รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ครั้งที่ 6/2564
วันศุกรที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผานระบบการประชุมออนไลน
*******************************************
ที่ปรึกษาและกรรมการผูมาประชุม
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.นิพนธ พัวพงศกร
11. รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน
12. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล

ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม

ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท
ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล

รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
ที่ปรึกษาผูอำนวยการ สกสว.
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
ผูเชี่ยวชาญระดับสูง
รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานกำลังคนและสถาบันความรู

-28. ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร
9. ดร.เอก จินดาพล
10. รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
11. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
12. นางสุรีรัตน ชะนะมา
13. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
14. นางสาวขวัญลดา จันทรทรงกลด
15. ดร.ฉัตรฉวี คงดี
16. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
17. นางสาวนิศารัฐ พรศิริประเสริฐ
18. นางสาววิภาวี มะมา
19. นางสาวฐิติมา พิกุลทอง
20. นางสาวเวธนี ตั้งสินมั่นคง
21. นายปกรัฐ กนกธนาพร
22. นายอนุกูล สุวรรณ
23. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
24. นางศุภวีรินทร หอทอง
25. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
26. นางสาววริศรา ชื่นอารมย

รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานความสามารถในการแขงขัน
รองผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรขอมูล
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรการสื่อสาร
ผูชวยผูอำนวยการสำนักกลยุทธและพัฒนากองทุน
ผูชวยผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร
ผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาซอฟตแวร
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร
ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
ดร.นริสรา เมืองสวาง

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการฯ กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

สรุปมติสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.)

รศ.ดร.ป ท มาวดี โพชนุ ก ู ล ผู  อ ำนวยการ สกสว. นำเสนอว า ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกรที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีมติสำคัญ
เพื่อให สกสว. ดำเนินการตอไป ดังนี้
1. เห็นชอบการปรับการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ที่ยื่นของบประมาณผาน
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ฝายเลขานุการ
นำเสนอ
2. เรื่อง แนวทางการจัดการโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ และมาตรการสำหรับโครงการลาชาและ
ผิดสัญญา มีมติ ดังนี้
2.1 รับทราบการดำเนินการตามมติการประชุม กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2564 ในการแจงผลการพิจารณาการดำเนินการสำหรับนักวิจัยในโครงการวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญา
ที่ขอรับทุนจากหนวยบริหารและจัดการทุน
2.2 เห็นชอบแนวทางเชิงหลักการเพิ่มเติม สำหรับนักวิจัยในโครงการวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิด
สัญญา ดังตอไปนี้
2.2.1 กรณีนักวิจัยที่สงผลงานลาชาและผิดสัญญา ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถควบคุม
ไดในการดำเนินการโครงการวิจัย ทำใหไมสามารถสงผลงานตามที่ระบุในสัญญารับทุน แตยังคงมีความมุงมั่น
ในการทำงานวิจัย และประสานกับ สกว. (สกสว.) มาโดยตลอด และสามารถตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ
นานาชาติ หรือสามารถสงมอบผลงานตามที่ สกว. ยอมรับใหปดโครงการไดในที่สุด เห็นชอบการกำหนด
ระยะเวลาโครงการเพิ่มเติมจำนวน 2 เทาของระยะเวลาโครงการที่กำหนดไวในสัญญา หากพนจากนั้นไปจึงถือ
วาลาชาและผิดสัญญา ใหดำเนินมาตรการตามมติ กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
2.2.2 กรณี ท ี ่ น ั ก วิ จ ั ย ส ง ผลงานล า ช า และผิ ด สั ญ ญา โดยได ร ั บ การจั ด สรรทุ น วิ จั ย
จาก PMU ร ว มกั บ แหล งทุ น ภายนอกของภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 และเริ่ ม
ดำเนินงานตามโครงการวิจัย แลว เห็นชอบใหปรับมาตรการที่ กำหนดใหน ักวิ จัยชะลอการรั บทุนวิจั ย ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนชะลอการรับทุนวิจัยในปงบประมาณถัดไปเปนระยะเวลา 1 ป
2.3 มอบหมายใหผูอำนวยการ สกสว. พิจารณาดำเนินการตามแนวทางและหลักการที่ กสว.
กำหนด เพื่อนำไปใชเปนแนวปฏิบัติสำหรับกรณีอื่นไดโดยอนุโลม
3. เห็นชอบในหลักการใหกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนโครงการจัดตั้ง
ศู น ย ไซโคลตรอนเพื ่อพั ฒ นาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทยและการฉายรังสีในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
4. อนุมัติการกำหนดระยะเวลาของคำรับรองสำหรับทุนสนับสนุนงานเชิงพื้นฐาน (Fundamental
Fund) ใหมีระยะเวลาคำรับรอง 2 ป โดยใหแผนงานและโครงการภายใตคำรับรองมีระยะเวลา 1 ป ทั้งนี้
หัวหนาหนวยงานสามารถอนุมัติขยายเวลาแผนงานและโครงการไดครั้งละไมเกิน 6 เดือน แตไมเกินระยะเวลา
ตามคำรับรอง และใหหนวยงานสงรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน ตามที่กำหนด

-45. เห็นชอบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการเงิน ประจำปบัญชี 2564 ตั้งแตวันที่
1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2565
6. เห็นชอบ (ราง) แผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ.
2564-2568 ตามที่สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) นำเสนอ
7. เห็นชอบรางแผนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 – 2565 และขอใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) รับความเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณารวมถึงปรับแกไขขอความเพื่อใหสอดคลองกับแผนระดับประเทศตอไป

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรเตรียมขอมูลเพื่อการ
นำเสนอ ดังนี้
1.1 งบประมาณในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที ่ ย ั งไม ได เบิกจายออกจากหนว ยงานใหทุน
(Funding Agency)
1.2 งบประมาณที่เสนอขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนงบประมาณที่ผูกพันตามสัญญา
ผูกพันตอเนื่อง หรืองบประมาณที่ไดเริ่มโครงการในระยะที่ 1 แลว หากไมเริ่มดำเนินการตอในระยะที่ 2
อาจจะทำใหเกิดความเสียหาย เพื่อแสดงใหเห็นวางบประมาณที่ได ไมสามารถใชกับโครงการใหมไดมากนัก
1.3 ในชวงระยะเวลา 2 ปงบประมาณที่ผานมา กองทุนสงเสริม ววน. ควรแสดงผลผลิตและ
ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยและนวัตกรรม ที่เห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน หรือนวัตกรรมที่จะสามารถนำไปตอยอดได
ในอนาคต ทั้งนี้ อาจศึกษาพื้นที่จังหวัดที่กรรมาธิการชุดนั้นประจำอยู และยกตัวอยางนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดนั้น เพื่อแสดงใหคณะกรรมาธิการเห็นภาพไดชัดเจน
2. ขอ 2.2.1 ที่ระบุวา “กรณีนักวิจัยที่สงผลงานลาชาและผิดสัญญา ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม
สามารถควบคุมไดในการดำเนินการโครงการวิจัย ทำใหไมสามารถสงผลงานตามที่ระบุในสัญญารับทุน แต
ยังคงมีความมุงมั่นในการทำงานวิจัย และประสานกับ สกว. (สกสว.) มาโดยตลอด และสามารถตีพิมพผลงาน
ในวารสารวิ ชาการนานาชาติ หรื อสามารถส งมอบผลงานตามที่ สกว. ยอมรับ ให ป  ดโครงการได ในที่สุด
เห็นชอบการกำหนดระยะเวลาโครงการเพิ่มเติมรวมเปนจำนวน 2 เทาของระยะเวลาโครงการที่กำหนดไวใน
สัญญา หากพนจากนั้นไปจึงถือวาลาชาและผิดสัญญา ใหดำเนินมาตรการตามมติ กสว.ครั้งที่ 4/2564 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564” มีขอสังเกต ดังนี้
2.1 กรณีดังกลาวใชกับทุกกรณี หรือเฉพาะนักวิจัยที่มีการยื่นอุทธรณเขามายัง สกสว. โดย
ผูอำนวยการ สกสว. ตอบวา ใชกับทุกกรณี โดยจะมีการนำไปพิจารณาและทบทวนใชกับนักวิจัยทุกโครงการ
ตอไป
2.2 ควรแกไขขอความเปน “เห็นชอบการกำหนดระยะเวลาโครงการเพิ่มเติมจำนวน 1 เทา
ของระยะเวลาโครงการที่กำหนดไวในสัญญา”

