
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

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. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ 

๖. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ กรรมการ 

๗. พลโท ถเกิงกานต   ศรีอําไพ กรรมการ 

๘. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๙. นายสมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

๑๐. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ  

๑๑. นายโอฬาร   พิทักษ กรรมการ 

๑๒. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร กรรมการ 

๑๓. นายอาชว   เตาลานนท กรรมการ 

๑๔. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๕. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ 

๑๖. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๗. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการ 

๑๘. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ    

๑๙. นายเขมทัต สุคนธสิงห กรรมการ 

๒๐. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๒๑. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๒๒. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๑ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  



รายนามผูไมเขาประชุม       

๑. นายเข็มชัย ชุติวงศ  

๒. นายลักษณ   วจนานวชั     

๓. นายสุพันธุ  มงคลสุธี  

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นายรุงโรจน   กมลเดชเดชา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท กระทรวงคมนาคม 

๓. พันเอก วินัย สกุลพราหมณ กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๔. นายสุวิทย พูลศิลป ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 

๕. นางสาวสุขุมาลย ชลการ สํานักงบประมาณ 

๖. นายวิศณุ ติวะตันสกุล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๗. นางชฎาพร  นิรันดร  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๘. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๙. นายจิรพัชร เมธเศรษฐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๑๐. นายธงชัย   อานันโทไทย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๑. นายชนินทร  เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๒. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช 

๑๘. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย สํานักงานกลาง สวทช 

๑๙. นางลดาวัลย  สันทรานันท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นายธํารงรัตน มุงเจริญ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางศันสนีย  ฮวบสมบูรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๒ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  



๒๙. นางสาวนิภา ประดิษฐเทียมผล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางเบญจมาศ  เรืองเพ็ชร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวกัญญวิมว กีรติกร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๓๗. นางอารี  ธนบุญสมบัติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๓๘. นายสุธี  ผูเจริญชนะชัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๕ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ประธานฯ พรอมดวยคณะ 

ไดเขาเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นสวนใบพัดอัดอากาศ (Compressor blade) สําหรับเครื่องยนตรไอพน Rolls-

Royce เพ่ืออากาศยานของบริษัท ไลสตริทส (ไทยแลนด) จํากัด และโรงงานผลิตชิ้นสวนโครงปก

เครื่องบิน บริษัท ซีเนียร แอโรสเปซ (ไทยแลนด) จํากัด  ณ นิคมอุตสาหกรรมปนทอง อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี  ซ่ึงโรงงานดังกลาวมีพ้ืนท่ีประมาณ ๒,๖๕๒ ตารางเมตร มีการตรวจสอบคุณภาพอยางเขมงวดตั้งแต

การรับวัตถุดิบเขามาและยังเปนผูนําทางดานการผลิตสวนประกอบท่ีมีความแมนยําสูงสําหรับเครื่องยนต

เครื่องบินและอุตสาหกรรมพลังงานจากประเทศเยอรมน ี  

นอกจากนี้ ประธานฯ ไดกลาวถึงทิศทางการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ว และ ท) 

ดังนี้ 

๑. สิ่งท่ีสําคัญของงานวิจัยดาน ว และ ท จะตองแสดงใหสังคมรับรูวาสามารถนําไปใชประโยชน

ไดจริง ซ่ึงพบวา Intensity ของการนําผลงานวิจัยออกสูตลาดหรือสาธารณะจะเปนเรื่องใหญมาก และปญหา

ท่ีสําคัญ คือ มีงบประมาณวิจัยและผูทํางานวิจัยอยูคอนขางกระจาย ซ่ึงการทํางานไมสามารถตอบโจทยของ

ประเทศไดอยางชัดเจน  ดังนั้น  ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงไดมีการหารือกับสํานักงบประมาณและสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  โดยแบงงบประมาณวิจัยออกเปน ๓ ประเภท  ไดแก (๑) งบประมาณวิจัย

เพ่ือรองรับยุทธศาสตรของประเทศ เชน ๑๐ ยุทธศาสตร หรือ New S-Curve (๒) งบประมาณวิจัยเพ่ือสราง

