
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๑ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

     

ผูมาประชุม 

๑. นางอรรชกา สีบุญเรือง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายปฐม สวรรคปญญาเลิศ 

แทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๔. พลเอก ถเกิงกานต  ศรีอําไพ กรรมการ 

๕. นายสมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

๖. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๗. นายลักษณ   วจนานวัช กรรมการ 

๘. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร กรรมการ  

๙. นายอาชว   เตาลานนท กรรมการ 

๑๐. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๑. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ 

๑๒. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ 

๑๓. นายเขมทัต สุคนธสิงห กรรมการ 

๑๔. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ  

๑๕. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๖. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม          

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

๒. นายธีระพงษ  วงศศิวะวิลาส  

๓. นายปรเมธี  วิมลศิร ิ

๔. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ 

๕. นายเข็มชัย ชุติวงศ   



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๒ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๖. นายศักรินทร ภูมิรัตน   

๗. นายเจน นําชัยศิร ิ

๘. นายชาติศิร ิ โสภณพนิช  

๙. นายเทวินทร วงศวานิช 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายรวีภัทร ผุดผอง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นางสาวสุจริต  พลเรือง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. พันเอก กานตวีร โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๔. นายจิรพัชร เมธเศรษฐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   

๕. นายภีมเดช อุตสาหจิต สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   

๖. นางณีรนุช กุลดิลก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

๗. นายบุญเกรียง  ธนาพันธสิน ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๘. นายดําริ   สุโขธนัง  ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีโลหะ 

  และวัสดุแหงชาติ 

๙. นายไพรัช  ธัชยพงษ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

๑๐. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส      

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

๑๑. ศ.นพ.ปยทัศน  ทัศนาวิวัฒน  เครือขายวิจัยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

๑๒. นพ.ประวิช  ตัญญสิทธิสุนทร เครือขายวิจัยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

๑๓. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นายวีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชา สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางจุฬารัตน  ตันประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นายประสิทธิ ์ ผลิตผลการพิมพ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางสาววิราภรณ  มงคลไชยสิทธิ์ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสาววารุณ ี ลีละธนาวิทย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๓ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๒๗. นายชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางจินตนา  ศิริสุนทร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางสุณี มากวิสัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางวรรณิพา  ทองสิมา  สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวอัณณสุชา พฤกษสุนันท  สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นายสมศักดิ ์ สุริยะกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวนิภา  ประดิษฐเทียมผล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวเกศรี  ลีลาศรีบรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช 

๓๙. นางสาวพัชรี  งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางสาวกิ่งแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาววราภรณ  แพทยรักษ   สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางณภัทรธมนต  ภูวศิษฎเบญจภา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นางสาวแกวกาญจน มโนสุดประสิทธิ์ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๖. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๗. นายสุภัค  พงศปยะประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๘. นางสาวจุฑารัตน  เชยชม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๙. นางสาววชิราภรณ วรพงศพัฒนา สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๐. นางสาววาทินี มงคลลักษณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๑. นางสาวปพิชญา  แสวงธรรม  สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๒. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๓. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๔. นางสาวสุปรียา  ตีระพิมลจันทร  สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๕. นายสมวงษ  ตระกูลรุง ศนูยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 

๕๖. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช. 

๕๗. นายสุธี  ผูเจริญชนะชัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 

๕๘. นางสาววรรณ ี ฉินศิริกุล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น. 



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๔ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑. การจัดงานครบรอบ ๕ ป โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จ     

พระราชดําเนินทรงเปดงานครบรอบ ๕ ป โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ในวันศุกรที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เปนโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ    

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริให สวทช. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

และมหาวิทยาลัยเครือขายในประเทศไทย ๘ แหง ริเริ่มดําเนินการนํารอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนตนทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่หลากหลาย 

โดยมีอาจารย นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คอยดูแลใหคําแนะนํา    ในการทํา

กจิกรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 

ประเทศไทย ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕ ปจจุบัน โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 

ประเทศไทย ไดดําเนินงานครบ ๕ ป  ดังนั้น หนวยงานรวมในโครงการและมหาวิทยาลัยเครือขาย จึงจัดงาน

ครบรอบ ๕ ป โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ระหวางวันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพรการจัด

กิจกรรมการทดลองทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของเด็กและเยาวชนไทยอยาง

มีประสิทธิภาพสูสังคมและสาธารณะ โดยกิจกรรม ประกอบดวย (๑) การบรรยายพิเศษ นําโดย ดร.รูดอลฟ     

เฮอรแบส จากทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (๒) นิทรรศการโครงการ

มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (๓) ฐานการทดลองกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็กสําหรับนักเรียน จํานวน   

๒๐ ฐาน (๔) กิจกรรมอบรมฝกปฏิบัติการใหแกอาจารยในมหาวิทยาลัยเครือขาย และ (๕) การจัดพิมพหนังสือ 

"คูมือกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตรสูเยาวชน"  

๒. พิธีลงนามความรวมมือดําเนินงานสงเสริมและผลักดันนวัตกรรมไทยสูการใชงาน        

ในกระทรวงสาธารณสุข 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู “ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ภายใต

โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value – based Economy” หรือ 

“เศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” ดังนั้น  เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวและบูรณาการความรวมมือ

ในการสงเสริมและผลักดันในกลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมเทคโนโลยี

ที่สําคัญและอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. และศูนยความ

เปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) หรือ ศลช. รวมกับกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดรวมดําเนินการสงเสริมและผลักดันผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมไทย สูการใช

งานใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดย รองนายกรัฐนตรี  (พลอากาศเอก ดร.ประจิน  จั่นตอง) ไดใหเกียรติ

เปนประธานในพิธีลงนามความรวมมือดําเนินงานสงเสริมและผลักดันนวัตกรรมไทยสูการใชงานในกระทรวง

สาธารณสุข ในวันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร 

อาคาร ๑ ชั้น ๒ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๕ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๓. เด็กไทยไดรับรางวัลโครงงานวิทยระดับโลก เวที “Intel ISEF 2017” 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

(อพวช.) รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) และสมาคมวิทยาศาสตร          

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  ไดนําเยาวชนไทยเดินทางเขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2017 หรือ Intel ISEF 2017  

ณ  นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ซึ่งในปนี้เยาวชนไทย

สามารถไดรับรางวัล ๓ รางวัล ไดแก  

๑. รางวัลที่ ๔ สาขาสัตวศาสตร จากโครงงาน “การยอยสลายโฟมโดยตัวออนแมลงปกแข็ง

ชนิด Zophobasmorio (หนอนนกยักษ)” เปนผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จังหวัดลําปาง 

๒. รางวัลที่ ๔ สาขาเคมี จากโครงงาน “การพัฒนาเซลลสารกึ่งตัวนําสําหรับกําจัดสียอม

อุตสาหกรรมในสภาวะคลื่นแสงวิสิเบิล โดยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิส” เปนผลงานของนักเรียน     

จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี  

๓. รางวัลพิเศษ (Special Award) ดานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สาขาพืชศาสตร ซึ่งมอบ

ใหโดย มอนซานโต (Monsanto Company) บริษัทขามชาติดานเกษตรเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร   

หนึ่งในผูสนับสนุนการประกวดของเวทีนี้  โดยโครงงานที่ไดรับรางวัล คือ “สารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหญา

สาบแรง ควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรคใบหงิกในมะเขือเทศพันธุสีดา” เปนผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการ

ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวาไมมี

กรรมการขอแกไข  อนึ่ง ฝายเลขานุการฯ ไดเพิ่มเติมขอความในรายงานการประชุม วาระที่ ๔.๑ แนวทางการ

ประเมิน สวทช. และผูอํานวยการ สวทช. ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) 

ประจําป ๒๕๖๐ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) เพื่อใหมีความสมบูรณและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏ    

ตามรายงานการประชุม (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)  

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ 

เมษายน ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๖ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓.๑ แนวทางการพัฒนาองคกรวิจัยทางคลินิก (Contract Research Organization) 

ของประเทศไทย 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ ไดเรียนที่ประชุมวา สวทช. ไดรวมหารือกับ    

คณะแพทยศาสตรของโรงพยาบาลและหนวยงานสําคัญในระบบสาธารณสุข เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นวิจัยดานการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งมีประเด็นทั้งหมด ๗ เรื่อง หนึ่งในประเด็นสําคัญ คือการพัฒนา

องคกรวิจัยทางคลินิก (Contract Research Organization: CRO) ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพ จึงไดนํามาเสนอใน

การประชุม กวทช. เพื่อรับฟงคําชี้แนะในการพัฒนา CRO ระดับชาติที่เหมาะสมตอไป โดยขอให ศ.นพ.ปยทัศนฯ 

เปนผูชี้แจงรายละเอียด 

ศ.นพ.ปยทัศน ทัศนาวิวัฒน เครือขายวิจัยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

หรือ Medical Research Network (MedResNet) เสนอใหที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองคกร

วิจัยทางคลินิกระดับชาติของประเทศไทย เพื่อขอคําชี้แนะในการจัดตั้ง CRO ระดับชาติ และรูปแบบการ

ดําเนินงานที่เหมาะสม โดย CRO ระดับชาตินี้จะเปนองคกรกลางที่เชื่อมโยงสถาบันและโรงพยาบาลตางๆ          

ที่เกี่ยวของกับการวิจัยทางคลินิก เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ที่มุงสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เพื่อให

เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

ในการพัฒนายาใหม เครื่องมือแพทย และวัคซีน ที่ เกิดจากการวิจัยและพัฒนา           

ในประเทศ มีกระบวนการมากมายในวงจรหวงโซอุตสาหกรรมกอนที่ผลิตภัณฑทางการแพทยเหลานี้จะออกสูเชิง

พาณิชย โดยหลังจากที่คนพบตัวยาใหม ตองเขาสูกระบวนการทดสอบท่ีไมใชการศึกษาทางคลินิก โดยการเลือกตัว

ยาที่เหมาะสมมาใชกับสัตวทดลอง และเมื่อผานการทดสอบที่ไมใชการศึกษาทางคลินิกแลว จะเริ่มทําการวิจัย     

ในคนหรือการทดสอบทางคลินิกอีก ๓ ระยะ กวาที่จะสามารถนํายาไปขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) และออกสูตลาดได ตองใชเวลาหลายปและงบประมาณจํานวนมาก ซึ่งบริษัทยาเอกชนจะ

