังกลาวเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การตรวจเอง
ขอ 11 การตรวจรางกายตามขอ 10 ตองมีรายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(1) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
(2) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(3) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัด หรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติงานในหนาที่
ขอ 12 สำนักงานอาจพิจารณาแจงใหบุคคลที่ผานการสรรหาและคัดเลือก ดำเนินการนำแสดงเอกสาร
รับรองประวัติอาชญากรรมตอสำนักงานภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตเริ่มปฏิบัติงานได
สำนักงานอาจจั ด ให มี ห นั ง สื อ ขอตรวจสอบประวั ต ิ อาชญากรรมให บ ุ ค คลดั ง กล า วเพื ่ อ ใช น ำไป
ประกอบการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได
กรณีการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองหากมีคาใชจาย ใหบุคคลดังกลาวเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น
ขอ 13 ใหประธานกรรมการอำนวยการเปนผูรักษาการตามประกาศฉบับนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ใหประธานกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและให
คำวินิจฉัยเปนที่สุด
ในกรณีมีเหตุผลความจำเปนอยางยิ่ง คณะกรรมการอำนวยการอาจมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเทามีอยู ใหงดใชประกาศนี้บางสวนได
ขอ 14 การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานและลูกจางใด ที่อยูระหวาง
ดำเนินการ และยังไมแลวเสร็จในวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหดำเนินการตอไปตามประกาศหรือคำสั่งที่ใช
บังคับอยูเดิมจนกวาจะดำเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาจะสามารถดำเนินการตามประกาศนี้ได

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของพนักงานและลู กจาง สกสว. ใหเปนไปตามเอกสารแนบท าย
ประกาศ หรือมีประสบการณเชิงคุณภาพตามประกาศเฉพาะตำแหนงที่เกี่ยวของ
2. ควรพิจารณาเงื่อนไขของการรับบุคคลเขาทำงานที่จะมีผลตอความสามารถในการทำงาน
3. ควรพิจารณาแกไข (ราง) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม วาดวยหลักเกณฑการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปน
พนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. .... ดังนี้
- ขอ 1 ใหแกไขจาก “บรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานและลูกจาง” เปน "บรรจุแตงตั้งบุคคล
เข าเป น พนั กงานและลู กจ า งตามข อบั งคั บ คณะกรรมการอำนวยการ สำนั กงานคณะกรรมการส งเสริ ม
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วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563”
- ขอ 3 บรรทัดที่ 3 ใหแกไขจาก “โดยที่ประสงคบรรจุแตงตั้ง........” เปน “โดยสวนงานที่ประสงค
บรรจุแตงตั้ง........”
- ข อ 3 วรรค 2 ใหเ พิ ่ มเติ ม ข อความข างท ายวา "โดยจะตองสอดคล องกับ หลั กเกณฑ ข อง
คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) และตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ระบุกรอบอัตรากำลัง"
- ขอ 5 (2) "ผูบริหารกลุมภารกิจหรือผูบริหารระดับผูอำนวยการขึ้นไป" ควรแกไขเปน "ผูบริหาร
กลุมภารกิจหรือผูบริหารระดับผูอำนวยการกลุมภารกิจขึ้นไป"
- ขอ 6 (1) อัตราเงินเดือนหรือคาจางขั้นตนตามวุฒิการศึกษา และภาระงานที่รับผิดชอบใน
ตำแหนง กำหนดเปนชวงอัตราเงินเดือน จึงควรคำนึงถึงประสบการณนอกเหนือจากภาระงานที่รับผิดชอบใน
ตำแหนง ดวย
- ขอ 7 ใหเพิ่มเติมขอความขางทายวา "หรือมีประสบการณเชิงคุณภาพตามประกาศเฉพาะ
ตำแหนงที่เกี่ยวของ"
- ขอ 10 ใหบุคคลที่ผานการสรรหาและคัดเลือกดำเนินการตรวจรายกายที่สถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงผูปวยไวคางคืนตั้งแตสามสิบเอ็ดเตียงขึ้นไป
ควรมีการปรับใหเหมาะสม โดยไมตองระบุวา "สามสิบเอ็ดเตียงขึ้นไป"
- ขอ 11 การตรวจรางกายที่กำหนดใหตองมีรายการอยางนอย 5 รายการ ที่กำหนด ควรพิจารณา
ความเหมาะสมกับปจจุบัน ดวย อาทิ "วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ" ตามทฤษฎีควรเปลี่ยนเปน "วัณโรค
ดื้อยา" สำหรับ โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษ
สุราเรื้อรัง และโรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัด หรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติหนาที่ นั้น ไมไดเปนโรคติดตอแตเปนโรคเรื้อรัง

มติของคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีมติใหถอน (ราง) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตรวิจัย และนวัตกรรม วาดวยหลักเกณฑ การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงตั้ งบุคคลเขาเป น
พนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. .... โดยใหฝายเลขานุการนำ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุง และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.2

(ราง) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม วา ดวยหลัก เกณฑ วิธีก ารและเงื่อนไข
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ....

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล นำเสนอ
วา ตามที่คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 ไดมีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ
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สกสว. พ.ศ. 2563 และไดมีการประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยตามความในขอ 36 วรรค
สอง สำนักงานจะจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแกผูปฏิบัติงานของสำนักงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกำหนด เพื่อใหคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ตั้งขึ้นใชกำหนดขอบังคับกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ จึงไดนำเสนอ (ราง) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. .... ซึ่งไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล สกสว. ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรพิจารณาหลักเกณฑที่เกี่ยวของในการสมทบเงินเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผูอำนวยการ
สกสว. และรองผูอำนวยการ สกสว.
2. ควรพิจารณาเรื่องอัตราการสมทบของสำนักงานตามอายุงานของผูปฏิบัติงานของพนักงานใหม
และพนักงานเดิม ทั้งนี้อาจพิจารณาเรื่องการนำประสิทธิภาพของการทำงานมาเปนเกณฑในการพิจารณาอัตรา
การสมทบ
3. ขอ 7 ของ (ราง) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. .... ควรเพิ่มขอความวา “หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถูกยุบตาม
กฎหมาย” ดวย

มติของคณะกรรมการ
ขอใหฝายเลขานุการแกไขรายละเอียดเพิ่มเติมตามความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.3

(ร า ง) กฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนิ น งานสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผู  อำนวยการกลุ  มภารกิ จ ดำเนิ นการกองทุน และอำนวยการ ไดน ำเสนอวา คณะกรรมการตรวจสอบการ
ดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ไดรับการแตงตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เพื่อเปนกลไกในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. เพื่อเปนองคกรที่มีการ
กำกับดูแลที่ดี โปรงใส และตรวจสอบได

-15คณะกรรมการตรวจสอบ ไดจัดประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยมีระเบียบวาระ
พิจารณา (ราง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่หนวยตรวจสอบภายในไดนำเสนอ และเห็นชอบให
แจงฝายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัตกิ ารตรวจสอบภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ จึงไดนำเสนอ (ราง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งไดจัดทำขึ้นตามขอบเขต อำนาจ
หน า ที ่ และความรั บ ผิ ดชอบตามที ่ ค ณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มอบหมาย ทั้งนี้เพื่อใชเปน กลไกที่
เอื้ออำนวยใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ และสรางความเขาใจใหกับทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของไดทราบถึงขั้นตอน กระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรระบุตัวยอ สกสว. ในบรรทัดแรกของรางกฎบัตร
2. เนื่องดวยคณะกรรมการฯชุดนี้ไมไดตรวจสอบกองทุน ดังนั้น จึงควรระบุมาตราตามกฎหมาย
เพื่อใหทราบความชัดเจนขอบเขตในการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้
3. วาระการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรระบุวาใหมีการประชุมอยางนอย ไตรมาสละ
1 ครั้ง (ปละ 4 ครั้ง) และรายงานผลการดำเนินงานอยางนอย 6 เดือนตอครั้ง (ปละ 2 ครั้ง)
4. ขอใหแกไขโดยไมระบุรายชื่อกรรมการลงไปในกฎบัตร
5. แกไขลักษณะนามที่ใชกับกรรมการใหเปลี่ยนเปนคำวา “คน” แทนคำวา “ทาน”

