(ฉบับรับรอง)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ครั้งที่ 9/2564
วันศุกรที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.40 น.
ผานระบบการประชุมออนไลน
*******************************************

ที่ปรึกษาและกรรมการผูมาประชุม
1. นางแนงนอย เวทยพงษ
2. ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง
3. ศ.นพ.สิรฤิ กษ ทรงศิวิไล
4. ดร.กิติพงค พรอมวงค

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)

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 ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท
ผศ.ดร.ประพัฒชนม จริยะพันธุ
ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร
ดร.เอก จินดาพล

9. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
10. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
11. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช

รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
รองผูอำนวยการ สกสว.
ที่ปรึกษาผูอำนวยการ สกสว.
รักษาการ ผูอำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล
รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานความสามารถในการแขงขัน
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส
ผูเชี่ยวชาญระดับสูง
ผูเชี่ยวชาญระดับสูง

-212. รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
13. ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
14. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
15. นางสุรีรัตน ชะนะมา
16. นายพิศุทธ เกิดปญญา
17. นางสาวขวัญลดา จันทรทรงกลด
18. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
19. นางสาวสุจารี สอนงาย
20. นางชลนภา ชื่นชมรัตน
21. ดร.ฉัตรฉวี คงดี
22. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
23. นางสาวรพีพร สิทธิ
24. นางสาวเวธนี ตั้งสินมั่นคง
25. นายปกรัฐ กนกธนาพร
26. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
27. นางสาวรุจิรา นพรัตน
28. นางสาวพนิดา ทองอราม
29. นางสาวอักษร ฉายสุวรรณ
30. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
31. นางสาววริศรา ชื่นอารมย
32. นางสาวสุพัตรา เรืองรุก
เริ่มประชุม

รองผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน.
รองผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานสังคม สิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่และความเหลื่อมล้ำ
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรขอมูล
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรการสื่อสาร
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ ววน.
ดานบริหารงบประมาณ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
ดานงบประมาณ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
ดานแผน ววน.
ผูชวยผูอำนวยการ สำนักกลยุทธและพัฒนากองทุน
ดานกลยุทธและพัฒนากองทุน
ผูชวยผูอำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนาองคกร
ดานกลยุทธและพัฒนาคุณภาพ
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร ดานสำนักงาน
ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

เวลา 9.00 น.

ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม กลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

-3-

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

สรุปมติสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.)

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกรที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และการประชุม กสว. วาระ
พิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2564 มีมติสำคัญเพื่อให สกสว. ดำเนินการตอไป ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ
วันศุกรที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
1. เห็นชอบ (ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. 2566-2570 และขอใหนำความเห็น
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาพิจารณาประกอบเพื่อเสนอตอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติตอไป
2. เห็นชอบแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.ณัชชา พันธุเจริญ และ ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค เปน
อนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบวงเงิน
งบประมาณตามประกาศ กสว. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและ
การจัดกรอบวงเงินงบประมาณ (ฉบับที่ 2) และขอใหฝายเลขานุการดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
3. เห็ น ชอบแต ง ตั ้ ง ดร.ณิ ร วั ฒ น ธรรมจั ก ร และนางวนิ ด า บุ ญ นาคค า เป น อนุ ก รรมการเพิ ่ ม เติ ม
ในคณะอนุกรรมการดานระบบการบริหารจัดการขอมูลและฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตาม
ประกาศ กสว. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานระบบการบริหารจัดการขอมูลและฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2) และขอใหฝายเลขานุการดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
4. เห็นชอบ “แผนงานการวิจัยเพื่อแกปญหาเรงดวนจากการระบาดโรคในสัตวเศรษฐกิจที่สำคัญ กรณี
โรคลัมปสกิน” ภายใตโปรแกรม 17 การแกปญหาวิกฤตของประเทศเปนแผนงานวิจัยเพิ่มเติม ดำเนินการโดย สวก.
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และอนุ ม ั ต ิ ง บประมาณเพิ ่ ม เติ ม ระหว า งป (Reprogramming) ของ สวก. ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการดังกลาว จำนวน 10,500,000 บาท (สิบลานหาแสนบาทถวน) จาก
งบประมาณคงเหลือของกองทุนสงเสริม ววน. โดยมีเงื่อนไขวาการอนุมัติงบประมาณดังกลาวจะตองไมซ้ำซอนกับ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหนายของกรมปศุสัตว
5. เห็นชอบ (ราง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสงเสริม ววน. ประจำปบัญชี 2565 ตามที่
ฝายเลขานุการนำเสนอและเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําและกํากับติดตามตัวชี้วัดการประเมินผล
การดําเนินงานกองทุนสงเสริม ววน. เพื่อเขารวมประชุมหารือกับกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาตอไป
6. อนุมัติใชแผนกลยุทธของ สกสว. (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) เปนแผนยุทธศาสตรของกองทุนสงเสริม
ววน. พ.ศ. 2564-2566 ฉบับทบทวน เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงของกรมบัญชีกลาง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. รับทราบแผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ. 2564 –2568
(ฉบับปรับปรุง) และมอบหมายใหวช. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

-42. รับทราบความกาวหนาในการดำเนินงานภายใตโปรแกรมที่ 17 เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
เกี่ยวของกับเรื่องโควิด-19 และมอบหมายให วช. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ
3. รับทราบความกาวหนาการจัดทำ (ราง) แผนการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 –
2570 ซึ่ง สกสว. และ วช. เปนเลขานุการรวมกันในคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันศุกรที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้
1. เห็นชอบ “(ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการเรงรัดและ
ติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ...” ที ่ได แกไขตามความเห็ นและข อเสนอแนะของคณะกรรมการ และขอให สกสว.
ดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอไป
2. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน. ของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 29,100 ลานบาท (สองหมื่นเกาพันหนึ่งรอยลานบาทถวน) และสัดสวน
งบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) ตองบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental
Fund) เปนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธประมาณรอยละ 60 และงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน
ประมาณรอยละ 40 และให สกสว. เสนอตอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
ตอไป
3. เห็นชอบระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 และให สกสว. ดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของตอไป
4. เห็นชอบการเสนอชื่อ รศ.ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ เปนผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
และเห็นชอบให ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ และ ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล เปนผูแทน กสว. เปนกรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. เห็นชอบ “หลักการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF)
ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน.” เพื ่ อจัดทำหลักเกณฑแ ละคูม ือที่เกี่ยวของ เพื่ อใหหนวยรับงบประมาณ
สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF) ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน. โดยมอบหมายให สกสว.
จัดทำหลักเกณฑและคูมือที่เกี่ยวของ เสนอตอคณะทำงานและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของตอไป
6. เรื่ อง แผนปฏิบัติ การการจัดสรรงบประมาณและวงเงิ นงบประมาณรายจายของกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมติ ดังนี้
6.1 เห็นชอบแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณรายจายของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.2 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวงเงิ น จำนวน 14,176.05 ลานบาท โดยเปนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุท ธ
(Strategic Fund) จำนวน 8,577.56 ล า นบาท และงบประมาณเพื ่ อ สนั บ สนุ นงานมูล ฐาน
(Fundamental Fund) จำนวน 5,598.49 ลานบาท
6.3 เห็นชอบงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15,214.49 ลานบาท
7. เรื่ อง กลไกการบริ หารงานและการปรับงบประมาณดานการนำผลงานวิจ ั ยและนวั ตกรรมไปใช
ประโยชน สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมติ ดังนี้

