
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

      

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๓. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ 

๔. พลโท ถเกิงกานต   ศรีอําไพ กรรมการ 

๕. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๖. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๗. นายโอฬาร   พิทักษ กรรมการ  

๘. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร  กรรมการ 

๙. นายกฤษดา   เรืองอารียรัชต   กรรมการ 

๑๐. นายอาชว   เตาลานนท กรรมการ  

๑๑. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๒. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ  

๑๓. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๔. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการ 

๑๕. นายวรีะชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๖. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๗. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูไมเขาประชุม      

๑. นายวีระพงษ แพสุวรรณ 

๒. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

๓. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ 

๔. นายศักรินทร ภูมิรัตน 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 



 

๕. นายลักษณ   วจนานวชั    

๖. นายสุพันธุ  มงคลสุธี 

๗. นายประพันธ   เจริญประวัติ  

๘. นายสุภัค  ศิวะรักษ   

รายนามผูเขารวมประชุม  

๑. นายรุงโรจน   กมลเดชเดชา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. พันเอก วินัย สกุลพราหมณ กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๓. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๔. นายวิโรจน จันทรขาว กรมสงเสริมการเกษตร 

๕. นายจิรพัชร เมธเศรษฐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๖. นางชฎาพร  นิรันดร  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๗. นายสุวิทย พูลศิลป ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 

๘. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๙. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๐. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๑. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางสาวบุญทรี  บุษบาธร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางศันสนีย  ฮวบสมบูรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๒ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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๒๘. นางสาวนิภา ประดิษฐเทียมผล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวแกวกาญจน มโนสุดประสิทธิ์ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวพัชรี งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางนพรัตน  สุภสิทธิ์มงคล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวเกศรี  ลีลาศรบีรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นายปฏิวัติ  ออนพุทธา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางเบญจมาศ  เรืองเพ็ชร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาวพิมพพิศา  ประนอมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นางสาวกัญญวิมว กีรติกร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๖. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๗. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ไดกลาวตอนรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. ทุกทาน  โดยในคราวการประชุม

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดอนุมัติการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. 

ทดแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  ซ่ึง กวทช. ชุดนี้ 

มีวาระดํารงตําแหนง ๒ ป ตั้งแตวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

จึงขอขอบคุณทุกทานท่ีไดกรุณาดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และหวังเปนอยางยิ่งวา

ความหลากหลายในประสบการณของ กวทช. แตละทานจะนํามาสูการผลักดันนโยบายการวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศตอไป   

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๓ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 



 

อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. รายการเดินหนาประเทศไทย ตอน “อุทยานวิทยาศาสตร สรางสรรคเศรษฐกิจไทย  

กาวไกลทันโลก” 

เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สวทช. ไดออกอากาศ

รายการเดินหนาประเทศไทย ตอน “อุทยานวิทยาศาสตร สรางสรรคเศรษฐกิจไทย กาวไกลทันโลก”  

ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงสรางพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสําคัญของประเทศ คือ อุทยาน

วิทยาศาสตร หรือ นิคมวิจัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย ใหภาคการผลิตและ

บริการของไทยขยับออกจากการแขงขันท่ีอยูบนฐานความไดเปรียบทางดานปจจัยการผลิตแบบดั้งเดิมท่ีใช

แรงงานเปนหลักและเนนตนทุนต่ํา สูการแขงขันฐานความรูท่ีตองใชองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมมากข้ึน อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยยังเปนแหลงบมเพาะผูประกอบการและเทคโนโลยี

ใหมๆ สูระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษา และ

ภาคชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงจะชวยสรางธุรกิจเทคโนโลยีใหมๆ สงเสริมการนําผลการวิจัยและพัฒนาเขาสูระบบการ

คุมครองและการใชประโยชนเชิงพาณิชย รวมถึงการสงเสริมกําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (วทน.)  

