
ศิระ ศิลานนท์ และ สลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

บริการด้วยมาตรฐาน 
เป็นมิตร ถูกต้อง ฉับไว
คือหัวใจคุณภาพของ
กลุ่มงานบริหาร

การเป็นสถาบันทางด้านวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกเหนือ
จากความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของ วว. ท่ีพร้อม
แล้ว เบื้องหลังความส�เร็จคือกลุ ่มงานสนับสนุน
ที่มาร่วมกันขับเคลื่อนอีกหลายภาคส่วน “คุยเฟื่อง
เรื่องวิทย์” ฉบับนี้ ได้รับโอกาสจากผู้บริหารระดับ
สูงในวาระเข้าด�รงต�แหน่งใหม่ มาคุยเฟื่องเร่ืองหลัง
บ้านของ วว. ยุคใหม่กัน กับบทสัมภาษณ์ ดร.จิตรา 
ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. ว่าท่านมีแนวคิดและ
ทิศทางขับเคลื่อนหลังบ้าน TISTR 4.0 อย่างไร

บทสัมภาษณ์ 

ดร.จิตรา ชัยวิมล 
รองผู้ว่าการบริหาร วว.

แรงบันดาลใจในการมารับต�าแหน่งรองผู้ว่าการบริหารคือ
อะไร

อันดับแรก พี่ขอขอบคุณ วว. ที่ให้โอกาสพี่มาด�ารง

ต�าแหน่งนี้ พี่เช่ือว่าในองค์กรหนึ่ง เราทุกคนจะมีเส้นทางอาชีพ 

(career path) ของตัวเองกันอยู่แล้ว พี่เองเริ่มต้นการท�างานมา

จากสายงานกลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) เส้นทางอาชีพและ

ประสบการณ์ของพี่จึงเน้นไปในด้านงานบริการเป็นส่วนใหญ่ 

จนต�าแหน่งสุดท้ายที่กลุ่ม บอ. คือผู้อ�านวยการส�านักรับรอง

ระบบคุณภาพ (สรร.) แล้วเมื่อวันหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนในระดับ
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ผู้บริหารระดับสูง พี่ก็คิดว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่พี่จะใช้มุม

มองและประสบการณ์ด้านการบริหารจากกลุ่ม บอ. ประกอบ

กับความที่เราผูกพันและเติบโตมากับองค์กรนี้มานาน ตอบ

สนองเป้าหมายขององค์กรได้ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ี ท�าให้พ่ีตัดสินใจ

และมีแรงใจให้เข้ามารับต�าแหน่งรองผู้ว่าการบริหารนี้ 

พี่มองว่าการท�างานในกลุ ่มบริการอุตสาหกรรมที่

ผ่านมากับการท�างานในกลุ่มบริหารน้ี มีความเหมือนกันอยู่นั่น

คือเป็นการให้บริการ เพียงแต่ต่างกันที่รูปแบบการบริการและ

ผลิตภัณฑ์ที่เราให้บริการ ถ้าเราเข้าใจผลิตภัณฑ์ของเรา เข้าใจ

ว่าใครคือลูกค้า และมีกระบวนการให้บริการในการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าของเรา ท�าให้เขามีความสุขและพึงพอใจกับ

สิ่งที่เรามอบให้ได้ น่ีคือบทบาทของรองผู้ว่าการบริหาร ที่จะส่ง

มอบการบริการให้กับลูกค้า ซึ่งก็คือบุคลากรทั้งหมดของ วว. 

รวมไปถึงบางส่วนงานที่เชื่อมโยงกับลูกค้าภายนอกด้วย

ท่านมีหลักการในการบริหาร ตามนโยบาย TISTR 4.0 
อย่างไร

เมื่อพิจารณาค�าว่า TISTR 4.0 นั้น พี่ขอมองไปที่ค�าว่า 

TISTR ก่อน นั่นหมายถึงการมองภายในบ้าน TISTR ของเราเอง 

ซึ่งพี่คิดว่าหลักการบริหารเราต้องเริ่มจาก

• ต้องเข้าใจภาระงานท่ีเราดูแลรับผิดชอบภายใต้กลุ่ม

บริหารก่อน ซึ่งกลุ่มบริหาร วว. ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน 

ได้แก่ ส�านักการคลัง (สกค.) ส�านักทรัพยากรบุคคล (สทบ.) 

ส�านักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) ส�านักบริการกลาง (สบก.) 