ความรู  และ (๓) งบประมาณวิจัยเพ่ือโครงสรางพ้ืนฐานและกําลังคนดาน ว และ ท    

๒. เนื่องจาก สวทช. มีผลงานวิจัยดาน ว และ ท จํานวนมาก  ดังนั้น จึงขอใหมีการแยกประเภท

ผลงานวิจัยออกเปน ดังนี้ (๑) ผลงานวิจัยท่ีนําไปใหสาธารณะนําไปใชไดทันที โดยไมมีคาใชจาย (Free of 

Charge) มีผลงานอะไรบางและจํานวนเทาไร  และ (๒) ผลงานท่ีจะตองนําไปวิจัยตอ โดยอาจจะมีคา IP หรือ 

Loyalty อยูบาง ซ่ึงจะทําใหเกิดการทํางานรวมกับพันธมิตร และบุคคลภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๓ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  



นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา โรงเรียนดรุณสิกขาลัยรวมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ Stanford University  

ไดรวมกันทําวิจัยเก่ียวกับ Technology Learning โดยการสรางผูเรียนใหคิดเปน ทําเปน ซ่ึงจะตอยอดให

เปนนวัตกร (Innovators) จึงอยากให  สวทช. พิจารณาจัดทําหองเรียนประดิษฐกรรม (Fabrication 

Laboratory หรือ FabLab) และเชิญโรงเรียนตางๆ เขามารวมโครงการ  ท้ังนี้ ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา 

เบื้องตนไดมีการหารือกับ Professor ของ Stanford University ขอใหจัดทําเปน Package เพ่ือสรางเปน 

FabLab จํานวน ๒๐ – ๓๐ แหงท่ัวประเทศ โดยนําหอง Lab ตางๆ ท่ีแตละโรงเรียนมีอยู เชน Lab 

physics, Lab Chemistry และ Lab Biology แลว Convert ไปทําเปน FabLab โดยไมตองลงทุนใหม 

รวมถึงการจัดโปรแกรมการฝกอบรมใหกับ FabLab Manager เพ่ือจะไดกระจายไปยังโรงเรียนตางๆ  

ท่ัวประเทศ หากถาดําเนินการไดจะเปนจุดเริ่มตนแบบ Practical Education มากกวาการเรียนรูในหองเรียน

เพียงอยางเดียว ท้ังนี้ อาจจะขอความอนุเคราะหจากบริษัทขนาดใหญเพ่ือจัดตั้งเปน FabLab ภายใตโครงการ 

CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท  อนึ่ง นายพารณฯ ไดแนะนํานายอิสระฯ ใหปรึกษา 

นายอนันต แดงฉํ่า ของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด ซ่ึงเปนวิศวกรท่ีนายอิสระฯ รูจักดี และเปนผูท่ีรูดีในเรื่อง

การเรียนรูดวยวิธี Constructionism ใหมาฝกหัดเปน Instructor ท่ีดรุณสิกขาลัยเพ่ือขยายผลตอไป 

นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา  สวทช. เปนศูนยรวมดานเทคโนโลยีและนักวิจัย 

(Think Tank) จึงอยากใหมีบุคลากรวิจัยเขามาศึกษาในแตละอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม ๑๐ กลุม)  

วาอุตสาหกรรมแตละกลุมมี Road Map เปนอยางไร ซ่ึงในมุนมองของเทคโนโลยีจะเห็นวา Industry trend 

กับ Technology trend ตองไปในทิศทางเดียวกัน  ถึงแมจะเปนอุตสาหกรรมใหมของประเทศไทย แตใน

ประเทศท่ีพัฒนาแลวไดมีการดําเนินการมากอนประเทศไทย  ดังนั้น ควรจะตองมีการวิเคราะห Patent 

ตางๆ ท่ีออกมาเพ่ือดูทิศทางของโลก รวมถึงวิเคราะหวาประเทศไทยจะดําเนินการในดานไหน และวางแผน

การ Allocate Resource ท่ีมีอยูอยางจํากัดใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

นางสาวดวงใจฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวาผูประกอบการ SMEs ท่ีสนใจดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะไมทราบวา สวทช. มีผลงานวิจัยอะไรบาง  และผลงานวิจัยบางชิ้นไมสามารถซ้ือ