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ตั้งอยูทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ อยูติดกับสถาบัน

เทคโนโลยีแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร ศูนยรังสิต และสถาบันเทคโนโลยีนานานาชาติสิรินธร  

ซ่ึงไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป  ๒๕๔๕ มีความหลากหลายของบุคคลากรกวา ๓,๐๐๐ คน โดยเปนนักวิจัย

มากกวา ๑,๐๐๐ คน จาก ๔ ศูนยวิจัยแหงชาติประกอบดวย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติท่ีพรอมใหคําปรึกษาและรวมทําวิจัยและพัฒนา และบริษัทเอกชนท่ีเขามา

ใชประโยชนอีกกวา ๖๐ องคกร ซ่ึงในรายการไดนําเสนอตัวอยางหองปฏิบัติการของ สวทช. ไดแก (๑) ศูนยชีว

วัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center หรือ TBRC) และ (๒) ศูนยนวัตกรรมอาหาร

และอาหารสัตว (Food&Feed Innovation Center) ท้ังนี้ ไดนําเสนอภาคเอกชนท่ีเขามาใชประโยชน 

ในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย คือ “ศูนยวิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร หรือ Betagro Science 

Center” ซ่ึงนําความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกตใช เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ขีดความสามารถในการแขงขันดานการผลิต ดานผลิตภัณฑใหม และดานการตลาด เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภค มีงานวิจัยดานอาหาร ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ดานปศุสัตว และการวิจัยท่ัวไปและ

พัฒนาทดสอบ นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ  ไดนําเสนอนวัตกรรมทางอาหาร “ไสกรอกไขมันต่ํา” แตยังคง

คุณภาพของรสชาติและเนื้อสัมผัสท่ีเหนียวนุมและเค้ียวไดงาย ซ่ึงเปนผลงานวิจัยของศูนยวิจัยและพัฒนา 

เครือเบทาโกร รวมกับ ศว.  ให กวทช. ทุกทานไดรับประทานในท่ีประชุม 

อนึ่ ง ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  มีนโยบายใหรัฐมนตรี 

ทุกกระทรวงออกเดินสายเพ่ือเยี่ยมประชาชน ซ่ึงในสวนของ สวทช. ไดนําเสนอพ้ืนท่ีเพ่ือเยี่ยมชม ๒ แหง 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๔ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 



 

ไดแก (๑) สหกรณการเกษตรผักไห จังหวัดอยุธยา และ (๒) โครงการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาชนบท จังหวัดสกลนคร 

๒. ผลการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี ๒๕๕๗ 

กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค. ๐๔๒๗/ว.๖๑ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

แจงผลการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป ๒๕๕๗  โดยปจจุบันมีทุนหมุนเวียนอยูในสวน

ราชการหรือหนวยงานในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขาสูระบบ

ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จํานวน ๒ ทุน ซ่ึงไดจากการ

ประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี ๒๕๕๗ ของทุนหมุนเวียนดังกลาวเรียบรอยแลว ปรากฏวามีทุน

หมุนเวียนท่ีมีระดับคะแนนอยู ในระดับดี – ดีมาก (๔ .๐๐๐๐ คะแนน ข้ึนไป) จํานวน ๒ ทุน  

โดยกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ สวทช. ไดคะแนนถวงน้ําหนักรวม เทากับ 

๔.๔๐๑๘ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวา 

ไมมีกรรมการขอแกไข จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  

เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข  

วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ ภาพรวม สวทช. แผน ๕ ป และภาพรวมการดําเนนิงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมใหทราบถึงบทบาทและภารกิจของ 

สวทช. กับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบดวย (๑) โครงสรางองคกร วิสัยทัศน 

และพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ (๒) เปาหมายแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับท่ี ๕ (๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙) และ (๓) การจัดทําแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับท่ี ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ  

ไดรายงานตัวอยางผลงานวิจัยท่ีนําไปใชในเชิงพาณิชยและเชิงสาธารณประโยชน รวมถึงผลการดําเนินงาน 

ท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.)  

จึงขอเสนอท่ีประชุมรับทราบภาพรวมการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘  

และใหขอเสนอแนะตอแผนการดําเนินงานของ สวทช. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ไดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับแผนการ

ดําเนินงานของ สวทช. วาจะใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในรูปแบบใดบาง เพ่ือใหเกิดเปน

นวัตกรรม และมีความเชื่อมโยงทางการตลาดหรืออุตสาหกรรมกับภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงนายทวีศักดิ์ฯ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๕ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 



 

ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา สวทช. จะมีกลไกการทํางาน แบงออกเปน ๒ สวน ไดแก (๑) การทํางานในรูปแบบ

ของคลัสเตอร ซ่ึงประธานและกรรมการในคณะทํางานฯ แตละคลัสเตอรจะมาจากภาคเอกชน ซ่ึงจะมีการ

หารือและทํางานรวมกับภาคเอกชนอยางตอเนื่อง  และ (๒) กําหนดตัวชี้วัดเก่ียวกับลูกคาใน Balanced 

Scorecard (BSC) เพ่ือวิเคราะห Retention Rate ของลูกคา รวมถึงการวิเคราะหความตองการของลูกคา 