ศึกษาแผนวงจรชีวิตของยาเพื่อศึกษาศักยภาพของตลาดเปรียบเทียบกับยาเกา กอนที่จะทําการวิจัยทางคลินิก 

ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีองคกรระดับชาติสําหรับการวิจัยในคน บริษัทยาในประเทศไทยจึงตองใชบริการ CRO 

ตางชาติ ซึ่งในการทดสอบยา ๑ ชนิด จําเปนตองใชคนไขจํานวนมาก โดยเฉพาะการทดสอบทางคลีนิกในระยะ     

ที่ ๓  ตองใชคนไขในหลายโรงพยาบาล และอาจตองทําการทดสอบในหลายประเทศ เพื่อพิจารณาการไดผลของยา

สําหรับคนหลายเชื้อชาติ การวิจัยทางคลินิกจึงเปนการศึกษาขามชาติ (Multinational Clinical Study) และ 

CRO จําเปนตองมีหลายศูนย (Multicenter) ซึ่งหากรัฐบาลตองการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานชีวภาพอยางจริงจัง  

โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมยา ควรตองสรางระบบและจัดตั้ง CRO ระดับชาติ เพื่อสนับสนุนบริษัทยา เพราะการ

วิจัยทางคลินิกใชเวลาหลายป และมีกระบวนการและวิธีการที่เกี่ยวของจํานวนมาก เชน การขออนุญาตวิจัยในคน  

ซึ่งระบบของประเทศไทย  ยังไมกาวหนามากนัก หากตองการพัฒนาตามแนวทางประเทศไทย ๔.๐ จําเปนตอง

สรางระบบ CRO เพื่อเปนจุดประสานงานและอํานวยความสะดวก ควบคูไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

เพื่อไมใหเปนอุปสรรค  

ปจจุบัน มี CRO ตางชาติหลายบริษัทลงทุนวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย เชน บริษัท 

QuintilesIMS บริษัท Covance และบริษัท Parexel เปนตน ซึ่งการจัดตั้ง CRO ตองลงทุนสูงมาก เพราะมีตนทุน



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๗ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

คงที่สูง เนื่องจากตองใชบุคลากรจํานวนมาก ซึ่งภาคเอกชนไทยยังไมมีความสามารถในการลงทุนดังกลาว ดังนั้น 

ภาครัฐจึงจําเปนตองลงทุนเพื่อสรางระบบและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวนมากเพียงพอ แมวาในแตละป            

จะมียาใหมจํานวนไมมากท่ีผานการวิจัยและพัฒนาในประเทศจนสามารถทําวิจัยทางคลินิกได แต CRO ที่จะจัดตั้ง

ขึ้นนี้สามารถรองรับการทดสอบยาที่พัฒนาขึ้นในตางประเทศและเขามาทดสอบทางคลินิกในไทย เพื่อที่ประเทศ

ไทยจะไดติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดทันทวงที ดังนั้น บทบาทของ CRO จึงเริ่มตั้งแตการวิจัยใน

สัตวทดลองเพื่อเตรียมการวิจัยในคน ซึ่งมี ๓ ระยะ จนถึงการเตรียมเอกสารยื่นขอจดทะเบียนกับ อย. ซึ่งงาน

เหลานี้นักวิจัยในโรงพยาบาลอาจไมสามารถดําเนินการเองได  บริษัท L.E.K. Consulting จํากัด ไดวิเคราะหขอมูล

ในป ๒๕๕๕ พบวา ประเทศไทยมีงานวิจัยทางคลินิกจํานวนพอสมควร แตเกือบทุกโครงการผูใหการสนับสนุนเปน

ผูเขียนโครงการเพียงเพื่อใหโรงพยาบาลไทยเก็บขอมูลจากคนไขเทานั้น แตหนาที่เกือบทั้งหมดเปนของ CRO 

ตางชาติ ตัวอยางเชน ยาตัวหนึ่งทําการวิจัยทางคลินิกมากกวา ๒๐ ประเทศ และในประเทศไทย ทําการวิจัย       

ใน ๑๐ โรงพยาบาล โดยสปอนเซอรจะจัดเตรียมแผนสําหรับทุกกระบวนการ ตั้งแตการเขียนโครงการ การ

ประเมินความเปนไปได การจัดการขอมูล การติดตามผลการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเตรียมตีพิมพผลงาน 

เปนตน ซึ่งปจจุบัน นักวิจัยไทยมีขีดความสามารถไมถึง ๑ ใน ๕ ของงานทั้งหมด สิ่งที่นักวิจัยในโรงพยาบาล

ดําเนินการใหแกสปอนเซอรมีเพียงการทดลองกับคนไข การเก็บขอมูล และการรายงานขอมูลเทานั้น  

ประเทศไทยมีศักยภาพในการดําเนินการ CRO เนื่องจากตนทุนการวิจัยทางคลินิกยังอยู

ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลว จากการสํารวจพบวาตนทุนของการทําวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย

ต่ํากวาในประเทศสหรัฐอเมริการอยละ ๕๐ โดยตนทุนการทําวิจัยทางคลินิกของประเทศสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยทุก

ระยะ ประมาณ ๓๖,๕๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ตอคนไข ๑ คน แตการทําวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย มีตนทุนเพียง 

