
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

      

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ 

(แทน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ) รองประธานกรรมการ 

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๔. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ 

๕. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ 

๖. พลโท ถเกิงกานต   ศรีอําไพ กรรมการ 

๗. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๘. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๙. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ  

๑๐. นายลักษณ   วจนานวัช กรรมการ  

๑๑. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร  กรรมการ  

๑๒. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๓. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ  

๑๔. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๕. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการ 

๑๖. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๗. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๘. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๙. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๑ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
รายนามผูไมเขาประชุม       

๑. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ 

๒. นายโอฬาร   พิทักษ 

๓. นายกฤษดา   เรืองอารียรัชต    

๔. นายอาชว   เตาลานนท   

๕. นายสุพันธุ  มงคลสุธี 

๖. นายสุภัค  ศิวะรักษ   

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นายรุงโรจน   กมลเดชเดชา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. พันเอก วินัย สกุลพราหมณ กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๓. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๔. นายปุณณลักข์ิ  สุรัสวด ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๕. นายจิรพัชร เมธเศรษฐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

๖. นายศุภนารถ   เกตุเจริญ  กรมสงเสริมการเกษตร 

๗. นายวิชัย บุญเย็น กรมสงเสริมการเกษตร 

๘. นางชฎาพร  นิรันดร  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๙. นายอุเทน ทรงคํา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 

๑๐. นายธงชัย   อานันโทไทย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๑. นายชนินทร  เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๒. นายโกเมน พิบูลยโรจน บริษัท ที – เน็ต จํากัด 

๑๓. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางลดาวัลย  สันทรานันท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 
รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๒ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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๒๖. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางศันสนีย  ฮวบสมบูรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสาวนิภา ประดิษฐเทียมผล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางณภัทรธมนต  ภูวศิษฎเบญจภา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวพัชรี งามวิรยิะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางนพรัตน  สุภสิทธิ์มงคล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาววาทินี มงคลลักษณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางเบญจมาศ  เรืองเพ็ชร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางสาวพิมพพิศา  ประนอมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางสาวกัญญวิมว กีรติกร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๕. นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช. 

๔๖. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๗. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. การจัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี ๒ 

วันนี้ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) โดยสํานักงาน

คณะกรรมการนโนบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดจัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี ๒ ภายใตหัวขอ “สรางอนาคตประเทศไทยดวยนวัตกรรม : Innovation 

Draws the Future” ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ  โดยมีผูเขารวมงานกวา 

๑,๐๐๐ คน ซ่ึงมาจากภาคเอกชน ผูประกอบการ มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนท่ัวไป โดยประธานฯ  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๓ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
ไดกลาวปาฐกถาเรื่อง “สรางอนาคตประเทศไทยดวยนวัตกรรม” ซ่ึงกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ไดสราง

มาตรการสนับสนุนในหลายสวน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท้ังระบบแรงจูงใจท่ีไดเพ่ิมสิทธิประโยชนทางภาษี  

เพ่ิมขอบเขตกิจกรรมนวัตกรรม การกําหนดพ้ืนท่ีนวัตกรรมพิเศษ  โดยในสวนของโครงสรางพ้ืนฐาน 

ไดผลักดันการใหบริการท้ัง ๔ ดาน  คือ ระบบมาตรวิทยา ระบบมาตรฐาน ระบบการทดสอบ และระบบการ

รับรองคุณภาพ การสรางศูนยอํานวยความสะดวกสําหรับเอกชนท่ีสนใจลงทุนวิจัยและพัฒนาประสานงาน

เชื่อมโยงใหเขาถึงบริการภาครัฐ การจัดทําบัญชีนวัตกรรม เพ่ือเปดโอกาสใหสินคาเขาสูตลาดภาครัฐ  

การยกระดับ SME ดวยเทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนถึงเครือขายผูจัดการนวัตกรรม  ดานการพัฒนา

กําลังคน  

นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ไดผลักดันโครงการเคลื่อนยายกําลังคนจากภาครัฐ 

สูภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน หรือโครงการ Talent Mobility การพัฒนากําลังคน 

STEM  (Science, Technology, Engineering และ Mathematics) รองรับความสามารถในการแขงขัน

และกระจายโอกาสสูพ้ืนท่ีในภูมิภาค ท้ังนี้ ยังสรางและพัฒนากําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เชน ระบบราง 

นักปรับปรุงพันธุพืชเพ่ือสรางผลิตผลการเกษตรมูลคาสูง รวมท้ังไดจัดทํายุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตร  

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของประเทศ   

๒. การจัดงาน Asian Science Camp ครั้งท่ี ๙ 

เม่ือวันท่ี ๓  สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานเปดการประชุม Asian Science Camp ครั้งท่ี ๙  

พรอมทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง นักวิทยาศาสตรรุนใหมของเอเชีย (Young Scientists 

of Asia)  และทรงฟงการบรรยายพิเศษเรื่อง “Introduction to Cosmology” จาก Prof. Dr. Hitoshi 

Murayama, Director, Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (IPMU), 

University of Tokyo ณ หองออดิทอเรียม ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สวทช. จังหวัด

ปทุมธานี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ) พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา รอง

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา  

ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) 

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิ สอวน. นางเย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ  

สอวน. ม .ร .ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานฯ  ผู อํานวยการ สวทช. 

กรรมการ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการท้ังชาวไทยและตางประเทศ จาก ๒๘ ประเทศ 

ในแถบเอเชียแปซิฟก รวมเฝาฯ รับเสด็จ และเปดงานในครั้งนี้กวา ๗๐๐ คน 

การจัดงาน Asian Science Camp เปนความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ สอวน. ผนึกกําลังรวมกันเปนเจาภาพจัดงานคายวิทยาศาสตร

เยาวชนภูมิภาคเอเชีย : Asian Science Camp 2015 ระหวางวันท่ี ๒ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อุทยาน

วิทยาศาสตรประเทศไทย โดยดึง ๗ นักวิทยาศาสตรโนเบลและชั้นนําของโลกเปนวิทยากร พรอมรวม

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๔ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
กิจกรรมกับ ๒๖๕ เยาวชนจาก ๒๙ ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก และการเปดตัว ๔๐ เยาวชนไทย ท่ีไดรับ 

คัดเลือกเปนตัวแทนไทยเขารวมกิจกรรมระดับนานาชาติครั้งนี้ดวย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไดแสดงความสามารถ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตรระดับโลก อีกท้ังยังเปนการสงเสริม

สัมพันธไมตรีและความเขาใจอันดีระหวางเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย และทําใหนานาประเทศรูจักประเทศไทย

มากข้ึน โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม แบงเปน ๔ สวน คือ (๑) Plenary Session : การบรรยายของ

นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล (๒) Parallel Session/Camp : กิจกรรมกลุมยอยบรรยายเก่ียวกับงานวิจัย

ของนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล โดยเปดโอกาสใหเยาวชนเลือกเขาฟง ซักถาม และแสดงความคิดเห็น  

(๓) Panel Discussion : การใหความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตรชั้นนํา 

ในประเด็นหัวขอท่ีนาสนใจ และ (๔) Poster Session : การออกแบบโปสเตอรของเด็กเยาวชนท่ีเขารวม 

เพ่ือนําเสนอแนวคิดการศึกษาปญหาวิจัยท่ีนาสนใจภายหลังรับฟงการบรรยายท้ังหมด 

๓. การจัดงาน NSTDA Investors’ Day ประจําป ๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประธานฯ ไดเปนประธานแถลงขาวการจัดงาน NSTDA 

Investors’ Day ประจําป ๒๕๕๘ ณ โถงกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถนนพระรามท่ี ๖ เขตราชเทว ี

กรุงเทพฯ  โดยงาน NSTDA Investors’ Day ประจําป ๒๕๕๘ จะจัดข้ึนในวันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ภายใตแนวคิด “พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ  

ดวยพลังวิทยและนวัตกรรม” เพ่ือใหกลุมนักธุรกิจเปาหมายมีโอกาสเขาถึงผลงานวิจัยไทยท่ีมีศักยภาพ 