-57.1 เห็นชอบใหมีการสงเสริมและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยางแทจริง ในกรอบการจัดสรรงบประมาณดาน
การนำผลงานวิ จ ั ย และนวั ต กรรมไปใช ป ระโยชน ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
2,800,000,000 บาท โดยใชงบประมาณในสวนของ Strategic Fund
7.2 ขอให สกสว. พิจารณาทบทวนกลไกและแนวทางการบริหารงบประมาณดานการนำผลงานวิจัย
และนวั ต กรรมไปใช ป ระโยชน สำหรั บ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนำความเห็ น และ
ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ มาพิจารณาประกอบ เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการดานการ
นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน พิจารณากอนเสนอตอ กสว. ตอไป
8. อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
9. อนุมัติการยกเลิก “ขอบังคับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยวาดวยการบริหารสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา พ.ศ. 2560” และ “หลักเกณฑสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องการจัดการผลประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2560” และเห็นชอบให สกสว. กำหนดเงื่อนไขการกำหนดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ในแบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ โดยใหสิทธิความเปนเจาของทรัพยสิน
ทางปญญาเปนของ สกสว. แตเพียงผูเดียว

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. สกสว. ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ และกลยุทธที่ใชพิจารณาสนับสนุนแผนงานวิจัย
ภายใตโปรแกรมที่ 17 รวมทั้งกระบวนการที่ใชดำเนินงานในปตอๆ ไป ทั้งนี้ ให สกสว. นำเสนอหลักการและเกณฑใน
การพิจารณาแผนงานการวิจัยภายใตโปรแกรมที่ 17 ตอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เพื่อทราบตอไป
2. ควรพิจารณาวาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. สามารถใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อประกอบการพิจารณาของ กสว. ไดหรือไม โดย รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. กลาววา บทบาท
และการทำงานรวมกันของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. อาจจะยังไมใชบทบาทหนาที่โดยตรง ซึ่งที่ผานมา สกสว.
ในฐานะฝายเลขานุการของ กสว. ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ และกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
เขารวมเพื่อใหความเห็นและริเริ่มกิจกรรมตาง ๆ ในฐานะผูทรงคุณวุฒิของ สกสว. และเสนอตอ กสว. ตอไป
3. เรื่อง “กลไกการบริหารงานและการปรับงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชน สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565” ในวงเงินงบประมาณ 2,800,000,000 บาท ควรสนับสนุนงบประมาณ
ใหแกโครงการใหมเพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยเฉพาะใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
3.1 การใชประโยชนจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปสูภาคประชาชน เกษตรกร และทองถิ่น
โดยนำ Appropriate Technology มาใชในการพัฒนาผลผลิตของเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
3.2 การนำเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology) จากงานวิจัยที่ทำรวมกับมหาวิทยาลัย
หรืองานวิจัยที่บริษัททำเอง จะตองมี Business Plan และ Business Model ที่ชัดเจน เพื่อทำ
ให เกิ ด Innovation-Driven Enterprise ซึ่งจะแตกต างจากการสนั บสนุ นงบประมาณดาน
การวิจัยและนวัตกรรมแบบเดิม
3.3 การนำผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตรไปสูการใชประโยชน
อยางชัดเจน

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564

นางอภิรดี ยิ้มละมัย รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร นำเสนอ (ราง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ
วันศุกรที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตอที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยระเบียบวาระที่ 4.2 เพิ่มเติมมติที่ประชุม “ขอให สกสว. พิจารณา
นำความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการมาดำเนินการตอไป”

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

สรุ ป ผลการดำเนิ น งานตามมติ ข องคณะกรรมการอำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอที่ประชุมวา การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกรที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2564 ได ม ี ม ติ ใ ห สกสว. ดำเนิ น การในส ว นที ่ เ กี ่ ย วข อ งและนำเสนอความก า วหน า การดำเนิ น งานต อ
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. เรื่อง การขออนุมัติ (ราง) แผนกลยุทธ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2565) โดย สกสว. นำแผนกลยุทธฉบับทบทวนใชดำเนินงานขับเคลื่อนองคกรและเสนอคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อพิจารณาใชเปนแผนยุทธศาสตรกองทุนสงเสริม ววน. ประจำป
บัญชี 2564 - 2566 (ฉบับทบทวน) ตามขอกำหนดของกรมบัญชีกลาง
2. เรื่อง การแตงตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม โดย สกสว. ได
เสนอประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สกสว. (ฉบับที่ 2) ตอประธานกรรมการอำนวยการ สกสว. และ
ลงนามในประกาศ ฯ แลวเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564
3. เรื่อง รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการปรับโครงสรางองคกร โดย สกสว. นำความเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับโครงสรางองคกรเปนแนวทางในการบริหารงานภายในของ สกสว. โดยรายละเอียดจะ
นำเสนอในระเบียบวาระที่ 3.2 ตอไป
4. เรื่อง รายงานการศึกษาเบื้องตน โครงการ “การประเมินผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ
สำนัก งานคณะกรรมการส งเสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” โดย สกสว. ไดดำเนินการแจ ง
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ตอคณะนักวิจัยไดรับทราบ เพื่อใหนำไปปรับใชในกระบวนการ
ทำงานและจะนำเสนอความกาวหนาการดำเนินงานเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2564 ในเดือนตุลาคมตอไป
5. เรื่อง แนวทางการบริหารงานของหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ (U1) โดย สกสว. นำ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปนแนวทางในการบริหารงานของ สกสว. ตอไป
6. เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนและสกสว. ตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง ไตรมาสที่
3/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดย สกสว. ไดนำความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการเปน
แนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานตอไป

-77. เรื่อง กรอบนโยบายและยุทธศาสตร การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570
สกสว. ไดดำเนินการ ดังนี้
7.1 สกสว. ไดนำความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาเปนแนวทางในการปรับ (ราง)
แผนดาน ววน.ป 2566-2570 ในประเด็นการพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม โดยใหใชกองทุนสงเสริม ววน. เปนตัวเรง (Catalyst) ในการขับเคลื่อนและ
บูรณาการดานการลงทุน ววน. อีกทั้งหนุนเสริมและรวมดำเนินการกับภาคสวนตางๆ และแหลง
ทุนอื่น เชน กองทุนอื่น ๆ งบประมาณจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
งบประมาณสวนอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศมารวมสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อให
สามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศตามเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน
7.2 สกสว. ไดนำ (ราง) แผนดาน ววน.ป 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง) เสนอตอ กสว. ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2

รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการปรับโครงสรางองคกร

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ตามที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติเห็นชอบใหกำหนดการจัดแบงสวนงาน โครงสรางองคกรและ
เห็นชอบในหลักการกำหนดกรอบอัตรากำลังโดยมีเงื่อนไขใหผูอำนวยการ สกสว. ดำเนินการปรับเปลี่ยนเขาสู
โครงสราง โดยกำหนดระยะเวลาทดลองภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไดจัดทำ Google From
เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรทุกคนอยางเปนวงกวางที่ตองการสะทอนไปยังผูอำนวยการ
สกสว. เพื่อรับฟงและพิจารณาตอไป สกสว. จึงรายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนการปรับโครงสรางองคกร ดังนี้
1. Strategy (การขับเคลื่อนกลยุทธ สกสว.) ดังนี้
1.1 คณะกรรมการอํ า นวยการ สกสว. ได ม ี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ แ ผนกลยุ ท ธ สกสว. พ.ศ. 2564-2566
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564
1.2 กสว. มี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ใ ห ใ ช แ ผนกลยุ ท ธ สกสว. พ.ศ. 2564-2566 (ฉบั บ ทบทวน พ.ศ. 2565)
เปนยุทธศาสตรกองทุนสงเสริม ววน. พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง
1.3 การติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามกลยุ ท ธ ข องป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จะมี ก ารนํ า เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการ สกสว. ในการประชุมเดือนตุลาคม 2564 ตอไป
2. Structure (การขับเคลื่อนโครงสรางใหม ของ สกสว.) ดังนี้
2.1 การถอดบทเรียน ในชวงเดือนกันยายน 2564 คณะผูวิจัยไดมีการจัดประชุม Focus Group ตาม
สวนงานกับพนักงานและผูบริหาร เพื่อรวมพูดคุย รับฟงปญหาและอุปสรรค โดยเนนที่วิกฤติและ
สำคัญ
2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ มีการดำเนินงาน ดังนี้
2.2.1 จัดสงแบบสํารวจประเมินผลสัมฤทธิ์โครงสรางองคกร เพื่อรับฟงปญหา – ขอเสนอแนะ ซึ่ง
เปนขั้นตอนแรกของการถอดบทเรียนการปรับปรุงโครงสรางองคกรและนำมาวิเคราะห
สรุปผลเบื้องตนเรียบรอยแลว
2.2.2 สงแบบสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
2.2.3 การสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเชิงคุณภาพ

-83. Staff Skill& System (การแตงตั้ง การบริหารบุคคล การจัดระบบและการขับเคลื่อนสูองคกร
สมรรถนะสูง) มีการดำเนินการ ดังนี้
3.1 ขณะนี้อยูระหวางประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2564 (สําหรับไตรมาส 3-4) ซึ่งเปนการ
ประเมินตามโครงสรางใหม โดยมีการใชรูปแบบการประเมินใหมในระบบ Matrix Organization โดยใหคงสัดสวน
หรือน้ำหนักขององคประกอบในการประเมิน 3 ดาน ดังนี้
- ดานที่ 1 การปฏิบัติงานมีรอยละ 70 ซึ่งตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ตั้งขึ้นเนนตอบกลยุทธ และ
ตัวชี้วัดองคกร
- ดานที่ 2 คุณลักษณะและพฤติกรรมการทํางาน (Peers) ประเมิน 360 องศา รอยละ 20
- ด า นที ่ 3 การพั ฒ นาตนเองร อ ยละ 10 เพื ่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรใน 4 ด า นสํ า คั ญ คื อ 1)
สมรรถนะ 2) จริยธรรม 3) ความเปนผูนํา และ 4) การเรียนรูอยางยั่งยืน
โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ เพื่อกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปของ
สกสว. และพิจารณาผลการปรับเงินเดือนของบุคลากร สกสว. ประจำป ดังนี้
1. คณะกรรมการกลั ่ น กรองผลการประเมิ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านประจำป ข อง สกสว. โดยมี
ผูอำนวยการ สกสว. เปนประธาน รองผูอำนวยการ สกสว. เปนกรรมการ และมีที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อใหขอมูล
เชิ ง วิ ช าการและพนั ก งานที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ง านด า นทรั พ ยากรบุ ค คลเป น เลขานุ ก าร จำนวน 1 คน และเป น
ผูชวยเลขานุการ จำนวน 1 คน
2. คณะที่ปรึกษาผูอำนวยการ สกสว. พิจารณาการปรับเงินเดือนประจำป ซึ่งจะพิจารณาโดย
ผูแทนคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. จำนวน 2 คน และผูอำนวยการ สกสว. เพื่อพิจารณาภาพรวมผลการปรับ
เงินเดือนบุคลากรใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับผลการประเมิน
3.2 ความเชื่อมโยงของระบบบริหารงานบุคคล โดยมีการเชื่อมโยงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปกับระบบบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ดังนี้
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4. ปญหาและขอเสนอแนะ สกสว. ไดดําเนินการสอบถามพนักงานเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค/ความกังวล
ที่ผานมา ผาน Google Form (เปนพื้นที่อิสระ) โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 51 ราย แบงได 6 ประเด็น
ประกอบดวย
1. ประเด็นเกี่ยวกับโครงสรางองคกร
2. ประเด็นเกี่ยวกับอัตรากําลัง
3. ประเด็นเกี่ยวกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน
4. ประเด็นเกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
5. ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการทํางานและวัฒนธรรมขององคกร
6. ประเด็นอื่น ๆ
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกุล ผูอำนวยการ สกสว. ใหขอมูลเพิ่มเติมวา โครงสรางการทำงานของ สกสว. มี
รองผูอำนวยการ สกสว. ทำหนาที่เปนผูอำนวยการในระดับสำนัก/กลุมภารกิจ จึงทำใหผูบริหารทั้งหมดเขามาชวย
แกไขปญหารวมกับพนักงาน ไมเฉพาะแตผูบริหารระดับกลางเทานั้น ทาง สกสว. มีตำแหนงผูเชี่ยวชาญที่คาดหวังวา
จะมีบทบาทในการ Coaching ดวย โดยที่ผานมา สกสว. ไดทำการ Coaching โดยเชิญ ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย
ซึ่งเปนที่ปรึกษา กสว. และเปนประธานอนุกรรมการจัดทำแผน ฯ เขามารวมจัดทำแผนดาน ววน. กับ สกสว. และ
เปดโอกาสใหผูบริหารและพนักงานไดเกิดความรู ความเขาใจในการจัดทำแผนดาน ววน. ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ สกสว.
จะมีแนวทางในการเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาทำการ Coaching เพิ่มเติมตอไป

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากในชวงการปรับโครงสรางองคกร อาจมีผลกระทบตอความรูสึกของผูถูกประเมิน ควร
พิ จ ารณารู ป แบบการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ แ สดงถึ ง ความยุ ต ิ ธ รรมและมาตรฐานการให ค ะแนนของ
ผูบังคับบัญชาแตละฝายใหอยูในระดับคะแนนใกลเคียงกัน โดยยกตัวอยางการดำเนินงานของ สอวช. ไดให
ผูอำนวยการฝายทุกฝายหารือและพิจารณาบุคลากรตัวอยาง ซึ่งทุกคนรูจักเปนตนแบบของบุคคลที่จะไดรับคะแนน
ประเมินในแตละระดับรวมกัน เพื่อใหผูอำนวยการฝายสามารถนำไปเทียบเคียงใหคะแนนกับบุคลากรภายในฝาย
ของตนเองและใหเห็นภาพการใหคะแนนที่มีมาตรฐานในระดับที่ใกลเคียงกัน

-102. ควรใหผูบริหารระดับสูง และ/หรือ ผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ และ/หรือผูทรงคุณวุฒิที่
มีความเชี่ยวชาญในการทำงานในดานตาง ๆ ดำเนินการใหคำแนะนำ ชวยเหลือ แกไขปญหาและพัฒนา (Coaching)
ใหแกกลุมของพนักงานในระดับตาง ๆ
3. ควรมีกระบวนการใหคำแนะนำ ชวยเหลือ แกไขปญหาและพัฒนา (Coaching) เพื่อใหพนักงานทุกคน
เขาใจและสามารถทำงานในรูปแบบของ Agile Organization ที่มีความยากและความคลุมเครือไมชัดเจนในชวง
เริ่มตน ซึ่งอาจทำใหพนักงานบางคนเกิดภาวะเครียด และซึมเศรา โดยสำนักงานควรสังเกตอาการและใหการ
ชวยเหลือตั้งแตระยะเริ่มตน
4. ควรพิจารณาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหแกผูบริหารระดับกลาง ซึ่งเปนสวนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบ Agile Organization โดยบางคนอาจจะไมถนัดในการทำงานในลักษณะนี้ ซึ่งจะตอง
พิจารณาแนวทาง และวิธีการแกไขตอไป
5. ควรพิจารณาแนวทางกระบวนการ Coaching 2 รูปแบบ คือ 1) แนวทางการทำงานแบบบริษัทญี่ปุน
ซึ่งจะมีการชี้แจงการทำงานกลุมเล็กๆ กอนลงมือปฏิบัติงานในแตละวันและชวงเย็นจะมีการนำผลการทำงานมา
ชี้แจงในกลุมอีกครั้ง และ 2) แนวทางการทำงานแบบบริษัทตะวันตกที่จะทำรายงานเปนรายเดือนและรายไตรมาส
เพื่อไมใหเกิดปญหาเมื่อมีการสลับตำแหนงงาน

