
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

      

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระพงษ แพสุวรรณ 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๔. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ 

๕. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ กรรมการ 

๖. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๗. นายวุฒิชัย กปลกาญจน กรรมการ 

๘. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๙. นายสุทธิพร  จิตตมิตรภาพ กรรมการ   

๑๐. นายวิษณุ ธรรมลิขิตกุล กรรมการ  

๑๑. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ 

๑๒. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๓. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ 

๑๔. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการ 

๑๕. นายนิจศิริ เรืองรังษี กรรมการ 

๑๖. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูไมเขาประชุม      

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

๒. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ  

๓. นายอภิชาต  จงสกุล   

๔. นายขวัญชัย วงศนิติกร  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



๕. นายสุเมธ ตันติเวชกุล  

๖. นายสุพันธุ  มงคลสุธี 

๗. นายเทวินทร วงศวานิช  

๘. นายกานต   ตระกูลฮุน 

๙. นายชนิตร ชาญชัยณรงค  

รายนามผูเขารวมประชุม  

๑. นายเชาวลิต   ลิ้มมณีวิจิตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นายรุงโรจน   กมลเดชเดชา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. นางสาวรติมา   เอ้ือธรรมาภิมุข  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๔. นายสมโสตถ์ิ ดําเนินงาม กรมพัฒนาท่ีดิน 

๕. นางสาวนฤกมล   ภูขาว สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

๖.  นางสาวจิราวรรณ เดียขุนทด สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

๗. นางชฎาพร   นิรันดร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๘. นางสาวอัจฉรา   วีระวงศ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   

๙. นางวิไลพร  เจตนจันทร บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

๑๐. นายเขมทัต  สุคนธสิงห ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 

๑๑. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นายไพรชั  ธัชยพงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นางสาวมรกต  ตันติเจริญ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางลดาวัลย  สันทรานันท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางสุกัลยา  ฤกษสมุทร สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๒ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



๒๗. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสาวนุชจรินทร  รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวพิมลรัตน  คุมเสนียด สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางธีรนิตย  รัตนวราห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางธัญพร  หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวนิภา  ประดิษฐเทียมผล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางณภัทรธมนต  ภูวศิษฎเบญจภา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาววีรยา  จุลมณีวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางสาววาทินี  มงคลลักษณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวพัชรี  งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นายศักดิ์ชัย  วัฒนศรีรังกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นางสาวเพ็ญปภา  เฟองอักษร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๖. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๗. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๘. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๙. นายวราพงษ  เทพศิลา สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๐. นางสาวกัญญวิมว กีรติกร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 

๕๑. นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช. 

๕๒. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 

๕๓. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น. 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๓ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ท่ีประชุมได

พิจารณาเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ เพ่ือกระตุนใหมีการเบิกจายงบประมาณเพ่ิมข้ึน และเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ดังนี้  

• กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ยังมีความจําเปนตองดําเนินการ

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณป ๒๕๕๘ ท่ีไดรับความเห็นชอบแลว และมีความ

พรอมท่ีจะเริ่มดําเนินการ หรือสามารถกอหนี้ผูกพันไดภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือโครงการโดยเร็ว ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน  

เรงดําเนินการและเบิกจายงบประมาณภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

• กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน พิจารณาแลวคาดการณวาจะไมสามารถ

เริ่มดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพันไดทันภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แตยังคงมีความจําเปนตองดําเนินการ

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ ใหสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินงานจากการจางเหมาภาคเอกชนเปน

ดําเนินการเอง  โดยหากไมสามารถดําเนินการเองไดใหแจงขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีมีศักยภาพ 

ในงานกอสรางเปนผูดําเนินการแทน โดยใหเสนอรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบและกํากับดูแลปฏิบัติราชการของสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน พิจารณาใหความเห็นชอบกอน และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลว 

ใหดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

• กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ท่ีไดรับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใชจายงบประมาณแลว แตคาดการณวาจะไมสามารถเริ่มดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพันโครงการ/

รายการไดภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมถึงไดพิจารณาทบทวนความจําเปนแลวเห็นวา โครงการ/

รายการ ดังกลาวหมดความจําเปน หรือไมสามารถดําเนินการ หรือมีความซํ้าซอน หรือไดดําเนินการบรรลุ

วัตถุประสงคแลว และมีงบประมาณเหลือจาย หรือคาดวาจะไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดทันภายใน

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ใหพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการ/รายการเดิมเพ่ือนําไปดําเนินการ โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอ่ืน เสนอรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

และหนวยงานอ่ืน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเม่ือไดรับความเห็นชอบแลว 

ใหดําเนินการขอปรับแผนฯ และโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตอสํานักงบประมาณ ตามระเบียบ 

วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตอไป 

โดยในสวนของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) จะนัดหารือรวมกับผูบริหาร วท.  

ในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๔ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



๒. การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)    

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  

วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ไดมีการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและ 

เอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

เปนประธานฯ ซ่ึงท่ีประชุมไดมีการพิจารณาขอเสนอของภาคเอกชน ๖ สถาบัน ไดแก (๑) สภาหอการคา  

แหงประเทศไทย (๒) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (๓) สมาคมธนาคารไทย (๔) สภาอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย (๕) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ (๖) สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 

โดยสรุปสาระสําคัญของผลการประชุมได ดังนี้ 

๑. มาตรการขับเคลื่อน SMEs ระยะเรงดวน ใหกระทรวงการคลังรับไปจัดตั้งคณะทํางาน

รวมกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม และภาคเอกชนเพ่ือหาแนวทางชวยเหลือ SMEs ท้ังระบบ  

๒. แนวทางการปฏิรูประบบรางของประเทศ ใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอภาคเอกชน 

ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการระบบรางและกลไกนโยบายการบริหารจัดการ 

ท่ีตองดําเนินควบคูไปกับการปรับระเบียบและกฎหมายใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศและความ

ตองการของธุรกิจ และใหนําเสนอคณะกรรมการ กรอ. ในการประชุมครั้งตอไป 

๓. การพิจารณาจัดสรรการรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานทดแทนประเภทท่ีใชวัต ถุดิบ 

ในประเทศ ใหกระทรวงพลังงานรับขอเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

๔. การยกเลิกการจัดเก็บภาษีภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดใชตามบานเรือนขนาด

ไมเกิน ๗๒,๐๐๐ บีทียูตอชั่วโมง ใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาออกประกาศกระทรวงการคลังในการ

ยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดท่ีใชตามบานเรือนขนาดไมเกิน ๗๒,๐๐๐ บีทีย ู

ตอชั่วโมง ท่ีไดรับฉลากประหยัดไฟระดับเบอร ๕ และเครื่องปรับอากาศท่ีใชสารทําความเย็นท่ีไมทําลาย

บรรยากาศโอโซน 

๕. มาตรการทางวีซาเพ่ือกระตุนตลาดการทองเท่ียวไทยในป ๒๕๕๘ ใหกระทรวงการ

ตางประเทศรวมกับกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ

สภาความม่ันคงแหงชาติ รับขอเสนอมาตรการทางวีซาของภาคเอกชนไปพิจารณาดําเนินการ 

๖. หองปฏิบัติการ (Laboratory) และการตรวจสอบสินคาเพ่ือการสงออก ใหกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาคเอกชนรับไปบูรณาการ 

การใชประโยชนจากหองปฏิบัติการท่ีมีอยู ท้ังในเรื่องงบประมาณ คาใชจาย และประเภทของการใหบริการ 

รวมท้ังการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ืออํานวยความสะดวกแกภาคธุรกิจดวย 

๗. การปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ/กฎหมายควบคุม 

การปลอยน้ําท้ิงจากโรงงานลงสูแหลงน้ํา ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวง

อุตสาหกรรม รับไปจัดตั้งคณะทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๕ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



๘. ยุทธศาสตรสินคาเกษตร ๔ สินคา (ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ผลิตภัณฑปาลม

น้ํามันและน้ํามันปาลม ออยโรงงานและน้ําตาลทราย) ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของและภาคเอกชน เรงรัดผลักดันการขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

โดยเรื่องระบบหองปฏิบัติการ (Laboratory) และการตรวจสอบสินคาเพ่ือการสงออก  

ท่ีประชุมไดมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปนหนวยงานหลักรับไปดําเนินงาน ซ่ึงการดําเนินงานตางๆ 

จะตองมีการประสานกับภาคเอกชน และกระทรวงอ่ืนๆ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงาน

ภายในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) สถาบันมาตรวิทยา (มว.) สถาบันวจิัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

(วว.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.)  

เพ่ือวางระบบแนวทางการดําเนินการ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน โดยสรุปผลการดําเนินงานเสนอ 

ท่ีประชุม กรอ. ในการประชุมครัง้ถัดไป 

นอกจากนี้ ท่ีประชุม กรอ. ไดเห็นชอบการสงเสริมการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมรถยนต

ของไทย เรื่องศูนยทดสอบลอยางและผลิตภัณฑยาง โดยนายกรัฐมนตรีใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว 

และขอใหเปนการรวมลงทุนระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ซ่ึงจะมีการหารือถึงรูปแบบการลงทุนตอไป 

๓. นายกรัฐมนตรี เย่ียมชมผลงานวิจัยเชิงพาณิชยของหนวยงานในสังกัด วท. และเปน

ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ครั้งท่ี  

๑/๒๕๕๘  

เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีไดเดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี โดยมี 

คพน. ผูบริหารกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และผูบริหาร สวทช. ใหการตอนรับ ซ่ึงผลงานวิจัยเชิงพาณิชย

ดังกลาวเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการใชประโยชนจากงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (วทน.) และสอดคลองกับหนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยมี ๘ หนวยงาน  

ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ นําเสนอผลงานวิจัยเดน ๔๘ ผลงาน ครอบคลุมการใชประโยชนจาก

ผลงานวิจัย เพ่ิมมูลคาผลิตผลทางการเกษตร สงเสริมอุตสาหกรรม สรางความเขมแข็งใหชุมชน ซ่ึงหลังจากนั้น

ไดมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ โดยพลเอก 

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานฯ ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๖/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๔ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท่ีประชุมไดพิจารณาและเห็นชอบนโยบายและมาตรการสําคัญเพ่ือสงเสริม 

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ดังนี ้

 การใหสิทธิประโยชนทางภาษี เ พ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน  

 ใหกําหนดเพดานคาใชจายของสิทธิประโยชนทางภาษี ท่ีภาคเอกชนสามารถนํารายจายวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรมมาขอลดหยอนภาษีได ๓ เทาของรายจายจริง โดยใหกําหนดเพดานเปน ๓ ข้ัน คือ (๑) บริษัทท่ีมี

รายไดไมเกิน ๕๐ ลานบาท สามารถหักรายจายไดไมเกินรอยละ ๖๐ ของรายได (๒) รายไดสวนท่ีเกิน ๕๐ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๖ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



ลานบาท แตไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท หักรายจายเพ่ิมเติมอีกไดไมเกินรอยละ ๙ ของรายได และ (๓) รายไดสวน