เชิงพาณิชย พรอมท่ีจะเผยแพร ตอยอด และถายทอดสูภาคเอกชนใหเกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเพ่ิม

มากข้ึน นับเปนการสรางโอกาสและเสริมศักยภาพการแขงขันทางการคาในประเทศและตางประเทศ  

ตลอดจนผลักดันเศรษฐกิจไทยใหแขงขันบนเวทีระดับโลกได  โดยการจัดงานดังกลาว เปนอีกหนึ่งตัวอยาง

ความสําเร็จท่ีภาครัฐพยายามผลักดันงานวิจัยขยายไปสูเชิงพาณิชย เพ่ือใหภาคเอกชนเห็นถึงโอกาสท่ีจะ

ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีมากข้ึน เพราะฉะนั้นหนวยงานวิจัยภาครัฐจึงตองเรงสรางผลงานวิจัยเพ่ือนําออกสู

อุตสาหกรรม ไมวาจะเปนนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเราคิดข้ึนมาได หรือจะเปนการตอยอดงานวิจัยท่ีมีอยูแลว แตยัง

ไมลงตัว ไมตรงกับความตองการของตลาด หรือไมสามารถผลิตออกสูเชิงพาณิชยได เราสามารถนํามาตอยอด

ใหทันสมัย และถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรมได โดยใหตอบรับกับกระแสสังคม ท้ังนี้ การตอบรับ

จากภาคเอกชนจะเปนตัวชี้วัดท่ีดีและเปนตัวกระตุนใหนักวิจัยเกิดความภูมิใจและเขาใจความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน อันจะนําไปสูการปรับกระบวนความคิดในการคิดคนงานวิจัยท่ีสามารถนําออกสูเชิง

พาณิชยไดงายข้ึนและมีตนทุนท่ีถูกลง  ซ่ึงจะเปนการเรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยใหกาวไปขางหนาอยาง

รวดเร็ว 

๔. การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการคา (องคการมหาชน) 

ในคราวการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ 

(กรอ.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบ การจัดตั้งสถาบัน
รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๕ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและการคา หรือ Technological Institute for Sustainability and 

Trade  (TIST) ในรูปแบบหนวยงานในกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) โดยมอบหมาย

ให วท. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย 

ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป  

โดยเม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ วท. และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดจัดเตรียมขอมูลเพ่ือการจัดตั้งสถาบันฯ พรอมกับจัดการประชุม

เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท่ีมีสวนไดเสีย ณ หองกมลพร โรงแรม 

เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ  

๕. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกําหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาต ิประจําป ๒๕๕๘ ภายใตแนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติ

ดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหงนวัตกรรม " ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ  ศูนยแสดงสินคาและ

การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และสถาบันการศึกษาตางๆ ๓๓ แหงท่ัวประเทศ จะจัดงานสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ ในชวงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนท่ีอยูใน

ตางจังหวัดไดเขาถึงการเรียนรูวิทยาศาสตรมากข้ึน โดยภายในงานจะมีการรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนา 

ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือหวังกระตุนใหสังคมไทยหันมาใสใจ และเกิดแรงบันดาลใจ

ในการคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนกับสังคมตอไป  

นอกจากนี้ ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา รัฐบาลไดใหความสําคัญตอนวัตกรรม และถือเปน

วาระแหงชาติท่ีนําประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ

ภาคเอกชนไทย ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ไดมี

มติมอบหมายใหสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

ดําเนินงานโครงการคูปองนวัตกรรมเพ่ือยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ภายใตงบประมาณจํานวน ๕๐๐ ลานบาท โดยมีเปาหมายใหการสนับสนุนผูประกอบการ 

SMEs ท่ีมีศักยภาพท่ัวประเทศ  ซ่ึงการดําเนินงานโครงการคูปองนวัตกรรมดังกลาวเปนความรวมมือระหวาง 

สนช. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย เพ่ือบูรณาการการทํางาน

รวมกันระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ในการสงเสริมและสรางแรงกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ

อุตสาหกรรมของประเทศสูการแขงขันดานนวัตกรรมในอนาคต  ท้ังนี้ ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ รัฐบาลยังเพ่ิม

งบประมาณใหกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช. กวาเทาตัว  

หรือประมาณ ๓๐๐ ลานบาท ซ่ึงจะสามารถชวยขยายเครือขายผูเชี่ยวชาญท่ีปรึกษาใหเอกชนไดอีกมาก  

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ตนมีความเปนหวงโครงการ วมว.  

ซ่ึงเปนโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน เพ่ือเปนการสราง Basic Science 

ใหกับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนา

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๖ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
นักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากผูมีความสามารถพิเศษใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและเปนกําลัง

สําคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ สรางนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการตอไปในอนาคต  ซ่ึงนักเรียนสวนใหญ

เม่ือจบไปแลวจะไมเลือกเรียนตอ Basic Science แตจะเลือกเรียนแพทย หรือวิศวกรรม ทําใหขัดตอ

วัตถุประสงคดั้งเดิมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงนาเปนหวง 

นายศักรินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ปญหาหลักในเรื่องดังกลาว คือ การ

สนับสนุนในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจะตองคิดตอไปวาจะทําอยางไรใหสถาบันอุดมศึกษามีบรรยากาศท่ีนาเรียน

สําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเหลานี้ โดยในสวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 

ไดมีโครงการสงเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (Gifted Education Program) ซ่ึงโครงการท่ีไดดําเนินการ

มาตั้งแตป ๒๕๔๐ เพ่ือพัฒนาเด็กไทยท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสมและเปนกําลัง

สําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

เด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Program: JSTP) ภายใตความรวมมือของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สวทช. ซ่ึงจะชวยสงเสริมดวยอีกทางหนึ่ง 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

นายทวีศักดิ์ฯ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี  

๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวามีกรรมการรับรอง 

โดยมีการแกไข ในวาระท่ี ๔.๒ การพิจารณาแผนขยายธุรกิจและแนวทางแหลงเงินทุนของบริษัท อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนการประชุมเฉพาะกรรมการ จํานวน ๑ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ  

ไดปรับปรงุรายงานการประชมุเรียบรอยแลว  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘  

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ การขายหุนของบริษัท ที - เน็ต จํากัด 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี  

๖/๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ ท่ีประชุมไดอนุมัติการแปรรูปโครงการงานบริการของ 

ศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรประเทศไทย (Thai Computer Emergency 

Response Team; ThaiCERT) หนวยงานภายใตศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(NECTEC) เพ่ือจัดตั้งเปนบริษัท ที-เน็ต จํากัด และในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๕๐ ท่ีประชุมไดเห็นชอบการทบทวนเง่ือนไขการลงทุนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการแปรรูป

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๗ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
โครงการเปนบริษัท (spin-off) ของ สวทช.  ท้ังนี้ ขอใหนายภาณุทัตฯ เปนผูชี้แจงในรายละเอียดในวาระท่ี 

๓.๑ และ ๓.๒ 

นายภาณุทัตฯ ผูอํานวยการฝายบริการพัฒนาผูประกอบการทางเทคโนโลยี  เรียนท่ีประชุมวา

บริษัท ที-เน็ต จํากัด จัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินกิจการดานรักษา

ความปลอดภัยระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร (IT Security) อยางครบวงจร ท้ังดานการตรวจสอบ 

ทดสอบ การจัดทําแผน และนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใหกับระบบตามมาตรฐานและกฎเกณฑ

สากล ตลอดจนงานบริการ IT Security ท่ัวไป บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียน ๑.๐ ลานบาท และมีโครงสรางผูถือ

หุนเปน สวทช. (ผู ถือหุนกลม ก.) รอยละ ๔๙ และกลุมนักวิจัยและพนักงานท่ีลาออกไปปฏิบัติงาน 

ในบริษัทรวมทุน (ผู ถือหุนกลุม ข.) รอยละ ๕๑ โดยในชวงเริ่มตนบริษัทฯ ไดรับโอนงานบริการตางๆ  