ในประเด็นตางๆ ท่ีสําคัญควบคูไปดวย นอกจากนี้ นายรุงโรจนฯ มีความเห็นวา สวทช. ควรมีการวิเคราะห

ความสอดคลองและความจําเปนในแตละคลัสเตอร วายังมีความสําคัญกับประเทศไทยอยูหรือไม หรืออาจจะ

มีบางเรื่องท่ีนาจะใหความสําคัญมากข้ึน เชน ภาคบริการ (การทองเท่ียว) เปนตน   

นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สวทช. ควรใหความสําคัญเรื่อง  Missing 

Link กับภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและสรางความตระหนักในภาคเอกชน  นอกจากนี้ สวทช.  

ควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับกองทุนระหวางประเทศ เชน Private Sector ของ Asian Development Bank 

(ADB), International Finance Corporation (IFC) และ United Nations Capital Development 

Fund (UNCDF) เปนตน ซ่ึงจะทําให สวทช. มีโอกาสเปดตัวเขาสูวงการระหวางประเทศได  

นายอาชวฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา แผนกลยุทธ สวทช. ฉบับท่ี ๖ (๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔)  มีความสอดคลองกับแผนแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ซ่ึงมีเปาหมายท่ีสําคัญ คือ การยก

ระดับประเทศไทยใหพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap)  ท้ังนี้ การทํางานตามแผน

ดังกลาวจะตองอาศัย วทน. เปนโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ  โดย สวทช., สวทน., และ สศช. จะตองมีการทํางาน

รวมกันอยางเชื่อมโยงและตอเนื่องกัน   

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ตอไปสภาปฏิรูปแหงชาติจะใชหลัก 

Public Private Sector Participation (PPP) ถาไมมี Private เขามารวมการทํางานตางๆ คงไปไมรอด   

ซ่ึงแนวคิดการทํางานคลัสเตอร จะตองมีการศึกษาใหมีความเขาใจอยางชัดเจน มีการทํางานรวมกันแบบ  

Co - Petitive เพ่ือการสรางหวงโซการทํางานในคลัสเตอร  นอกจากนี้ สวทช. ควรใหความสําคัญเรื่องการ

สรางนวัตกรรม  Technology of Learning ควบคูไปดวย 

นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ความทาทายในการทํางานดานการ

วิจัย คือ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ดังนั้น สวทช. และ สกว. ควรจะมีการทํางานรวมกันอยางจริงจัง 

เพ่ือหากลไกท่ีเหมาะสม มุงผลักดันผลงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย  

นายเทวินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา รัฐบาลได มีการจัดตั้ ง

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.) เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการ

แขงขันของประเทศ รวมท้ังสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการ โดยมีนายพารณฯ นายอิสระฯ 

และตนเองรวมเปนกรรมการ  ซ่ึงการทํางานของ กพข. คือ การเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติและมาแปลงเปน 

Requirement ของภาคเอกชน โดย กพข. ไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทํางานในดานตางๆ  ๖ ชุด 

ไดแก (๑) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค (Macroeconomic Stability) (๒) การพัฒนาคลัสเตอร 

(Cluster) (๓) การพัฒนาเชิงกายภาพ (Physical Development) ซ่ึงประกอบดวย พ้ืนท่ี, โครงสรางพ้ืนฐาน,

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๖ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 



 

โลจิสติกส และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource) รวมท้ัง R&D และ 

วทน. ซ่ึงมีนายพารณฯ เปนประธาน (๕) การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) 

รวมท้ังการพัฒนากระบวนการทางศุลกากร (Customs Procedures)  และ (๖) การจัดการขอมูลและการ

สื่อสารประชาสัมพันธ (Data Management and Communication) ซ่ึงมีตนเองเปนประธาน ดังนั้น 

สวทช. อาจจะอาศัยกลไกการทํางานของ กพข. และคณะอนุกรรมการในชุดท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเชื่อมโยง 

ในการทํางาน ซ่ึงจะทําใหทราบวาจุดเชื่อมท่ีสําคัญคือสวนไหน และ สวทช. ควรมีบทบาทอยางไร เพ่ือลดการ

ทํางานท่ีซํ้าซอน นอกจากนี้ ยังชวยใหสามารถจัดลําดับความสําคัญของสาขาตางๆ ไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

เพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ  

วาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การแตงตั้งอนุกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๔.๒ การพิจารณาแผนขยายธุรกิจและแนวทางแหลงเงินทุนของบริษัท อินเทอรเน็ต 