ลิขสิทธิ์เพ่ือไปตอยอดผลงานวิจัยไดเนื่องจากเปนงานวิจัยรวมกับภาคเอกชน  ซ่ึงนายทวีศักดิ์ฯ ไดใหขอมูล

เพ่ิมเติมวา  สวทช. ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนชองทางใหผูประกอบการและ SMEs ท่ีสนใจนํา

ผลงานวิจัยไปตอยอดเปนธุรกิจนวัตกรรม ท้ังนี้ ขอใหนายณรงคฯ เปนผูชี้แจงรายละเอียด 

นายณรงคฯ รองผูอํานวยการ สวทช. แจงใหท่ีประชุมทราบวา กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดย สวทช. จับมือพันธมิตรกวา ๑๙ แหง นํา ๑๕๓ เทคโนโลยีท่ีพรอมถายทอดใหกับภาคเอกชน 

ครอบคลุมกลุมอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรและประมง เครื่องสําอาง อุปกรณการแพทย อัญมณีและ

เครื่องประดับ จัดแสดงในงาน Thailand Tech Show ครั้งท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพ่ือเปนเวทีใหผูประกอบการและ SMEs ท่ีสนใจนําผลงานวิจัยไปตอยอด

เปนธุรกิจนวัตกรรม  โดยโครงการฯ นี้ถือเปนแหลงรวมงานวิจัยท่ีผูประกอบการสามารถเขาถึงไดในจุดเดียว

อยางแทจริง  ซ่ึงการจัดงานในครั้งท่ี ๒ ท่ีผานมามีภาคเอกชนท้ังหมดตอบรับและใหความสนใจจอง

เทคโนโลยีถึง ๗๒ เทคโนโลยี จากท้ังหมด ๘๒ เทคโนโลยี จาก ๙ หนวยงานพันธมิตร มีผูลงนามในสัญญา

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๔ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  



ขอรับถายทอดเทคโนโลยีเรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย และอยูในข้ันตอนการเจรจาและรอลงนาม  จํานวน ๒๘ ราย 

อยูในกระบวนการหารืออีกกวา ๑๒๐ ราย สําหรับเง่ือนไขของโครงการฯ คือ เม่ือผูสนใจทําสัญญาถายทอด

เทคโนโลยีในโครงการแลว ชําระคาธรรมเนียม ๓๐,๐๐๐ บาท และคา Loyalty Fee 2% ของยอดขาย  

โดยสามารถนําคาธรรมเนียมท่ีชําระไปแลวมาหักออกจาก Loyalty Fee ไดเต็มจํานวน  นอกจากนี้ สวทช. 

ไดลงนามความรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใตโครงการ "การสนับสนุนการวิจัย

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม

อ่ืนท่ีเก่ียวของ" เพ่ือมุงเนนสรางนวัตกรรมท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถขายไดจริง  โดยโครงการดังกลาวจะมุงเนนให

ความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ดานการสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบการบูรณาการ ดวยการสรางองค

ความรูท่ีเหมาะสมผานกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับการจัดการดานธุรกิจ 

การศึกษาขอมูลทางการตลาดเบื้องตน และการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ ภายใตแนวคิด “วิจัยได...ขายจริง” 

จากกลไกการทํางานของโครงการสนบัสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สวทช. และชุด

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ Innovative House ฝายอุตสาหกรรม (สกว.) ซ่ึงนายสุทธิพันธฯ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ  ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา Innovative House เปนการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดเล็กและ

ขนาดกลางในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดวยการสรางองคความรูท่ีเหมาะสม 

ผานกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับการจัดการดานธุรกิจ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ

ใหแกผูประกอบการ และพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยใหสามารถทํางานรวมกับภาคเอกชนไดอยางมี

คุณภาพ  โดย สกว. จะรวมสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและบริหารจัดการทุนวิจัย รวมท้ังผลักดัน

ผลิตภัณฑจากงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย และยังเปนการสงเสริมภาคเกษตรดวยการนํา

วัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ชวยเก้ือกูลกันและกันท้ังทางตรงและ

ทางออม ลดความเหลื่อมล้ําของรายไดของประชากร ทําใหเกิดการกระจายรายไดไปสูชุมชนไดอยางแทจริง 

นายประพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จะมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ

มหาชน) "โครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ" เพ่ือใหความรูสรางความเขาใจในการบริหารจัดการ

นวัตกรรมเชิงองคกรใหแกบริษัทเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนทางธุรกิจ  โดยในปแรกตั้งเปาจะ

คัดเลือกจาก ๓๐ บริษัท จากตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เขารวมหลักสูตรการจัดการ

นวัตกรรม แบงออกเปนหลักสูตรการอบรมผูบริหารระดับสูงเนนการสรางความรูและความเขาใจเบื้องตน

เก่ียวกับนวัตกรรม และการอบรมใหกับกลุมผูสรางสรรคนวัตกรรมในองคกรและการสนับสนุนทางดานตางๆ 

เพ่ือมุงพัฒนาใหเกิดโครงการนวัตกรรมของแตละองคกรอยางเปนรูปธรรม 

รองประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ระหวางวันท่ี ๒๔ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จะมีการจัดงาน  

Startup Thailand Expo 2016 : การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจเกิดใหม 

(Startup) ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยนําผูประกอบการ Startup นักลงทุน และผูท่ีมี

ชื่อเสียงชั้นนําของโลกและภูมิภาคอาเซียนมารวมกัน ผนวกกับเครือขายนักพัฒนาพ้ืนท่ีธุรกิจและหนวยงาน

ใหทุนของภาครัฐ เพ่ือประสานความรวมมือท่ีเขมแข็ง ใหเกิดการตอยอดแนวคิดสูการเริ่มตนธุรกิจท่ีเติบโต 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๕ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  



ไดอยางยั่งยืน รวมท้ังการนํานักเรียนทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสําเร็จการศึกษารวมแสดงความ

คิดเห็นและเสวนาภายในงาน  

นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. การจัดตั้งศูนยวิจัยพัฒนา ผลิตอิเล็กทรอนิกส และพ้ืนท่ีการเรียนรูสําหรับนักประดิษฐ  

(ศวผอ.) หรือ Reserch and Development Electronic Innovation Creative Hub (RICH)  

ในวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙  บริษัท กราวิเทค (ไทยแลนด) จํากัด จะมีการเปด ศวผอ.  

ในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ณ อาคารกลุมนวัตกรรม ๑ เพ่ือผลักดัน Maker และ Hardware 

Startup ผลิตสินคาตัวเองออกสูตลาดโลก ซ่ึงถือวาเปนกาวยางสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมบรรยากาศของการ

เรียนรู เปนแหลงรวมของ Maker มีโอกาสพบปะกับกลุมนักวิจัยไดสะดวกข้ึน ทําใหเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา

ตอยอดความรวมมือตางๆ เปนการตอกย้ําใหเห็นถึงความมุงม่ันของบริษัทฯ ในการนําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือสรางความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 

๒. การจัดประชุมความรวมมือระหวางประเทศไทยและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

เพ่ือความสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพอยางย่ังยืน (Thai – German Bioeconomy Conference – 

Cooperation Opportunities for a Sustainable Bioeconomy) 

ตามท่ี สวทช. ไดมีความรวมมือกับสถาบัน Plant Science Center (IBC-2) Forschungszentrum 

Julich สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ท้ังในรูปแบบการรวมวิจัยและการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการ  โดยรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดใหความสําคัญตอการสรางความรวมมือดาน

เศรษฐกิจฐานชีวภาพกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จึงไดรวมกับ สวทช. จัดการประชุมความรวมมือระหวาง

ประเทศไทยและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพอยางยั่งยืน ในวันท่ี ๒๘ 

มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริ กิติ์  กรุงเทพฯ และในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  

ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล จังหวัดเชียงใหม 

๓. การสัมมนาวิชาการประจําป ไทย-อิสราเอล (The Annual Thai - Israeli Science & 

Technology Cooperation Conference)  

เนื่องจากพ้ืนท่ีกวา ๒ ใน ๓ ของอิสราเอลเปนพ้ืนท่ีแลงและเปนทะเลทรายท่ีไมเหมาะสมกับ

การเพาะปลูก รวมท้ังมีแหลงน้ําจืดตามธรรมชาติอยูนอย อิสราเอลจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ดานการเกษตรและการบริหารจัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพจนประสบความสําเร็จ เชน ระบบชลประทานแบบ