๑๘,๒๔๐ เหรียญสหรัฐฯ ตอคนไข ๑ คน ซึ่งหากประเทศไทยตองลงทุน CRO ซึ่งมีตนทุนการบริหารจัดการที่เปน

ตนทุนคงที่สูงมาก จะตองพัฒนายาใหมอยางตอเนื่องเพื่อเขาสูกระบวนการวิจัยทางคลินิก เพราะการวิจัยทาง

คลินิกสําหรับยามีโอกาสลมเหลวสูงถึงรอยละ ๙๐ ซึ่งทําใหสูญเสียโอกาสในการออกยาใหม จึงตองทําวิจัยอยาง

ตอเนื่องเพ่ือใหไดยาใหมจํานวนมากข้ึน จึงจะทําใหเกิดความคุมคาในการลงทุน CRO 

นอกจากนั้ น  CRO ต อ งหายาใหม เพื่ อ เข าสู ก ระบวนการวิจั ยทางคลิ นิ กจาก 

Investigational New Drug (IND) ซึ่งอาจไมใชยาที่มาจากงานวิจัยใหม แตเปนการทําวิจัยปริมาณยาเพื่อลด

คาใชจายจากวิธีการรักษาแบบใหม และอาจดึงงานวิจัยจากตางประเทศมาทําวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย ดังเชน

ที่ประเทศเกาหลีใตทําเมื่อเริ่มดําเนินการ CRO ซึ่งสงผลใหจํานวนการวิจัยทางคลินิกในประเทศเกาหลีใตเพิ่มขึ้น

มากกวา ๕ เทาในระยะเวลา ๑๐ ป ปจจุบัน ประเทศเกาหลีใตมีการวิจัยทางคลินิกมากกวาประเทศไทยถึง ๗ เทา 

แตประเทศไทยยังมีโอกาสในการเพิ่มการวิจัยทางคลินิกจาก ๑๑๑ โครงการ ในป ๒๕๕๙ เปน ๒๐๐ โครงการ 

หากมี CRO ซึ่งจะทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น ๓,๐๐๐ ลานบาท และยังสามารถทดลองวิธีการรักษาแบบใหมไดอีกดวย 

จากการทํางานในรูปแบบเครือขาย MedResNet ที่ผานมา พบวา แนวทางการ

ดําเนินการ CRO แบบเครือขายอาจไมเหมาะสม เพราะมีการแขงขันกันเองระหวางสมาชิกในเครือขาย จึงเสนอให

จัดตั้งเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันลงทุนจัดตั้งบริษัทเพื่อทําวิจัยทางคลินิกอยางครบวงจร

ของการพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทย  ซึ่งหากองคกรใดองคกรหนึ่งดําเนินการแยกและแขงขันกันอาจไมคุมคา

กับตนทุนคงที่ที่สูง ซึ่งในปจจุบัน คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม      



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๘ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

พ.ศ. .... แลว  ประกอบกับเครือขายไดดําเนินการตางๆ เพื่อเตรียมการจัดตั้ง CRO ระดับชาติ เชน การตั้ง

เครือขายโรงเรียนแพทยและโรงพยาบาลภายใตกระทรวงสาธารณสุข การพฒันาบุคลากร การจัดตั้งคณะกรรมการ

จริยธรรม เปนตน แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการขางตนยังกระจัดกระจาย ซ้ําซอน อาจยังไมเกิดประสิทธิภาพ 

จึงเห็นวาการจัดตั้ง CRO ระดับชาติจะมีประสิทธิภาพมากกวา โดยตองมีการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน

ที่เห็นประโยชนและความสําคัญของ CRO และตองการเงินบริจาคโดยการรวมลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย 

CRO ควรตองมีการบริหารจัดการแบบเอกชน และผลกําไรที่เกิดขึ้นจะนําไปทํางานเพื่อประโยชนของสังคม

ประมาณ  รอยละ ๗๐ – ๘๐ โดยใชบุคลากรระดับมืออาชีพในการบริหารจัดการโครงการและดึงงานวิจัยทาง

คลินิกจากตางประเทศ และสนับสนุนใหภาคเอกชนไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาใชบริการ โดยจะใช

งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐ ลานบาทในระยะเวลา ๕ ป โดยประมาณการวาโครงการประมาณรอยละ ๖๐ จะมาจาก

ภาครัฐ และอีกรอยละ ๔๐ มาจากภาคเอกชน ขณะนี้ ไดหารือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร ๗ แหง เพื่อรวมกัน

จัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม และจะใชกลไกประชารัฐขอการสนับสนุนการรวมลงทุนจากภาคเอกชน โดยจะวาจาง

บุคลากรที่มีประสบการณจากตางประเทศ หรือภาคเอกชนมาบริหารงาน 

กลาวโดยสรุป CRO จะชวยสรางผลกระทบทางสังคมและสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 

๔.๐ ในการเปนระบบเศรษฐกิจที่สรางมูลคา โดยทําใหประเทศมีโอกาสผลิตยา เกิดความมั่นคงทางยา ซึ่งในที่สุด 

ประเทศไทยจะสามารถแขงขันกับตางประเทศและคนพบวิธีการรักษาใหมที่ประหยัดกวาเดิม อีกทั้งยังเปนโอกาส 