และกองกฎหมาย (กกม.) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายใน

เน้ืองานมาก ไม่ว่าจะเป็นท้ังด้านของงบประมาณ การคลังพัสดุ 

บุคลากร ความเป็นอยู่ของพนักงาน เส้นทางอาชีพ เทคโนโลยี

สารสนเทศ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และระเบียบข้อ

บังคับ ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆ ดังนั้นเรื่องที่ต้องศึกษาใน

รายละเอียดมีมาก แต่ก็ต้องเดินหน้าลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน

ด้วย เพื่อที่จะช่วยสนับสนุน ให้ค�าแนะน�า และแก้ไขปัญหาให้

กับองค์กรและบุคลากรได้อย่างถูกต้อง

• ต้องรู้ขอบเขตในการบริหาร คนที่เราจะต้องดูแล 

ซ่ึงไม่ใช่แค่บุคลากรที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริหารเท่าน้ัน แต่หมายถึง

บุคลากรทั้งหมดของ วว. 

ส�าหรับหลักการบริหาร จริงๆ แล้วพี่ไม่ได้ยึดติดกับ

ทฤษฎีบริหารใดๆ เป็นส�าคัญ พี่มองว่าเราก็เหมือนครอบครัว

ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน จะท�าอย่างไรให้บ้านของเราเป็นบ้าน

ที่น่าอยู่ เพราะกลุ่มบริหารเปรียบดั่งเป็นแม่บ้านที่ต้องดูแลบ้าน

หลังนี้ กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.) ด้าน

พัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.) กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) และ
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กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) เป็นดั่งทัพหน้าออก

ไปท�างาน เราจะท�าอย่างไรให้เขากลับเข้ามาบ้าน TISTR แล้ว

สบายใจหายเหนื่อย มีพลังออกไปท�างานใหม่ได้ ดังนั้นนี่คือ

ภาพที่พี่อยากเห็น ถือเป็นหลักในการบริหารได้ว่า บริหารให้

เหมือนกับบ้านของเราเอง ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนในด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) อาคาร สถานที่ ระบบแอร์ 

ระบบไอที แม้กระท่ังในส่วนของทรัพยากรบุคคล การเงิน รวม

ถึงด้านกฎหมายที่ต้องมาช่วยตรวจสอบไม่ให้ผิดกฎหมาย นี่คือ

กระบวนการที่จะต้องผลักดันให้องค์กรเราน่าอยู่ขึ้น

 เมื่อเรามามองต่อถึงค�าว่า 4.0 ปัจจุบันไอทีเป็น

เรื่องส�าคัญมาก ท�าอย่างไรที่จะผลักดันให้ไอทีเข้ามาเสริม

แกร่ง พร้อมส�าหรับเอื้อประโยชน์ให้พนักงานท�างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วข้ึน ให้เป็น smart 

office ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างให้พนักงานมีทักษะควบคู่

กันไปด้วย โดยส�านักทรัพยากรบุคคล จะต้องเข้ามามีบทบาท

ในด้านพัฒนาบุคลากรผ่านกระบวนการฝึกอบรม สร้างทักษะ

ให้บุคลากรท�างานร่วมกับระบบไอที ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

ที่เปลี่ยนไป เป็นสิ่งที่องค์กรควรจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร

ทั้งมิติทางด้าน Hard-side เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ สภาพ

แวดล้อม และด้าน Soft-side เช่น การบริหารคน วัฒนธรรม

องค์กร ค่านิยม เป็นต้น ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0

 อีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญในปัจจุบันควบคู่ไปด้วย ก็คือการ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ green office เพราะขยะที่เราสร้าง

วันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ใน วว. เท่าน้ัน แต่กระทบไปถึงสิ่ง-

แวดล้อมของเราทุกคนด้วย ดังน้ันต้องปลูกฝังให้ทุกคนต้องช่วย

กันสร้าง green office ให้เกิดขึ้นใน วว. ได้จริงๆ ตัวอย่าง การ

จัดประชุมที่มีในทุกๆ วัน เป็นสิ่งแรกที่เราเริ่มต้นท�าได้ง่ายๆ เช่น 

ลดการใช้ขวดน�้า แก้วน�้า กล่องพลาสติกในการจัดอาหารว่างใน

ที่ประชุม โดยรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมน�าแก้วมาเอง ถึงแม้ใน

ตอนแรกจะยุ่งยาก แต่ต่อไปจะเกิดความคุ้นเคยเป็นวัฒนธรรม

ปลูกฝังให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมได้

 นอกจากนี้ วว. เรายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะที่มีประสิทธิภาพ สามารถน�ามาใช้ในการคัดแยกขยะไป

ตามประเภทใน วว. เองได้ และอีกเป้าหมายหน่ึงคือ วว. ต้อง

เป็นเขตปลอดโฟม รวมถึงการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น จัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนขึ้น เปลี่ยนมาใช้หลอด LED รวมถึง

ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มบริหารสามารถ

สนับสนุนได้ 

ท่านคิดว่า คุณภาพในการท�างานของสายงานบริหารคืออะไร 
และจะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างไร 