มติที่ประชุม

รับทราบ

-5-

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นางอภิ ร ดี ยิ ้ ม ละมั ย รองผู  อ ำนวยการสำนั ก บริ ห ารและพั ฒ นาองค ก ร นำเสนอร า งรายงาน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตอที่ประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีการแกไข ดังนี้
1. หน า 6 ให ตั ดตารางการสรุ ป Timeline ในช ว งการประกาศใชแผน BCP ออก และระบุ ว า
“สกสว. ไดมีการนำเสนอ การสรุป Timeline ในชวงการประกาศใชแผน BCP ตอที่ประชุม”
2. มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต
โครงสรางองคกรใหม และระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง รายงานสถานะและผลการดำเนิน งานในการติ ด ตาม
โครงการวิจัยที่ผิดสัญญาและลาชา แกไขเปน “รับทราบ และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตาม
ความเห็นและขอเสนอแนะ”

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

สรุปผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่คณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
ไดมีการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีมติให สกสว. ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
และนำเสนอความกาวหนาการดำเนินงานใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ สกสว. (วาระลับ)
ประธานกรรมการอำนวยการ สกสว. ไดลงนามใน “ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอำนวยการ สกสว. พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน และผูบริหาร สกสว.
ไตรมาสที่ 3 – 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการ ดังนี้
2.1 คณะทำงานขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสรางฯ ไดจัดประชุม เรื่อง หลักการประเมิน ผล
ปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหคณะผูวิจัยอธิบายวิธีการจัดทำเปาหมายตัวชี้วัดของสวนงานและ
รายบุคคล ใหแกบุคลากร สกสว. ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2.2 คณะผูวิจัยไดประชุมเพื่อทำความเขาใจรวมกับบุคลากร สกสว. ในแตละสำนัก กลุมภารกิจ
และหนวย เพื่อจัดทำตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รวมถึงทำความเขาใจเรื่องสมรรถนะและแผนการพัฒนาที่จะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ระหวางวันที่ 18-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2.3 คณะผูวิจัยไดประชุมรวมกับผูอำนวยการ สกสว. และรองผูอำนวยการ สกสว. เพื่อสรุปคา
เปาหมาย และผูรับผิดชอบในแตละเปาหมายในกลยุทธ รวมถึงคาน้ำหนักในแตละเปาหมาย ระหวางวันที่
18-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

-62.4 พนักงาน สกสว. จัดทำแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในแบบฟอรมการประเมินผลงานแบบ KPIs (รอยละ 70) และแบบฟอรมการประเมินผลเพื่อพัฒ นา
ตนเอง (รอยละ 10) และรวบรวมใหผูวิจัยระหวางวันที่ 26-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2.5 คณะผูวิจัยประชุมรวมกับบุคลากร สกสว. ในแตละสำนัก กลุมภารกิจ และหนวย เพื่อ
ทบทวน และตรวจสอบตัวชี้วัด และคาเปาหมายรายบุคคล ระหวางวันที่ 24-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2.6 คณะผูวิจัยประชุมรวมกับบุคลากร สกสว. ในแตละสำนัก กลุมภารกิจ และหนวย เพื่อตรวจสอบ
Vertical & Horizontal Alignment รวมถึงกำหนด Handicap ระหวางวันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ.2564
2.7 คณะผูวิจัยประชุมรวมกับผูอำนวยการ สกสว. และรองผูอำนวยการ สกสว. เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
2.8 คณะผูวิจัยจะสรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป พ.ศ. 2564 รายบุคคล ในวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
3. เรื่อง (ราง) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2) ประธานกรรมการอำนวยการ สกสว. ไดลงนาม “ประกาศ
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2)”
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
4. เรื่อง รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อน การดำเนินงานภายใตโครงสรางองคกรใหม
จะนำเสนอแนวทางการบริหารงานของกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. จำนวน 3 กลุมภารกิจ ในระเบียบวาระที่
3.4 ดังนี้
4.1 กลุมภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.2 กลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานกำลังคน และสถาบันความรู
4.3 กลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานความสามารถในการแขงขัน

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ขอทราบวาหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จะตองพิจารณากฎระเบียบแทน
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผูบริหาร
สกสว. ไตรมาสที่ 3 – 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และความก า วหน า การขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งานภายใต
โครงสร างองค กรใหม และนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เพื่อใหความเห็นชอบดวยหรือไม โดย
ผูอำนวยการ สกสว. และ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ แจงวา การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใตโครงสรางองคกร
ใหม จะมี การทำงานในหลายมิ ติ ประกอบดว ย 1) การจัดตั้งคณะทำงานขับ เคลื่อนฯ ซึ่งมีอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล 2-3 คน รวมอยูดวย 2) การดำเนินงานทั้ง 2 เรื่อง จะมีการนำเสนอตอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล และนำความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ใหคณะผูวิจัยดำเนินการตอ และ 3) มีการหารือจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่มี ความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ ทั้งนี้ สกสว. จะประมวลขอมูล ทั้ง 3 สวน และรายงานต อ
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เปนระยะ เชนในระเบียบวาระที่ 3.2

-72. ขอใหตรวจสอบขอมูลรายงานประจำปของ สกสว. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วา การตั้ง
โปรแกรม 17 ของแผนดาน ววน. อยูในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ตาม
หลักการเมื่อสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปแลว จะไมสามารถปรับ
โปรแกรมระหวางปงบประมาณ โดย ผูอำนวยการ สกสว. ไดแจงขอมูลวา กสว. เห็นชอบหลักการของการตั้ง
โปรแกรม 17 ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งอยูในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาลไดมีนโยบายใหตัดเงินโอนเขาไปที่สำนักงบประมาณ เพื่อ
ใชสำหรับแกไขปญหาโรคโควิด-19 แต สกสว. ไดประสานผานกระทรวง อว. ขอไมสงเงินคืนในสวนดังกลาว
เนื่องจากขอปรับใชงบประมาณในโปรแกรมที่ 17 ซึ่งเกี่ยวของกับการแกไขปญหาโรคโควิด-19 และไดรับความ
เห็นชอบแลว

มติที่ประชุม

รั บ ทราบและมอบหมายให สกสว. พิ จ ารณาดำเนิ น การตามความเห็ น และ
ขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 3.2

รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใตโครงสรางองคกรใหม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบใหกำหนดการจัดแบง
ส ว นงานโครงสร า งองค กร และเห็ น ชอบในหลักการกำหนดกรอบอัตรากำลัง โดยมีเงื่อนไขหลักการให
ผูอำนวยการ สกสว. ดำเนินการปรับเปลี่ยนเขาสูโครงสรางใหม โดยกำหนดระยะเวลาทดลอง ภายในวันที่ 30
กันยายน พ.ศ.2564 และหลักการใหจัดทำขอเสนอการปรับปรุงขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของใหสอดคลอง
กับโครงสรางใหมและกลไกการบริหารงานตอไป และมอบหมายใหฝายเลขานุการนำผลความกาวหนาการ
ขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสรางองคกร มารายงานตอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. อยางสม่ำเสมอ
สกสว. เสนอผลการดำเนินการในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ สกสว. ปงบประมาณ พ.ศ 2564 - 2566 ในรอบเดือนพฤษภาคม มี
การสื่อสารและสรางการมีสวนรวมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ สกสว. ใน 2 ประเด็น ไดแก 1) การสรางความ
เขาใจรวมกันและการนิยาม เรื่อง Corporate KPI และ 2) แนวทางการทำงานเพื่อให Corporate KPI บรรลุ
เปาหมาย
2. การขับเคลื่อนโครงสรางใหมของ สกสว. ดวยการจัดเวทีทำความเขาใจและทบทวน RASIC ระดับ
องคกร เพื่อทบทวนและกำหนด Work Process ที่เหมาะสมในการทำงานแบบ Matrix ดำเนินการดังนี้
2.1 กำหนดโครงสรางออกเปน 6 สำนัก 2 หนวยงาน และ 4 กลุมภารกิจ พรอมบทบาทหนาที่
และวิธีการเบื้องตนในการทำงานรวมกัน และทุกสวนงานจัดทำเปาหมาย ภารกิจ และ RASIC
2.2 แต ล ะส ว นงานจั ด ทำคู  ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน (ร า งแรก) (วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย และ
กระบวนงาน หลัก) เพื่อนำเสนอ TRIS ตามตัวชี้วัด
2.3 ทดลองทำงานตามโครงสรางใหม โดยหา Work Process รวมกัน โดยเฉพาะจุดเชื่อมต อบน
Matrix มีเวทีหารือรวมกันระหวางสำนัก และกลุมภารกิจ โดยมีผูอำนวยการ สกสว. เปนประธาน

-82.4 กำลังทำความเขาใจรวมกัน และทบทวน RASIC ระดับองคกร เพื่อระบุ Core Process ของ
องคกร และบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงหารือกลไกการทำงานรวมกัน ดำเนินการแลว 2 ครั้ง และจะ
ดำเนินการอีกไมเกิน 2 ครั้ง
3. การศึกษาและออกแบบของผูวิจัย เพื่อเสนอการกำหนดระดับตำแหนง Career Path และการ
เขาสูตำแหนงที่เหมาะสมตามโครงสรางใหม ดำเนินการดังนี้
3.1 จัดบุคลากรตามโครงสรางใหม เพื่อทดลองทำงานตามโครงสรางใหม
3.2 ขอความเห็นชอบปรับระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เกี่ยวกับตำแหนง เงินเดือน
ในเบื้องตน เพื่อใหสอดรับกับแนวทางบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามโครงสรางใหม
3.3 อยูระหวางการทบทวนอัต รากำลั งในภาพรวม เสนอคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม
องคการมหาชน (กพม.) เพื่อเสนอ ครม. โดยมีการหารือกับสำนักงาน ก.พ.ร. อยางใกลชิด และใหขอมูลตามที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตองการ ทั้งนี้คาดวาคณะอนุกรรมการของ กพม.
(อกพม.) จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในชวงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2564
3.4 อยูระหวางการศึกษาวิจัยของผูวิจัยโครงการออกแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิง
กลยุทธ (Performance Management System; PMS) เพื่อขับเคลื ่ อนโครงสรางฯ โดยมีการพิจารณาให
ความเห็ น ทบทวน และเสนอแนะต อการออกแบบระดับตำแหนง และอยูร ะหวางการออกแบบ Career
Path โดยใชการศึกษาเปรียบเทียบ และหลักการบริหารองคกรยุคใหม และศึกษาออกแบบแนวทางการเขาสู
ตำแหนง เพื่อแตงตั้งผูบริหารระดับตน (Team Leader) มาหนุนเสริมคณะผูบริหาร ทั้งนี้ จะตองนำเขาสูการ
พิจารณาของคณะทำงานขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสรางฯ อาจนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
3.5 ความกาวหนาการจัด TEAM LEADERS สำหรับชวงเปลี่ยนผานโครงสราง (8 กุมภาพันธ –
30 กันยายน พ.ศ. 2564 ดำเนินการดังนี้
1) กลุมตำแหนงบริหาร ประกอบดวย
1.1) ผูอำนวยการ สกสว.
1.2) รองผูอำนวยการ สกสว. (Full-time จำนวน 3 คน และ รอยละ 80 จำนวน 1 คน)
1.3) ผูอำนวยการสำนัก ผูอำนวยการกลุมภารกิจ และผูอำนวยการหนวยงาน
1.4) รองผู  อำนวยการสำนั ก รองผูอำนวยการกลุ มภารกิจ และรองผู อ ำนวยการ
หนวยงาน (มีไดมากกวา 1 คน ตอสำนัก/กลุมภารกิจ/หนวยงาน) ขณะนี้กลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดาน
สั งคม สิ ่ งแวดล อม เชิ งพื ้ น ที ่ และลดความเหลื่อมล้ำ ยังไมมีผ ูอำนวยการและรองผูอำนวยการ ขณะนี้
ผูอำนวยการ สกสว. เปนผูกำกับดูแล ทั้งนี้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จะมีผูมาดำรงตำแหนงรักษาการ
รองผูอำนวยการกลุมภารกิจ
1.5) ผูชวยผูอำนวยการสำนัก ผูชวยผูอำนวยการกลุมภารกิจ และผูชวยผูอำนวยการ
หนวยงาน (มีไดมากกวา 1 คน ตอสำนัก/กลุมภารกิจ/หนวยงาน)
2) กลุมตำแหนงวิชาการ (ระดับสูง) ประกอบดวย
2.1) ที่ปรึกษาผูอำนวยการ หรือ ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
2.2) ผูเชี่ยวชาญระดับสูง
2.3) ผูเชี่ยวชาญ