มติที่ประชุม
1. รับทราบความกาวหนาการขับเคลื่อนการปรับโครงสรางองคกร และมอบหมายให สกสว. พิจารณา
ดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ
2. ที่ประชุมใหการรับรองมติในเรื่องนี้ เพื่อ สกสว. จะนำไปใชดำเนินการตอไปได

ระเบียบวาระที่ 3.3

รายงานสถานะและผลการดำเนินงานในการติดตามโครงการวิจัยที่ผิดสัญญาและลาชา

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา สถานะและผลการดำเนินงานในการ
ติดตามโครงการที่ผิดสัญญาและลาชา ไดดำเนินการตามมติ กสว. โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีจำนวน
โครงการที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ดังนี้
1. โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ของ สกสว. จำนวน 810 โครงการ ประกอบดวย โครงการ
ที่มีสถานะปกติจำนวน 34 โครงการ และโครงการที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญา รวม 776 โครงการ (โครงการลาชา
จำนวน 15 โครงการ โครงการผิดสัญญา จำนวน 470 โครงการ และโครงการที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญาที่สง
รายงานฉบับสุดทายแลว จำนวน 291 โครงการ) โดยมีโครงการวิจัยที่สงรายงานฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว อยู
ระหวางปดโครงการ จำนวน 135 โครงการ และโครงการที่สิ้นสุดโครงการ จำนวน 75 โครงการ (ลดลงรอยละ 7.35
ของจำนวน โครงการ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
2. โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ของ วช. จำนวน 2,640 โครงการ โดยมีโครงการที่สิ้นสุด
โครงการแลว จำนวน 248 โครงการ ทั้งนี้ สกสว. ไดมีการประชุมคณะทำงาน สกสว. - วช. ระดับผูปฏิบัติการเปน
ประจำทุกเดือนเพื่ อหารื อแนวทางแก ปญหาการบริหารทุนวิ จ ัยและนวัตกรรมและเร งรัดการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ความกาวหนาในการดำเนินงานโครงการลาชาและผิดสัญญาของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ไดดำเนินการ ดังนี้

-113.1 ฝายที ่ เกี่ ยวข องไดดำเนินการตรวจสอบอายุค วามรายโครงการ และดำเนินการตามสัญ ญา
โดยเตรียมสงจดหมายแจงใหผูที่เกี่ยวของชำระหนี้ ชดใชทุน หรือดำเนินการตามกฎหมายตอไป
3.2 คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย กสว. ไดพิจารณาและแกไขปรับปรุงโดยจัดทำเปน “(ราง)
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการเรงรัดและติดตามใหมี
การชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจาก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ...” ในการประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564
ถึง ครั้งที่ 6/2564 เพื่อใหเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติ ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การดำเนินการตาง ๆ
ตองไมสงผลกระทบตอสิทธิตามสัญญาเดิมของ สกว. ตลอดจนไมกระทบตอสิทธิในการดำเนินคดี
คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย กสว. ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2564 ใหนำ (ราง) ระเบียบฯ ดังกลาวเสนอตอ กสว. เพื่อพิจารณาตอไป
3.3 การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) วาระพิเศษ ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบ “(ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการเรงรัดและติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตามสัญญา
สำหรับ โครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.
...” ที่ไดแกไขตามความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และขอให สกสว. ดำเนินการ
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอไป

ความเห็นและขอเสนอแนะ
เมื่อระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการเรงรัดและติดตามใหมีการ
ชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พ.ศ. .... ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว ขอให สกสว. นำเสนอตอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
เพื่อทราบตอไปดวย

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 3.4

แนวทางการบริหารงานของกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานสังคม สิ่งแวดลอม
เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness)

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีขอเสนอแนะในระเบียบวาระเรื่อง รายงาน
ความกาวหนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใตโครงสรางองคกรใหมวา ในการประชุมครั้งตอ ๆ ไป ควรให
ผูบริหารสำนักและกลุมภารกิจนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เรื่องแนวทางการบริหาร เพื่อ
จะไดใหขอเสนอแนะแนวทางการบริหารตอไป สกสว. จึงขอนำเสนอแนวทางการบริหารของกลุมภารกิจการพัฒนา
ววน. ดานสังคม สิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่และความเหลื่อมล้ำ
ผศ.ดร.แพร ศิรศักดิ์ดำเกิง รองผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานสังคม สิ่งแวดลอม เชิงพื้นที่
และความเหลื่อมล้ำ นำเสนอสาระสำคัญของการบริหาร ในประเด็นตางๆ ดังนี้

-121. ภารกิจหลักของกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานสังคม สิ่งแวดลอม เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
สงเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผานหนวยบริหารจัดการทุนวิจัย (PMU) และ
หนวยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหนวยงานตามพันธกิจ เพื่อให ววน. เปนเครื่องมือการพัฒนาอยางทั่วถึงในมิติ
สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนากําลังคนและองคกรในพื้นที่อยางยั่งยืน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
1.1 การจัดทําขอมูลและวิเคราะหสถานการณ
1.2 การพัฒนากลไกการมีสวนรวมกับผูมีสวน ไดสวนเสีย (Stakeholders Engagement) พัฒนา
แผนงาน เปาหมาย และงบประมาณในดานการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวม
1.3 การวิเคราะหแผน และงบประมาณของหนวยงาน วิเคราะหและกลั่นกรองคําของบประมาณตาม
หลักเกณฑที่ กสว. และสํานักงบประมาณกําหนด (รวมกับสํานักกลยุทธแผนและงบประมาณ)
เพื่อดูความสอดคลองกับเกณฑการจายเงิน
1.4 การติดตามและประเมินผล
1.5 การจัดทําขอเสนอและริเริ่มโครงการสําคัญ
2. ขอบเขตการทำงานและหนวยงานที่รับผิดชอบ
2.1 หนวยงานที่ O - Inclusiveness รับผิดชอบประกอบดวยหนวยรับงบประมาณสนับสนุนงาน
เชิงกลยุทธ (Strategic Fund) จำนวน 3 หนวยงาน ไดแก 1) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 2) สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องคกรมหาชน) (สวก.) 3) หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนาระดับพื้นที่
(บพท.) และหนวยรับงบประมาณสนับสนุนงานเชิงมูลฐาน (Fundamental Fund) จำนวน 92 หนวยงาน
2.2 ประเด็นที่ O-Inclusiveness รับผิดชอบ ไดแก
แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2
Strategic Agenda Team: SAT
แผนดาน ววน. ป 2566-2570
เพื่อสนับสนุนดานวิชาการ
1. สังคมสูงวัย
SAT - สังคมสูงวัย
2. ความมั่นคงทางสุขภาพ (ระบบสุขภาพในภาวะวิกฤตและ
SAT - ความมัน่ คงสุขภาพ
โรคอุบัติใหม)
3. ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ
SAT - ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน
SAT – เศรษฐกิ จ ฐานราก (แรงงานนอกระบบ)
4. เศรษฐกิจฐานราก
และเกษตรฐานราก
5. สังคมคุณธรรมไรคอรรัปชันและเสริมสรางธรรมภิบาล
6. สังคมไทยไรความรุนแรง ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ SAT – คอรรัปชัน ความรุนแรง ความเปนธรรม
สาธารณะ
7. เมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับชุมชนทองถิ่น
SAT - เมืองและสวัสดิภาพสาธารณะ
8. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
SAT - สิ่งแวดลอม
9. ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
3. แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. 2566-2570 คือ แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแกไขปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของโลก 13 แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย แผนงาน 9 แผนงาน แผนงานสําคัญ
(Flagship) 1 แผนงาน
4. แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และประเด็นความทาทาย