ท่ีเกิน ๒๐๐ ลานบาท หักรายจายเพ่ิมเติมไดไมเกินรอยละ ๖ ของรายได นอกจากนี้ ไดเห็นชอบการให 

สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับเงินบริจาคเขากองทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาใหสามารถหักคาใชจายได ๒ เทา 

โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการจัดทําขอเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย มีรองนายกรัฐมนตรี  

(นายยงยทุธ  ยทุธวงศ) เปนประธานไปดําเนินการเสนอแนวทางการดําเนินการในรายละเอียดตอไป 

    การสนับสนุนเชิงนโยบายในการใชนวัตกรรมไทยกับตลาดภาครัฐ เพ่ือลดการนําเขาสินคา

จากตางประเทศท่ีมีราคาแพง และเปนการสนับสนุนใหมีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับความกาวหนา 

ทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  โดยมีการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหสามารถจัดซ้ือหรือจัดจางสินคาหรือบริการนวัตกรรมไทย ตามรายการท่ีปรากฏในบัญชี

นวัตกรรมไทย สามารถใชวิธีพิเศษได และในกรณีหนวยงานของรัฐประสงคจะจัดซ้ือหรือจัดจางสินคาหรือ

บริการตามรายการท่ีปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทย ใหจัดซ้ือหรือจัดจางสินคาหรือบริการนวัตกรรมไทย  

โดยใหใชงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือหรือจัดจางไมนอยกวารอยละ ๑๐ แตไมเกินรอยละ ๓๐   

๔. โครงการ Talent Mobility 

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ท่ีประชุมได

พิจารณาเห็นชอบนโยบายสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  

จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent 

Mobility) ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรฯ นําเสนอ ซ่ึงนโยบาย Talent Mobility เปนกลไกสําคัญท่ีจะเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ท่ีจะชวยใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปน

ประเทศรายไดปานกลาง  โดยหนึ่งในนโยบายรัฐบาล คือ มาตรการสนับสนุนการลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนา สู เป าหมาย ๑% ของ GDP คิดเปนสัดสวนลงทุนของภาคเอกชนกับภาครัฐ  ๗๐ :  ๓๐ 

เม่ือเอกชนเพ่ิมการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามากข้ึน จะเกิดความตองการบุคลากรดาน วทน. มากข้ึน  

ซ่ึงในปจจุบันบุคลากรเหลานี้จะกระจายตัวอยูในภาครัฐและภาคอุดมศึกษาถึง ๘๓% ในสวนของภาคเอกชน

มีเพียง ๑๗% ซ่ึงนโยบาย Talent Mobility จะทําให เ กิดการดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยท่ีอยู ใน

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรั ฐจํ านวนมากมาชวยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 

สถานประกอบการภาคเอกชนอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยใหมีความเขมแข็ง 

มากข้ึน อีกท้ังยังเปนการเชื่อมโยงการทํางานระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ กอใหเกิด 

การถายทอดแลกเปลี่ยนความรูและสรางองคความรูใหมระหวางกัน 

โดยผูไปปฏิบัติงานภายใตนโยบาย Talent Mobility ใหถือวาเปนการปฏิบัติงานเต็มเวลา 

โดยใหนับเปนอายุราชการหรืออายุงานของหนวยงานตนสังกัด และสําหรับผูท่ีมีขอผูกพันตามสัญญาชดใชทุน 

ใหนับเปนเวลาใชทุนตามสัญญาดวย อีกท้ังยังใหบุคลากรดังกลาวสามารถใชผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชน 

เปนผลงานในการขอตําแหนงทางวิชาการหรือตําแหนงงานอ่ืนๆ รวมถึงการข้ึนเงินเดือนตามเกณฑ 

ท่ีหนวยงานตนสังกัดจะจัดทําข้ึน  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๗ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ แจงใหท่ีประชุมทราบวา เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ 

๒๕๕๘ ประธานฯ ไดเปนประธานเปดงานแถลงขาว การเปดตัวศูนยนวัตกรรมไมโครซอฟท (Microsoft 

Innovation Center) ณ บริเวณหองโถงชั้น ๑ อาคารพระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ซ่ึงการจัดงาน

ดังกลาวเปนความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สวทช. รวมกับบริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) 

จํากัด เดินหนาผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ดวยการ

เปดศูนยนวัตกรรมไมโครซอฟท (Microsoft Innovation Center : MIC) ข้ึน  โดยศูนยนวัตกรรมไมโครซอฟท  

ณ สวทช. เปนหนึ่งใน ๑๑๓ ศูนยนวัตกรรมไมโครซอฟทท่ีตั้งอยูท่ัวโลก ซ่ึงเปดตัวในประเทศไทยครั้งแรก 

เม่ือป ๒๕๕๑  ดวยความรวมมือระหวางบริษัทไมโครซอฟทฯ สวทช. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย 

และศูนยศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยปจจุบันศูนยนวัตกรรมไมโครซอฟทไดยายมาตั้งอยูท่ีสํานักงาน

ของ สวทช. เลขท่ี ๗๓/๑ ถนนพระราม ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ มีความมุงม่ันท่ีจะผลักดันประเทศไทยเขาสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

(digital economy) โดยเฉพาะในเรื่องการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ  (Digital Economy Promotion) 

รัฐบาลไดริเริ่มโครงการพัฒนาทักษะไอทีใหแกผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและสงเสริม

การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆ มาใช โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และหวัง

เปนอยางยิ่งวา เม่ือ SMEs ของประเทศไทยไดรับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีและเครื่องมืออยางเต็มท่ี  