จากสัญญาท่ีลูกคาไดทําไวกับโครงการภายใต สวทช. พรอมกับดําเนินธุรกิจของตนเองเพ่ือขยายฐานลูกคา

ตอไปตามแผนการดําเนินงาน โดย สวทช. ไดใหการสนับสนุนใหคําปรึกษาแกบริษัทฯ และสงพนักงาน 

NECTEC จํานวน ๒ คน ไดแก  (๑) นายโกเมน พิบูลยโรจน และ (๒) นายบรรจง หะรังษี ไปปฏิบัติหนาท่ี 

ในบริษัทฯ ตามขอตกลงท่ีกระทํารวมกัน  

บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจโดยมีผลกําไรสุทธิตั้งแตปแรกของการจัดตั้งบริษัทฯ ในป 

๒๕๕๑ และมีผลประกอบการท้ังในดานรายไดและกําไรสุทธิสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกป ยกเวนในป ๒๕๕๔  

ท่ีมีผลประกอบการขาดทุนจากผลกระทบของมหาอุทกภัย เนื่องลูกคาตองหยุดกิจกรรมและไมสามารถเขาถึง

สถานท่ีไดเปนปกติ จึงทําใหบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนด และในป ๒๕๕๗  มีผลกําไรสุทธิ

ลดลง เนื่องจากปญหาสถานการณทางการเมืองท่ีสงผลใหลูกคาท่ีเปนหนวยงานภาครัฐไดปดการดําเนินกิจการ

ชั่วคราว และเลื่อนการชําระเงินออกไป ท้ังนี้ ในป ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดคิดคนหารูปแบบบริการใหมๆ ตอยอด

ใหกับบริการเดิม ไดแก การใหบริการเครื่องรบกวนสัญญาณและเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพทมือถือท่ีเปนการ

บริการใหม  โดยบริษัทฯ ไดมุงเนนการบริหารตนทุนและคาใชจายใหมีประสิทธิภาพ และคาดวาจะสามารถ 

ทํากําไรและขยายธุรกิจในการขยายฐานลูกคาใหเพ่ิมมากข้ึน เพราะองคกรตางๆ ไดหันมาใหความสําคัญตอ

ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศขององคกรมากข้ึน  ในชวงท่ีผานมาตั้งแตป ๒๕๕๑  นายโกเมนฯ และ  

นายบรรจงฯ ในฐานะผูพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจของโครงการ ซ่ึง สวทช. สงตัวไปปฏิบัติงาน ไดทุมเท 

ความรูความสามารถ และความต้ังใจจนกระท่ังบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานเติบโตไดอยางตอเนื่องและ 

มีเสถียรภาพ และในป ๒๕๕๖ ท้ังสองทานไดลาออกจาก สวทช. เพ่ือมาปฏิบัติงานท่ีบริษัทฯ อยางเต็มเวลา 

เพ่ือสรางศักยภาพทางการแขงขันทางธุรกิจใหกับบริษัทฯ ในรูปแบบตางๆ ท้ังการลงทุนดานบุคลากร  

ดวยการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ใหกับพนักงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการดําเนินงาน 

ท่ีดีเยี่ยม ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ออกสูตลาด 

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ป ๒๕๕๗ (มกราคม – ธันวาคม) บริษัทฯ มีรายได 

จากการใหบริการและรายไดอ่ืนๆ เปนจํานวนท้ังสิ้น ๒๓.๓๘ ลานบาท มีตนทุนบริการ ๑๗.๘๙ ลานบาท 

คาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน ๔.๖๗ ลานบาท บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิจํานวน ๐.๖๒ ลานบาท  

ในดานฐานะทางการเงิน มีสินทรัพยรวม ๒๑.๔๒ ลานบาท มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ๗.๓๔ ลาน

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๘ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
บาท มีหนี้สินรวม ๑.๒๓ ลานบาท  และสวนของผูถือหุน ๒๐.๑๘ ลานบาท ประกอบดวยทุนจดทะเบียน ๑.๐ 

ลานบาท เงินสํารองตามกฎหมาย ๐.๑๘ ลานบาท และมีกําไรสะสม ๑๙.๐๐ ลานบาท คิดเปนมูลคาตามบัญชี

ตอหุน (Book Value per Share) เทากับ ๒๐๑.๘๕ บาท จากราคาหุนท่ีตราไว ๑๐ บาท (เรียกชําระเต็ม

จํานวนแลว) ปจจุบัน ผูถือหุนกลุม ข. เห็นวาบริษัทฯ มีการเติบโตอยางมีเสถียรภาพแลว จากการสงเสริม 

และสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดย สวทช. ในชวงท่ีผานมา ซ่ึงบริษัทฯ จะสามารถเติบโตและมีความคลองตัว

ในการแขงขันทางธุรกิจไดรวดเร็วกวาในปจจุบัน หากเปนการถือหุนโดยเอกชนท้ังหมด จึงมีความเห็นรวมกัน 

ท่ีจะขอซ้ือหุนบริษัทฯ ท่ี สวทช. ถืออยู โดยผูถือหุนกลุม ข. ไดมีหนังสือถึง สวทช. ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๕๘ เพ่ือเสนอขอซ้ือหุนบริษัทฯ ท่ี สวทช. ถืออยูท้ังหมด จํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน โดยมีเง่ือนไขการขอซ้ือ

แบงเปน ๒ งวด ดังนี้  

งวดท่ี ๑ (เม่ือ สวทช. ไดรับอนุมัติการขายหุน) จํานวน ๒๓,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิงตาม

มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

งวดท่ี ๒ (ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๒๖,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิงตามมูลคา

ตามบัญชี ณ วันสิ้นเดือนกอนหนาของวันท่ียื่นหนังสือขอซ้ือหุนงวดท่ี ๒ แตเปนราคาท่ีไมต่ํากวาราคาอางอิง

ตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือเทียบเทาในกรณีท่ีบริษัทฯ จายเงินปนผล 

เม่ือพิจารณาจากนโยบายการลงทุนและเง่ือนไขในสัญญารวมทุนแลว มีความสอดคลองกับ

เง่ือนไขในการถอนการลงทุน จากการท่ีบริษัทฯ สามารถเติบโตและมีเสถียรภาพแลว โดยมูลคาหุนของ 

สวทช. เพ่ิมจากพาร ๑๐ บาท เปน ๒๐๑.๘๕ บาท ซ่ึงหาก สวทช. ขายหุนตามขอเสนอท่ีไดรับ จะมีกําไรจาก

การขายหุนไมต่ํากวา ๙.๘๘ ลานบาท ประกอบกับท่ีผานมา สวทช. ไดรับเงินปนผลจํานวน ๐.๔๙ ลานบาท  

รวมเปนผลตอบแทนจากการลงทุนอยางนอยประมาณ ๑๐.๓๗ ลานบาท จากเงินลงทุนตั้งตนของ สวทช. 

๐.๔๙ ลานบาท คิดเปนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ ๒,๐๑๖ เปรียบเทียบกับ IRR ตามแผนธุรกิจ

ท่ีไดรับอนุมัติจาก กวทช. (รอยละ ๓๖๑) เม่ือในคราวขอจัดตั้งบริษัทฯ  จึงถือวา สวทช. ไดรับผลตอบแทน 

ท่ีเหมาะสม โดยสูงกวา Expected Return ของโครงการ และสูงกวาผลตอบแทน (ในรูปตัวเงิน) ท่ี สวทช. 

คาดหวัง เนื่องจากนโยบายการลงทุนของ สวทช. ท่ีไมไดเนนผลตอบแทนสูงสุด แตมุงใหเกิดผลประโยชน 

ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมเปนสําคัญ ดวยกลไกการ spin-off 

ตามนโยบายการแปรรูปโครงการเปนบริษัทของ สวทช. จึงเห็นควรเสนอขายหุนบริษัท ที-เน็ต จํากัด  

ท่ี สวทช. ถืออยูท้ังหมดจํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน ตามท่ีผูถือหุน กลุม ข. ตามเง่ือนไขเสนอ 

ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการขายหุนบริษัท ที-เน็ต 

จํากัด ท่ี สวทช. ถืออยูท้ังหมดจํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน ใหแกผูถือหุนกลุม ข. ตามเง่ือนไขท่ีผูถือหุนกลุม ข.  

