
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๓ มีนาคม 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. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๘. นายวิษณุ ธรรมลิขิตกุล กรรมการ  

๙. นายขวัญชัย วงศนิติกร กรรมการ 

๑๐. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๑. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ 

๑๒. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการ 

๑๓. นายนิจศิริ เรืองรังษี กรรมการ 

๑๔. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูไมเขาประชุม      

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

๒. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ  

๓. นายสุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  

๔. นายอภิชาต  จงสกุล    

๕. นายสุเมธ ตันติเวชกุล 

๖. นายอิสระ วองกุศลกิจ  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



 

๗. นายสุพันธุ  มงคลสุธี 

๘. นายเทวินทร วงศวานิช  

๙. นายกานต   ตระกูลฮุน 

๑๐. นายชนิตร ชาญชัยณรงค  

รายนามผูเขารวมประชุม  

๑. นายเชาวลิต   ลิ้มมณีวิจิตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นายรุงโรจน   กมลเดชเดชา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. นางสาวรติมา   เอ้ือธรรมาภิมุข  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๔. นายสมโสตถ์ิ ดําเนินงาม กรมพัฒนาท่ีดิน 

๕. นายเฉลิมเกียรติ  ทองเถาว บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   

๖. นางฉวีวณัณ์   วิชชภุานนัท์ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

๗. นายชนินทร  เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๘. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๙. นายไพรชั  ธัชยพงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๐. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๑. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางลดาวัลย  สันทรานันท สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางศันสนีย  ฮวบสมบูรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๒ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



 

๒๘. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางนพรัตน  สุภสิทธิ์มงคล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นายบัญชา ดอกไม สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาวกาญจนาภา พันธุมะผล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นายปญญวัฒก  วิรัชวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช. 

๓๙. นายศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 

๔๐. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. ขอส่ังการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ซ่ึงจะมีสวนเกี่ยวของกับ สวทช. ไดแก 

• ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ใหการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาดาน

การเกษตรตางๆ  เชน การแปรรูปขาว และการนําผาไหมไทยไปผลิตเปนกระเปา  

• ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ใหการสนับสนุน พัฒนาและเรงรัดการผลิตเครื่องสีขาวขนาดเล็ก  

เพ่ือสงเสริมใหมีการนําเครื่องสีขาวไปใชในชุมชนขนาดเล็ก 

• ใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 

และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหการสนับสนุนและสงเสริม 

การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการฝกงานกับภาคธุรกิจ และ

สนับสนุนเครื่องมือตางๆ ในการเรียน การสอนใหพอเพียง รวมถึงการสนับสนุน

ตลาดแรงงานภายในประเทศ รวมถึงการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดวย 

 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๓ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



 

๒. การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานท่ี 

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานท่ี กําหนดจัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๒๗ – ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สถานท่ีพักฟนและตากอากาศสวนสนประดิพัทธแหงท่ี ๒ กองทัพบก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีขอใหมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองตอภาคการเกษตร และภาคธุรกิจ SMEs โดยผลงานท่ีนายกรัฐมนตรี 

ใหความสนใจ ไดแก รถตัดออย และจุลินทรียยอยสลายขยะ เปนตน  

อนึ่ง นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. ไดเรียนขอมูลเพ่ิมเติมวา เม่ือท่ี ๒๑ มีนาคม 

๒๕๕๘ สวทช. รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดเดินทางไปดูสถานท่ีเพ่ือเตรียมการจัดงานดังกลาว  

โดยมีพ้ืนท่ีในการจัดนิทรรศการประมาณ ๔,๕๐๐ ตารางเมตร ซ่ึงรูปแบบการจัดนิทรรศการจะไมไดแบงเปน

หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน แตจะจัดแสดงในภาพรวมโดยใชผลงานเดนเปนตัวนําเรื่อง เชน โชนเกษตร 

และชุมชน การจัดการน้ํา  SMEs และการสงออก คมนาคมและขนสงทางราง  ความม่ันคง การแพทยและ

สาธารณสุข และการทองเท่ียว เปนตน 

๓. การจัดตั้งศูนยวิจัยของ Chinese Academy of Sciences (CAS) ในประเทศไทย 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดหารือรวมกับผูบริหารระดับสูงของ Chinese Academy of 

Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือผลักดันความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรมของ

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการจัดตั้งศูนย CAS ในประเทศไทย ซ่ึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี

ไดมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

รับไปติดตามเรื่องดังกลาว ซ่ึงในเบื้องตน ประธานฯ ไดหารือกับนายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ในฐานะผูอํานวยการ สกว. เพ่ือพิจารณาแนวทางความรวมมือในเรื่องตางๆ กับสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เชน ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ การพัฒนากําลังคน ซ่ึงจะมีสวนท่ีเก่ียวของกับ สวทช. ดวย 

อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑.  การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจําป ๒๕๕๘ (NAC 2015)  

 เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ประธานฯ ไดเปนประธานในงานแถลงขาวการจัดงาน  

“๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน” และการประชุมวิชาการ สวทช. ประจําป ๒๕๕๘ (NAC 2015)  

โดย สวทช. กําหนดจัดงาน “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระหวางวันท่ี ๒๙ 

มีนาคม ถึงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และจัดงานประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๘ (NAC 2015) ภายใตหัวขอ 

“วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูปวงไทย ดวยน้ําพระทัยองคสิรินธร” ระหวางวันท่ี ๓๐ มีนาคม 

ถึงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

นําเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม ท้ังการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ และ

ผลงานวิจัยท่ีสรางองคความรู เ พ่ือตอยอดสูการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  กิจกรรมภายในงาน NAC 2015 ประกอบดวย การจัดประชุมวิชาการ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๔ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



 

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและผลงานพรอมถายทอดเทคโนโลยี การเปดใหเยี่ยมชม

หองปฏิบัติการ มหกรรมรับสมัครงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับ

เยาวชน ครอบครวัและประชาชน  

 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดงานจัดนิทรรศการงานสัมมนา ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา  

วิทยาปริทรรศน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองออดิทอเรียม 

บานวิทยาศาสตรสิรินธร และเปนองคประธานในพิธีเปดงานประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๕ น. 

ณ หองออดิทอเรียม ชั้น ๓ อาคารศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญ กวทช.  

รวมรับเสด็จฯ ในวัน เวลาดังกลาว  

๒. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช.  ลงนามความรวมมือกับบรรษัทประกัน 

สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

 เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. ไดลงนาม

ความรวมมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบการ SMEs กลุมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอยอดธุรกิจ เพ่ิมโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน   

ซ่ึงการลงนามความรวมมือในครั้ งนี้   ถือวาเปนอีกมิติหนึ่ งของการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  

และนวัตกรรมในหลากหลายดาน เพราะในปจจุบัน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมเปน

องคประกอบสําคัญท้ังในการเสริมสรางความแข็งแกรงในการพัฒนาประเทศ ท้ังภาคการผลิตและบริการ 

ในทุกกลุม ทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคธุรกิจเอกชน โดย สวทช. จะทําหนาท่ีสนับสนุนผูประกอบการ 

SMEs ใหไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังคัดกรองผูประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพ 

ในการพัฒนาตอยอดเปนธุรกิจดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมได ท้ังนี้ เพ่ือตองการใหผูประกอบการ SMEs  

มีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการคัดกรองหรือการประเมินจะเปนตามหลักการโดยเฉพาะ 

ในแตละประเภททางธุรกิจ และสงมอบใหแก บสย. ดําเนินการสงตอใหกับสถาบันการเงินท่ีมีความรวมมือ

ระหวางกันในการสงเสริมสนับสนุนผูประกอบการ SMEs กลุมท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอไป 

๓. การลาออกของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นายวุฒิชัย  กปลกาญจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. ไดมีหนังสือขอลาออกจากการเปน 

กวทช. ตั้งแตวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ประธานฯ ขอให สวทช. จัดทําหนังสือขอบคุณนายวุฒิชัยฯ ดวย 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

นายทวีศักดิ์ฯ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี  

๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวามีกรรมการรับรองโดยมี

การแกไข จํานวน ๑ ทาน ซ่ึงฝายเลขานุการฯ ไดปรับปรุงรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๕ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



 

อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ  แจงใหท่ีประชุมทราบวา เนื่องจากการแกไขรายงานการประชุมดังกลาว ยังไม

ครบถวน จึงขอเพ่ิมขอความ “เจ็ดสิบลานคน” ในหนาท่ี ๑๐ บรรทัดท่ี ๑๘ “...ดังนั้น ควรสนับสนุนใหคนไทย

เจ็ดสิบลานคนคิดเปน ทําเปน...” 