จะสามารถแขงขันกับบริษัทท่ีใหญกวาไดในตลาดโลก 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว  

ปรากฏวาไมมีกรรมการขอแกไข จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  

อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ ไดขอแกไขขอความในรายงานการประชุม เพ่ือใหมีความถูกตองและสมบูรณ

ยิ่งข้ึน ดังนี้ 

• หนา ๑๐ บรรทัดท่ี ๒ จาก “Growth Center เชน Warehousing  Cargo” แกไขเปน 

“Growth Center เชน Cargo handling และ Warehousing 

• หนา ๑๒ วาระท่ี ๔.๑ (ราง) ขอบังคับ กวทช. วาดวยการใหทุนพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ......... แกไขเปน “พ.ศ. .... (หลัง พ.ศ. มี ๔ จุด)”

เพ่ือใหถูกตองตามหลักของกฤษฎีกา 

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข  

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๘ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน  

นางสาวมรกตฯ ท่ีปรึกษาอาวุโส ผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะประธานคลัสเตอรเกษตร 

และอาหาร และกรรมการบริหารคลัสเตอรทรัพยากร ชุมชนชนบทและผูดอยโอกาส เรียนใหท่ีประชุมวา 

ภาคเกษตรมีความสําคัญตอประเทศไทย  เนื่องจากรอยละ ๓๕ - ๔๐ ของแรงงานไทยอยูในภาคเกษตร  

และภาคเกษตรเปนแหลงผลิตอาหารและวัตถุดิบปอนอุตสาหกรรมตอเนื่องจํานวนมาก เชน อุตสาหกรรม

อาหาร พลังงาน อาหารสัตว วัสดุชีวภาพ รวมท้ังเปนสินคาสงออก โดยประเทศไทยสงออกสินคาเกษตรและ

อาหารเปนอันดับท่ี ๑๓ ของโลก แตกระบวนการผลิตและแรงงานภาคเกษตรของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ

คอนขางต่ํา ซ่ึงสะทอนความออนแอภาคเกษตร รวมท้ังคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ดังนั้น จึงมีความ 

จําเปนเรงดวนท่ีตองปรับโครงสรางภาคเกษตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอยางจริงจัง  เพ่ือผลักดันให

เกษตรกรไทยใหหลุดพนจากความยากจน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและบรรลุเปาหมายการหลุดพน

จากประเทศรายไดปานกลาง ซ่ึง สวทช. เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (ว และ ท ) เพ่ือใหมีการนํา ว และ ท ไปใชใหเกิดประโยชนทางธุรกิจและสาธารณประโยชน  

(เกษตรกร ผูดอยโอกาส และเยาวชน) สรางโอกาส  ลดความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  ยกระดับ

การผลิต คุณภาพชีวิต นําไปสูการพัฒนาและประเทศไทยแขงขันไดอยางยั่งยืน  

จากการดําเนินงานของ สวทช. ท่ีผานมา ไดประมวลขอมูลจากประสบการณในการทํางาน

ในพ้ืนท่ีจริง โดยสรุปปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลใหการใชและขยายผลเทคโนโลยีสูชุมชนอยูในวงจํากัด  

มีดังนี้   

๑. ขาดแหลงขอมูลประเภทเบ็ดเสร็จท่ีเกษตรกรและผูเก่ียวของตองการและนําไปใชได 

๒. ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและการใหบริการของรัฐ ในการเขาถึงแหลงขอมูลของ

เกษตรกรรายยอยยังไมเพียงพอ 

๓. ขอจํากัดของเจาหนาท่ีสงเสริมในการใชไอทีและความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีมีการ

พัฒนาข้ึน  

๔. ขาดปจจัยสนับสนุนใหเกิดระบบนวัตกรรมเกษตร และนําเทคโนโลยีไปใชในระดับชุมชน 

ท้ังดานเงินลงทุน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสาธิต 

๕. ศูนยการเรียนรูท่ีมีอยูมากมายไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากขาดเจาหนาท่ีประจํา

และขาดระบบบริหารจัดการ 

๖. เกษตรกรมีอายุมากข้ึน คนรุนใหมไมนิยมทําอาชีพเกษตรกร 

นอกจากนี้ นางสาวมรกตฯ ไดนําเสนอ (๑) การกําหนดโจทยวิจัยท่ีตอบโจทยชุมชน  

(๒) ประสบการณ จากการถายทอดผลงานวิจัยสูชุมชน และ (๓) กลไกสนับสนุนความตองการของชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงผลการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญของ สวทช.  ท่ีผานมา จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๙ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การเขาไปชวยชุมชนใหมีความรูและ 

มีสวนรวมในการบริหารจัดการทุกข้ันตอน รวมถึงการทํา Business Plan จะทําใหชุมชนรูสึกถึงความเปน

เจาของ จะทําใหมีการเรียนรูและบริหารจัดการดวยตนเอง เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน   

นายสุทธิพรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรสนับสนุนใหมีการทํางานวิจัย

รวมกับกรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือจัดทําเปนแผนดานการจัดการความรู   

โดยจะนําไปสูการกําหนดนโยบายอยางเปนระบบ และใชเปนแผนในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณตอไป 

ในอนาคต  ซ่ึงจะทําใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการอยางครบวงจร  มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ท่ีผานมาประเทศไทยมุงเนนการพัฒนาดานการศึกษากับ

ประชากรเกาลานคนเปนหลัก แตยังไมไดมุงในดาน Technology of Learning โดยท่ีไมไดคํานึงถึงการสราง

ผูเรียนใหคิดเปน ทําเปน ซ่ึงจะตอยอดใหเปนนวัตกร (Innovators) ตั้งแตสุโขทัยเปนราชธานี คนไทยสวน

ใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยหลักการของศาสนาพุทธ คือ ศีล สมาธิ ปญญา ประกอบกับพุทธศาสนา 

แตดั้งเดิมสั่งสอนใหคนไทยปฏิบัติตามหลักการดังกลาว โดยเฉพาะปญญา คือ ความรูคูคุณธรรม ซ่ึงสังคมไทย

แตเดิมเปนสังคมแหงปญญา (Wisdom Based Society) แตเรากลับมาใหความสําคัญของการศึกษาอยูท่ีตัว

ความรู และนําไปสูสังคมแหงความรู (Knowledge Based Society) ดังนั้น ควรสนับสนุนใหคนไทยเจ็ดสิบ

ลานคนคิดเปน ทําเปน มีการเรียนรู และมีการพัฒนาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําใหคนไทยสามารถ

เขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดงายมากข้ึน  เชน การใชโปรแกรมทําบัญชีภาคครัวเรือน  และ Family 

Financing เปนตน  

นอกจากนี้ นายพารณฯ มีความเห็นวา สวทช. อาจจะพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย หรือ

คิดคนนวัตกรรมหุนไลกาท่ีใชระบบคอมพิวเตอรควบคุมการทํางาน เพ่ือนําไปใชในภาคการเกษตร  

ซ่ึงประธานฯ มีความเห็นวา สวทช. อาจจะสนับสนุนโครงการดังกลาวในเวที Imagine Cup Thailand 

นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา สกว. ไดมีการทํางานรวมกับ

ชุมชน และใหการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ ไดแก (๑) ดานการศึกษา เศรษฐกิจชุมชน 

ยุติธรรมชุมชม (๒) เชิงพ้ืนท่ี (Area Based Collaborative Research : ABC) และ (๓) สนับสนุนให

ชาวบานเปนนักวิจัยสามารถทําวิจัยเองได  โดยปจจุบันไดมีการดําเนินงานครอบคลุมไปในหลายพ้ืนท่ี 

ท่ัวประเทศ ซ่ึงการทํางานของ สกว. จะเนนการทํางานในเชิงสังคม ในสวนของ สวทช. เนนการทํางาน 

ดาน วทน. ดังนั้น จึงควรมีการทํางานรวมกันระหวาง สกว. และ สวทช. เพ่ือนําเทคโนโลยีใหมๆ เขาไปใน

ชุมชน และเกิดการทํางานแบบบูรณาการอยางเปนระบบตอไป  

นายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรมีการทํางานรวมกับหนวยงาน 

ในพ้ืนท่ี เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือทําหนาท่ีเปนสวนตอขยาย 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๐ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



(Extension service) ทําใหเกิดการดําเนินงานท่ีครอบคลุมในหลายๆ พ้ืนท่ี นอกจากนี้ ควรนํา Model และ

Best Practice ท่ีมีการดําเนินงานอยูมาขยายผล เพ่ือใหเกิดเปนผลงานอยางอัตโนมัติและท่ัวถึงมากข้ึน 

นายชูเกียรติฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา วิทยาลัยชุมชนอาจจะเปนอีกชองทางหนึ่ง

ในการท่ีจะนําเอา วทน. เขาไปสูชุมชนไดมากข้ึน  

อนึ่ง นายพารณฯ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ในการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.)  

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) และราง

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... ซ่ึงอยูระหวางการนําเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตร ี

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   

ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

วาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ (ราง) ขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารหนวยบริการ สวทช. พ.ศ. ....  

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายตองการ

เพ่ิมสัดสวนการใชจายและการลงทุนทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนรอยละ ๑ ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) โดยคาใชจายและการลงทุนจากภาคเอกชนตอภาครัฐอยูท่ีรอยละ ๗๐ 

ตอ ๓๐ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกําหนดมาตรการตางๆ รวมท้ังปรับการบริหารจัดการภาครัฐ  

เพ่ือรองรับนโยบายดังกลาว  โดย สวทช. ไดเริ่มทดลองใหบริการทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ไดแก (๑) ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ใหบริการทดสอบคุณภาพ  

ความปลอดภัย ของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ท้ังเครื่องใชไฟฟา อุปกรณสื่อสาร อุปกรณ 

ทางการแพทย เซลลพลังงานแสงอาทิตย รวมท้ังการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย (๒) หองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑเซรามิก ใหบริการทดสอบคุณภาพเครื่องใชเซรามิกบนโตะ

อาหารตามมาตรฐานยุโรปเพ่ือการสงออก กระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑเซรามิก และ (๓) ศูนยบริการปรึกษา

การออกแบบและวิศวกรรม ซ่ึงใหบริการทางดานวิศวกรรมการออกแบบ โดยใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยการ

ออกแบบ (CAD) และคอมพิวเตอรเพ่ือชวยงานทางดานวิศวกรรม (CAE) ซ่ึงหนวยงานดังกลาวมีลักษณะเปน

หนวยธุรกิจ (Business Unit) ดําเนินการใหบริการตามมาตรฐานสากล มีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย 

ท่ีชัดเจน และจากการดําเนินงานท่ีผานมา พบวาไดรับการตอบสนองท่ีดีจากผูรับบริการโดยเฉพาะ

ภาคเอกชน ท่ีสามารถเขาถึงการบริการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากภาครัฐไดอยาง 

เสมอภาค ชวยสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาการปรับปรุงสินคาและบริการไดเปนอยางดี ลดคาใชจายในการ