ไดเสนอมา และใหนําเสนอ กวทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหขายหุนบริษัท ที-เน็ต จํากัด ท่ี สวทช. ถืออยู

ท้ังหมดจํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน ใหแกผูถือหุนกลุม ข. ตามเง่ือนไขท่ีผูถือหุนกลุม ข. ไดเสนอ ดังนี้ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๙ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
• งวดท่ี ๑ (เม่ือ สวทช. ไดรับอนุมัติการขายหุน) จํานวน ๒๓,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิง

ตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

• งวดท่ี ๒ (ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๒๖,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิงตาม

มูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นเดือนกอนหนาของวันท่ียื่นหนังสือขอซ้ือหุนงวดท่ี ๒ แตเปน

ราคาท่ีไมต่ํากวาราคาอางอิงตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือ

เทียบเทา ในกรณีท่ีบริษัทฯ จายเงินปนผล 

ท้ังนี้ ราคามูลคาทางบัญชีท่ีใชซ้ือขายในแตละงวดจะตองผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

รับอนุญาต โดยจํานวนหุนบริษัทฯ ท่ี สวทช. จะขายใหแตละบุคคลท่ีปรากฏตามรายชื่อในกลุมผูถือหุนกลุม ข.

ใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีผูถือหุนกลุม ข. แจง กอนการทําสัญญาซ้ือขายหุนในแตละงวด สําหรับการซ้ือหุน

งวดท่ี ๒ ใหผูถือหุนกลุม ข. เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบบัญชี  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา บริษัท ที-เน็ต จํากัด ควรใหความสําคัญ

เรื่องการโฆษณา/ประชาสัมพันธ เพ่ือดึงดูดใหเด็กและเยาวชนมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยี

ดังกลาว  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว อนุมัติการขายหุนของบริษัท ที-เน็ต จํากัด ท่ี สวทช. ถืออยูท้ังหมด

จํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน ใหแกผูถือหุนกลุม ข. ตามเง่ือนไขท่ีผูถือหุนกลุม ข.  ตามท่ีเสนอ   

มติท่ีประชุม  อนุมัติการขายหุนของบริษัท ที-เน็ต จํากัด ท่ี สวทช. ถืออยูท้ังหมดจํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน 

ใหแกผูถือหุนกลุม ข. ตามเง่ือนไขท่ีผูถือหุนกลุม ข. ตามท่ีเสนอ  

๓.๒ การขายหุนของบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด 

นายภาณุทัตฯ ผูอํานวยการฝายบริการพัฒนาผูประกอบการทางเทคโนโลยี  เรียนท่ีประชุมวา 

บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด (ชื่อเดิมบริษัท Frontline Biotechnologies จํากัด) จัดตั้งข้ึน 

เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔  มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินธุรกิจการผลิต วิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจ 

เครื่องมือ น้ํายา สารเคมี ท่ีเก่ียวกับการวินิจฉัยโรคและท่ีไมใชโรค โดย สวทช. ไดรับอนุมัติใหลงทุนในบริษัทฯ 

ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๔๔ เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔  ใหรวมทุนในสัดสวนรอยละ ๒๐ 

ของทุนจดทะเบียน ๗.๕ ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนจํานวน ๑.๕ ลานบาท (ชําระเต็มจํานวนแลว) ตอมา

บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน ๑๐ ลานบาท ซ่ึง สวทช. ไมลงทุนเพ่ิมทําใหสัดสวนการถือหุนในปจจุบัน

เหลือเพียงรอยละ ๑๕    

บริษัทฯ มีแนวโนมผลประกอบการท่ีดีในชวงป ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ แตนับตั้งแตป ๒๕๔๗ 

เปนตนมา บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานลดลงเปนอยางมากเนื่องจากขาดความชํานาญเรื่องการตลาดทําให 

ไมสามารถสรางกําไรในธุรกิจได นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการดําเนินงานท่ีไมสอดคลองกับขอบังคับของบริษัทฯ 

ไดแก การไมจัดทํางบการเงินเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และละเลยท่ีจะเรียกประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังบริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพยถาวรท่ีไมกอใหเกิดรายได ทําใหมี

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๑๐ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
ภาระผูกพันจากการกูยืมเงิน สงผลใหบริษัทฯ มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ย ซ่ึงไมเปนไปตามแผนการลงทุน 

ท่ีนําเสนอตอ กวทช.  

ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการถอนการลงทุน

ในบริษัทฯ และใหรับขอคิดเห็นของอนุกรรมการไปพิจารณาดําเนินการตอไป และในคราวประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติให 

สวทช. เจรจากับนางสาวธารารัชต ธารากุล ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เพ่ือขอใหซ้ือหุนในราคามูลคา 

ตามบัญชี ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในสัดสวนของ สวทช. มีมูลคาประมาณ ๒๗๘,๐๐๐ บาท และในคราว

การประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป ๒๕๕๘ นางสาวธารารัชตฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจะขอซ้ือหุน

ของบริษัทฯ ในสวนของ สวทช. ท้ังหมด ในราคามูลคาตามบัญชีของบริษัทฯ  ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ซ่ึงตอมานางสาวธารารัชตฯ ไดมีหนังสือ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพ่ือขอแสดงความประสงครับซ้ือหุน

ของบริษัทฯ ในสวนของ สวทช. จํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ในราคาตามมูลคาบัญชี ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น ๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท (หุนละประมาณ ๑๒.๒๐ บาท)  

ท้ังนี้  ศูนยลงทุนจึงไดพิจารณาการขายหุนในสวนของ สวทช. ใหกับผูถือหุนรายใหญไดเปน  

๒ แนวทาง ดังนี ้

 ๑. ขายหุนตามท่ีไดรับขอเสนอมา โดยมีเหตุผลรองรับ ดังนี้  

 ๑.๑ ดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของ สวทช. ท่ีวา “สวทช จะถอนการลงทุน 

ในสถานการณท่ีเกิดจากบริษัทรวมทุนทําผิดสัญญารวมทุน เชน เกิดการทุจริต 

หรือทําผิดกฎหมาย หรือบริษัทรวมทุนดําเนินกิจการผิดวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

เปนตน หรือมีผลการดําเนินงานขาดทุนติดตอกันอยางตอเนื่องและไมมีแนวโนม 

วาจะสามารถทํากําไรไดในอนาคต” 

  ๑ .๒ เปนไปตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒  

ท่ีมีมติเห็นชอบในหลักการถอนการลงทุนในบริษัทฯ และใหรับขอคิดเห็นของ 

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป โดยท่ีผานมาอยูในข้ันตอนการเจรจา 

การซ้ือขายหุน 

 ๑.๓  เพ่ือลดภาระในการกํากับดูแลติดตาม ใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ 

เชน การจัดประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ การสงงบการเงินภายในกําหนด 

เปนตน 

 ๑.๔ ราคาหุนท่ีไดรับขอเสนอครั้งลาสุด เปนราคามูลคาตามบัญชีท่ีสอดคลองกับแนวทาง

ของมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ท่ีไดใหแนวทาง 

ในการเจรจาไว 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๑๑ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
 ๒. ปฏิเสธขอเสนอและถือหุนของบริษัทฯ ตอไป จะกอใหเกิดผล ดังนี้  

 ๒.๑  ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน 

 ๒.๒  มีความเสี่ยงและภาระในการดูแลติดตามบริษัทฯ ซ่ึงไมมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยไมดําเนินการตามขอบังคับของบริษัทฯ และขัดกับกฎหมาย 

 ๒.๓  หากบริษัทฯ ตองปดกิจการ และมีการชําระบัญชี สวทช. อาจไดสวนแบงจากการ

ขายสินทรัพยหักหนี้สิน คิดเปนมูลคาตอหุนสูงกวามูลคาหุนท่ีจะขาย ณ ตอนนี้  

แตไมสามารถประเมินไดวาจะเกิดข้ึนในปใด และมีความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ อาจกอ

หนี้สินเพ่ิมเติมหลังจากนี้ อยางไรก็ตามผลตอบแทนในรูปตัวเงินไมใชเปาหมาย

สําคัญของการลงทุนตามนโยบายการลงทุนของ สวทช.  