-134.1 แผนการดําเนินงาน ไดมีการเชื่อมตอภายในระหวางกลุมภารกิจการพัฒนาดาน ววน. อื่น ๆ และ
Strategic Agenda Team เชน ประเด็นการแพทยและระบบสุขภาพ การเชื่อมตอกับสำนักพัฒนาระบบ ววน. ดาน
การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชนเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปใชประโยชนและรับฟงความตองการ
โจทยวิจัยรวมถึงลดชองวางของความรู การเชื่อมตอระหวางหนวยงานและมหาวิทยาลัยและหนวยบริหารและ
จัดการทุน (PMU) เรื่องโจทยวิจัยและการขับเคลื่อนนํางานวิจัยไปใชประโยชนรวมถึงการปองกันความซ้ำซอนของ
งานวิจัย การดําเนินการเรื่องขอมูลฐาน (baseline) รวมกับสำนักติดตามและประเมินผลเพื่อใชประเมินตัวชี้วัดดาน
สังคม
4.2 ความทาทาย
- หนวยงานที่รับผิดชอบมีจํานวนมาก
- ประเด็นดานสังคมมีขอบเขตกวางขวาง
- จํานวนและความเชี่ยวชาญของบุคลากร เชน ประเด็นเรื่องสุขภาพที่อาจตองการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนตน
- การมีสวนรวมในการจัดทําแผนดาน ววน และกิจกรรมอื่นๆ รวมกับ PMU

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณาวาภารกิจการทำขอเสนอและริเริ่มโครงการใหมมีกระบวนการทำงานอยางไร เนื่องจาก
ปญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเปนประเด็นสำคัญที่ตองมีวิธีการแกไข
2. ควรพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นที่ตองการเรงดำเนินการในชวงเวลาที่ตางกัน เพื่อสนับสนุน
งบประมาณใหหนวยรับงบประมาณดำเนินการตามประเด็นที่ตองดำเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจาก
งบประมาณดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีจำนวนไมมากนัก
3. ควรกำหนดเปาหมายในการดำเนินงานของภารกิจ โดยเชื่อมโยงตามรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อ
กำหนดเปนทิศทางใหชัดเจน
4. ควรหารือรวมกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อวิเคราะหประเด็นที่ตองมีการทำวิจัยและ
นวัตกรรมเพิ่มเติม หรือวิเคราะหโครงการวิจัยที่มีอยูเดิมที่สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใชตอยอด หรือ
พัฒนาตอไปได ทั้งนี้ หากโครงการวิจัยใดที่มีความสมบูรณแลวอาจสงผลงานการวิจัยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชนตอไป
5. ควรใหความสำคัญของการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ และขยายใหใหญขึ้น โดยใชการกระจายอำนาจไปสู
ตางจังหวัด ทั้งดานกฎหมาย ดานการบริหารจัดการและดานงบประมาณ เพื่อใชในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำ
และอัตราการเจริญตอไป
6. ควรศึ ก ษาการคาดการณ อ นาคต หรื อ อนาคตศึ ก ษา จาก รศ.ดร.อภิ ว ั ฒ น รั ต นวราหะ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงานตอไป
7. ควรทำขอมูลสรุปวา ประเด็นของงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการดำเนินการอยูแลวและประเด็นของ
งานวิจัยที่ตองทำเพิ่มเติม โดยควรประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อลดความซ้ำซอนการทำงานวิจัย เชน
เรื่องการทำเกษตรพื้นที่สูง ควรประสานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) มูลนิธิโครงการหลวง
โครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนตน สวนเรื่องสังคมสูงวัยควร
ประสานสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่มีการทำแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead)

-148. ควรคนควาหาขอมูลในภาพรวม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการทำวิจัยพื้นที่สูง ซึ่งบางเรื่องไมมี
ขอมูลเพียงพอ เชน เรื่องการพยากรณประชากรบนพื้นที่สูง แรงงานที่ประกอบอาชีพเกษตร และไมไดประกอบ
อาชีพเกษตร เปนตน
9. การแก ไ ขป ญ หาความเหลื ่ อ มล้ ำ ควรพิ จ ารณากระบวนการและกลไกในการดำเนิ น งานตาม
แนวความคิดในภาพรวมของระบบ ววน. ทั้งหมด และเปาหมายเฉพาะในแตละชวงเวลา
10. ควรพิจารณาวาการดำเนินงานของกลุม Strategic Agenda Team (SAT) เพื่อการสนับสนุนดาน
วิชาการ กับ Intelligent Unit มีความแตกตางกันหรือไม อยางไร
11. ควรพิจารณาหนวยบริหารและจัดการทุนหลักที่สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพของ
กลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานสังคม สิ่งแวดลอม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness) ใหบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งอาจจะตองดำเนินการวิจัยเชิงระบบ (Systems Research)
12. ควรพิจารณาความเชื่อมโยง ขอพึงระวัง และเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
Health and Medical Related Product and Service ซึ่งนำไปสูโอกาสการเขารับบริการทางการแพทยของคนไทย
13. ควรระบุรายละเอียดและเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง เรื่องสังคมสูงวัยภายใตโปรแกรมที่ 9 ตามที่กลุม
ภารกิจการพัฒนา ววน. ดานสังคม สิ่งแวดลอม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness) ตองการให
ชัดเจน เชน การดูแลและเขาถึงบริการที่เกี่ยวกับผูสูงอายุในชุมชนไดอยางเทาเทียม เปนตน
14. เมื่อกลุมสำนักและกลุมภารกิจตาง ๆ ไดปฏิบัติงานไปแลวประมาณ 1 ป ควรใหผูบริหารนำเสนอผล
ของการปฏิบัติงานตามความเห็นและขอเสนอแนะ รวมถึงขอจำกัดในการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการอำนวยการ
สกสว. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อเปนแนวทางในการ
ดำเนินงานตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

การขออนุมัติแผนปฏิบตั ิการและวงเงินงบประมาณรายจายของสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูเชี่ยวชาญระดับสูง สกสว. นำเสนอวา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเปน
แนวทางในการดำเนินงานขององคกร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
ตามข อ มู ล ร า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ า ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสาร
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับที่ 3 เลมที่ 3(5) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 200.6142 ลานบาท โดยแบงเปน 2 แผนงาน ดังนี้
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน)
123.6669 ลานบาท
- แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
76.9473 ลานบาท
สกสว. ไดจัดทำแผนการเงินและวงเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สกสว.
โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

-151. ประมาณการสถานะการเงินของ สกสว. ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2564
บวก : งบประมาณแผนดินงวดสุดทาย (ไดรับเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2564)

430.7845 ลานบาท
24.4496 ลานบาท

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ

455.2341 ลานบาท

(หัก) ประมาณการคาใชจาย (วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2564)
(หัก) หนี้สินรวมคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ส.ค. 2564
(หัก) เงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
ประมาณการยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