วิเคราะห ทดสอบ โดยเฉพาะการบริการท่ีไมเคยมีการบริการอยางเปนรูปธรรมในประเทศ ลดระยะเวลา 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑออกสูตลาด และท่ีสําคัญลดการลงทุนในเครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีมีราคาสูง  

และตองอาศัยผู เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการ และการบริหารจัดการ นอกจากนี้ หากผูรับบริการท่ีมี

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๑ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
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ความสามารถ และมีบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมตามมาตรฐานแลว สามารถเชาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 

ไปเพ่ือดําเนินการวิจัย พัฒนา วิเคราะห ทดสอบไดเอง สําหรับผลิตภัณฑท่ีเปนความลับของบริษัท 

ดังนั้น เพ่ือเปนการกระตุนการใชจายและการลงทุนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของประเทศ และสนับสนุนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนและหนวยงานวิจัยภาครัฐอ่ืน 

ใหสามารถใชบริการในทรัพยสินของ สวทช. ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สวทช. จึงเห็นควรจัดตั้งหนวย

บริการข้ึนภายใตขอบวัตถุประสงคตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยเปนหนวยงานภายใต สวทช. ท่ีเปนอิสระในการบริหารจัดการ ไมมีผลประโยชนทับซอน 

ในการดําเนินงานสามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วได  

ไมเปนภาระดานงบประมาณกับ สวทช. มีระบบบัญชีและอัตรากําลังของผูปฏิบัติงานแยกออกจาก สวทช. 

และสามารถทราบผลประกอบการท่ีชัดเจน ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินงานของหนวยบริการ 

ไดแก 

๑. เปนการกระตุนการใชจายและการลงทุนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

๒. สนับสนุนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนและหนวยงานวิจัยภาครัฐอ่ืน 

ใหสามารถใชบริการของ สวทช. ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓. อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงบริการทางดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครุภัณฑทางวิทยาศาสตร ซ่ึงตองลงทุนสูงและอาศัย

ผูเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ 

๔. เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชครุภัณฑวิทยาศาสตร  

๕. สรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานสามารถผลิตผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๖. หนวยบริการสามารถสรางรายไดเพ่ือดูแลตัวเอง ชวยลดภาระดานงบประมาณ 

ท้ังนี้  ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ วาดวยการบริหารหนวยบริการของสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ .ศ. …. และเห็นควรใหนําเสนอตอท่ีประชุม กวทช.  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศบังคับใชตอไป 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศบังคับใช (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ วาดวยการบริหารหนวยบริการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. …. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สวทช. ควรจัดทํารายละเอียดของ

ระเบียบ หลักเกณฑตามท่ีระบุในขอบังคับนี้ใหเรียบรอยกอนการพิจารณาอนุมัติการดําเนินการของ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๒ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



หนวยบริการ และนายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรใหความสําคัญดานการบริหาร

จัดการเงินทุนและบุคลากร จะตองมีความชัดเจน ถูกตอง โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

นายณรงคฯ รองผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี 

(ผศจ.) ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา (๑)  แหลงเงินทุนจะมาจากเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ของ สวทช. ซ่ึงจะตองนําเสนอตอท่ีประชุม กวทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (๒) บุคลากรจะมีการบริหารจัดการ

แยกออกจากระบบของ สวทช. เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน และ (๓) ทรัพยสินจะแยกบัญชี

ออกจาก สวทช. เพ่ือใชเปนทุนเริ่มดําเนินงานของหนวยบริการ ท้ังนี้ หากมีการใชบุคลากรหรือทรัพยสิน

ระหวาง สวทช. กับหนวยบริการ จะมีการคิดคาใชจายและจัดทําบัญชีรายรับ รายจายระหวางกัน 

อยางชัดเจน 

รองประธานฯ มีความเห็นวา สวทช. ควรจัดทํา Business Plan โดยระบุรายละเอียด 

นําทุนสงคืน และ Profit sharing ใหมีความชัดเจน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ วาดวยการบริหารหนวยบริการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

พ.ศ. …. ท้ังนี้  ให สวทช. จัดทําระเบียบและหลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของใหมีความชัดเจน กอนการขออนุมัติ

เงินลงทุนในหนวยบริการตอไป 

มติท่ีประชุม   

๑. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ วาดวยการ

บริหารหนวยบริการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. …. 

๒. ให สวทช. จัดทําระเบียบและหลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของใหมีความชัดเจน กอนการขออนุมัต ิ

เงินลงทุนในหนวยบริการตอไป 

วาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - 

ธันวาคม ๒๕๕๗) 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน 

และงบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม 

๒๕๕๗) และใหนําเสนอท่ีประชุม กวทช. รับทราบตอไป จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

• ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ  

นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) จํานวน 

๘ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) KS1 มูลคาการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๓ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



และภาคเกษตรกรรม เปาหมาย ๑.๖ เทาของการลงทุนในปงบประมาณ ๒๕๕๔ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕  

ผลการดําเนินงาน ๐.๑๓ (๒) KS1-A มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เปาหมาย ๒.๖ เทาของคาใชจายปงบประมาณ ๒๕๕๘ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ 

ผลการดําเนินงาน ๐.๘๓ (๓) KS3-A  การนําผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต  

ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน เปาหมาย ๑๘๓ รายการ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐  

ผลการดําเนินงาน  ๒๗ รายการ (๔) KS4 ลูกคาเดิมท่ีกลับมาใชบริการ สวทช. เปาหมายรอยละ ๖๕ สัดสวน

น้ําหนัก ๑๐ ผลการดําเนินงานรอยละ ๕๕.๔๖ (๕) KS5 สัดสวนรายไดตอคาใชจายท้ังหมด เปาหมาย ๐.๙ 

สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ ผลการดําเนินงาน  ๐.๙๑  (๖) KS7-A สัดสวนบทความวารสารนานาชาติ  

ตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๔๐ ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน  

๑.๗๒ ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป (๗) KS7-B สัดสวนทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๒๐  

คําขอ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน  ๑.๙๗ คําขอ/บุคลากรวิจัย 

๑๐๐ คน/ป (๘) KS7-C การบริหารระบบสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกิจ 

ขององคกร เปาหมาย ไดคะแนนระดับ ๕ ตามเกณฑประเมินของกรมบัญชีกลาง สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ 

ผลการดําเนินงาน ๒.๒๖  นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานรางวัลและเกียรติยศท่ีไดรับจากผลงานวิจัย 

และพัฒนาดานตางๆ รวมถึงตัวอยางผลงานวิจัยท่ีนําไปใชในเชิงพาณิชยและเชิงสาธารณประโยชน  

• รายงานทางการเงิน 

นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๘   

โดย สวทช. มีรายได จํานวน ๙๗๐.๐๒ ลานบาท คาใชจายจํานวน ๑,๐๖๒.๓๒ ลานบาท สินทรัพย จํานวน 

๑๑,๖๑๕.๐๒ ลานบาท  หนี้สิน จํานวน ๒,๙๒๖.๕๘  ลานบาท  และเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน ๘,๖๘๘.๔๔ ลานบาท ท้ังนี้ สวทช. มีเงินสดฝากธนาคาร จํานวน ๕,๑๓๐.๓๒ ลานบาท  

มีภาระผูกพันตางๆ จํานวน ๓,๐๗๔.๗๓ ลานบาท นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานสถานะทางการเงิน 

ของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๗ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน  

โดยสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๘  ผลการดําเนินงาน 

ผลรายไดและคาใชจายของ สวทช. โดยสวนใหญมีแนวโนมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ในสวนผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด BSC บรรลุไดตามเปาหมาย ยกเวน KS4 และ KS7-A ซ่ึงคาดวาจะสามารถดําเนินงาน

ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวได   

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม 

๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๗) ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – 

ธันวาคม ๒๕๕๗) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๔ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

นายเขมทัตฯ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ท่ีประชุมไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และไดมี

คําสั่ง กวทช. ท่ี ๑๓/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยให

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบตามแนวทางการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมาย 

จาก กวทช. ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับ กวทช. วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. 

พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยในไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี  

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗  ซ่ึงมีภาพรวมการดําเนินงานสําคัญท่ีจะรายงานให กวทช. รับทราบและพิจารณา 

ใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การประชุมหารือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ในประเด็นจากการ

ตรวจสอบ พบวา งบการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๖ ถูกตองตามท่ีควร 

ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีประเด็นสําคัญท่ี สตง. ใหความเห็น คือ  

(๑) สวทช. พ่ึงพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดหลัก ในขณะท่ีรายไดคาบริการท่ีเรียกเก็บจากภาคเอกชน 

และหนวยงานจากภายนอก และรายไดอ่ืนยังมีจํานวนไมมาก จึงควรใหความสําคัญในการหารายไดใหเพ่ิม

มากข้ึน (๒) อาคารกลุมนวัตกรรม ๒ (INC 2) ท่ีสรางข้ึนมามีขนาดใหญแตยังใชประโยชนไดไมเต็มท่ี  

และ สวทช. ควรพิจารณาดําเนินการเรื่องการใชประโยชนบนท่ีดินราชพัสดุใหครบถวน (๓) สวทช. ควร

ระมัดระวังภาระหนี้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีแพงท่ี สวทช. ถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย จึงควรระมัดระวังเวลา

ทําสัญญา และควรเปดเผยขอมูลคดีท่ีมีการฟองรองในหมายเหตุประกอบงบการเงินใหครบถวนดวย 

๒. การพิจารณารายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณและรายงานทางการเงิน  

พบวารายงานทางการเงินไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยไดสอบทานในประเด็น 

ท่ีเปนสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน

อยางเพียงพอ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญในประเด็นการบันทึก

ประเภทลูกหนี้ใหถูกตองตามสถานะ คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยกระบวนการรับงานจะตอง

พิจารณาอยางรอบคอบ นอกจากนี้ ไดรับทราบถึงผลการใชจายตามแผนงบประมาณ ท้ังนี้ พบวาคาใชจาย 

ดานสาธารณูปโภคลดลงจากงบประมาณท่ีต้ังเอาไว  ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดจากมาตรการประหยัดคาใชจายท่ีเปน

นโยบายของ สวทช. 

๓. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. พบวา การบริหารความเสี่ยงของ สวทช.  

ไดมีการดําเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 โดยในปงบประมาณ 

๒๕๕๗  ผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยงท้ังหมด ๑๓ รายการ หลังจากดําเนินการ

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแลว มีผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงลดลงได ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

๗ รายการ ส วนแผนบริหารจัดการความเสี่ ยงระดับองคกร ป งบประมาณ ๒๕๕๘ ซ่ึงท่ีประชุม 

คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. มีมติเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๕ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รวมท้ังไดมีการปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช.ใหมีความชัดเจนและ

ครบถวนมากข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานสําหรับป ๒๕๕๘  โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

ไดใหความเห็นวา (๑) การบริหารความเสี่ยงควรมีการวัดผลใหเปนรูปธรรม (๒) ควรมีการทบทวนประเด็น

ความเสี่ยงในประเด็นการเสียชื่อเสียงจากการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ  

๔. รับทราบถึงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด BSC ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ซ่ึง สวทช. 