ใหมีการสรางความรวมมือกับสถาบันตางประเทศทีม่ีความเชี่ยวชาญระดับโลก ซึง่จะชวยใหบริษัทยาของไทยไดนํา

ยาทีเ่ปนผลมาจากการวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชนเชิงพาณิชยไดอยางทันเวลา  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาองคกรวิจัยทาง

คลินิก (Contract Research Organization) ของประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ

ประชุม 

ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เห็นควรสนับสนุนโครงการนี้ เพราะเปนการสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนาใน

ประเทศ และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เพราะที่ผานมา      

การวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยมีความยุงยากและซับซอนมาก ทําใหเปนอุปสรรค

ที่จะตอยอดงานวิจัยเมื่อคนพบสารสําคัญที่พรอมเขาสูกระบวนการวิจัยทางคลินิก

และมีโอกาสพัฒนาไปเปนยาใหม จึงเห็นวาการจัดตั้งหนวยงาน CRO ที่เปนจุด

ศูนยกลางในการประสานงานและอํานวยความสะดวกจะเปนประโยชนมาก         

ซึ่งในขณะนี้ ประเทศไทยมีผลงานวิจัยจํานวนหนึ่งทีเ่กิดจากการลงทุนวิจัยพื้นฐานมา

อยางตอเนื่องในระยะ ๒๐-๓๐ ปที่ผานมา และกําลังเขาสูกระบวนการวิจัยทางคลินิก

เพื่อใหสามารถนําไปรักษาคนไขไดจริง อยางไรก็ตาม CRO ควรจะมุงเนนการตอยอด

งานวิจัยในประเทศ ไมควรเนนเพียงการทําโครงการของตางประเทศ และควรทําให

เห็นวาการมี CRO จะชวยลดระยะเวลาและตนทุนในการพัฒนายาใหม รวมทั้งลด

ระยะเวลาในการขอข้ึนทะเบียนกับ อย.  



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๙ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๒. ในระยะเวลาที่ผานมา CRO ตางชาติมายื่นขอสิทธิประโยชนจาก BOI เนื่องจาก

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กําหนดใหบริษัทประเภทนี้ตองมีผู

ถือหุนสัญชาติไทยมากกวารอยละ ๕๑ ซึ่งการยื่นขอ BOI จะทําใหผูถือหุนตางชาติ

สามารถถือหุนขางมากได โดยจะขอในหมวดกิจการวิจัยและพัฒนา ซึ่งหากเห็นวา

การกําหนดใหตองมีผูถือหุนสัญชาติไทยขางมากเปนอุปสรรคในการพัฒนายา อาจขอ

เสนอแกกฎหมาย อยางไรก็ตาม ในประเทศเกาหลีใต มี KoNECT ซึ่งเปนหนวยงานที่

เปนจุดเชื่อมตอและใหคําแนะนํา/อํานวยความสะดวกให CRO ตางชาติ และยังหา

โอกาสพัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศและดึงคนตางชาติมาทํางานวิจัยระดับโลก และ

หากประเทศไทยมี CRO ระดับชาติคลาย KoNECT จะชวยแกปญหาดังกลาวได 

๓. ปจจุบัน การแขงขันในอุตสาหกรรมยาเริ่มมีการผูกขาดโดยบริษัทยาใหญที่คิดคนยา

ตนแบบ โดยบริษัทยาขนาดใหญเริ่มซื้อกิจการบริษัทที่ผลิตยาสามัญเพื่อครอบครอง

ตลาดทั้งหมด เชน ในประเทศอินเดีย เริ่มมีการรับชวงผลิตยาจากบริษัทเหลานี้ แตยัง

ติดปญหาดานคุณภาพ  

๔. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ CRO เปนเรื่องที่สําคัญ ซึ่งจําเปนตองพัฒนาทักษะ

ความเปนนักวิจัยตั้งแตเด็ก ขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูระหวาง

จัดทําโครงการสรางหองทดลองในโรงเรียน (FabLearn Lab) ๒๐ แหง 

๕. รัฐบาลควรเรงการปรับแกกฎหมายใหสอดคลองกับนโยบายและการสงเสริมของ

รัฐบาล เชน การใหสิทธิประโยชนดานภาษีสําหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

๖. ในการเสนอจัดตั้งเปนองคกรธุรกิจ ควรมีการศึกษาความเปนไปไดและมีแผนธุรกิจ  

ที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การประมาณการรายได cash flow และจํานวน

โครงการที่จะเขามาใชบริการ และควรศึกษาความไดเปรียบในการแขงขันเทียบกับ 

CRO ตางชาติ ซึ่งจากการวิเคราะหตลาด CRO ทั่วโลก พบวา CRO ขนาดใหญ ๑๐ 

รายแรก ทําสัญญากับบริษัทยาขนาดใหญ ดังนั้น ตลาดที่เหลือจะเปนโอกาสของ 

CRO ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งยังมีตลาดเหลือประมาณรอยละ ๒๕ ของ

ตลาดโลกที่มีขนาด ๑๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับกรณีประเทศไทย ปญหา 

คือ ความพรอมในการลงทุน  ซึ่งในเบื้องตน ไดประมาณการผลิตภัณฑที่จะเขาสู

กระบวนการวิจัยทางคลินิกประมาณ ๑๐-๑๕ รายการ โดยตองคํานึงถึงความเสี่ยง 

อาทิ การมีจํานวนผลิตภัณฑที่จะเขาสูกระบวนการไมมากพอและไมตอเนื่อง และ

จํานวน research participant ไมมากพอ ซึ่งอาจทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางได

เพียงพอ 

๗. ในการเสนอจัดตั้งเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน 

ควรตองมีความชัดเจนดานตลาดและเปาหมายการลงทุน และตองมีเปาหมายเอกชน

ที่จะรวมลงทุนวาจะไดประโยชนอยางไร โดยเห็นวาการลงทุน CRO เปนการลงทุน

เพื่อสรางองคความรูซึ่งเปนบทบาทของภาครัฐโดยตรง ภาครัฐจึงควรเปนผูลงทุนหลัก 



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๑๐ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

ภาคเอกชนอาจชวยสนับสนุนโดยการใชบริการซึ่งอาจตองมีการใหสิทธิประโยชนแก

ภาคเอกชนที่จะไปใชบริการ หรือภาคเอกชนอาจรวมลงทุนหรือสนับสนุนในรูปเงิน

บริจาคผานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR)  

๘. การประมาณการเงินลงทุนอาจจะไมเพียงพอ ซึ่งในปจจุบัน มีเพียงคณะแพทยศาสตร

ที่จะรวมลงทุนแหงละ ๒ ลานบาท คณะแพทยศาสตรอาจพิจารณาลงทุนมากขึ้น 

หรืออาจเชิญคณะเภสัชศาสตรรวมลงทุน  

ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องท่ีเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

๔.๑ การปรับตัวช้ีวัดผลสําเร็จ สวทช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ตามที่ สวทช. ใชแนวทาง 

Balanced Scorecard (BSC) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการมาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๐ เพื่อชวยใหองคกร

มีการดําเนินงานที่สอดคลองมองไปสู เปาหมายเดียวกัน และมีผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานแบบสมดุล             

ทั้ง ๔ มุมมอง ไดแก (๑) ผูมีสวนไดสวนเสีย  (๒) พันธมิตร/ลูกคา/การเงิน (๓) กระบวนการภายใน และ           

(๔) ความสามารถองคกร  โดยในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙         

ที่ประชุมไดมีมติ เห็นชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จ สวทช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม  ๖ ตัวชี้วัด  

ไดแก (๑) KS1-A มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

เปาหมาย ๔ เทาของคาใชจาย ป ๒๕๖๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ (๒) KS1-B มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนที่ตอบโจทยในประเด็นวิจัยมุงเนน เปาหมาย    

ไมนอยกวา ๑๒,๐๐๐ ลานบาท สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ (๓) KS2 รายไดจากความสามารถ เปาหมาย ๑,๖๓๐ 

ลานบาท สัดสวนน้ําหนัก  รอยละ ๒๐ (๔) KS3 การนําผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต 

ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน เปาหมาย ๒๔๐ รายการ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๒๐ (๕) KS4 

การปรับปรุงระบบการวัดความพึงพอใจ เปาหมาย ปรับระบบการวัดความพึงพอใจของบริการรับจางวิจัย บริการ  

ที่ปรึกษา และบริการเทคนิค/วิชาการใหเปน process-based survey ใหแลวเสร็จ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ 

และ (๖) KS5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร เปาหมาย สําเร็จตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารและพัฒนา

บุคลากร สวทช. ป ๒๕๖๐ รอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕   

ทั้งนี้ แมวา สวทช. ไมมีพันธกิจที่ตองมุงแสวงหารายไดหรือทํากําไรสูงสุดเชนเดียวกับ

บริษัทเอกชน  สวทช. ก็ตระหนักดีวารายไดนั้นเปนตัวบงชี้คุณคางานและการยอมรับในผลงานของ สวทช. อีกทั้ง

ยังสามารถนํารายไดนั้นกลับมาชวยพัฒนางานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสรางความสามารถในการ

แขงขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยตอไป  จากขอมูลผลการดําเนินงานจนถึงสิ้นสุด ณ เดือน

เมษายน ๒๕๖๐ พบวา สวทช. มีรายไดจากความสามารถทั้งสิ้น จํานวน ๗๕๕.๙๗ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

๔๖.๓๘ ของเปาหมาย  และจากการวิเคราะหศักยภาพและความเปนไปไดในการแสวงหารายไดจากแหลงทุนตางๆ 



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๑๑ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

จนถึง ณ สิ้นป ๒๕๖๐ พบวา สวทช. มีโครงการวิจัยใหญๆ ที่อยูระหวางการดําเนินการ โดยไดรับเพื่อขอการ

สนับสนุนเงินทุน จากแหลงทุนตางๆ เพิ่มเติม อาทิ โครงการ Energy Storage, โครงการสมุนไพร และโครงการ

รวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความทาทายในการทํางาน สวทช. จึงขอเสนอปรับเปาหมาย

รายไดของ สวทช. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นไปจากเดิมอีกจํานวน ๒๐๐ ลานบาท (จาก ๑,๖๓๐    

ลานบาท เปน ๑,๘๓๐  ลานบาท) หรือเพ่ิมขึน้อีกรอยละ ๑๒ จากเปาหมายเดิม 

นอกจากนี้  ในชวงที่ผานมากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) ไดรับมอบหมาย