-94. Skills & Systems ประกอบดวยความกาวหนาโครงการศึกษาและออกแบบระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนโครงสรางองคกรแบบแมทริกซไปสูองคกรสมรรถนะสูง และการเริ่มจัดทำระบบ
ขอมูลสารสนเทศ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนที่ปรึกษา
4.1 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
1) ดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนการปรับโครงสรางฯ รวมกับงานทรัพยากรบุคคล
2) คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เห็นชอบหลักการ และหลักเกณฑวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบงออกเปน 2 สวน ตามโครงสรางเดิม และตามโครงสรางใหม
3) อยูระหวางการจัดทำเปาหมายและตัวชี้วัดการประเมินรายสวนงานและรายบุคคลโดย
ผูวิจัยหารือรวมกับสวนงาน
4) คาดวาจะได Performance Agreement (PA) รายคน
4.2 ระบบ Digital Architecture
1) ดำเนินการโดยคณะทำงานระบบขอมูล (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ Intelligence Unit)
2) หารือรวมกับ Users (ทุกสวนงาน) เพื่อจัดทำ Conceptual Framework
3) เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนที่ปรึกษา
4.3 แนวทางการพัฒนาตนเอง (ผานการประเมินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
1) เชื่อมโยงกับคานิยมองคกร TSRI
2) Flexibility เพื่อส งเสริ มให พัฒนาตนเองให เหมาะสมกับตนเอง หรือตำแหน งงานตนเอง
(Individual Development Plan, IDP)
3) ในเบื้องตน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการอบรมที่ HR จัด เปนการสงเสริมการ
ทำงานตามโครงสรางใหม (Agile Organization – Agile Mindset)
4.4 การพัฒนา Skill พนักงาน (ขับเคลื่อนเต็มรูปในปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
1) อยูระหวางรอผลการวิเคราะหสมรรถนะประจำตำแหนง
2) จัดทำ “แผนการพัฒนาคน” เปน phase ในอีก 3 ป
3) สราง “กำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง” ผาน Degree/High Quality Short-Course
5. อุปสรรค แนวทางแกไข ขอเสนอแนะ
5.1 การสื่อสาร ทำความเขาใจ ออกแบบวิธีการทำงานรวมกัน ตลอดจนหนุนเสริมชวยเหลือกัน
ระหวางสวนงาน
5.2 การลดความซ้ำซอนหรือปริมาณในการขอขอมูลจาก PMUs – หนวยงาน (ตองเรงขับเคลื่อน
เรื่อง Data Alignment – Data System)
5.3 พนักงานบางสวนมีความกดดันในการทำงานตามโครงสรางใหม ที่มีความตางจากที่คาดหวัง
ตอผูบริหารที่จะ Lead & Listen – Guiding – Make Decision
5.4 การออกแบบวิ ธ ี ก ารบริ ห ารงบประมาณขาลงที ่ มี ป ระสิ ทธิภ าพยิ ่ งขึ้ น ลดขั้น ตอน ลด
รายละเอียดที่ไมจำเปน ซึ่งตองออกแบบรวมกันในลักษณะที่ยังตอบสนองหนวยงานนโยบาย เชน สำนัก
งบประมาณ เปนตน ซึ่งจะเกี่ยวของกับภาระงานของสำนัก และกลุมภารกิจหลายสวนงาน
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรวางระบบสารสนเทศในการเก็บขอมูล เพื่อลดการขอขอมูลจากหนวยงานภายนอกหลาย
ครั้ง และควรมีการบันทึกขอมูลโครงการผูกพันตอเนื่องในแตละป เพื่อที่จะสามารถรวบรวมขอมูลโครงการจาก
ระบบทั้งหมด และสามารถคนหาขอมูลของโครงการได ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศของ สกสว. อาจวางระบบให
เชื่อมตอกับระบบของหนวยงานอื่นที่มีการทำระบบไวอยูแลว และดึงขอมูลมาใชตอยอดกับระบบของ สกสว.
2. ควรทำใหวิธีการทำงานและระบบการทำงานกับผูมีสวนไดสวนเสียมีความชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ
เพื่อใหพนักงาน สกสว. ไดรูวาจะตองทำงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร และลดปญหาที่พนักงาน
บางสวนมีความกดดันในการทำงานภายใตโครงสรางใหมที่มีความคาดหวังสูง รวมถึงลดความสับสนที่เกิดจาก
การทำงานภายใตโครงสรางระบบ Matrix System
3. การทำงานของ สกสว. ที่ตองเกี่ยวของซอนทับกัน 4 ปงบประมาณ สกสว. ควรใหน้ำหนักในการ
ติดตามการเบิ กจ ายงบประมาณด าน ววน. ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเก็ บผลผลิ ตและผลลั พธ ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากกวาการจัดทำแผนดาน ววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และการจัดทำคำขอ
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผูอำนวยการ สอวช. ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา การจัดทำแผนดาน ววน. สอวช.
ไดมีการทำงานรวมกับ สกสว. โดย สกสว. ควรใหน้ำหนักในการทำงานรวมกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)
4. ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรของ สกสว. ไปพร อ มกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยพนั ก งานจะต อ งจั ด ทำ
แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Action Plan) สวนสำนักงานจะตองมี กระบวนการบริห ารผลการ
ปฏิบัติงานที่ชวยใหบุคลากรไดกำหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานของตนเองใหสอดคลองกับเปาหมายเชิงกล
ยุทธของ สกสว. และตามหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางมี
ระบบ (Individual Action and Development Plan) เนื่องจากการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Competency)
ของบุคลากร เปนเรื่องสำคัญ

มติที่ประชุม

รั บ ทราบและมอบหมายให สกสว. พิ จ ารณาดำเนิ น การตามความเห็ น และ
ขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 3.3

รายงานสถานะและผลการดำเนิ น งานในการติ ด ตามโครงการวิ จ ั ย ที่
ผิดสัญญาและลาชา

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีมติเกี่ยวเนื่อง
กับนักวิจัยในโครงการวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญา และแนวทางปฏิบัติการขยายระยะเวลาโครงการวิจัย
ที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ดังตอไปนี้
1. กสว. มีมติเห็นชอบแนวทางเชิงหลักการเพิ่มเติม สำหรับนักวิจัยในโครงการวิจัยที่มีสถานะลาชา
และผิดสัญญา ดังนี้