เม่ือพิจารณาประเด็นตางๆ จาก ๒ ทางเลือกขางตน ศูนยลงทุนเห็นวาการขายหุนในสวน

ของ สวทช. ใหกับนางสาวธารารัชตฯ ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ จํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ในราคามูลคาตามบัญชี 

ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  เปนทางเลือกท่ีสอดคลองกับมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 

เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงมีมติเห็นชอบในหลักการถอนการลงทุนในบริษัทฯ และเปน

ราคามูลคาตามบัญชี ซ่ึงผูเสนอซ้ือยินดีจะรับซ้ือในราคาดังกลาว 

ตอมาในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการขายหุนของบริษัท  

อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด ในสวนของ สวทช. จํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ใหแกนางสาวธารารัชต ธารากุล 

ในราคามูลคาตามบัญชีจากงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

คิดเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น ๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท และใหนําเสนอ กวทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการขายหุนของบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด 

ในสวนของ สวทช. ท้ังหมดจํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ใหแกนางสาวธารารัชต ธารากุล ในราคามูลคาตามบัญชี

จากงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คิดเปนจํานวนเงินรวม

ท้ังสิ้น ๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว อนุมัติการขายหุนของบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด  

ในสวนของ สวทช. ท้ังหมดจํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ใหแกนางสาวธารารัชต ธารากุล ในราคามูลคาตามบัญชี

จากงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คิดเปนจํานวนเงินรวม

ท้ังสิ้น ๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท   

มติท่ีประชุม  อนุมัติการขายหุนของบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด ในสวนของ สวทช. 

ท้ังหมดจํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ใหแกนางสาวธารารัชต ธารากุล ในราคามูลคาตามบัญชีจากงบการเงินท่ีผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คิดเปนจํานวนเ งินรวมท้ังสิ้น 

๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท   
 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๑๒ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
๓.๓ การทบทวนแผนกลยุทธ สวทช.  

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. มีกระบวนการทบทวน

แผนกลยุทธเปนประจําทุกป  (rolling strategic plan)  เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธขององคกรใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากบริบทตางๆ และสภาพแวดลอมจะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของ สวทช. ดังนั้น กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการทําใหองคกรสามารถ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ และแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหองคกรบรรลุทิศทาง เปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผน 

กลยุทธ สวทช. ฉบับท่ี ๕ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และเพ่ือใหม่ันใจวา สวทช. มีเอกสารแผนกลยุทธท่ีทันสมัย 

สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีความสมบูรณชัดเจน สามารถขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ  

และถายทอดแผนกลยุทธไปสูหนวยงานทุกระดับไดอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม เพ่ือเชื่อมโยงกับแผน 

การดําเนินงานและงบประมาณประจําป สวทช. จึงจัดทําเอกสาร “การทบทวนแผนกลยุทธ สวทช. (๒๕๕๙-

๒๕๖๓)” เพ่ือเปนเอกสารภายใน สวทช. ในการขับเคลื่อนองคกรไปขางหนาไดอยางตอเนื่องตอไป 

สวทช. ไดดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ โดยเริ่มจากการทบทวนผลการดําเนินงาน 

ท่ีผานมา สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก สวทช. ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และนํามาปรับปรุง SWOT ของ 

สวทช. ซ่ึงไดมีการประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางของ สวทช. และระดมสมองผูบริหารรวมถึงผูท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือรวมกันทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง เปาหมาย ผลการดําเนินงาน และกําหนดทิศทาง 

การดําเนินงานของ สวทช. ท่ีควรมุงเนนในป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ซ่ึงผลการระดมสมองผนวกกับการวิเคราะห

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ิมเติมภายใตวัตถุประสงคเชิงกลยุทธท้ัง ๑๐ ขอ ไดนํามาสรุปเปนกลยุทธ 

ท่ี สวทช. จะตองผลักดันใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในป ๒๕๕๙ ตอไป 

นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดนําเสนอกลยุทธของ สวทช. (ปรับปรุง) ป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

โดยสรุปผลการทบทวนกลยุทธ สามารถแบงกิจกรรมออกเปน ๒ กลุม ไดแก (๑) กิจกรรมท่ีอยูระหวาง

ดําเนินการ – ดําเนินการตอไปตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวตามแผนกลยุทธฉบับท่ี ๕  

และ (๒) กิจกรรมท่ีริเริ่มใหม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมาย ภายใตบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

สวทช. ท่ีสําคัญ จัดกลุมเปน ๔ เรื่องหลัก  

โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สวทช. ไดกําหนดกลยุทธการดําเนินงานไว ดังนี้ 

๑. สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชน ดวยการสรางความรวมมือระหวาง

หนวยงานในการนําผลงานไปใชขยายผล และสนบัสนุนการพัฒนาระบบนวัตกรรมและ

เปดตลาดภาครัฐ สนับสนุนผูประกอบการ/หนวยงานภาครัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ใหผานเกณฑมาตรฐาน 

๒. สรางขีดความสามารถดานการออกแบบ วิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ และสงเสริม

กิจกรรมวิจัยประยุกตเชื่อมโยงไปสูการใชประโยชน โดยใหความสําคัญกับการมีสวน

รวมของผูใชประโยชน 
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๓. สงเสริมใหมีการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานของอุทยานวิทยาศาสตร เชน 

อาคารกลุมนวัตกรรม ๒ (INC2) เครื่องมือวิทยาศาสตร บริการดานตางๆ และบุคลากร 

ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และดึงดูดการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เพ่ือผลักดันใหอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยเปนนิคมวิจัย  

๔. ปรับปรุงกลไกการบรหิารงานวิจัยอยางครบวงจร ตั้งแตตั้งโจทยจนถึงการสงมอบ และ

ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ความกาวหนาในสายอาชีพ การบริหาร

บุคลากรของผูบังคับบัญชา และระบบสนับสนุน 

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ สวทช. (๒๕๕๙-

๒๕๖๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

ประธานฯ มีความเห็นวา สวทช. ควรมีตัวชี้วัดความเสี่ยง เรื่องการสูญเสียบุคลากรวิจัย 

ออกจากองคกรดวย 

นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา สวทช. ควรเพ่ิมกลยุทธดานความรวมมือ

ระหวางประเทศ ซ่ึงจะชวยขยายผลงานไปสูตางประเทศได ท้ังนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา สวทช.  