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบ (ราง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไดแกไขตามความเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ เรียบรอยแลว และขอใหฝายเลขานุการเสนอประธานกรรมการอำนวยการ สกสว. ลงนาม
ตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.4

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผู  อำนวยการกลุ  มภารกิ จ ดำเนิ น การกองทุน และอำนวยการ ไดน ำเสนอวา สืบ เนื ่ องจากคณะกรรมการ
อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไดพิจารณาเห็นชอบแนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ
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(Board Evaluation) และแบบรายบุคคล (Self-Assessment) ดังนี้
1. แบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในรู ป แบบรายคณะ (Board
Evaluation) ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- การทำหนาที่ของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธกับฝายบริหาร
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานุการ
2. แบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในรู ป แบบรายบุ ค คล (SelfAssessment) ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
- ความโดดเดนในความรูความสามารถ
- ความเปนอิสระ
- ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ
- ความเอาใจใสตอหนาที่และความรับผิดชอบ
- การปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควรตัดคำภาษาอังกฤษในหัวขอยอยของแบบประเมินแบบรายบุคคลออก

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในรูปแบบรายคณะ และรายบุคคล
ทั้งนี้ที่ประชุมรับรองมติเรื่องนี้ เพื่อใหสามารถนำไปดำเนินการได และมอบหมายใหฝายเลขานุการดำเนินการ
จั ดส งแบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในรู ป แบบรายคณะ และรายบุคคลให
คณะกรรมการตอไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบและขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง
สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการส งเสริ มวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม นำเสนอดวยเอกสารแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2562 กำหนดให สกสว. มีหนาที่จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย

-17และนวั ต กรรม (ววน.) ของประเทศ รวมถึ ง กรอบวงเงิ น งบประมาณด า น ววน. ของประเทศ เสนอ
ตอ คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อเสนอตอ สภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สภช.) นั้น แผนดาน ววน. พ.ศ. 2563-2565 ไดผานความเห็นชอบ
ของ กสว. สภช. และคณะรั ฐ มนตรี ได มี มติเห็น ชอบแลว เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 แตดว ยขณะนี้
สถานการณของโลกและประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง สกสว. จึงปรับปรุงแผนเปน แผนดาน ววน. พ.ศ.
2563-2565 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง สำหรั บ ป ง บประมาณ พ.ศ.2565 และจั ด ทำกรอบวงเงิ น งบประมาณ
ดาน ววน. ประจำป พ.ศ. 2565
แผนดาน ววน. พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดมีการประชุมเพื่อ
รั บ ฟ งความเห็น จากหน วยบริ หารและจั ดการทุน (PMU) เมื ่ อวั น ที ่ 30 กั น ยายน พ.ศ.2563 และเสนอขอ
ความเห็นจากคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดาน ววน. การจัดกรอบงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
โดยมีขอคิดเห็นให (1) คงโครงสรางเดิม 4 แพลตฟอรม 17 โปรแกรม (2) ปรับปรุง OKR ใหมีความชัดเจน
วัดผลได และ (3) ใหนำนโยบายการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาลมาบูรณาการในแผนดาน ววน. ใหมี
จุดมุงหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเสนอขอความเห็นชอบจาก กสว. ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.
2563 และไดนำเสนอขอความเห็ นชอบจากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรม
แห ง ชาติ เ มื ่ อ วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2565 ในการนำแผนด า น ววน. ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ไปใชในการประกาศและชี้แจงหนวยงานเพื่อยื่นคำของบประมาณประจำป พ.ศ. 2565 และเสนอ
ครม. พรอมกรอบวงเงินงบประมาณ ตอไป
ทั้งนี้ ในสวนของกรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดมีการเสนอตอ
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนดาน ววน. และการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ ซึ่งเห็นชอบในกรอบวงเงินจำนวน
24,134.83 ลานบาท และสัดสวนของทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) ตอทุนสนับสนุนงาน
พื้นฐาน (Fundamental Fund) เปน 65: 35 และ สกสว. ไดมีการทบทวนตัวเลขอีกครั้งตามหลักการที่ไดรับ
ขอแนะนำจากอนุกรรมการฯ จึงไดเสนอตอ กสว. ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ใหพิจารณา
เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน. ประจำป พ.ศ. 2565 จำนวน 24,413.31 ลานบาท โดยเปนงบการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ไมรวมงบดานวิทยาศาสตร) เปนสัดสวนงบประมาณระหวางทุนสนับสนุนงานเชิง
กลยุทธ (Strategic Fund) ตอทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) เปน 60: 40 โดยใหคงสัดสวน
ตามเดิมในสวนของการจัดสรรงบประมาณ (ขาลง) กสว. มีมติ 1) เห็นชอบใหกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป พ.ศ. 2565 จำนวน 24,400.00 ลานบาท โดยเนนในเรื่องของ
วิจัยและนวัตกรรม 2) เห็นชอบสัดสวนงบประมาณระหวางทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) ตอ
ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) เปน 60:40 และไดผานความเห็นชอบจากสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ขณะนี้อยูในระหวาง
การขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อยื่นคำของบประมาณตอสำนักงบประมาณตอไป
ที่ประชุมรับทราบดวยเอกสาร
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แนวทางการติดตามและประเมินผลของกองทุนสงเสริม ววน.

รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย รักษาการรองผูอำนวยการดานการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม และเครือขาย และผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
เครือขาย นำเสนอดวยเอกสาร ดังนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) ไดรับบทบาทหลักในการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร วิจัย และ
นวั ต กรรมของประเทศ โดยมี ภ ารกิ จ สำคั ญ หลักๆ ไดแก การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การสนับสนุนระบบการจัดสรรงบประมาณวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมในรูปแบบใหมที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงการติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์ ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ตามมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562 กำหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรมซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและ
ประสบการณสูงดานการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งสภานโยบายแตงตั้งเปนประธานกรรมการ ผูแทนจากหนวยงาน
ตางๆ อาทิ ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผูแทน
สำนักงบประมาณ ผูแทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน และผูทรงคุณวุฒิอื่นที่
มีความรูและประสบการณสูงดานการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดาน
สังคมศาสตรและดานมนุษยศาสตร ซึ่งสภานโยบายแตงตั้งจำนวนไมนอยกวาสี่คน แตไมเกินเกาคนเป น
กรรมการ และใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
แตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการได นั้น ประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ ไดลงนามคำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ที่
8/2562 เรื่องแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดัง
แสดงในรูปที่ 1

-19โดยมีอำนาจหนาที่ ดังนี้
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2. ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการสนับสนุน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อเสนอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติตอไป
4. เสนอแนะต อ สภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมแห ง ชาติ หรื อ
คณะกรรมการส งเสริ มวิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวัตกรรม เพื่อพิจ ารณาสั่งใหแกไขหรือชะลอหรือยุติการ
ดำเนินการสนับสนุนทุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของหนวยบริหารและจัดการทุน ที่
ใหแกหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในกรณีที่พบปญหาการทุจริตในการสนับสนุนทุน
5. ปฏิ บ ั ติ หนา ที ่อื ่ นที ่ส ภานโยบาย หรือคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม
มอบหมาย
ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกรที่ 24 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบการแตงตั้งภารกิจติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานในระบบ ววน. และสนับสนุนการติดตาม และประเมินผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทำหนาที่เ ป น
เลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และมอบหมายใหฝายเลขานุการดำเนินการศึกษารูปแบบ
การติดตามและประเมินผลของไทยและตางประเทศ อาทิเชน ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ และประเทศ
สิงคโปร เพื่อนำมาออกแบบการติดตามและประเมินผลการวิจัย และนวัต กรรมที่เหมาะสมกั บบริบ ทของ
ประเทศไทย ภารกิจติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานในระบบ ววน. สกสว. ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการ ไดดำเนินการศึกษาขอมูลแนวทางการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่
ได ร ั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ จนได แ นวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ
หนวยงาน และการประเมินผลลัพธและผลกระทบของแผนงานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ไดรับเงิน
งบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลในการ
ประชุ ม คณะกรรมการ ครั ้ ง ที่ 2/2563 เมื ่ อ วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2563 และครั ้ ง ที่ 3/2563 เมื่ อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ที่ประชุมรับทราบดวยเอกสาร
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เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1

การแตงตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผูอำนวยการ
สกสว.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา ตามที่ไดมีการประกาศเรื่องแตงตั้ง
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ลงวันที่ 9 ตุลาคม

-202563 แตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ สกสว. โดยใหมีวาระการ
ดำรงตำแหนงสี่ปนับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป เพื่อใหการกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานและกรอบวงเงินคาตอบแทนของผูอำนวยการ สกสว. เปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบกับ
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
มอบหมายให นางแนงนอย เวทยพงษ และ ศาสตราจารย ดร.อัญญา ขันธวิทย เปนคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานของผูอำนวยการ สกสว.
คณะกรรมการส งเสริมวิ ทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม (กสว.) จึงไดมีมติในการประชุม ครั้งที่
11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ใหแตงตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ
ผูอำนวยการ สกสว. ประกอบดวย ผูแทนจากคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 2 คน
ผูแทนจากคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. 2 คน โดยมีรองผูอำนวยการ สกสว. ดานการดำเนินการกองทุน
และอำนวยการ เปนเลขานุการ และมีผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน เปนผูชวยเลขานุการ
นั้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ไดมีขอสังเกตที่เกี่ยวของกับอำนาจในการแตงตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผูอำนวยการ
สกสว. ในประเด็นทางขอกฎหมาย ดังนี้
1) มาตรา 47 ประกอบมาตรา 25(4)(ข) ของ พ.ร.บ.สภานโยบายฯ กำหนดให ค ณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. มีหนาที่และอำนาจในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอบังคับ สกสว. ในการสรร
หา แตงตั้ง และการถอดถอน ผอ.สกสว. การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สกสว.
2) มาตรา 49 ประกอบมาตรา 36 กำหนดใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เปนผูกำหนดอัตรา
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ ผอ.สกสว. ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
3) มาตรา 48 วรรคทาย ประกอบขอ 17 ของประกาศ กสว. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ผอ.
สกสว. พ.ศ. 2563 ระบุ ให คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เจรจาตอรองเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนที่
เหมาะสม ผลประโยชนตอบแทนอื่นของ ผอ.สกสว. เพื่อจัดทำสัญญาจาง ซึ่งประกอบดวย วัตถุประสงคการ
ปฏิบัติงาน เปาหมายตัวชี้วัดผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินเดือนของ ผอ. สกสว.

มติของคณะกรรมการ
1. รับทราบการแตงตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผูอำนวยการ สกสว. จาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563
2. คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มีความเห็นแยงในประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับอำนาจใน
การแตงตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผูอำนวยการ สกสว.
3. มอบหมายให ฝ  า ยเลขานุ ก ารดำเนิ น การจั ด ทำร า งจดหมายเรี ย นประธานกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อแจงความเห็นของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เพื่อหารือเกี่ยวกับ
ประเด็นขอกฎหมายดังกลาว และใหประธานกรรมการอำนวยการ สกสว. พิจารณาลงนามในรางจดหมาย
ดังกลาวตอไป
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การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝ า ยเลขานุ ก ารขอนำเรี ย นเสนอ คณะกรรมการอำนวยการ สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อโปรดพิจารณาการนัดหมายการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันศุกรที่ 8
มกราคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สกสว.

มติของคณะกรรมการ
เห็ น ชอบการนั ด หมายการประชุ ม คณะกรรมการอำนวยการ สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2564 วันศุกรที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ตามที่ฝาย
เลขานุการนำเสนอ

เลิกประชุม

เวลา 12.20 น.

นางสาวกนิษฐา จันทรแตง
นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
ผู  อ ำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