น้ําหยด (Drip Irrigation) การใหปุยทางระบบการใหน้ํา (Fertigation) การแปลงน้ําทะเลเปนน้ําจืดเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค (Desalination) การนําน้ําเสียจากการอุปโภคกลับมาใชใหมสําหรับการเกษตรและ

อุตสาหกรรม (Wastewater treatment) เปนตน ทําใหปจจุบัน นอกจากจะสามารถผลิตอาหารเพ่ือบริโภค

ภายในประเทศไดอยางพอเพียงแลว ยังสามารถสงออกผลิตผลทางการเกษตรไปขายในภูมิภาคตางๆ ไดอีกดวย 

เพ่ือเปนการเตรียมพรอมรับมือสถานการณภัยแลงท่ีจะเกิดข้ึนกับประเทศไทยในอนาคต สวทช. จึงจัดงาน 

สัมมนาในหัวขอ "Technologies for agriculture in dryland : Case study from Israel"  โดยเชิญวิทยากร

จากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนําของอิสราเอลมาบรรยาย เพ่ือแบงปนและแลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับ  

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๖ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  



เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีกาวหนา อันจะเปนประโยชนตอการรับมือภัยแลงของภาคเกษตรไทย รวมถึง

โอกาสความรวมมือดานวิจัยระหวางสองประเทศดวย  ในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หองออดิทอเรียม 

อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธาน ี

อนึ่ง  นายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอให สวทช. สงรายละเอียดการจัดกิจกรรมตางๆ  

ใหสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย เพ่ือเปน

ศูนยกลางในการสื่อสารและประชาสัมพันธใหกับภาคเอกชนกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมดังกลาว   

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการ

ประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวาไมมี

กรรมการขอแกไข จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ โครงสรางพ้ืนฐาน วทน. ดาน LCA / EcoDesign และการประยุกตใชเพ่ือการคา 

และการพัฒนาท่ีย่ังยืน ของ สวทช.  

นายธํารงรัตนฯ ผูเชี่ยวชาญ ฝายบริหารคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย ในฐานะประธานคลัสเตอร

พลังงานและสิ่งแวดลอม เรียนท่ีประชุมวา ตามท่ีองคการสหประชาชาติไดจัดทําวาระการพัฒนาภายหลังป 

ค.ศ. ๒๐๑๕ เพ่ือเปนวาระการพัฒนาใหมของโลกตอเนื่องจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 

(Millennium Development Goals – MDGs) ท่ีสิ้นสุดในป ค.ศ. ๒๐๑๕ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนา 

ท่ียั่งยืนของโลกในอีก ๑๕ ปขางหนา โดยจัดทําเปนขอเสนอ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals - SDGs) จํานวน ๑๗ เปาหมาย (Goals) และ ๑๖๙ เปาประสงค (Targets)  

ซ่ึงท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ โดย ๑๙๓ ประเทศท่ัวโลก (รวมประเทศไทย) ไดรับรองผลการประชุมแลว 

เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ท่ีกรุงนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้  จากการศึกษาของ 

องคการการคาโลก (WTO) พบวา การคาระหวางประเทศเปนเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งในการผลักดันกลยุทธ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบกับความตกลงปารีส (Paris Agreement) จากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๑ (Conference of the Parties ครั้งท่ี 

๒๑: COP 21) ระหวางวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายนถึงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ท่ีไดรับความเห็นชอบอยางไมเปน

ทางการจาก ๑๙๖ ประเทศท่ัวโลก ในการรวมมือลดกาซเรือนกระจก ซ่ึงมีผลบังคับใชในป ค.ศ. ๒๐๒๐

หลังจากพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลง หากผานสองเง่ือนไข คือ ตองมีอยางนอย ๕๕ ประเทศใหสัตยาบัน และคิด

เปนระดับการปลอยกาซเรือนกระจกอยางนอยรอยละ ๕๕ ของท่ีปลอยท้ังโลก สําหรับประเทศไทย 

นายกรัฐมนตรีไดประกาศเจตจํานงลดกาซเรือนกระจกรอยละ ๒๐-๒๕ จากคาท่ีคาดวาจะปลอยในป  

ค.ศ. ๒๐๓๐ (ตองลด ๑๑๑-๑๔๐ ลานตัน จากท่ีคาดวาจะปลอย ๕๕๕ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๗ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  