มีกลยุทธความรวมมือกับตางประเทศ ซ่ึงจะอยูในแผนการดําเนินงานในป ๒๕๖๐ อนึ่ง ประธานฯ เสนอให 

สวทช. เพ่ิมแผนความรวมมือกับตางประเทศเขาไปในกลยุทธการดําเนินงาน ท้ัง ๔ ขอ ดังกลาวขางตน  

ในปงบประมาณ ๒๕๕๙  

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  

๑. ปจจุบันมี  Professor ท่ีเปนคนไทยและคนไทยท่ีทํางานอยูในบริษัทชั้นนํา อาศัยอยู

ในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวนมาก ไดมีการรวมตัวกันเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจาก 

รัฐบาลไทยในการจัดตั้งสมาคมใหถูกตองตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาข้ึนตรงตอ

สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันดีซี  แตเรื่องดังกลาวยังไมมีความคืบหนา ดังนั้น ตนจึง

เห็นวาเปนเรื่องท่ีดี นาจะตองมีการพัฒนาตอ   

๒. สวทช. ควรใหความสําคัญในเรื่อง Technology of Learning เพ่ือพัฒนาคนไทย 

ใหแขงขันกับชนชาติอ่ืนในโลกยุคใหมได ซ่ึงจะตองใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ และตองมีการทํางานท่ีเชื่อมโยงกัน 

กับกระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ให สวทช. พิจารณาเพ่ิมเรื่อง Technology of Learning เขาไปในแผนกลยุทธ  

ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ วท. ไดจัดการประชุมหารือ

ความรวมมือระหวาง วท. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai 

Professionals in America and Canada : ATPAC) ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด รีสอรท จังหวัด

นครปฐม เพ่ือหารือแนวทางการดําเนินความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัด วท. กับสมาคม ATPAC  

ในสาขาท่ีมีความสนใจรวมกัน รวมท้ังกําหนดบทบาทของสมาคม ATPAC ในการดําเนินงานรวมกับ

หนวยงานในสังกัด วท. ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงจะตองมีการทํางานรวมกันใหมากกวานี้ เพ่ือใหเกิด

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๑๔ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
เปน Linkage และเปนการทํางานแบบ Long Term Relationship โดยสมาคม ATPAC ไดรับการจัดตั้งข้ึน

เม่ือป ๒๕๓๔ เพ่ือผลักดันและสนับสนุนงานของสํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจํา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันดีซี  ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาวประเทศไทยประสบปญหาขาดแคลน

บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงความตองการการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ  

ดังนั้น การจัดตั้งสมาคม ATPAC จึงตอบสนองความตองการดังกลาว และในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี  

เม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบใหมีการโครงการสมองไหลกลับข้ึน ภายใตการดูแล

ของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

นายอาคมฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สําหรับกลยุทธในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ขอท่ี ๓ ไมควรจํากัดเฉพาะโครงสรางของอุทยานวิทยาศาสตรเทานั้น ซ่ึงปจจุบันยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ดังนั้น ประเทศไทยควรจะมีเขตทางดานวิทยาศาสตรหรือเมืองวิทยาศาสตร เชน ในเขตจังหวัดนครนายก 

หรือจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ซ่ึงจะสงผลให 

เปนเมืองวิทยาศาสตรได   

นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ  

และจะตองมี Social Cost เพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้น นวัตกรรมเรื่อง Elderly Care จึงมีความสําคัญ ซ่ึงจะตองมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือลด Social Cost ของประเทศไทย และสรางเปนอุตสาหกรรมเพ่ือขยายไปสู

ประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีปญหาในลักษณะเดียวกันได  เชน ยาสําหรับสรางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ อาหารเสริม

อุปกรณท่ีใชกับชีวิตประจําวัน  เนื่องจากปจจุบันพบวายังมีราคาท่ีแพง ซ่ึงนายชิงชัยฯ มีความเห็นวาบริษัท

ตางๆ ยังมีการลงทุนดานวิจัยพัฒนาในเรื่องดังกลาวคอนขางนอย  ดังนั้น  ควรท่ีจะมีการวิจัย พัฒนาอุปกรณ

ท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายใุหมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน  

ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา สวทช. โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (เนคเทค) ไดมีการวิจัย พัฒนาเรื่องเทคโนโลยีผูสูงอายุและคนพิการมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงานท่ี สวทช. ดําเนินการตาม

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางศักยภาพคน

พิการใหดําเนินชีวิตรวมกับคนท่ัวไปในสังคมตามหลักความเสมอภาคในเรื่องโอกาสและการดํารงชีวิตอิสระ 

โดยเนนใหคนพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ ไดรับการศึกษา และสงเสริมใหประกอบอาชีพไดดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอํานวยความสะดวก ขณะนี้  สวทช. อยูระหวางการผลักดัน 

ใหมีการจัดตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผูสูงอายุ” ซ่ึงอยูระหวางการกลั่นกรองของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กอนนําเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลําดับตอไป 

นางสาวดวงใจฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา BOI มีกลไกสงเสริมการลงทุน

ใหกับภาคอุตสาหกรรมท่ีมีผลงานวิจัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทยและอุปกรณอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ จะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี  

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๑๕ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
นายศักรินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา แผนกลยุทธและกรอบการทํางาน

ของ สวทช. อาจจะตองพิจารณาภาพรวมการทํางานท่ีกวางข้ึนในระดับประเทศ ซ่ึงถือวาเปน National 

Agenda ดังนั้น  สวทช. ควรท่ีจะทบทวนการทํางานในดานตางๆ วามีมิติอะไรบางท่ีจะตองดําเนินการเพ่ิมเติม 

เชน Innovation for Health and Wellness (การผลิตอาหารและยา) กลไกสงเสริมดานการลงทุน (BOI) 

นอกจากนี้  ยังตองใหความสําคัญกับ  Productivity ดานการเกษตร (ระบบบริหารจัดการ ระบบบริหารน้ํา 

เมล็ดพันธุ) Bio-based Industries ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม (วทน.) กับชุมชน เปนตน ซ่ึงจะทําให สวทช. มีบทบาทท่ีชัดเจน และมี Impact มากข้ึน 

นายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สวทช จะตองมีการทํางานวิจัยรวมกับ

องคกรท่ีเก่ียวของ แตโจทยท่ีสําคัญ คือ ทําอยางไรใหองคกรตางๆ เขามามีสวนรวมใหมากข้ึน ท้ังนี้  สวทช. 

จะตองมีแผนการทํางานในแตละ Sector เพ่ือใหภาคเอกชนเห็นภาพการทํางานท่ีชัดเจน และดึงดูด 

ใหภาคเอกชนไดมีโอกาสเขามาสัมผัสกับนักวิจัย ผูบริหารของ สวทช. และผูบริหารของ วท.  

นายเทวินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  

๑.  เนื่องจาก สวทช. เปนหนวยงานของรัฐ จึงไมควรมองวาหนวยงานอ่ืนเปนคูแขง  

ซ่ึงการวิเคราะห SWOT ของ สวทช. ในสวนของ Threat “T4 หนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกับดาน วทน. อ่ืน 

มีศักยภาพมากข้ึน จนสามารถทํางานในลักษณะเดียวกับ สวทช. ได”  ซ่ึงวิสัยทัศนของ สวทช คือ “สวทช. 

เปนพันธมิตรรวมทางท่ีดีสูสังคมฐานความรูดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ท้ังนี้ หากจะมองหนวยงานอ่ืน

เปนคูแขง  สวทช. อาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยน Perception พันธกิจของ สวทช. จาก “สวทช. มุงสรางเสริม

การวิจัย พัฒนา...” เปน “สวทช. มุงสรางเสริมและสงเสริมการวิจัย พัฒนา...” และไมวัดผลงานวิจัย 

ท่ีดําเนินการโดย สวทช. ภายใน Inhouse เพียงอยางเดียว แตจะตองวัดผลสะทอนจากการทํางานรวมกับ

หนวยงานภายนอกอ่ืนๆ ดวย  

๒. หาก สวทช. ไมมองวาการสูญเสียนักวิจัยเปน Threat แตถือวาเปนการสรางผลงาน 

ของ สวทช. ดังนั้น พันธกิจของ สวทช. ในสวนท่ีสงเสริมดานการพัฒนากําลังคน (HRD) ควรจะมีการ 

วัดผลการสรางนักวิจัยท่ีออกไปทํางานในองคกรอ่ืนๆ ภายนอก สวทช. ดวย ซ่ึงจะทําให สวทช. ไดพันธมิตร

มากข้ึน    

๓. สวทช. ควรมีหนวยงานท่ีเปน Center เพ่ือประสานงานระหวางนักวิจัยกับภาคธุรกิจ 

ซ่ึงจะเปนจุดเชื่อมตอท่ีสําคัญในการนําผลงานวิจัยออกไปสูเชิงพาณิชย    

๔. ในประเทศไทยมีหนวยงานวิจัยเปนจํานวนมาก ท้ังภาครัฐ  ภาคการศึกษา และ

ภาคเอกชน แตยังไมมีหนวยงานใดท่ีทําหนาท่ีเปน Conductor อยางชัดเจน  ดังนั้น ในสวนของ วท. จึงขอให