จากรัฐบาลในการจัดตั้ง “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of 

Innovation: EECi)” รวมกับหนวยงานพันธมิตรจากทุกภาคสวน เพื่อนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมไป

ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดย สวทช. ไดรับ

มอบหมายจาก วท. ใหรวมพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกใหมีระบบนิเวศนวัตกรรม          

ที่สมบูรณ เพื่อเปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมที่มีความเขมขนของงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการวิเคราะหทดสอบ    

ที่เก่ียวของเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ดังนั้น เพื่อใหตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ของการดําเนินงานมีความทาทายตอการบรรลุเปาหมายยิ่งขึ้น และสอดคลองกับภารกิจสําคัญที่ สวทช. ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินการ  สวทช. จึงขอเสนอการปรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ สวทช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวน ๒ ตัวชี้วัด ไดแก   

๑. ปรับเพิ่มตัวชี้วัด “KS1-C การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(EECi)” ในมุมมอง ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกําหนดเปาหมายผลการดําเนินงาน

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ การจัดทําแผนแมบท EECi รวมกับพันธมิตร 

และรายงานการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้ง EECi เปนเขตสงเสริมเศรษฐกิจ

พิเศษ 

๒. ปรับเพิ่มเปาหมาย “KS2 รายไดจากความสามารถ ในมุมมอง พันธมิตร/ลูกคา/

การเงิน จาก ๑,๖๓๐ ลานบาท เปน ๑,๘๓๐ ลานบาท  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ สวทช. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบการปรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ สวทช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตามที่เสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการปรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ สวทช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ 

๔.๒ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

 



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๑๒ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ   

   ๕.๑   รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน 

และงบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สวทช. มีการ

คัดเลือกประเด็นวิจัยมุงเนนที่จะดําเนินการเพื่อสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหเปนที่ประจักษภายในป 

๒๕๖๔ โดยจะเนนดําเนินการใน ๕ เรื่อง คือ (๑) เกษตรสมัยใหม (๒) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ (๓) อาหารเพื่ออนาคต (๔) การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดชวงชีวิต และ             

(๕) อุตสาหกรรมยานยนตและขนสงสมัยใหม และจะมีการผลักดันตอยอดผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชน        

ใน ๓ ดาน คือ (๑) ดิจิทัล (๒) อิเล็กทรอนิกส หุนยนตและระบบอัตโนมัติ และ (๓) อุตสาหกรรมบริการและการ

ทองเที่ยว นอกจากนี้ สวทช. ยังใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกการสงมอบ เพื่อผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู

การใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย และสาธารณประโยชนใหมากขึ้น ตลอดจนการดําเนินงานตามพันธกิจเพื่อพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ อาทิ การพัฒนากําลังคน และโครงสรางพ้ืนฐาน  โดยในคราว

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่        

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม    

๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) และใหนําเสนอที่ประชุม กวทช. รับทราบตอไป จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี ้

 ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน    

นายณรงคฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) จํานวน           

๖ ตัวชี้วัด  ดังนี้  (๑) KS1-A มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน เปาหมาย ๔ เทาของคาใชจาย ป ๒๕๖๐ ผลการดําเนินงาน ๐.๔๖ เทาของคาใชจาย (๒) KS1-B มูลคา

ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนที่ตอบโจทยในประเด็น

วิจัยมุงเนน เปาหมายไมนอยกวา ๑๒,๐๐๐ ลานบาท ผลการดําเนินงาน ๑,๑๘๗.๔๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๐ 

ของเปาหมาย (๓) KS2 รายไดจากความสามารถ เปาหมาย ๑,๖๓๐ ลานบาท ผลการดําเนินงาน ๕๙๘.๔๓ 

ลานบาท (๔) KS3 การนําผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม

และภาคสังคมชุมชน เปาหมาย ๒๔๐ รายการ ผลการดําเนินงาน ๕๑ รายการ  (๕) KS4 การปรับปรุงระบบการวัด

ความพึงพอใจ เปาหมาย ปรับระบบการวัดความพึงพอใจของบริการรับจางวิจัย บริการที่ปรึกษา และบริการ

เทคนิค/วิชาการใหเปน process-based survey ใหแลวเสร็จ ผลการดําเนินงานไดรอยละ ๔๕ ของเปาหมาย 

และ (๖) KS5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร เปาหมาย สําเร็จตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารและพัฒนา

บุคลากร สวทช.ป ๒๕๖๐ รอยละ ๑๐๐ ผลการดําเนินงานไดรอยละ ๔๙.๒๓ ซึ่งผลการดําเนินงานตาม BSC     

ในไตรมาสที่ ๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ สวนใหญมผีลการดําเนินงานสูงกวาปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในชวงระยะเวลา

เดียวกัน 

 

 



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๑๓ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

 รายงานทางการเงิน  

นายณรงคฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ป งบประมาณ ๒๕๖๐          

โดย สวทช.  มีรายได จํานวน  ๒,๒๓๐.๙๖  ลานบาท คาใชจายจํานวน ๒,๑๑๖.๔๖ ลานบาท  สินทรัพย จํานวน 

๙,๔๙๓.๕๙  ลานบาท หนี้สิน จํานวน ๑,๓๓๔.๕๔  ลานบาท  และเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน ๘,๑๕๙.๐๕ ลานบาท ทั้งนี้ สวทช. มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน ๒,๙๔๐.๐๓ ลานบาท 