สวทช. โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) ไดเริ่มดําเนินงานพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ดานการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต  

(Life Cycle Assessment: LCA ตามมาตรฐาน ISO 14040/14044) และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

(EcoDesign: ตามมาตรฐาน ISO 14062) ซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานทาง วทน. ท่ีสําคัญยิ่งในการสนับสนุนการ

พัฒนาท่ียั่งยืน (ครอบคลุมประเด็น เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงรวมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ) มาตั้งแตปลายป ๒๕๔๕  ประกอบกับโปรแกรมสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน  คลัสเตอรพลังงานและ

สิ่งแวดลอม สวทช.  ไดเนนการสนับสนุน การพัฒนาผูเชี่ยวชาญและงานวิจัยดาน LCA-EcoDesign รวมกับ

ตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน พรอมท้ังไดสนับสนุนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จํานวน ๖ ชุดโครงการ ตั้งแตป ๒๕๕๔ 

ทางดานปาลมน้ํามัน  มันสําปะหลัง ออย ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และอุตสาหกรรมรายสาขาตลอดสายโซ  

การผลิต โดยมีการทํางานรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ภาคเอกชน  มหาวิทยาลัย และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท้ังใน

ประเทศ ตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ เพ่ือสงเสริมการผลิตท่ียั่งยืน (Sustainable Production) 

เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไทย ใหสอดคลองกับทิศทางและแนวโนม

ดานการคากับการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยและของโลก 

จากผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผาน จะเห็นไดวา สวทช. ไดเปน

หนวยงานภาครัฐดาน วทน. ท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและเผยแพรองคความรูดาน LCA / EcoDesign 

ซ่ึงไดรับการยอมรับในนานาชาติวาเปนเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีดีท่ีสุด ในการประเมินและพัฒนา ผลิตภัณฑ

และองคกร สูความยั่งยืน รวมถึงการผลักดันใหเกิดฐานขอมูล LCA ท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ  

สรางเครือขายกําลังคนท่ีเชี่ยวชาญของประเทศ และถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือชวยเพ่ิมขีดความสามารถท่ีเปน

รูปธรรมใหกับอุตสาหกรรมไทยสูความยั่งยืน  และสามารถแขงขันในตลาดท่ีเนนประเด็นสิ่งแวดลอมและ

ความยั่งยืนได  ซ่ึงสอดคลองกับทิศทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ 

ยังทําใหภาคเอกชนเห็นประโยชนและใหการสนับสนุน ผลักดันใหหนวยงานใน สวทช. ท่ีขับเคลื่อนงาน 

LCA/EcoDesign ขยายบทบาทเปนสถาบัน โดยคณะกรรมการรวมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.)  

ประกอบดวย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย  

ไดเสนอวาระการจัดตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและการคา” (Technological Institute 

for Sustainability and Trade: TIST) ตอท่ีประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหา

ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมี พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรฐัมนตรีเปนประธาน พิจารณาใหความเห็นชอบและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและการคา (องคการมหาชน) ในรูปแบบหนวยงานในกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี โดยท่ีประชุมไดพิจารณาขอเสนอดังกลาวแลว  มีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืนและการคา โดยมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับไปพิจารณา 

ในรายละเอียด และหารือรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี

เพ่ือพิจารณาตอไป  ซ่ึงเรื่องการจัดตั้งสถาบันฯ อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๘ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  



ราชการ (กพร.)  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะโครงสรางพ้ืนฐาน วทน. 