33.3000
85.7000
300.0000
36.2341

ลานบาท
ลานบาท*
ลานบาท
ลานบาท

หมายเหตุ *เงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน จำนวน 200.0000 ลานบาท และจำนวน
100.0000 ลานบาท รวม 300.0000 ลานบาท ไดรับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เมื่อวันที่
10 มกราคม 2563 และวันที่ 4 กันยายน 2563 ตามลำดับ
2. ขอเสนอปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สกสว. ขอนำเสนองบประมาณรายจายของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 225.0975
ลานบาท ประกอบดวย
1) งบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคกร และคาใชจายบุคลากร ซึ่งเปนรายจาย
ประจำของ สกสว. จำนวน 200.6142 ลานบาท
2) งบประมาณ สกสว.เหลือจายจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 24.4833 ลานบาท
สรุปงบประมาณรายรับ - รายจายของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายรับ
1) ประมาณการ เงิน สกสว. คงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
36.2341 ลานบาท
2) งบประมาณแผนดิน
200.6142 ลานบาท
3) ประมาณการดอกเบี้ย และรายไดอื่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
1.2000 ลานบาท
รวมรายรับ
238.0483 ลานบาท
รายจาย
งบประมาณรายจายของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
225.0975 ลานบาท
รวมรายจาย
225.0975 ลานบาท
สรุปงบประมาณรายรับ - รายจายของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภท
รายรับ
รายจาย
งบ สกสว.
238.0483
225.0975

หนวย: ลานบาท
รายรับ-รายจาย
12.9508
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. แผนปฏิบัติการของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรระบุถึงวิสัยทัศน แผนกลยุทธ สกสว.
พันธกิจ และภารกิจ เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงมาสูการดำเนินงานในกรอบวงเงินจำนวน 225.0975 ลานบาท โดย
รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร กลาววา เลมแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดนำสวนของแผนกล
ยุทธ สกสว. มาระบุไวแลว โดยจะนำไประบุความเชื่อมโยงใหชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรระบุเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน จำนวน 300.0000 ลานบาท ในสวน
ของรายจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร กลาววา เงินสำรองจายของสำนักงาน
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน จำนวน 300.0000 ลานบาท ไดหักงบประมาณสวนนี้ไวในประมาณการสถานะการเงิน
ของ สกสว. ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว
3. ควรแสดงรายละเอียดรายรับของงบประมาณของ สกสว. ทั้งในสวนงบประมาณประจำปที่ไดรับจาก
สำนักงบประมาณ และงบบริหารกองทุนสงเสริม ววน. ซึ่งไดรับจากการอนุมัติกรอบวงเงินจาก กสว. เพื่อให
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. พิ จ ารณารายละเอี ย ดของงบประมาณภาพรวมที ่ ใ ช ใ นการบริ ห าร โดย
รศ.ดร. สุปราณี ขวัญบุญจันทร กลาววา งบบริหารกองทุนสงเสริม ววน. ไดเสนอตอ กสว. เรียบรอยแลว ซึ่งแบง
ออกเปนงบประมาณ ORG ประมาณ 120.0000 ลานบาท และงบคาใชสอย ประมาณ 45.0000 ลานบาท

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจายของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 225.0975 ลานบาท
โดยขอใชงบประมาณจากงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 200.6142
ลานบาท และขอใชเงินเหลื อจายจากปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 24.4833 ลานบาท ทั้งนี้ ขอถัวเฉลี่ย
คาใชจายทุกรายการ

ระเบียบวาระที่ 4.2

การขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศ.ดร.สมชาย วงศ วิ เศษ นำเสนอว า ตามที่ส ำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิท ยาศาสตร วิจ ัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ไดจัดทำแผนกลยุทธ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) โดยไดมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ
และแผนยุทธศาสตร สกสว. (ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2565) เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ สกสว. ทั้งนี้ ในการประชุม
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สกสว. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะอนุกรรมการ ฯ ได
อนุมัติการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวดานดิจิทัล ป พ.ศ. 2564 - 2566 และไดจัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของ สกสว. ใหบรรลุเปาหมายสอดคลอง
ตามแผนกลยุทธ วิสัยทัศนและพันธกิจ นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปยังเปนหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญ
สำหรั บ การตรวจประเมิ น หน ว ยงานประเภทกองทุ น ประจำป โ ดยกรมบั ญ ชี ก ลาง และนำเสนอต อ ที ่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
โดยแผนปฏิบัติการระยะยาวดิจิทัล สกสว. 2564-2566 ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1. กลยุทธที่ 1 การบริหารระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหมั่นคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล ประกอบดวย 1
เปาประสงค ดังนี้
เปาประสงคที่ 1 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคง ปลอดภัย ตรวจสอบได ซึ่งประกอบดวย 4 แผนงาน ดังนี้

-17- แผนงาน 1.1 ทบทวนแผนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ความเสี่ยง แผนบริหารความ
ตอเนื่องขององคกรดานดิจิทัล (Digital Business Continuity Plan )
- แผนงาน 1.2 จัดใหมีการตรวจสอบความมั่งคงปลอดภัยทางดานไซเบอร
- แผนงาน 1.3 จัดใหมีการตรวจสอบการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA)
- แผนงาน 1.4 จั ด การเรื ่ อ งการเป ด เผยข อ มู ล (Open Data) และธรรมาภิ บ าลข อ มู ล (Data
Governance)
2. กลยุทธที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหบริการงานตามพันธกิจ สกสว. ประกอบดวย 2 เปาประสงค ดังนี้
- เป าประสงค ท ี ่ 1 สกสว. เปนองคกรที่ขั บเคลื่อ นดว ยข อมูล เชิง ประจัก ษ (Evidence Based
Organization) ประกอบดวย 4 แผนงาน
- เปาประสงคที่ 2 จัดทำระบบดิจิทัลเพื่อตอบสนองการใชงานของผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสีย
ประกอบดวย 3 แผนงาน
3. กลยุทธที่ 3 พัฒนาองคกรไปสูรัฐบาลดิจิทัล ประกอบดวย 1 เปาประสงค ดังนี้
เปาประสงคที่ 1 การพัฒนาองคกรไปสูรัฐบาลดิจิทัล ประกอบดวย 5 แผนงาน โดยแผนปฏิบัติการ
ดานดิจิทัล ประจำป 2565 ประกอบดวย 6 แผนงาน ดังนี้
1. โครงการจัดทำแผนและนโยบายดานสารสนเทศ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบและขอมูล
สารสนเทศของกองทุน และ ระบบ ววน. (ตามกฏหมายและนโยบายของรัฐ)
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (TSRIIS) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหาร
งบประมาณระบบ ววน.
3. โครงการพัฒนาเครื่องมือจัดการและวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร เพื่อสนับสนุนการ
ทำงานภายใตกองทุน Enterprise Resource Planning (ERP)
4. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและจัดทำคลัง ขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนระบบ ววน.
(Data Architecture, Document Management, BIG Data)
5. โครงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายใน สกสว. ใหเปน Smart Portal และ สนับสนุนการ
ทำงานของกองทุน และ ระบบ ววน.
6. โครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานใหครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด เชน พระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Protection Act, PDPA) ซึ่งมีการประกาศตั้งแตในป พ.ศ. 2562-2563
แตมีการเลื่อนบังคับใช เปนตน โดย ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ และคุณพิศุทธ เกิดปญญา กลาววา การดำเนินงานที่
เกี่ยวกับ PDPA มีการดำเนินการตั้งแตในป พ.ศ. 2564 โดยเริ่มจากการแตงตั้งคณะทำงาน เพื่อทำในสวนการ
ดำเนินงานหลักขององคกรกอน และพัฒนาตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งอาจจะเกิดความลาชา เนื่องจาก
ขอมูลของ สกสว. จัดวามีคลังขอมูลที่คอนขางใหญและมีขอจำกัดของงบประมาณที่คอนขางสูงหากมีการจาง
บุคคลภายนอกมาดำเนินการ
2. ควรพิจารณานำขอมูลการวิเคราะหผลลัพธและผลกระทบทั้งในเชิงงบประมาณและโครงการใน
ภาพรวม รวมถึงการวิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการในอนาคตซึ่งเกี่ยวของกับการจัดตั้ง
Intelligence Unit ในแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ผูอำนวยการ สกสว. และคุณพิศุทธ เกิดปญญา กลาววา
เรื่อง Data Management เปนเรื่องสำคัญและขณะนี้ขอมูลของ สกสว. มีจำนวนมาก ซึ่งแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี

-18ดิจิทัลมีการระบุไวในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเครื่องมือ โดยใชเครื่องมือที่มีความยืดหยุน เพื่อเชื่อมตอกับสวน
ของ Data Management และทำใหเกิดเปน Business Intelligence ตอไป ทั้งนี้ ในขณะนี้อยูระหวางการหารือ
เพื่อจางคณะทำงานที่ปรึกษา เพื่อออกแบบการพัฒนาระบบขอมูล และการพัฒนาระบบขอมูลที่เปนรูปแบบตาง ๆ
และอาจจะทำระบบ Dashboard มาใช โดยในอนาคตอาจจะพิจารณาใหมีตำแหนง Chief of Information ตอไป
3. ควรระบุการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูล NRIIS ซึ่งเปนการดำเนินงานรวมกันระหวาง
สกสว. และ วช. ในแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลดวย โดย คุณพิศุทธ เกิดปญญา กลาววา ระบบ NRIIS มีระบุไว
ในโครงการที่ 2 “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (TSRIIS) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหาร
งบประมาณระบบ ววน.” ทั้งในสวนของการบริหาร และการเชื่อมโยงระบบ โดยในป พ.ศ. 2565 จะมีการขยาย
Infrastructure ของ NRIIS ตอไป
4. ควรแยกการดำเนินงานระหวาง Hardware, Software, People Ware ใหชัดเจน โดย คุณพิศุทธ
เกิดปญญา กลาววา จะนำสวนนี้ไปปรับในแผนปฏิบัติการใหชัดเจนขึ้น ซึ่งการพัฒนาดานบุคลากรจะมีการเพิ่ม
ทักษะพื้นฐานดานเครื่องมือที่เกี่ยวของกับระบบ NRIIS ตอไป
5. ควรพิจารณาแนวทางปฏิบัติและแผนการดำเนินงาน ในกรณีที่เกิดภัยคุมคามความปลอดภัยขอมูลทาง
คอมพิวเตอร โดย คุณพิศุทธ เกิดปญญา กลาววา ในขณะนี้มีการดำเนินงาน 2 แนวทาง ดังนี้ 1) การตั้งรับ โดยใช
เครื่องมือในการอุดชองโหวทั้งระบบ Cloud และระบบ Server ซึ่งไดปฏิบัติตามมาตรการ และตามกฎหมาย และ
2) จางบริษัทภายนอกใหทดสอบการ Hack ขอมูล ซึ่งในป พ.ศ. 2565 จะมีการทดสอบและรายงาน สกสว. ทุกเดือน
เพื่อแกไขจุดที่พบวาอาจทำใหเกิดปญหาตอไป

มติที่ประชุม

อนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให สกสว. ดำเนินการสวน
ที่เกี่ยวของตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.3

การขออนุมัติตราสัญลักษณ สกสว.

คุ ณ ขวั ญ ลดา จั น ทร ท รงกลด รั ก ษาการรองผู  อ ำนวยการหน ว ยข อ มู ล และสำนั ก งานผู  อ ำนวยการ
ดานยุทธศาสตรการสื่อสาร นำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ประกอบมาตรา 25 (4) (ฎ) กำหนดใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
มีหนาที่และอำนาจในการ ควบคุมกิจการทั่วไป ของ สกสว. เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยมีหนาที่
และอำนาจหนึ่งในการกำหนดเครื่องแบบผูอำนวยการ สกสว. พนักงาน สกสว. และเครื่องหมาย สกสว.
เพื่อใหตราสัญลักษณของ สกสว. มีลักษณะเฉพาะที่สอดคลองกับทิศทางแบรนด (Brand Direction) ของ
สกสว. ภายใตแนวคิด “Strategic Growth Dashboard” คือ สกสว. เปนผูสงมอบคุณคาใหระบบวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม โดยการเปนผูชี้แนวทางการเติบโตอยางมีกลยุทธ ซึ่งเปนทิศทางแบรนดที่มาจากผลการวิเคราะห
ขอมูลภายใตโครงการพัฒนาแบรนด สกสว. ไดรับการโหวตจากผูบริหารและพนักงาน สกสว. และผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูบริหาร สกสว. ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จาก 2 ทิศทางแบรนดที่คณะผูวิจัย
นำเสนอ คื อ 1) Strategic Growth Dashboard และ 2) Transformative Agents ซึ ่ ง “Strategic Growth
Dashboard” ที่ผานการคัดเลือก ประกอบดวย 6 มิติ คือ
1. Smart: สมรรถนะสูง
2. Dynamic: พรอมที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงเสมอ
3. Growth: สรางการเติบโตใหระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.)
4. Strategic: ดำเนินการอยางมีกลยุทธ

-195. Connected: ทำงานเชื่อมตอกับเครือขาย
6. Trustworthy: นาเชื่อถือ
โดยทั้ง 6 มิติตามทิศทางแบรนดนี้ไดถูกนำมาใชเปนจุดตั้งตนในการพัฒนาโลโกใหม ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจ
จากเกมสประเภทตัวตอ “คาตามิโนะ” (Katamino) ของญี่ปุนคือการนำชิ้นสวนรูปทรงเรขาคณิตตาง ๆ มาจัดเรียง
ตอกันใหสมบูรณภายในกรอบของตัวเกมสตามโจทยที่กำหนด ผูเลนจะตองคิดหาทางแกไขใชความคิดสรางสรรค
เพื่อผานดานแตละดานไปใหได จากงายไปสูยาก เนื่องจากผูออกแบบมองวาเปรียบไดกับบทบาทภารกิจของ สกสว.
ที่จะตองปฏิบัติหนาที่ภายใตการสรางกรอบนโยบาย ดาน ววน. ดวยการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ การวิจัย
อยางเหมาะสมและสรางสรรค เพื่อเปนทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาระบบ ววน. ของประเทศ สกสว. ตองเปน
องคกรที่ทำงานอยางมีกลยุทธทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางมีพลวัต โดยไมจำกัดรูปแบบการทำงาน เหมือนตัวตอ
ที่ถูกออกแบบรูปรางไปไดเรื่อย ๆ รวมถึงมีการเชื่อมตอสอดประสานอยางดีที่สุดกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
ระบบ ววน.
นอกจากนี้ การเลือกสีของโลโก มีการเลือกใชสีน้ำเงินและสีสม ซึ่งเปนคูสีที่ตรงขามกัน โดยสีน้ำเงินสื่อความ
หมายถึง สติปญญา ความสุขุม สงบ และละเอียดรอบคอบ สีสมนอกจากจะเปนสีของวันพฤหัสบดีสีประจำวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทยแลว ขณะเดียวกันยัง
สื่อถึงความรูสึกที่ชัดเจน ใหความรูสึกอิสระ มีความกลาที่จะสรางสรรค บอกความเปนตัวตนของ สกสว.
โดยการพัฒนาตราสัญลักษณใหม สกสว. มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
1. พัฒนาตราสัญลักษณใหม (Visual Identity หรือ Logo) ซึ่งไดรับการคัดเลือกดวยวิธีการโหวตของ
ผูบริหารและพนักงาน สกสว. จาก 1 ใน จำนวน 6 แบบ และผานความเห็นชอบจากที่ประชุมผูบริหาร สกสว. ครั้งที่
13/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564
2. พัฒนาคูมือการใชตราสัญลักษณในระบบเอกสารสวนธุรการและบริหาร (Logo Collateral)
3. นำเสนอคูมือการนำใชตราสัญลักษณ (Visual Identity Manual)
สกสว. จึ ง ขอนำเสนอตราสั ญ ลั ก ษณ ข อง สกสว. ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ซึ ่ ง เป น การกำหนด
เครื่องหมาย สกสว. ดังนี้
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรอธิบายหลักแนวคิดและที่มาของตราสัญลักษณใหมของ สกสว. เพื่อใหบุคคลภายนอกไดทราบตอไป
2. ขอใหนำตราสัญลักษณใหมนี้ปรับใชในเลมแผนปฏิบัติการตอไปดวย