นอกจากนี้  นายณรงคฯ  ไดรายงานสถานะทางการเงินของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

โดยสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ผลการดําเนินงานตาม

พันธกิจ รายไดและคาใชจายของ สวทช.  สวนใหญมีแนวโนมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด BSC สวนใหญยังดําเนินงานไดต่ํากวาแผนที่กําหนด แตสูงกวาระยะเวลาเดียวกันของปกอนหนา 

อยางไรก็ดี สวทช. มั่นใจวาจะสามารถเรงรัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวได   

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

(ตุลาคม ๒๕๕๙ –มีนาคม ๒๕๖๐) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประธานฯ มีความเห็นวา สวทช. ควรจะมีการรายงานผลงานวิจัยที่สําคัญ         

เพื่อแสดงใหเห็นวา งบประมาณที่ไดรับมานําไปใชกับงานวิจัยตางๆ มีสัดสวนเปนอยางไร และมีผลกระทบ 

(impact) อะไรบาง เพื่อให กวทช. ไดรับทราบ โดยอาจจะแบงเปน (๑) ผลงานวิจัยที่ สวทช. ดําเนินการ  (๒) การ

ดําเนินการรวมกับภาคเอกชน และ (๓) การถายทอดองคความรูสําคัญท่ีสามารถนําไปตอยอดผลงานวิจัยไปได  

นายอาชวฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔  ควรมี

การรายงานผลการดําเนินงานที่แสดงขอมูล contract research ในการนําผลงานวิจัยไปใชและเพิ่มรายไดใหกับ 

สวทช.  ซึ่งนายณรงคฯ ไดเรียนใหที่ประชุมทราบวา รายละเอียดการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อไปใชเชิงพาณิชยและ

รายละเอียดประกอบปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม  ทั้งนี้  ในการรายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ครั้งตอไปจะปรับรูปแบบการนําเสนอใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

อนึ่ง นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา สวทช. ควรใหความสําคัญ

ในดาน    สื่อประชาสัมพันธ เพื่อใหสังคมไดรับทราบวา สวทช. มีผลงานวิจัยและกําลังดําเนินงานอะไรอยูบาง 

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม 

๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) และให สวทช. รับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 

 

 

 



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๑๔ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๕.๒  รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๒  

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมวา ตามขอบังคับ กวทช. วาดวย

การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๑๐ (๓) ไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตอ กวทช. เปนประจําทุก ๓ เดือน รวมทั้งกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ที่กําหนดใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานให กวทช. ทราบรายปดวยนั้น  

ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐ ที่ประชุมไดตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําไตรมาสที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ โดยมีประเด็นรายงานให กวทช. ทราบ ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. รายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณ และรายงานทางการเงินสําหรับงวด ๓ 

เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๒. รายงานผลการสอบทานในแตละหนวยรับตรวจ ไดพิจารณารายงานผลการสอบ

ทานตามแผนการดําเนินงานตรวจสอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒ ฉบับ  

ไดแก (๑) รายงานผลการสอบทานงบการเงินภาพรวม สวทช. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (๒) รายงานผลการสอบทานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ        

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่ สวทช. มีผลระดับคะแนนอยูที ่ 

รอยละ ๘๑.๕๔ อยูในเกณฑการใหคะแนนระดับ “สูงมาก” 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๒ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอื่นๆ   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหที่ประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช. 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันจันทรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)    หนา ๑๕ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๖.๒ เอกสารเผยแพร 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร 

จํานวน ๔ รายการ คือ (๑) หนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย (๒) หนังสือตอกลาใหเติบใหญ ป ๑ ถึงป ๔ (๓) หนังสือ

แมฮองสอน ไอที วัลเลย “เคลื่อนเมืองดวยไอที สรางสุขที่ยั่งยืน” และ (๔) แผนที่นําทางการวิจัยและพัฒนานาโน

เทคโนโลยีของประเทศไทย (Nanotechnology Roadmap ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๓ สรุปขาว สวทช. เมษายน ๒๕๖๐ 

สวทช. มีขาวเดนประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จํานวน ๗ ขาว และขาวประเภท          

สื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๒ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๒๐ น. 
 

นางสาวกรัณฑรัตน  นาขวา 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายณรงค  ศิริเลิศวรกุล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)                                             หนา ๑๖ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

ระเบียบ

วาระที่ 
เรื่อง มติท่ีประชุม งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  

 

 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ แนวทางการพัฒนาองคกรวิจัยทางคลินิก 

(Contract Research Organization)  

ของประเทศไทย 

 รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 ผพว. 

 ศ.นพ.ปยทัศน ทัศนาวิวัฒน 

เครือขายวิจัยกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

๔.๑  การปรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ สวทช. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 เห็นชอบการปรับตัวชี้วัดผลสําเร็จ สวทช. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ 

  

๔.๒ การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของพนักงาน         

ในตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

   

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

(เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) 

 รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของทีป่ระชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

 รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ           

ของทีป่ระชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 ผพว. 

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบไตรมาสที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 รับทราบ   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

ในวันจันทรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธ ี

 ฝายเลขานุการฯ 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ (รบัรอง)                                             หนา ๑๗ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

 