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘  

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข  

วาระท่ี ๓  ประเดน็เสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ แนวทางของคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศในการสงเสริมการใช 

นวัตกรรมไทยในภาครัฐ 

นางชฎามาศฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนใหท่ีประชุมวา ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี  

ไดมีคําสั่งท่ี ๓๖/๒๕๕๘  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ลงวันท่ี ๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘  และในคราวการประชุม คพน. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน ๓ ชุด ซ่ึงประธาน คพน. (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

ไดลงนามในคําสั่งแตงตั้งเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบดวย 

๑. คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศท่ี ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการจัดทําขอเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ) 

เปนประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําขอเสนอประเด็นเชิงนโยบาย การบริหาร

จัดการ แผนงาน มาตรการเรงดวน และมาตรการท่ีเก่ียวของ การแกไขปรับปรุง หรือพัฒนากฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดการดานนวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  

การจัดการทรัพยสินทางปญญา การพัฒนากําลังคน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีจําเปนตอภาคการผลิต บริการ และภาคสังคม การสนับสนุนและสงเสริม 

ดานการเงินและการลงทุน และการสรางแรงจูงใจตางๆ เพ่ือกระตุนใหภาคเอกชนลงทุนในกิจกรรมวิจัย 

และพัฒนามากข้ึน รวมถึงปรับโครงสรางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๒. คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศท่ี ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกับการสรางตลาดนวัตกรรมในหนวยงานภาครัฐ โดยมี 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําขอเสนอแนวการ

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และจัดทําขอเสนอแนะประเด็นเชิงนโยบาย พรอมท้ังมาตรการ

เรงดวนและกลไกท่ีเก่ียวของกับการสรางตลาดนวัตกรรมภาครัฐ เพ่ือเปนการสงเสริมการนําผลงานวิจัย 

ไปสูการใชประโยชนอยางมีประสิทธิผล อันเปนการสนับสนุนการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ  

๓. คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศท่ี ๓/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการกําหนดความตองการของภาครัฐท่ีใชนวัตกรรมไทย โดยมีผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

เปนประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดความตองการในการนําผลงานวิจัย พัฒนา 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๖ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



 

และนวัตกรรมไทยมาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในหนวยงานของรัฐท่ีมีความตองการใชสินคาหรือบริการนวัตกรรม เพ่ือลดการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 

อันเปนการสงเสรมิการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ 

โดยในคราวการประชุม คพน. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ท่ีประชุม

ไดมีมติเห็นชอบใหมีการสงเสริมการใชนวัตกรรมไทยในภาครัฐ และมีขอสั่งการจากประธานฯ มอบหมายให

สวนราชการและหนวยงานตางๆ ในสังกัดทุกกระทรวง สงขอมูลผลงานนวัตกรรมท่ีมีการผลิตข้ึนจนใชงานได

จริงมายัง สวทช. เพ่ือรวบรวมเปนผลงานนวัตกรรมไทยและนํามาข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย เพ่ือใชในการสราง

ตลาดสินคานวัตกรรม 

ท้ังนี้  ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดความตองการของภาครัฐท่ีใชนวัตกรรมไทย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบใน ๔ เรื่อง คือ 

๑. วัตถุประสงคในการจัดทํารายการสินคาหรือบริการนวัตกรรมไทย ประกอบดวย  

(๑) สนับสนุนและสงเสริมในการนําผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยมาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ (๒) ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทยใหสามารถผลิตสูเชิงพาณิชย 

และมีมาตรฐานเทียบเคียงท่ีเชื่อถือได และ (๓) ทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 

๒. หลักเกณฑในการคัดเลือกสินคา/บริการเขาสูบัญชีรายการสินคาหรือบริการนวัตกรรมไทย

โดยมีหลักเกณฑ คือ (๑) เปนผลงานนวัตกรรมท่ีเปนผลจากการวิจัย พัฒนานวัตกรรมข้ึนในประเทศไทย  

โดยคนไทยมีสวนรวม อาจพัฒนาข้ึนจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยของรัฐ หนวยงานภาคเอกชนก็ได  

(๒) ตองผานเกณฑการรับรองมาตรฐานไทย หรือมาตรฐานสากลท่ีเชื่อถือได โดยตองสามารถแสดงหลักฐาน

การผานมาตรฐาน และการรับรองจากผู มี อํานาจลงนามสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ ท่ีชัดเจนได และ  

(๓) ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ใหข้ึนทะเบียนในบัญชีรายการสินคาหรือบริการนวัตกรรมไทย  

๓.  จัดตั้งคณะทํางานกําหนดความตองการของภาครัฐท่ีใชนวัตกรรมไทย ๔ ดาน คือ  

(๑) ดานการแพทยและสาธารณสุข (๒) ดานคมนาคม (๓) ดานเกษตร และ (๔) ดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการ 

ระหวางผูผลิต ผูใช และนักวิจัย และนําเสนอรายการสินคาหรือบริการนวัตกรรมในดานตางๆ ท่ีผานการ

รับรองมาตรฐาน/ขอบังคับท่ีเชื่อถือได 

นอกจากนี้ นางชฎามาศฯ ไดเรียนใหท่ีประชุมทราบวา จะมีการประชุม คพน. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

ในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ โดยประธานฯ  ไดมอบหมายใหนําเสนอ (๑) ประเภทของนวัตกรรม  

(๒) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ (๓) งบประมาณ (๔) ระยะเวลาในการดําเนินงาน (๔) แนวทางในการดําเนินงาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ชองทางสงเสริมการวิจัย  การผลิต การทดลองใชงาน รวมถึงการจัดซ้ือจัดจางดวย 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแนวทางการสงเสริม 

การใชนวัตกรรมไทยในภาครัฐ และบทบาท แนวทางท่ี สวทช. ควรดําเนินการในฐานะฝายเลขานุการของ คพน. 

ประธานฯ มีความเห็นวา การสงเสริมการใชนวัตกรรมไทยในภาครัฐถือวาเปน Landmark  

ท่ีสําคัญในการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปตอยอดใหเปนรูปธรรมมากข้ึน ท้ังนี้ จะตองพัฒนาฐานขอมูล 

ท้ังในดาน Demand และ Supply รวมถึงการปลดล็อคกฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือสนับสนุนใหเกิด

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๗ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



 

การใชนวัตกรรมไทยในภาครัฐ ซ่ึงในการประชุม ครม. นอกสถานท่ี ระหวางวันท่ี ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

จะมีการหารือเรื่องนี้เพ่ิมเติมดวย อนึ่ง นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรจัดทําเปน

วิดีทัศน เพ่ือสรุปเนื้อหาในภาพรวม ประมาณ ๕ นาที นําเสนอตอท่ีประชุม ครม. ใหรับทราบ โดยประธานฯ  

ไดมอบหมายให สวทช. รับไปดําเนินการ 

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ท่ีผานมา Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) ใหความสําคัญกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร และมาเลเซียมากกวา 

ประเทศไทย โดยในโอกาสท่ีตนและนายชาติศิริฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดเขารวมประชุม Executive 

Committee ท่ีประเทศสิงคโปร เม่ือปลายปท่ีแลว ซ่ึงเปนการประชุมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรก

ของ MIT ภายหลังจากการประชุม ตนและนายชาติศิริฯ ไดเชิญ Dr. Rafael Reif President ของ MIT ใหมาเยี่ยม

เยือนประเทศไทยบาง แตทานไดสง Chancellor Dr. W.Eric L.Grimson ผูบริหารระดับสูงของ MIT  

มาประเทศไทยเพ่ือเยี่ยมชมการเรียนการสอนท่ีดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  โดยตนไดเชิญนายศักรินทรฯ นายทวีศักดิ์ฯ 

และนายหริสฯ  ไปรวมทําความรูจัก และตนไดนําเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรตามแนวทฤษฎี Constructionism 

ของ Media Lab MIT ท่ีไดมีการพัฒนาไปสูทุกภาคสวนของสังคม เชน นานอย เกษตรกรท่ียากจน บานลิ่มทอง 

จังหวัดบุรีรัมย ชุมชนบานสามขา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  และภาคเอกชนทางดานการผลิต Marketing 

และ Sales ของ SCG กับ ปตท. ซ่ึง MIT ไดใหความสนใจและยินดีใหความรวมมือกับประเทศไทยในการวิจัย

และพัฒนาเรื่องตางๆ  จึงนาจะเปนโอกาสของ สวทช. และประเทศไทยในการสราง network กับ MIT  

เพ่ือรวมกันทําวิจัยในอนาคตตอไป 

ขณะนี้ ดรุณสิกขาลัยกับ FIBO ของ มจธ. กําลังรวมกันทําวิจัย เรื่อง Passion of Learning 

รวมกับ Stanford University รวมถึงการนํา Technology of Learning ไปใชในระบบการศึกษา นอกจากนี้ 

Professor Wolfgang ซ่ึงเปน Constructionism Community ไดเขามาจัด Pocket Code Workshop  

โดยไมคิดคาใชจาย ท่ีบานสามขา จังหวัดลําปาง และดรุณสิกขาลัย เปนการเรียนรูจากโทรศัพทมือถือท่ีใช

ระบบปฏิบัติการแบบ Android ซ่ึงจะเปนประโยชนกับเกษตรกรและชาวบานในการใชโทรศัพทมือถือ 

เพ่ือจัดทําบัญชีครัวเรือนและ Family Financing กับท้ังสอนใหเด็กไทยเรียนรูไดจากโทรศัพทมือถือท่ีใช

ระบบปฏิบัตกิารแบบ Android ไดดวย 

นอกจากนี้ ในวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ Dennis McLaughlin H.M. King Bhumibol 

Professor of Water Resource Management กับคณะ ๒๕ คน จะมาบรรยายใหความรูและเทคโนโลย ี

ในการบริหารจัดการน้ําท่ีทันสมัยใหศิษยเกา MIT ฟง ซ่ึงตนไดขออนุญาตบันทึก DVD เพ่ือนํามาขยายผล 

ให สวทช. และผูท่ีอยูในวงการบริหารจัดการน้ําไดทราบตอไป 

ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา TIME Magazine ไดมีบทความเก่ียวกับ Automation หรือ 

Technology กับการจางงาน ซ่ึง Automation ไมไดทําใหการจางงานลดลงเสมอไป โดยผลวิจัยของ MIT 

พบวา ในระยะยาว Automation กอใหเกิดการจางงานเพ่ิมข้ึนดวย  นอกจากนี้ ยังกลาวถึงการวัดผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือการคิด Productivity ท่ีใชกรอบแนวคิดแบบเดิมในเชิง Production ซ่ึงในปจจุบัน 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๘ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



 

จะมีท้ัง Service Innovation, Process Innovation และ Product Innovation ดังนั้น อาจจะตองปรับเปลี่ยน

วิธีการวัดผลในอนาคตใหมีความเหมาะสม และชัดเจนมากข้ึน 

นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรกําหนดนิยามคําวา “นวัตกรรมไทย” 

ใหมีความชัดเจน เนื่องจากในเอกสารนําเสนอหนาท่ี ๑๒ ยังมีความหมายซอนกันอยูระหวางนวัตกรรม  

โดยฝมือคนไทยกับนวัตกรรมท่ีไดมาจากตางประเทศ  

นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา ปจจุบันไดมีการพิจารณาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑในแงของสิ่งแวดลอมเพ่ิมดวย และไดมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสะทอนเรื่อง Green และ Happiness 

ดังนั้น  จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปเชื่อมโยงกับการวัดผล GDP เพ่ือนําไปสู 

Sufficiency Economy ไดอยางแทจริง และเกิดเปน Happiness  

นายขวัญชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา กระทรวงมหาดไทย ไดเชิญ 

ผูนําเกษตรกร และผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารวมแสดงผลงานในนิทรรศการ สําหรับการประชุม 

ครม. นอกสถานท่ีในครั้งนี้ดวย เพ่ือนําเสนอเรื่องการทําอุปกรณดานการเกษตรตางๆ ใหเห็นถึงประโยชน 

ในการใชงานจริง เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและสรางนวัตกรรม ใหเกิดเปน

อุตสาหกรรมตอเนื่องในพ้ืนท่ีตอไป  

ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

วาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

๔.๑.๑  ผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยเทคโนโยลีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๔.๑.๒  การแตงตั้งพนักงานตําแหนงผูอํานวยการฝาย กํากับดูแลบริหารงาน ฝายประชาสัมพันธ 

และส่ือสารองคกร สํานักงานกลาง 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช. 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ ในวันพุธท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธ ี

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๙ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



 

๕.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักด์ิฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน  

๔ รายการ คือ (๑) โบรชัวร การงานจัดนิทรรศการงานสัมมนา “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน”  

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 

เมษายน ๒๕๕๘  ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน (๒) โบวชัวร การจัดงานประชุมวิชาการประจําป 

๒๕๕๘ (NAC 2015) ภายใตหัวขอ “วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูปวงไทย ดวยน้ําพระทัยองค 

สิรินธร” (๓) วารสารเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับท่ี ๗๖ : เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และ  

(๔) รายงานประจําป “ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ๒๐๑๔” โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๓ ขาว และขาวประเภท 

สื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๑๒๑ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๐ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 



 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

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

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ แนวทางของคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของ

ประเทศในการสงเสริมการใช นวัตกรรมไทยในภาครฐั 

 

• รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต 

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ  

 

• รอง ผพว.(ชฎามาศ) 

๔.๑ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

๔.๑.๑ ผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

๔.๑.๒  การแตงตั้งพนักงานตําแหนงผูอํานวยการฝาย 

กํากับดูแลบริหารงาน ฝายประชาสัมพันธ  

และสื่อสารองคกร  สํานักงานกลาง 

 

 

• แยกรายงานการประชุม 

 

• แยกรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยแีหงชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  

ในวันพุธท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา 

๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธ ี

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)                         หนา ๑๑ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 