-111.1 กรณีนักวิจัยที่สงผลงานลาชาและผิดสัญญา ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถควบคุมไดใน
การดำเนินการโครงการวิจัย จึงไมสามารถสงผลงานตามที่ระบุในสัญญารับทุน แตยังคงมีความมุงมั่นในการ
ทำงานวิจัย และประสานกับ สกว. มาโดยตลอด และสามารถตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ หรือ
สามารถสงมอบผลงานตามที่ สกว. ยอมรับใหปดโครงการไดในที่สุด ขอความเห็นชอบการกำหนดระยะเวลา
โครงการเพิ่มเติมรวมเปนจำนวน 2 เทาของระยะเวลาที่กำหนดไวในสัญญา หากพนจากนั้นไปจึงถือวาลาชา
และผิดสัญญา ใหดำเนินมาตรการตามมติ กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
1.2 กรณีที่นักวิจัยสงผลงานลาชาและผิดสัญญา โดยไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจาก PMU รวมกับ
แหล ง ทุ น ภายนอกของภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และเริ ่ ม ดำเนิ น งานตาม
โครงการวิจัยแลว ขอความเห็นชอบใหปรับมาตรการที่กำหนดใหนักวิจัยชะลอการรับทุนวิจัย ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เปนชะลอการรับทุนวิจัยในปงบประมาณถัดไปเปนระยะเวลา 1 ป
1.3 ใหผูอำนวยการ สกสว. พิจารณาดำเนินการตามแนวทางและหลักการที่ กสว. กำหนด และ
นำไปเปนแนวปฏิบัติสำหรับกรณีอื่นไดโดยอนุโลม
2. กสว. มี ม ติ เ ห็ น ชอบแนวทางปฏิ บ ั ต ิ ก ารขยายระยะเวลาโครงการวิ จ ั ย ที ่ ก ำลั ง ดำเนิ น การ
(Ongoing) เปนกรณีพิเศษ ดังนี้
2.1 กรณีโครงการวิจัย ใหขยายระยะเวลาโครงการไดไมเกินรอยละ 50 ของระยะเวลาโครงการ
โดยขยายเวลาไดครั้งละ 6 เดือน
2.2 กรณีโครการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) ใหขยายระยะเวลาโครงการไดเพิ่มเติมไมเกิน 1 ป โดยขยายเวลาไดครั้งละ 6 เดือน
2.3 ขอให สกสว. หารือรวมกับ วช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามแนวทาง และหลักการที่ กสว.
กำหนดและนำไปเปนแนวปฏิบัติ
ความกาวหนาในการดำเนินงาน มีดังนี้
1. จำนวนโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
1.1 โครงการวิ จ ั ย ที ่ ก ำลั ง ดำเนิ น การ (Ongoing) ของ สกสว. จำนวน 1,210 โครงการ
ประกอบดวย โครงการที่มีสถานะปกติจำนวน 102 โครงการ และโครงการที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญา รวม
1,108 โครงการ (โครงการลาชาจำนวน 62 โครงการ และผิดสัญญาจำนวน 1,046 โครงการ) โดยจำนวน
โครงการลดลงจากเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 จำนวน 141 โครงการ (หรือลดลงรอยละ10.44 ของจำนวน
โครงการ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564)
1.2 โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ของ วช. จำนวน 2,753 โครงการ ประกอบดวย
โครงการที่มีสถานะปกติจำนวน 1,178 โครงการ และโครงการที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญา รวม 1,575
โครงการ (โครงการลาชาจำนวน 524 โครงการ และผิดสัญญาจำนวน 1,051 โครงการ) โดยจำนวนโครงการ
ลดลงจากเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 จำนวน 19 โครงการ
2. ความกาวหนาในการดำเนินการตามมติ กสว. ดังนี้
2.1 เมื ่ อวั น ที ่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ไดส งหนังสือไปยั งหนว ยบริห ารและจั ด การทุ น
(PMU) เพื ่ อแจ งมติ ของ กสว. ครั ้ งที่ 4/2564 เมื่อวัน ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 และผลการพิจ ารณาการ
ดำเนินการสำหรับนักวิจัยในโครงการวิจัยที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญา ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
2.2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ไดสงหนังสือตอบกลับนักวิจัย จำนวน 3 ราย ที่ตอง
ชะลอการรับทุน 1 ป คือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งนักวิจัยไดมีห นังสื อมายัง สกสว. เพื่อขอความ
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จากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานและรับทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ตอไปได
2.3 เมื ่ อ วั น ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได ส  ง หนั ง สื อ ไปยั ง สำนั ก งานการวิ จั ย
แหงชาติ (วช.) เพื่อแจงมติของกสว. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกรที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งไดเห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติการขยายระยะเวลาโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) เปนกรณีพิเศษ

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. โครงการวิจัยที่ลาชาและผิดสัญญา ที่ สกสว. เปนผูดำเนินการอยูนั้น ควรกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการโครงการวิจัยเหลานี้ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 สวนโครงการที่ยังไมสามารถปด
ไดภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ควรจางบุคลากรเขามาดำเนินการในสวนนี้โดยเฉพาะ โดยมีเจาหนาที่ของ
สกสว. จำนวน 1 คน เปนผูประสานและตัดสินใจในการดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อเจาหนาที่ของ สกสว. จะได
ทำงานใหมของ สกสว. ไดรอยละ 100 ตั้งแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป
2. โครงการวิจัยที่ไดมอบหมายใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ดำเนินการ ไมควรใหเปนภาระ
ของเจาหนาที่ สกสว. มากนัก ทั้งนี้ อาจจางบุคลากรมาดำเนินการ และมีเจาหนาที่ สกสว. เปนผูประสานและ
ดูแล เชนเดียวกับขอเสนอแนะในขอที่ 1
3. กรณีมติของ กสว. ที่ระบุวา “กรณีนักวิจัยที่สงผลงานลาชาและผิดสัญญา ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ไมสามารถควบคุมไดในการดำเนินการโครงการวิจัย ทำใหไมสามารถสงผลงานตามที่ระบุในสัญญารับทุน แต
ยังคงมีความมุงมั่นในการทำงานวิจัย และประสานกับ สกว. (สกสว.) มาโดยตลอด และสามารถตีพิมพผลงาน
ในวารสารวิ ชาการนานาชาติ หรื อสามารถสงมอบผลงานตามที่ สกว. ยอมรับ ให ป  ดโครงการได ในที่สุด
เห็นชอบการกำหนดระยะเวลาโครงการเพิ่มเติมรวมเปนจำนวน 2 เทาของระยะเวลาโครงการที่กำหนดไวใน
สัญญา หากพนจากนั้นจึงถือวาผิดสัญญาและลาชา ใหดำเนินมาตรการตามมติ กสว. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่
23 เมษายน พ.ศ. 2564” จะดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขดังกลาวกับโครงการที่ผิดสัญญาและลาชาในจำนวน
1,036 โครงการ ดวย

มติที่ประชุม

รั บ ทราบและมอบหมายให สกสว. พิ จ ารณาดำเนิ น การตามความเห็ น และ
ขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 3.4

แนวทางการบริหารงานของกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2564 ไดมีขอเสนอแนะในระเบียบวาระเรื่อง รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต
โครงสรางองคกรใหมวา ในการประชุมครั้งตอ ๆ ไป ควรใหผูบริหารสำนัก และกลุมภารกิจ นำเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เรื่องแนวทางการบริหาร เพื่อจะไดใหขอเสนอแนะแนวทางการ
บริหารตอไป
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1. กลุมภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดร.ณิ ร วั ฒ น ธรรมจั กร รั กษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจ การพัฒ นาวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี นำเสนอสาระสำคัญของการบริหารกลุมภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในประเด็น
ตางๆ ดังนี้
1) คำจำกัดความของวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2) กิจกรรมสำคัญในระบบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุ ม STO Forum ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2564 และครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
4) สมาชิกของกลุมภารกิจและบทบาทหนาที่
2. กลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานกำลังคน และสถาบันความรู
รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานกำลังคนและ
สถาบันความรู นำเสนอสาระสำคัญของการบริหารกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานกำลังคน และสถาบัน
ความรู ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) แผนเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู
2) การสื่อสารกับหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
3) TSRI Engagement ประกอบดวย
- Weekly Team Meeting
- แนวทางการแบงกลุมผลผลิต
- คณะทำงาน Fundamental Fund
- คณะทำงาน NRIIS
4) Strategic Agenda Team (SAT) ดานมนุษยศาสตร - สังคมศาสตร และดานพลังงาน
5) การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) Project Planning ไดแก
- โครงการจัดทำฐานขอมูลและระบบคาดการณความตองการบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนาในประเด็นสำคัญ
- โครงการ Institute Multi Mentoring System (iMMS)
- โครงการ Thailand Knowledge Institute Ranking (TKIR)
- โครงการพัฒนากำลังคน ววน. เฉพาะดาน
3. กลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานความสามารถในการแขงขัน
ดร.เอก จินดาพล ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานความสามารถในการแขงขัน
นำเสนอสาระสำคัญของการบริหารกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานความสามารถในการแขงขัน ในประเด็น
ตางๆ ดังนี้
1) มุมมองของกลุมภารกิจ
2) What we do well
3) Do Now and Optimize Later
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
กลุมภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (O-Science)
1. โครงสร า งพื ้ นฐานด า นวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน ประเด็น สำคัญที่ควรครอบคลุ มการ
ดำเนินงานของทุกกลุมภารกิจ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ควรกำหนดคำจำกัดความของโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และระดับของโครงสราง
พื้นฐานที่ตองการศึกษาใหชัดเจน
1.2 ควรจัดทำขอมูลของระบบโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. ที่มีอยูเดิม เพื่อนำไปวิเคราะหขอมูลตอ
รวมทั ้ งวิ เ คราะห ความคุ  ม คา ของโครงสรางพื้น ฐานที่ มีอ ยูแลว และจะทำอยางไรให เ กิ ด
ประโยชนในการใชงาน
1.3 ควรวิเคราะหวาประเทศไทยควรมีโครงสรางพื้นฐานใหม อะไรบ าง และควรมีการลงทุ น
อยางไร เพื่อนำการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เปนจุดสำคัญในการพัฒนา ววน. ในอนาคต
1.4 ควรทำขอมูลโครงสรางพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับระบบ ววน. เพื่อรองรับการพัฒนา SMEs เนื่องจาก
SMEs ไมมีเงินลงทุนในดานนี้ หากสามารถเชื่อมขอมูลกับกองทุนและทำแนวการวิเคราะหได จะเปน
ขอมูลโครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ
2. สกสว. ควรเริ่มประเมินผลการใชงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทราบ
แนวทางการลงทุน และการนำงานวิจัยไปใชในการตอยอดในอนาคตได โดยการสรุปประเด็นสำคัญจากการ
ประชุม STO Forum เปนเรื่องที่ดี
3. สกสว. ควรหาแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณดานวิทยาศาสตร เขามาในกองทุนสงเสริม
ววน. โดยควรหารือกับสำนักงบประมาณตอไป
กลุมภารกิจการพัฒนา ววน.ดานกำลังคนและสถาบันความรู (O-Brain)
1. ควรตั้งเปาหมายของกลุมภารกิจวาจะดำเนินการอยางไร เพื่อใหสามารถผลิตนักวิจัยตอจำนวน
ประชากรไทยไดตามเปาหมายของประเทศ ซึ่งควรพัฒนาตั้งแตในระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี จนถึง
ระดับนักวิจัย โดยควรศึกษาวิธีการในการเพิ่มจำนวนนักวิจัยภายใตเงื่อนไขขอจำกัดของสภาวะเศรษฐกิจที่มี
อยางจำกัดในชวง 2-3 ปนี้
2. หากต องการเพิ่ มจำนวนนั กวิ จัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี อาจตองพิจ ารณาปรับ สัดสวน
โครงสรางการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ใหมีสัดสวนผูเรียนดานวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น หรือปรับการเรียนการ
สอนที่เอื้อตอการสรางนักวิจัยเพิ่มขึ้น
3. ควรมีวิธีพัฒนาขอเสนอโครงการ และการทำวิจัยของนักวิจัยรุนใหม
4. ควรกำหนดทิศทางของนักวิจัยในแตละบริบทใหชัดเจน
5. ควรพัฒนากำลังคนตั้งแตฐานราก เชน ในปจจุบันเรื่องการทองเที่ยว ยังไมมีนักวิจัยในระดับพื้นที่
เปนตน
6. ควรกำหนดประเด็นการวิจัยที่ตองการ เพื่อทำใหทราบวายังขาดกำลังคนในดานใด และการวิจัยใน
แตละประเด็นยังขาดสวนใด ซึ่งบทบาทของ ววน. ควรทำใหมีการนำงานวิจัยไปสูการใชประโยชนตอยอด
7. ควรสำรวจความตองการจากภาคเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทราบทิศทางการผลิตบุคลากรวิจัย โดย
อาจทำความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่กำหนดทิศทางของประเทศ
8. ควรกำหนดสัดสวนของงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยและพัฒนาใหเหมาะสม
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วิทยาศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
10. นโยบายระดับประเทศบางอยางอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เชน
การตอตาน GMO ทำใหนักวิจัยที่ศึกษาดานนี้ไมสามารถทำงานได เปนตน
กลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานความสามารถในการแขงขัน (O-Competitiveness)
1. ควรวิเคราะหและกำหนดบทบาทของหนวยงานในระบบ ววน. เพื่อชวยในการขับเคลื่อนระบบ
ววน. ไดอยางแทจริง
2. ควรนำงานวิจัยที่สามารถตอยอดใหเกิดประโยชนมาพิจารณา เพื่อจัดสรรงบประมาณใหแกหนวย
รับงบประมาณไดอยางเหมาะสมตอไป
3. สกสว. ควรหารื อกั บ ส ว นงานที่กำหนดแผนปฏิบ ัติ การของแตล ะกระทรวง เพื่อมุงเนน ให
ดำเนินงานตามหัวขอการวิจัยที่ตองการในทิศทางเดียวกัน และผนวกแผนของกระทรวงนั้น ๆ เขากับแผน
ววน. ตอไป
อื่นๆ
1. ควรพิจารณาแนวคิดในการบริหารในชวงระยะเวลา 2-3 ปขางหนา ซึ่งงบประมาณอาจไดรับนอยลง
2. ควรเริ่มสรางนักวิจัยที่มีคุณภาพอยางจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องจริยธรรมการวิจัย
3. ควรมีหลักเกณฑเพื่อใหสามารถใชจายเงินกองทุนไดคลองตัวกวาการใชระเบียบราชการ
4. ควรพิจารณาใหหนวยวิจัยสามารถนำเงินที่เหลือไปใชประโยชนพัฒนางานวิจัยอื่น ๆ ได แทนการ
คืนเงินคงเหลือเขากองทุนสงเสริม ววน.
5. การบริหารงานของกลุมภารกิจทั้งหมด ควรเชื่อมโยงการทำงานรวมกัน
6. ควรมีโครงการ Quick Win เพื่อทำใหผูมีสวนไดสวนเสียเห็นคุณคา และตองการมารวมงานกับ
สกสว. มากขึ้น

มติที่ประชุม

รั บ ทราบและมอบหมายให สกสว. พิ จ ารณาดำเนิ น การตามความเห็ น และ
ขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 3.5

หลักการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ สกสว.
ประจำป 2564

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนวาระลับ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

การขอสัตยาบันอนุมัติวงเงินคาตอบแทนเมื่อเลิกจาง และอนุมัติจายเงิน
คาตอบแทนเมื่อเลิกจางของพนักงานและลูกจาง สกสว.