มีผลการดําเนินงานในภาพรวมคิดเปนคะแนนเทากับ ๙๕.๒๒ ซ่ึงอยูในระดับ “ดีมาก” และไดทราบถึง 

ตัวชี้วัด BSC  สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีจํานวน ๘ ตัวชี้วัด  โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบไดให

ขอคิดเห็นวา สวทช. มีความเสี่ยงดานงบประมาณท่ีลดลง จึงควรเรงสรางระบบการควบคุมภายใน 

ของศูนยแหงชาติ รวมถึงการใชมาตรการประหยัดคาใชจายและการจัดซ้ือพัสดุอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. รายงานสรุปผลลัพธและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ 

๒๕๕๗ ซ่ึงพบวาในปงบประมาณ ๒๕๕๗ สวทช. สนับสนุนและกระตุนใหเกิดการลงทุนดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรมคิดเปนมูลคาประมาณ ๘,๐๐๐ ลานบาท  

และกอใหเกิดมูลคาผลลัพธ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเปนมูลคาประมาณ ๑๘,๐๐๐  

ลานบาท โดยมูลคาท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเปนมูลคาท่ีเกิดกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเปนการสงเสริม 

การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือสรางกําไรใหบริษัทเพ่ิมข้ึน                                        

คณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวไดใหขอคิดเห็นวา การประเมินผลลัพธและ

ผลกระทบควรมีท้ังโครงการท่ีใหผลกระทบในเชิงบวกและในเชิงลบ ซ่ึงควรแสดงใหเห็นถึงสมมติฐานท้ังหมด 

ท่ีใชในการประเมิน รวมถึงควรมีกระบวนการสอบทานหรือตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล/แหลงขอมูล

ท่ีจะนํามาใชในการประเมินมูลคาผลลัพธและผลกระทบดังกลาว 

๖. เรื่องอ่ืน ๆ 

(๑) ใหความเห็นชอบแผนดําเนินงานของสํานักตรวจสอบภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

(ฉบับปรับปรุง) โดยไดใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายในใหมี

ประสิทธิภาพ 

(๒) รับทราบผลการวิเคราะหขอมูลการซ้ือสิทธิ์ในการใชงาน และเกณฑการเขาถึงระบบ

บริหารโครงการ งบประมาณ การเงินบัญชี พัสดุ งานขาย และงานบริการ (Process Advance Towards 

Better Integration :PABI) และไดใหความเห็นเก่ียวกับการพิจารณาดูแนวปฏิบัติท่ัวไปในการกําหนดจํานวน 

User License ในระบบท่ีเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงคาใชจายดาน IT เทียบกับประสิทธิภาพในการทํางาน 

(๓) สรุปผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สามารถ

ชวยพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิผล ซ่ึงสํานักตรวจสอบภายในไดสรุปขอมูลจากการตรวจสอบจาก

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมี ๒ ประเภท คือ (๑) ทําให  สวทช. มีการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน/วิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จํานวน ๖ เรื่อง และ  

(๒) การสรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของ สวทช. วาไดดําเนินการตามระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

จํานวน ๔ เรื่อง              

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๖ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



จึงขอเสนอท่ีประชุมเ พ่ือรับทราบและใหขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานของ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 

การประชุม  

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบไตรมาสท่ี ๑ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ประจําป ๒๕๕๘ 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช.  เรียนใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีฝายเลขานุการฯ  

ไดกําหนดการประชุม กวทช. ประจําป ๒๕๕๘ ในวันจันทรสัปดาหท่ี ๓ ของทุกเดือนนั้น  เนื่องจากในวันจันทร 

สัปดาหท่ี ๓ ของทุกเดือน จะตรงกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ จึงขอเปลี่ยน

กําหนดการประชุม กวทช. ตั้งแตเดือนมีนาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนวันจันทรสัปดาหท่ี ๔ ของทุกเดือน 

โดยกําหนดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ ในวันจันทรท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.  

ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร 

จํานวน  ๑ รายการ คือ เกมเศรษฐีไดโนเสารไทย ซ่ึงเปนผลงานจากความรวมมือของ สวทช. กับเครือขาย

พันธมิตร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 

สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ ขาว และขาวประเภทสื่อ

สิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๑๐๐ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๐ น. 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)          หนา ๑๗ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  • รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

• รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ  

 

• ประธานคลัสเตอร

เกษตรและอาหาร 

๔.๑ (ราง) ขอบงัคับ กวทช. วาดวยการบริหารหนวยบริการ 

สวทช. พ.ศ. ....  

 

 

•  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ วาดวยการบริหารหนวยบริการ

ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. …. 

• ให สวทช. จัดทําระเบียบและหลักเกณฑ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของใหมีความชัดเจน  

กอนการขออนุมัติเงินลงทุนในหนวย

บริการตอไป 

• จัดทําขอบังคับฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนาม 

 

 

 

• ให สวทช. จัดทําระเบียบและ

หลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของใหมีความ

ชัดเจน กอนการขออนุมัติเงินลงทุนใน

หนวยบริการตอไป 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

 

 

 

• ผศจ. 

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ 

๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - ธันวาคม ๒๕๕๗) 

 

• รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ 

• รับทราบ 

 

  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)                         หนา ๑๘ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 



 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยแีหงชาติ เดือนมีนาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘  

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. เดือนมีนาคม – 

ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนวันจันทรสัปดาห

ท่ี ๔ ของทุกเดือน โดยกําหนดการ

ประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  

ในวันจันทรท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธ ี

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (รับรอง)                         หนา ๑๙ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
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