มติที่ประชุม

อนุมัติตราสัญลักษณของ สกสว. และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็น
และขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 4.4

การขึ้นเงินเดือนผูบริหาร และพนักงาน สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้เปนวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.5

แนวทางการจัดประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ สกสว.
ประจำป 2564

ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้เปนวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบและขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

รายงานผลการการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รศ.ดร.นวลน อย ตรี รั ตน กรรมการผูท รงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. และประธาน
กรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. นำเสนอวา จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่
8/2563 เมื ่ อ วั น ที ่ 9 ตุ ล าคม พ.ศ. 2563 ได ม ี ม ติ แ ต ง ตั ้ ง คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนิ น งานสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของ สกสว. ซึ่ง
จะทำใหการดำเนินงานของ สกสว. มีความโปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลและใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. โดยมีองคประกอบ ดังนี้
1. รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน
ประธานกรรมการ
2. นายธานินทร ผะเอม
กรรมการ
3. นางแนงนอย เวทยพงษ
กรรมการ
4. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล เลขานุการ (หนวยตรวจสอบภายใน)
โดยมี ร ะยะเวลาดำเนิ น งาน ตั ้ ง แต ว ั น ที ่ 2 ธั น วาคม พ.ศ. 2563 - วั น ที ่ 18 สิ ง หาคม พ.ศ. 2564
คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. ไดประชุมรวมกันจำนวน 4 ครั้ง และประชุมรวมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 ครั้ง โดยมีหนวยตรวจสอบภายในเขารวม
ประชุมทุกครั้ง เพื่อใหขอมูล เอกสาร หลักฐานและชี้แจงเพิ่มเติมตามวาระอันควร โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน
ครั้งนี้ ประมาณ 9 เดือน
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1. การจั ดทำและอนุ ม ัติก ฎบั ตรคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. และกฎบัตรหนวย
ตรวจสอบ ฯ เพื่อใหการตรวจสอบภายในของ สกสว. เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและ
การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐฯ
2. พิจารณาและอนุมัติแผนตรวจสอบ สกสว. ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566) โดยจั ด กิ จ กรรม
ตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบและความถี่ของกิจกรรมตรวจสอบ การจัดลำดับความสำคัญใหครอบคลุมกิจกรรม
โครงการที่มีความเสี่ยงระดับสูงที่มีนัยสำคัญอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ สกสว. และตระหนักถึง
ตนทุน ความคุมคาและประโยชนที่จะไดรับ
3. พิจารณาและเห็นชอบผลการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบ สกสว. ประจำป พ.ศ. 2564 สิ้นสุด
ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ประมาณ 9 เดือน) โดยมีผลงานที่ไดรับจำนวน 17 กิจกรรม จากแผนที่กำหนด
20 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 85 ของแผน ดังนี้
3.1 แผนตรวจสอบ สกสว. ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)
3.2 กิจกรรมตรวจสอบดานการเงินและทรัพยสิน สกสว. จำนวน 10 กิจกรรม
3.3 กิจกรรมตรวจสอบดานการบริหารจัดการ สกสว. จำนวน 2 กิจกรรม คือ การสอบทานการ
จัดการความเสี่ยงประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการสอบทานการควบคุมภายใน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. จำนวน 4 ครั้ง และจัดประชุมรวม
ระหว า งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุ น ส ง เสริ ม ววน. และคณะกรรมการตรวจสอบการ
ดำเนินงาน สกสว. จำนวน 1 ครั้ง
4. พิจารณาและเห็นชอบผลการตรวจสอบที่หนวยตรวจสอบนำเสนอ จำนวน 10 รายการ โดยมีผลการ
พิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
4.1 ผลการสอบทานงบการเงินของ สกสว. ประจำปงบประมาณ 2563 และรายไตรมาส 1/2564 และ
ไตรมาสที่ 2/2564
4.2 ผลการสอบทานการยื นยันยอดเงิ นคงเหลื อของ สกสว. สิ้ นสุดไตรมาสที ่ 4/2563 ไตรมาสที่
1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 และไตรมาสที่ 3/2564
4.3 ผลการสอบทานการจัดการพัสดุประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.4 ผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.5 ผลการสอบทานการควบคุมภายในประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. มีความเห็นโดยสรุปวา สกสว. ไดดำเนินงานดาน
การเงิน บัญชี และทรัพยสินเปนไปตามขอบังคับของ สกสว. และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีหลักฐานตรวจสอบได
ไมพบประเด็นเสี่ยงหรือรายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสำคัญแตอยางใด ทั้งนี้ ฝายบริหารไดจัดใหมีระบบควบคุมภายใน
ที่รัดกุม เหมาะสม และครอบคลุมทั่วทั้งองคกร มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่สงเสริมตอการบรรลุวัตถุประสงค
ของ สกสว. ไดเปนอยางดี
จากการติดตามความคืบหนาในการดำเนินการปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ พบวา ฝาย
บริหารและเจาหนาที่ สกสว. ใหความรวมมือเปนอยางดี โดยไดนำไปพิจารณาและวางแนวทางการจัดการใหรัดกุม
เหมาะสมยิ่งขึ้น
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดประชุมรวมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. และคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง สกสว. เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรรมการทั้ง 2 คณะ เพื่อทำใหการ
ดำเนินงานเกิดความสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน ตามแนวทางการกำกับดูแลองคกรที่ดี

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 5.2

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ประจำปงบประมาณ 2564

นางอภิรดี ยิ้มละมัย รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร นำเสนอวา ตามที่การประชุม
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. แบบรายคณะและ
แบบรายบุคคล สกสว. จึงขอนำเสนอการประเมินตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ประจำปงบประมาณ
2564 โดยใชแบบประเมินแบบรายคณะและแบบรายบุคคลที่ใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหัวขอการประเมิน ดังนี้
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. แบบรายคณะ ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- การทำหนาที่ของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธกับฝายบริหาร
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานุการ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. แบบรายบุคคล ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
- ความโดดเดนในความรูความสามารถ
- ความเปนอิสระ
- ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ
- ความเอาใจใสตอหนาที่และความรับผิดชอบ
- การปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให สกสว. ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ระเบียบวาระที่ 6
ไมมี

เรื่องอื่นๆ
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ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการนำเสนอนัดหมายการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ดังนี้
1. การนัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. วาระพิเศษ 1/2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน
2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผานระบบการประชุมออนไลน
2. การนัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 10/2564 วันศุกรที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา
9.00-12.00 น. ผานระบบการประชุมออนไลน

มติที่ประชุม

เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
1. การนั ดประชุ ม คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. วาระพิเศษ 1/2564 วันอังคารที่ 28
กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผานระบบการประชุมออนไลน
2. การนัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 10/2564 วันศุกรที่ 1 ตุลาคม 2564
เวลา 9.00-12.00 น. ผานระบบการประชุมออนไลน
เลิกประชุม

เวลา 12.40 น.

(นางสาววริศรา ชื่นอารมย)
(นางสาวสุพัตรา เรืองรุก)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