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูเชี่ยวชาญระดับสูง นำเสนอวา ตามที่คณะกรรมการอำนวยการ
สกสว. ไดประกาศบังคับใช “ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. วาดวยสวัสดิการของพนักงานและ
ลูกจาง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 โดยระเบียบดังกลาว กำหนดใหผูปฏิบัติงาน สกสว. ที่มีสิทธิไดเงินคาตอบแทนเมื่อเลิกจ าง
สามารถเลือกรับสิทธิสวัสดิการเงินคาตอบแทนเมื่อเลิกจางเพื่อสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได
ซึ ่ งมี ผ ู  แจ งความประสงค เ ข า เป น สมาชิกกองทุน สำรองเลี้ย งชีพ จำนวน 119 คน และอนุมัติใหจ ายเงิน
คาตอบแทนเมื่อเลิกจาง จำนวน 117 คน โดย สกสว. มีผูปฏิบัติงานที่ไมไดรับเงินคาตอบแทนเมื่อเลิกจ าง
จำนวน 2 คน เนื่องจากมีอายุการทำงานในสำนักงานไมครบ 1 ป ตามเงื่อนไขในขอ 35 วรรคหนึ่งตามระเบียบฯ
ฉบับดังกลาว ซึ่งคิดเปนจำนวนเงิน 67,653,641.58 บาท โดย สกสว. ไดดำเนินการเบิกจายเขาบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยของพนักงานและลูกจาง สกสว. เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่ อ
ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไวในระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. วาดวยสวัสดิการของ
พนักงานและลูกจาง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563
ตามขอ 13 ของขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. วาดวยการบริหารจัดการ การเงิน การ
บัญชีและทรัพยสิน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 ไดกำหนด
เกี่ยวกับ การสั่งจายเงิน การสั่งซื้อสั่งจาง หรือกอหนี้ผูกพัน ดังนี้
“ขอ 13 สั่งจายเงิน การสั่งซื้อสั่งจาง หรือกอหนี้ผูกพันใหกระทำไดภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ
ใหผูอำนวยการมีอำนาจอนุมัติสั่งจายเงิน การสั่งซื้อสั่งจาง หรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงินไมเกินยี่สิบ
ลานบาท
กรณี ก ารสั ่ ง จ า ยเงิ น การสั ่ ง ซื ้ อ สั ่ ง จ า ง หรื อ ก อ หนี ้ ผ ู ก พั น เกิ น วงเงิ น ที ่ ก ำหนดตามวรรคสอง
ใหผูอำนวยการอนุมัติโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการอำนวยการ สกสว.”
เพื่อใหเปนไปตามขอ 13 แหงขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรมว า ด ว ยการบริห ารจัดการ การเงิน การบัญ ชีและทรัพยส ิน สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 สกสว. จึงมีความจำเปนตองเสนอให
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. พิจารณาใหสัตยาบัน วงเงินงบประมาณ จำนวน 67,653,641.58 บาท และ
การดำเนินการเบิกจายคาตอบแทนเมื่อเลิกจางดังกลาว
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรระบุแหลงที่มาของการจายเงิน เนื่องจากวงเงินที่ขออนุมัติจายมีวงเงินคาใชจายที่คอนขางสูง
โดย รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร แจงวาวงเงินสำรองเมื่อเลิกจางของพนักงานและลูกจาง สกสว. จะนำมาจาก
วงเงินรอยละ 10 ของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่โอนเปนคาใชจายของ สกสว. ตามมาตรา 71 วรรคสองแหง
พ.ร.บ. สภานโยบายฯ
2. หากมีการใชจายเงินจากรอยละ 10 ของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่โอนเปนคาใชจายของ สกสว.
ตามมาตรา 71 วรรคสองแหง พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ควรแจงตอ กสว. ดวย
3. ใหตรวจสอบขอมูลวา สกสว. ไดแจงกรอบวงเงินงบประมาณ และรายการคาใชจายของเงินสำรอง
เมื่อเลิกจ างของพนั กงานและลู กจาง สกสว. ตอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ไวแลวหรือไม หากเคย
ดำเนินการแลว จะถือวาเปนการดำเนินการตามขอ 13 วรรคหนึ่ง ของ ขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการ
สกสว. วาดวยการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชีและทรัพยสิน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563
4. ควรนำประเด็นนี้หารือกับงานบัญชี เพื่อไมใหมีประเด็นตรวจสอบในอนาคตตอไป

มติที่ประชุม
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. พิจารณาใหสัตยาบันอนุมัติวงเงินคาตอบแทนเมื่อเลิกจางและการ
ดำเนินการจายเงินคาตอบแทนเมื่อเลิกจาง ซึ่งจายใหแกพนักงานและลูกจาง สกสว. ที่สมัครเขาเปนสมาชิก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปนจำนวนเงิน 67,653,641.58 บาท ซึ่งไดดำเนินการไปแลว จากวงเงินรอยละ 10
ของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่โอนเปนคาใชจายของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ตามมาตรา 71 วรรคสองแหง พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ และขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปบัญชี 2563

ผศ.เชิ ญ โชค ศรขวั ญ รองผู  อำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ดว ยพระราชบัญ ญั ติ การบริห ารทุ น
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไขและการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 ที่กำหนดใหกรมบัญชีกลาง
ดำเนินการใหหนวยงานของรัฐจัดทำบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อกำหนด
ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานในแตละปบัญชี ภายใตกรอบหลักเกณฑ วิธีการ เกณฑการประเมิน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการประเมินผลการดำเนินงานที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
ทุ น หมุ น เวี ย นกำหนด อั น จะเป น การเพิ ่ มประสิทธิภ าพในการดำเนิน งานทุน หมุนเวีย นให เป น ไปอยางมี
มาตรฐาน สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงคทุนหมุนเวียน
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การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 ระหวางกระทรวงการคลังกับกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนไดมีมติเห็นชอบ
คะแนนผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 เรียบรอยแลว โดยมีผลการ
ดำเนินงานเทียบเทาระดับ 4.4601 คะแนน แตเนื่องจากกองทุนฯ มีตัวชี้วัดที่ไมสามารถดำเนินการไดตาม
เกณฑมาตรฐานที่กำหนดในดานการเงิน ซึ่งมีผลคะแนน เทากับ 2.9055 คะแนน เนื่องจากตัวชี้วัด 1.1
คาใชจายเพื่อการบริหารงานกองทุนฯ ตอวงเงินที่กองทุนฯ จัดสรร มีขอมูลทางการเงินของทุนหมุนเวียนไม
ครบถวนตามคำจำกัดความที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงฯ จึงไมสามารถประเมินผลตัวชี้วัดนี้ได ทำใหผลการ
ดำเนินงานดานการเงินต่ำกวาคาเกณฑมาตรฐาน (คะแนนต่ำกวา 3.0000) ซึ่งตามหลักเกณฑการประเมิน
ประสิทธิภาพของทุนหมุนเวียนกำหนดวา ทุนหมุนเวียนที่ไดรับผลการประเมินเฉลี่ยเกินกวาเกณฑมาตรฐาน
ตั้งแตระดับ 3.0000 คะแนนขึ้นไป แตมีผลการประเมินดานใดดานหนึ่ง ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน (คะแนนต่ำ
กวา 3.0000) แสดงถึง ทุนหมุนเวียนที่ตองเขาสูกระบวนการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
ทุนหมุนเวียน
สกสว. เสนอผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 (ฉบับสมบูรณ) ของกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.1. ดานการเงิน (รอยละ 10) ระดับคะแนน 2.9055 สามารถจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคลองกับแผน ววน. ไดรอยละ 98.11 แตตัวชี้วัดที่ 1.1 พิจารณาจากวงเงินที่
ใหการจัดสรรและคาใชจายเพื่อการบริหารกองทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งในปบัญชี 2563 ทุนหมุนเวียนสามารถ
จัดสรรเงินที่ใชในการสงเสริมในระบบ ววน. ประเภทตาง ๆ ไดทั้งสิ้น 12,135.38 ลานบาท อยางไรก็ตาม
เนื่องจากขอมูลที่ไดรับการรายงานจากทุนหมุนเวียนในสวนของคาใชจายเพื่อบริหารงานกองทุนฯ ไมครบถวน
ตามคำจำกัดความที่ระบุไวในบันทึกขอตกลง สงผลใหไมสามารถประเมินผลตัวชี้วัดนี้ใหถูกตองได จึงมีผลการ
ดำเนินงานเทียบเทาระดับ 1.0000 คะแนน
1.2. ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย (รอยละ 25) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ
5.0000 เนื่องจากมีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธและผลกระทบของทุนหมุนเวียน
โดยมีการเก็บขอมูลผลการดำเนินงาน และขอมูลสารสนเทศตางๆ อีกทั้งโครงการวิจัยและนวัตกรรมที ่ถูก
นำไปใชประโยชนทั้งเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมมากกวาเปาหมายที่กำหนดไว นอกจากนี้ จำนวนขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่นำไปสูแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนา ระบบ ววน. ของประเทศ
1.3. ดานการปฏิบัติการ (รอยละ 30) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 5.0000 เนื่องจากกลไกของ
ฝายจัดการของทุนหมุนเวียนที่กำหนดใหมีระบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยางสม่ำเสมอ สงผลให
จำนวนหนวยงานที่ไดรับการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
ตามแผน ววน. จำนวนแผนงานวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ของ
ประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และจำนวนแพลตฟอรมที่สนับสนุนใหเกิดการนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชประโยชน มีผลการดำเนินงานที่ดีกวาเปาหมายทุกตัวชี้วัด
1.4. ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (รอยละ 15) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 4.0700
โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงไดอีก เชน การพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอควบคูไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองคกร การประเมินความเสี่ยงอยางเปนระบบเพื่ อ
วางแผนตรวจสอบประจำป และแผนตรวจสอบประจำปมีความสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาว เปนตน