ดาน LCA / EcoDesign และการประยุกตใชเพ่ือการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืนของ สวทช. รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สถาบันฯ ตองมีการทํางานรวมกับ

หลายหนวยงาน ดังนั้น ควรจะตองกําหนดพันธกิจของสถานบันฯ ใหมีความชัดเจน เพ่ือไมใหเกิดการทํางาน

ท่ีซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืนๆ และควรมีการ Review พันธกิจของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงมีการกําหนด

เปาหมายตัวชี้วัดรวมกัน   

นายอาชวฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรจะตองมีการประชาสัมพันธและ

สื่อสารใหประชาชนสวนใหญเขาใจถึงความสําคัญของ LCA  โดยเฉพาะในภาคเอกชนหากมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน LCA แลว ควรจะมีการแสดงฉลาก LCA เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาและผลิตภัณฑตางๆ ได  

นอกจากนี้  ควรมีมาตรการสงเสริมแรงจูงใจตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหกับภาคเอกชนดวย   

นายเขมทัตฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา รัฐบาลตองใหการสนับสนุนโดยการ

ออกมาตรการหรือนโยบายท่ีชัดเจน เพ่ือใหประชาชนเห็นคุณคาและความสําคัญของ LCA นอกจากนี้ บริษัท

ใหญๆ เชน เครือเจริญโภคภัณฑ, บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนตไทยจํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด ควรเริ่มจากทํา CSR (Corporate Social Responsibility) ซ่ึงหากมีความเขาใจ

ในภาพรวมแลวจะทําใหตนทุนตางๆ ถูกลง ซ่ึงการทํา LCA ถือวาเปนสวนหนึ่งของ CSR นอกจากนี้ สถาบันฯ 

ควรใหความสําคัญดานบุคลากรโดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร 

ประธานฯ มีความเห็นวา ควรจะมีการจัดทํา Landscape พันธกิจของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับสถาบันฯ วาหนวยงานใดทําอะไรอยูบาง เพ่ือพิจารณาวามีชองวางหรือการทํางานท่ีซํ้าซอนหรือไม  

ซ่ึงสถาบันฯ ควรจะเปน Technical arm ไมใช Regulator ดังนั้น สถาบันฯ ควรท่ีจะตอง Focus การทํางาน

ดานเทคนิคเปนสําคัญ 

นางสาวดวงใจฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา BOI ไดใหสิทธิประโยชน 

ในสาขาโพลิเมอรและเคมีภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ จะตองผานการรับรองดาน LCA  แลว  

ซ่ึงประธานฯ ขอใหสถาบันฯ มีการทํางานรวมกับ BOI อยางใกลชิด โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิประโยชนตางๆ 

ดานสิ่งแวดลอม  

นายเทวินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวาขอบเขตการทํางานและพันธกิจของ

สถาบันฯ ยังไมชัดเจน ดังนั้น ควรจะมี Center เพ่ือใหเขาใจวาหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถาบัน 

มีขอบเขตการทํางานอะไรบาง ซ่ึงอาจจะทําเปน Consultant ใหกับภาคอุตสาหกรรมจะเปนประโยชนได

อยางมาก  นอกจากนี้ ควรมีการสรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชน โดยนําองคประกอบของ LCA มาประเมินให

รางวัลตางๆ โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเปนการกระตุนและ

สรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชนสนใจท่ีจะทํา LCA 

นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา สถาบันฯ ควรตองมีเครื่องมือวิเคราะห 

EIA (Environmental Impact Assessment) และ HIA (Health Impact Assessment) เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถอีกระดับหนึ่งใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๙ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  



ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ ผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

นายทวีศักด์ิฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ ในวันจันทรท่ี ๒๙ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓  อาคาร สวทช. 

โยธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 

 สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๘ ขาว และขาวประเภท 

สื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๘ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น. 

  

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๑๐ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  



 
สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘  • รับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ โครงสรางพ้ืนฐาน วทน. ดาน LCA / EcoDesign 

และการประยุกตใชเพ่ือการคาและการพัฒนา 

ท่ียั่งยืนของ สวทช.  

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• ประธานคลัสเตอรพลังงาน

และสิง่แวดลอม         

(นายธํารงรัตนฯ) 

๔.๑ ผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  

ในวันจันทรท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธี 

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)                                      หนา ๑๑ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

 


	ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙  บริษัท กราวิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด จะมีการเปิด ศวผอ.  ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๑ เพื่อผลักดัน Maker และ Hardware Startup ผลิตสินค้าตัวเองออกสู่ตลาดโลก ซึ่งถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศ...
	วาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ