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ประชุมเฉพาะกรรมการ)   

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๔.๓ หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา  ตามท่ี กวทช. มีนโยบายสงเสริม

ใหเกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังการดําเนินงานเพ่ือให สวทช. บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตาม

แผนกลยุทธท่ีวางไว   สวทช. จึงไดจัดทํา “หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สวทช.” ท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของ กวทช. เพ่ือใหผู ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา ผูบริหาร 

บุคลากร และผูปฏิบัติงานให สวทช.  ยึดถือเปนแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํางาน รวมท้ังการนําหลักการดังกลาว

ไปเผยแพรใหแกบุคคลภายนอก 

โดยหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สวทช. ท่ีจัดทําข้ึนเปนฉบับราง (Version ๑.๓)  

ซ่ึงไดผานการกลั่นกรองจากคณะทํางาน/คณะผูบริหาร/คณะอนุกรรมการตรวจสอบเรียบรอยแลว  

โดยเนื้อหาของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สวทช. ประกอบดวย ๒ สวนสําคัญ ไดแก (๑) นโยบายการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี และ(๒) จรรยาบรรณการดําเนินงานของ สวทช. โดยเปนการประมวลและปรับปรุง

นโยบาย แนวปฏิบัติ และระเบียบของ สวทช. ท่ีมีอยูแลวใหทันสมัยสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีตามหลักสากล ซ่ึงในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ 

เมษายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดมีมติใหนําขอเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุง แกไข (ราง) หลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สวทช. กอนท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุม กวทช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๗ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 



 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สวทช. 

(Version ๑.๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายอาชวฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา จะตองมีการอบรม  สื่อสารใหพนักงาน

ทุกคนไดเขาใจและรับรูโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ ควรจะมีกรรมการกํากับดูแลการนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซ่ึงในสวน

ของภาคเอกชนนอกจากจะจัดอบรมใหกับพนักงานแลว พนักงานทุกคนจะตองมีการลงนามเพ่ือรับทราบ

ขอตกลงเปนประจําทุกปดวย  

นายทวีศักดิ์ฯ ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา คณะอนุกรรมการตรวจสอบจะมี

แผนการดําเนินงานตามหลัก Plan–Do–Check–Act (PDCA) อยางตอเนื่อง และมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการเปนประจําทุกเดือน 

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวาควรจัดทําคูมือปฏิบัติแจกใหพนักงานดวย 

ซ่ึงนายทวีศักดิ์ฯ  อาจจะจัดทําเปนไฟลคูมือและสงเปน e-mail ใหกับพนักงานทุกทาน   

ประธานฯ มีความเห็นวา สวทช. อาจจะพิจารณาเรื่องการใหรางวัล Good Governance 

ในระดับศูนยแหงชาติเพ่ือเปนกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ท่ีประชุม พิจารณาแลวเห็นชอบหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สวทช. (Version ๑.๓) 

ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สวทช. (Version ๑.๓) ตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช. 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ ในวันจันทรท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร  

สวทช. โยธี 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักด์ิฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน  

๕ รายการ คือ  (๑) หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส 

ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รวมปาฐกถาพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” (๒) หนังสือ ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 

เมษายน ๒๕๕๘   (๓) หนังสือ NSTDA AT A GLANCE : สวทช. จุดประกายความคิดสรางโอกาสธุรกิจไทย 

(๔) ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘ และ (๕) รายงานประจาํป ๒๕๕๗ สวทช. 

ท่ีประชุมรับทราบ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๘ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 



 

 

๕.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑ ขาว และขาวประเภท 

สื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๔ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๒๐ น. 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๙ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 



 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  • รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ ภาพรวม สวทช. แผน ๕ ป และภาพรวมการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

• รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต 

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผพว. 

๔.๑ การแตงตั้งอนุกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุม  

 

 

 

 

 

๔.๒ การพิจารณาแผนขยายธุรกิจและแนวทางแหลงเงินทุน

ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

(ประชุมเฉพาะกรรมการ)   

• แยกรายงานการประชุม   

๔.๓ หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

• เห็นชอบหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ของ สวทช. (Version ๑.๓) ตามท่ีเสนอ 

• สื่อสารใหพนักงานรับทราบ 

และถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของ สวทช. 

• ผพว. 

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยแีหงชาติ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  

ในวันจันทรท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธ ี

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ (รับรอง)                          หนา ๑๐ จาก ๑๐ 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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