-191.5. ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง
(รอยละ 10) ระดับคะแนนอยูในเกณฑระดับ 3.8009 โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงไดอีก เชน
การทบทวนแผนยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลใหมีองคประกอบที่ครบถวน การกำหนดแนวทางการคัดเลือก
กลุมบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent pool) หรือ กลุมผูสืบทอดตำแหนง (Successor pool) เปนตน
1.6. ดานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (รอยละ 10) ระดับคะแนนอยูในเกณฑ
ระดับ 4.2900 เนื่องจากการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ความสำเร็จในการใชจายงบลงทุน การจัดสงรายงานทางการเงินและการบันทึ ก
รายงานการรับและการใชจายเงินฯ ดำเนินการไดครบถวน
2. ขอสังเกตของคณะทำงานจัดทำบันทึกขอตกลง และประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนตอ
กองทุนสงเสริม ววน. มีดังนี้
2.1 การจั ด สรรงบประมาณจะต อ งครอบคลุ ม การวิ จ ั ย และนวั ต กรรมทั ้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสหวิทยาการ ตามวัตถุประสงคจัดตั้งของกองทุน
2.2 กองทุนจะตองสงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้งยกระดับความสามารถของผูประกอบการ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ ของประเทศ อยางชัดเจน
2.3 กองทุนจะตองกำหนดผลสัมฤทธิ์ของการสรางเครือขาย/หนวยงานความรวมมือระหวาง
หนวยงาน ในระบบ ววน. และนานาชาติ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคจัดตั้งอยางชัดเจน
2.4 กองทุนฯ ควรเรงปรับปรุงระบบบัญชีและการเงินใหสามารถปดงบการเงินของกองทุนฯ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.5 กองทุนฯ ควรใหความสำคัญกับการใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และภายในระยะเวลาที่
กำหนด แกกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา เพื่อใชในกระบวนการกำหนดตัวชี้วัด/จัดทำบันทึกขอตกลง
ตอนตนปบัญชี และกระบวนการประเมินผลสิ้นปบัญชี
3. การดำเนินงานของ สกสว. ภายหลังไดรับรายงานผลการประเมิน
3.1 จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการเงินของทุนหมุนเวียนประจำป
บัญชี 2564 และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยสงใหกรมบัญชีกลางไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564
3.2 มีหนังสือชี้แจงกรมบัญชีกลางถึงผลการประเมินคะแนนตัวชี้วัดที่ 4.1 ดานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน เนื่องจากอาจมีความคลาดเคลื่อนในตัวชี้วัดยอย ขอ 3.1 (การระบุความเสี่ยง
ระดับองคกร) ขอ 4.1 (การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร) และขอ 6.1 (ผูบริหาร
สูงสุดและผูบริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไมใชทางการเงิน) ตามมติการ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สกสว. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยสง
หนังสือชี้แจงไปยังกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

-20-

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. จากขอสังเกตของคณะทำงานจัดทำบันทึกขอตกลง และประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน มี
ขอเสนอแนะดังนี้
1.1 ขอ 1 ที่ระบุวา “การจัดสรรงบประมาณจะตองครอบคลุมการวิจัยและนวัตกรรมทั้งดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสหวิทยาการ ตามวัตถุประสงคจัดตั้งของกองทุน”
สกสว. ควรดำเนินการจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมในดานวิทยาศาสตร ตอไป
1.2 ข อ 2 ที ่ ร ะบุ ว  า “กองทุ น จะต อ งส งเสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนด านวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิ จ ั ย และนวั ตกรรม รวมทั ้ งยกระดับ ความสามารถของผูป ระกอบการ ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ของประเทศ อยางชัดเจน” ควรพิจารณาวาจะมีการสงเสริม และสนับสนุน
ในประเด็นนี้อยางไรใหชัดเจน รวมถึงควรดำเนินการใหครอบคลุมในดานวิทยาศาสตร และควรเพิ่มประเด็นนี้
ในแผนดาน ววน. ตอไปดวย
1.3 ควรนำขอสังเกตของคณะทำงานจัดทำบันทึกขอตกลง และประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน จัดทำแผนการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากหากมีขอสังเกตเหลานี้ตอเนื่องหลายป อาจจะ
มีผลตอการประเมิน สกสว. ในอนาคต
2. จากเอกสารแนบหนา 7 ขอสังเกตภาพรวมของคณะทำงานจัดทำบันทึกขอตกลง และประเมินผล
การดำเนินงานทุ นหมุน เวี ยน ปลายป 2563 ที่ระบุวา “ทุนหมุนเวียนควรมี การติ ดตาม และประเมิ น ผล
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากทุนหมุนเวียนอยางตอเนื่องถึงผลสำเร็จของแตละโครงการที่ไดรับการ
จั ด สรร” ควรเร งดำเนิ น การ โดยมี ห น ว ยงานภายนอกเปน ผูป ระเมิน เพื่อใหมีความเปน กลาง และเมื่ อ
ดำเนินการแลว ควรแจงหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ทราบดวย เพื่อไมใหดำเนินการในสวนที่เ ปน
บริบทของ สกสว.

มติที่ประชุม

รับ ทราบและมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนิน การตามความเห็น และ
ขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการนำเรียนนัดหมายการประชุม ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ในวันศุกรที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ผานระบบการประชุมออนไลน

-212. คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 7/2564 ในวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา
9.00 – 12.00 น.

มติที่ประชุม
1. รับทราบการนัดหมายประชุมคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ในวันศุกรที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา
13.30-16.30 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สกสว. หรือ ผานการประชุมออนไลน
2. เห็นชอบการนัดหมายประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 7/2564 วันศุกรที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สกสว. และผานระบบการประชุมออนไลน
เลิกประชุม

เวลา 12.40 น.

นางสาววริศรา ชื่นอารมย
นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
ผูบันทึกรายงานการประชุม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
ผูตรวจรายงานการประชุม