พี่จะผลักดันนโยบายกลุ่มบริหาร ที่ท�าให้เกิดคุณภาพ

ในการท�างานในเรื่อง การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

(competence services) ในทุกด้านของกลุ่มบริหารจะต้อง

ท�างานอย่างมีความสามารถ ถูกต้อง รวดเร็ว ลูกค้าขอรับบริการ 

เราสามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการ เมื่อมีการปรับ

เปล่ียนการบริการรูปแบบใหม่ขึ้นมา เราต้องสามารถตอบสนอง

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ และต้องสื่อสารกับคนทั้ง วว. ดังนั้นเราต้อง

ให้บริการอย่างเป็นมิตร มีค�าว่า service mind, friendly เป็น

คุณภาพการให้บริการ และสุดท้ายก็ต้องให้บริการอย่างถูกต้อง

และถูกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ วว. เมื่อถูกน�าไปใช้แล้ว 

หากระเบียบข้อบังคับใดล้าสมัยไปแล้วก็ต้องแก้ไขกันใหม่ โดย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รับฟังความคิดเห็น (feedback) จากลูกค้า น�ามาปรับปรุงเพื่อ

ให้ระเบียบข้อบังคับทันสมัย เอื้อต่อการท�างานในองค์กรมากขึ้น 

และต้องไม่ผิดต่อกฎหมายและภารกิจองค์กรของเรา 

นอกจากนั้น ในฐานะที่พี่มีความเช่ียวชาญและผ่าน

งานทางด้านระบบคุณภาพมาพอสมควร สิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าน่าจะ

พัฒนาประสิทธิภาพการท�างานเพิ่มข้ึนได้ คือ การสร้างแนวคิด

การท�างานอย่างเป็นระบบ และต้องสามารถทวนสอบกลับส่ิง

นั้นได้ เมื่อเกิดอะไรข้ึนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ ระบบจะต้อง

ถูกปฏิบัติด้วยวงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) และท�า

ในลักษณะเป็นคู่มือการท�างาน เพื่อให้ทุกคนสามารถศึกษา

และปฏิบัติตามขั้นตอนได้เหมือนกัน ซึ่งในอนาคตก็ยังสามารถ

ปรับปรุงเพิ่มขั้นตอนและปรับลดขั้นตอนที่ล้าสมัยได้

ส่ิงที่ท ่านต้องการฝากถึงบุคลากรในก�ากับ และฝากถึง
พนักงาน วว. มีอะไรบ้าง

ส�าหรับทีมงานกลุ่มบริหารของพี่ อันดับหนึ่ง คือทุก

คนต้องปรับกระบวนการทางความคิด ให้สอดคล้องไปกับพี่

ก่อน พยายามท�าให้เขาเดินไปกับเราได้มากที่สุด พี่อยากให้

บุคลากรในก�ากับของพี่ มีใจรักในงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม 

(full of service mind) เม่ือทุกคนมีใจพร้อมท่ีจะให้บริการ

แล้ว เราจะเป็นกลุ่มบริหารยุคใหม่ที่จะช่วยกันท�าให้เป็นหน่วย-

งานสนับสนุนเพื่อนพนักงานกลุ่มอ่ืนๆ ออกไปปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มก�าลัง ส�าหรับตัวพี่เองก็พร้อมท่ีจะรับทราบปัญหาจาก

พนักงานด้วย ที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้าง สามารถแก้ได้ไหมหรือ

ท�าอย่างไรให้ดีขึ้น แม้บางเรื่องพี่ไม่สามารถแก้ไขให้ได้ท้ังหมด 

แต่เราจะท�าอย่างไรให้ดีที่สุดในสภาวะที่เป็นอยู่ 

ส่วนสิ่งที่อยากฝากถึงพนักงาน วว. คือ ความเข้าใจ 

การท�างานแบบร่วมมือกัน มีปฏิสัมพันธ์ในการร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงสร้างความสัมพันธ์กัน และอยากได้

รับ feedback ที่เป็นจริง พี่ยินดีรับน�าเข้าสู่วงจร PDCA ของ

กลุ่มบริหาร เพื่อ น�าไปปรับปรุงการท�างานให้องค์กรก้าวไปข้าง

หน้าร่วมกันต่อไป 

จากบทความข้างต้น เห็นได้ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจ

ของรองผู้ว่าการบริหาร ในการเข้ามารับภารกิจใหม่น้ี ด้วยแนว

นโยบายการบริหารจาก วว. ที่ว่า กลุ่มบริหารต้องให้บริการ

ด้วยมาตรฐาน เป็นมิตร ถูกต้อง ฉับไว ท�าให้ วว. เป็นองค์กร

ที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลง

ในยุค 4.0 น้ีได้ พวกเราชาว วว. ทุกคนในฐานะลูกค้าของกลุ่ม

บริหาร คงรู้สึกได้ถึงพลังของการปรับเปล่ียนบ้านหลังเดิมนี้ให้ดี

ยิ่งๆ ขึ้น และมีพลังที่จะสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อ

ไป 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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