ประธานฯ พิจารณาวาควรจะมีหนวยงานใดท่ีทําหนาท่ีเปน Conductor เพ่ือใหการทํางานของ วท. ไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

นายประพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา  ปจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : MAI) จํานวน ๑๑๖ บริษัท ดังนั้น 

จึงเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีจะนําผลงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชยใหกับกลุมบริษัทดังกลาวได  ซ่ึงตนยินดีท่ีจะเปน 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๑๖ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
ผูประสานงานเพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีเชื่อมโยงระหวาง สวทช. กับกลุมบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด MAI  

ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตอไป   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ สวทช. ตามท่ีเสนอ   

มติท่ีประชุม   

๑. เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ สวทช. ตามท่ีเสนอ 

๒. ให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ      

๓.๔ แผนการดําเนนิงาน และงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

นายทวี ศักดิ์ฯ  กรรมการและเลขานุการ  เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ ๒๕๕๗  ท่ีประชุมไดพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและ

งบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดย สวทช. มีการดําเนินงานแบงตามพันธกิจ 

เปน ๒ กลุม ไดแก  

๑. แผนงานตามพันธกิจวิจัยและพัฒนา จํานวน ๑,๖๗๖ ลานบาท  ประกอบดวย ๔ กลุม 

ไดแก (๑) กลุมโปรแกรมวิจัยและพัฒนามุงเปาคลัสเตอร จํานวน ๕ คลัสเตอร จํานวน ๘๗๒ ลานบาท 

(๒) กลุมโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร ๑.๙ การเรงรัดประยุกตใชงานวิจัยและพัฒนาไปสูการปฏิบัติ จํานวน  

๒๘ ลานบาท (๓) กลุมโครงการวิจัยขนาดใหญท่ีคาดวาจะมีผลกระทบสูง (Giga Impact Initiative) จํานวน 

๔๙ ลานบาท และ (๔) กลุมโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน จํานวน ๗๒๗ ลานบาท 

๒. แผนงานตามพันธกิจอ่ืนๆ จํานวน ๑,๓๑๓ ลานบาท ประกอบดวย (๑) การถายทอด

เทคโนโลยี จํานวน ๗๒๕ ลานบาท (๒) การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๓๓๓ 

ลานบาท และ (๓) การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๒๕๕ ลานบาท 

โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สวทช. มีแผนรายรับ จํานวน ๗,๑๒๓ ลานบาท แบงออกเปน  

(๑) เงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีนํามาเปนคาใชจาย จํานวน ๒,๓๙๒ ลานบาท 

(๒) งบประมาณแผนดินประจําป จํานวน ๓,๐๘๑ ลานบาท (๓) รายไดจากการดําเนินงาน จํานวน ๑,๖๕๐  

ลานบาท มีแผนรายจายรวมท้ังสิ้น จํานวน ๗,๑๒๓ ลานบาท แบงออกเปน (๑) รายจายเพ่ือการดําเนินงาน 

จํานวน ๕,๕๒๐ ลานบาท (๒) รายจายคากอสรางและอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน ๓๘๐ ลานบาท (๓) รายจาย

เงินลงทุน และเงินกูดอกเบี้ยต่ํา จํานวน ๔๐๐ ลานบาท (๔) รายจายสํารองฉุกเฉิน จํานวน ๕๗๐ ลานบาท  

(๕) รายจายเงินเพ่ิมพิเศษ ป ๒๕๕๙  จํานวน ๒๕๓ ลานบาท  โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙  สวทช. จะมีกรอบ

อัตรากําลังรวมท้ังสิ้น จํานวน ๒,๙๒๕ คน ซ่ึงรวมนักเรียนทุนกลับมาปฏิบัติงาน จํานวน ๖ คน และมีแผน

ความตองการอัตรากําลังใหมเพ่ือดําเนินงานตามเปาหมายท่ีวางไว จํานวน ๑๑๙ คน  ท้ังนี้  สวทช. ไดกําหนด

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคาน้ําหนักตาม Balanced Score Card (BSC) จํานวน ๙ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) KS1 

มูลคาการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม เปาหมาย 

คิดเปน ๒.๐ เทาของการลงทุนในปงบประมาณ ๒๕๕๔ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๒๐ (๒) KS3-A การนํา

ผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน 
รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๑๗ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
เปาหมาย ๒๒๐ รายการ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ (๓) KS4 ลูกคาเดิม (กลุมยุทธศาสตร) ท่ีกลับมาใช

บริการ สวทช. เปาหมายรอยละ ๘๐ ของป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ จํานวน ๔๐ หนวยงาน สัดสวนน้ําหนัก  

รอยละ ๑๕ (๔) KS5 สัดสวนรายไดตอคาใชจายท้ังหมด เปาหมาย ≥ ๑ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐  

(๕) KS7-A สัดสวนบทความวารสารนานาชาติตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๔๐ ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป 

สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕  (๖) KS7-B สัดสวนทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๒๐ คําขอ/

บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ (๗) KS12 ความสามารถดานการออกแบบวิศวกรรม 

และพัฒนาผลิตภัณฑ เปาหมายไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๕ (๘) KS13 ความสามารถ

ในการจัดการความรูขององคกร เปาหมายไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๕ และ  

(๙) ความสามารถขององคกรในระดับสากล เปาหมายไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๕  

นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดนําเสนอภาพรวมแผนรายจายปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

ตอท่ีประชุม จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายชาติศิริฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา สวทช. ควรมีการจัดทําแผน 

การดําเนินงานสํารอง ในกรณีท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เพ่ือใหเห็นภาพรวมแผนการ

ดําเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  อนึ่ง ประธานฯ มีความเห็นเพ่ิมเติมวา ควรจัดทําแผน 

เปนแบบ Dynamic Plan กรณีท่ีไดรับ Resource เพ่ิมจะมีแผนการดําเนินงานในระยะ ๕ ป อยางไร เพ่ือให

เกิดความทาทายในการทํางาน  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว อนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ   

มติท่ีประชุม  อนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ   

๓.๕ การปรับปรุงขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ตามขอบังคับ กวทช. วาดวยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗ (๑) กําหนดใหคณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคลมีอํานาจและหนาท่ี

พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการออก การปรับปรุงแกไข หรือการยกเลิกขอบังคับ 

วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การกําหนดจํานวนและตําแหนง การกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 

การเปลี่ยนแปลงเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน วินัยและการลงโทษ การอุทธรณและการรองทุกข 

ของพนักงานและพนักงานโครงการ รวมท้ังการสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแกพนักงานและพนักงาน

โครงการ ตลอดจนการบริหารงานบุคคลโดยท่ัวไปของสํานักงานฯ กอนนําเสนอคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) ซ่ึง สวทช. ไดพิจารณาขอบังคับ กวทช. ท่ีเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลแลวเห็นควรใหมีการปรับปรุงขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารบุคคล ท้ังนี้ ขอใหนางลดาวัลยฯ 

เปนผูชี้แจงรายละเอียด 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๑๘ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดพิจารณาขอบังคับ 

กวทช. ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลแลวเห็นควรใหมีการปรับปรุงขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารบุคคล 

และนําเสนอท่ีประชุมผูบริหารของ สวทช. ดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะ

ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขขอบังคับ จํานวน ๓ ฉบับ  โดยในคราวการประชุมผูบริหารของ สวทช. 

ดานการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหปรับปรุง

ขอบังคับ จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้  

๑. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

๒. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินบําเหน็จพนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๓. ขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ท้ังนี้ ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลไดพิจารณากลั่นกรอง ครั้งท่ี 

๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ แลว ท่ีประชุมไดพิจารณาการเสนอปรับปรุงขอบังคับท้ัง ๓ ฉบับ  

และเห็นควรนําเสนอ กวทช. พิจารณาในลําดับถัดไป 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

๒. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินบําเหน็จพนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๓. ขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว อนุมัติการปรับปรุงขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน 

๓ ฉบับ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม อนุมัติการปรับปรุงขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันเริ่มตน ปการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป 

๒. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินบําเหน็จพนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๓. ขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยใหมีผล

ใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๑๙ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
๓.๖ การกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต และกรอบวงเงินคาตอบแทนในการสรรหา

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๓.๗ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - 

มิถุนายน ๒๕๕๘) 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน 

และงบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน 

๒๕๕๘) และใหนําเสนอท่ีประชุม กวทช. รับทราบตอไป จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

• ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ  

นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) จํานวน 

๘ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) KS1 มูลคาการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ  

และภาคเกษตรกรรม เปาหมาย ๑.๖ เทาของการลงทุนในปงบประมาณ ๒๕๕๔ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕  

ผลการดําเนินงาน ๐.๗๙ (๒) KS1-A มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เปาหมาย ๒.๖ เทาของคาใชจายปงบประมาณ ๒๕๕๘ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ 

ผลการดําเนินงาน ๑.๖๘ (๓) KS3-A การนําผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต  

ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน เปาหมาย ๑๘๓ รายการ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐  

ผลการดําเนินงาน  ๑๔๗ รายการ (๔) KS4 ลูกคาเดิมท่ีกลับมาใชบริการ สวทช. เปาหมายรอยละ ๖๕ สัดสวน

น้ําหนัก ๑๐ ผลการดําเนินงานรอยละ ๕๗.๐๗ (๕) KS5 สัดสวนรายไดตอคาใชจายท้ังหมด เปาหมาย ๐.๙ 

สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ ผลการดําเนินงาน  ๐.๙๙  (๖) KS7-A สัดสวนบทความวารสารนานาชาติ  

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

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

๒๐ คําขอ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน  ๑๐.๓๐ คําขอ/บุคลากร

วิจัย ๑๐๐ คน/ป (๘) KS7-C การบริหารระบบสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกิจ 

ขององคกร เปาหมาย ไดคะแนนระดับ ๕ ตามเกณฑประเมินของกรมบัญชีกลาง สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ 

ผลการดําเนินงาน ๓.๗๐ นอกจากนี้ นายทวีศักด์ิฯ ไดรายงานตัวอยางผลงานวิจัยท่ีนําไปใชในเชิงพาณิชย 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๒๐ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
และเชิงสาธารณประโยชน รวมถึงผลงานพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ของประเทศ 

• รายงานทางการเงิน 

นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ไตรมาสท่ี ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๘   

โดย สวทช.  มีรายได จํานวน ๓,๒๘๗.๘๐ ลานบาท คาใชจายจํานวน ๓,๓๐๘.๒๙ ลานบาท สินทรัพย จํานวน 

๑๐,๘๐๖.๑๒ ลานบาท  หนี้สิน จํานวน ๒,๐๕๔.๖๕  ลานบาท  และเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี จํานวน ๘,๗๕๑.๓๘ ลานบาท ท้ังนี้ สวทช. มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน ๔,๒๘๐.๖๕

ลานบาท มีภาระผูกพันตางๆ จํานวน ๔,๒๐๑.๑๔ ลานบาท นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานสถานะ

ทางการเงินของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๗ ในชวงระยะเวลา

เดียวกัน  

โดยสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๘  ผลการดําเนินงาน 

ผลรายไดและคาใชจายของ สวทช. ดําเนินการไดคอนขางเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ในสวนผล 

การดําเนินงานตามตัวชี้วัด BSC บรรลุไดตามเปาหมาย แมวาผลการดําเนินงานในบางรายการยังต่ํากวา

เปาหมายคอนขางมาก เม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี ๓ ของปท่ีผานมา ท้ังนี้ สวทช. ยังม่ันใจวา

จะสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวได 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘  

(ตุลาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – 

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘) 

มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือน

มิถุนายน ๒๕๕๘) 

๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทรวมทุน และโครงการพิเศษ 

ท่ีใชทุนประเดิมของ สวทช. ป ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๒๑ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
วาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘  

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ ในวันจันทรท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓  อาคาร สวทช. 

โยธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักด์ิฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน  

๒ รายการ คือ (๑) The Power of R&D : พลังงานวิจัย ขับเคลื่อนธุรกิจไทย กาวไกล ยั่งยืน และ  

(๒) Innovation Draws the Future : สรางอนาคตประเทศไทยดวยนวัตกรรม (เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองคอนเวชั่นเซ็นเตอร โรงแรมรามา 

การเดนส กรุงเทพฯ)                              

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๗ ขาว และขาวประเภท 

สื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๙ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 

  

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)           หนา ๒๒ จาก ๒๕ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  • รับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

 

 

 

 

๓.๑ การขายหุนของบริษัท ที - เน็ต จํากัด • อนุมัติการขายหุนของบริษัท ที-เน็ต จํากัด  

ท่ี สวทช. ถืออยูท้ังหมดจํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน 

ใหแกผูถือหุนกลุม ข. ตามเง่ือนไขท่ีผูถือหุน

กลุม ข. ตามท่ีเสนอ 

• ดําเนินการขายหุนของบริษัท ที-เน็ต จํากัด  

ท่ี สวทช. ถืออยูท้ังหมด จํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน 

ตามข้ันตอนตอไป 

• ผูอํานวยการฝาย

บริการพัฒนา

ผูประกอบการ 

ทางเทคโนโลยี 

๓.๒ การขายหุนของบริษัท อินโนวา  

ไบโอเทคโนโลยี จํากัด 

• อนุมัติการขายหุนของบริษัท อินโนวา ไบโอ

เทคโนโลยี จํากัด ในสวนของ สวทช. ท้ังหมด

จํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ใหแกนางสาวธารารัชต 

ธารากุล ในราคามูลคาตามบัญชีจากงบการเงิน

ท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  

ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คิดเปนจํานวน

เงินรวมท้ังสิ้น ๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท 

• ดําเนินการขายหุนของบริษัทอินโนวา ไบโอ

เทคโนโลยี จํากัด ตามข้ันตอนตอไป 

• ผูอํานวยการฝาย

บริการพัฒนา

ผูประกอบการ 

ทางเทคโนโลยี 

๓.๓ การทบทวนแผนกลยุทธ สวทช.   • เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ สวทช. 

ตามท่ีเสนอ 

• ให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ      

• ดําเนินการตามแผนกลยุทธ สวทช.  

ตามท่ีเสนอ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ไปพิจารณาดําเนินการ      

• ผพว. 

๓.๔ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ  

ของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙  
• อนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณ 

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ 

  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)                                      หนา ๒๓ จาก ๒๕ 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 



 
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๓.๕ การปรับปรุงขอบังคับท่ีเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล  
• อนุมัติการปรับปรุงขอบังคับท่ีเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินสวัสดิการ

ชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยใหมีผลใชบังคับ

ตั้งแตวันเริ่มตน ปงบประมาณ ๒๕๕๙  

เปนตนไป 

๒. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินบําเหน็จ

พนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยใหมีผลใชบังคับ

ตั้งแตวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๓. ขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๕๘ เปนตนไป 

• จัดทําขอบังคับฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนาม 

ในขอบังคับฯ 

 

• ผอ. ฝายบริการ

ทรัพยากรบุคคล 

๓.๖ การกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต 

และกรอบวงเงินคาตอบแทนในการ 

สรรหาผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)                                      หนา ๒๔ จาก ๒๕ 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 



 
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๓.๗ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร 

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - 

มิถุนายน ๒๕๕๘) 

• รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – 

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘) 

  

๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานของ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

• รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม   

๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของบริษัทรวมทุน และ

โครงการพิเศษท่ีใชทุนประเดิมของ 

สวทช. ป ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

• รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘  

ในวันจันทรท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘  

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร 

สวทช. โยธ ี

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)                                      หนา ๒๕ จาก ๒๕ 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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