
 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ (รับรอง)            หน้า ๑ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

     

ผู้มาประชุม 
๑. นางอรรชกา สีบุญเรือง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ  
๒. นายสรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ  
๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ  
๔. นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ 
๕. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ กรรมการ 
๖. พลเอก ถเกิงกานต์  ศรีอ าไพ กรรมการ 
๗. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการ 
๘. นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กรรมการ 
๙. นายลักษณ์   วจนานวัช กรรมการ  
๑๐. นายอาชว์   เตาลานนท์ กรรมการ 
๑๑. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ์ กรรมการ 
๑๒. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 
๑๓. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการ 

๑๔. นายรุ่งโรจน์   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๕. นายประพันธ์   เจริญประวัติ  กรรมการ 
๑๖. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม          
๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  
๒. นายปรเมธี  วิมลศิริ 
๓. นายเข็มชัย ชุติวงศ์   
๔. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน 
๕. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร์   
๖. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
๗. นายเจน น าชัยศิริ 
๘. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 
๙. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ (รับรอง)            หน้า ๒ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางวารี จันทร์เนตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. นางสาวศิขณัฐก์  มานุวงศ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๓. นางสาวสุจริต  พลเรือง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. นายภีมเดช อุตสาหจิต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. นายรวีภัทร์ ผุดผ่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. พันเอก กานตวีร์ โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
๗. นางสาวสุขุมาลย์ ชลการ ส านักงบประมาณ 
๘. นางสาวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๙. นางณีรนุช กุลดิลก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๑๐. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๑๑. นายสุรชัย สถิตคุณารัตน์ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
๑๒. นายไพรัช  ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๑๓. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์      

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
๑๔. นายหริส สูตะบุตร ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๕. นายกอปร  กฤตยากีรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๖. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๗. นายวีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชา ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๘. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๙. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๐. นางสาววิราภรณ์  มงคลไชยสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๑. นางฐิตาภา  สมิตินนท์  ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๒. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๓. นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๔. นางสุวิภา  วรรณสาธพ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๕. นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๖. นางอ้อมใจ  ไทรเมฆ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๗. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๘. นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๙. นางพัชรียา  กุลานุช ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๐. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๑. นางจินตนา  ศิริสุนทร ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๒. นายชาญวิทย์  ตรีพุทธรัตน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๓. นายประเสริฐ  เอ้ือวรากุล ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๔. นางสุณี มากวิสัย ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๕. นางสาวนุชจรินทร์ รัชชุกูล ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๖. นางสาวอัณณ์สุชา  พฤกษ์สุนันท์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๗. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ ส านักงานกลาง สวทช. 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ (รับรอง)            หน้า ๓ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

๓๘. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๙. นายอนันตพงษ์  สุขเกษ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๐. นายเอกชัย  ขจรค า ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๑. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร์  ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๒. นายพงศ์ภัทร  ทองมาก  ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๓. นางสาววราภรณ์  แพทย์รักษ์  ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๔. นายณัฏฐวัชช ์ รุ่งเสถียรธร ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๕. นางวรรณิพา  ทองสิมา  ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๖. นางสาวชมพูนุช  อนุศาสน์สิทธิกิจ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๗. นายสุภัค  พงศ์ปิยะประเสริฐ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๘. นางสาวแก้วกาญจน์ มโนสุดประสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๙. นางณภัทรธมนต์  ภูวศิษฎ์เบญจภา ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๐. นางสาวกรัณฑรัตน์ นาขวา ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๑. นางสาวปัทมาพร  ประชุมรัตน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๒. นางสาวนิภา  ประดิษฐ์เทียมผล ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๓. นางสาวเกศรี  ลีลาศรีบรรจง ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๔. นางสาวนิตยา  อ ารุงจิตชัย ส านักงานกลาง สวทช 
๕๕. นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ฉายา ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๖. นางธัญพร หัตถสิงห์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๗. นางสาวพัชรี  งามวิริยะวงศ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๘. นางสาวดารารัตน์  รัชดานุรักษ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๙. นางสาววาทินี  มงคลลักษณ์  ส านักงานกลาง สวทช. 
๖๐. นางสาววชิราภรณ์ วรพงศ์พัฒนา ส านักงานกลาง สวทช. 
๖๑. นางสาวมิ่งกมล  สนทอง  ส านักงานกลาง สวทช. 
๖๒. นางสาวกษมน ประทีป ณ ถลาง  ส านักงานกลาง สวทช. 
๖๓. นางสาวจิราพร  ลุยตัน ส านักงานกลาง สวทช. 
๖๔. นางสาวจุฑารัตน์  เชยชม ส านักงานกลาง สวทช. 
๖๕. นางสาวชลิกา  จันทรวัต ส านักงานกลาง สวทช. 
๖๖. นางประสานสุข ชุนถนอม ส านักงานกลาง สวทช 
๖๗. นางสาวณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า ส านักงานกลาง สวทช. 
๖๘. นางสาวมนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข ส านักงานกลาง สวทช. 
๖๙. นางสาวสุปรียา  ตีระพิมลจันทร์  ส านักงานกลาง สวทช. 
๗๐. นางสาวเกื้อกูล  ปิยะจอมขวัญ  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๗๑. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๗๒. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๗๓. นายศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๗๔. นางหทัยรัตน์  วัฒนพนม  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๗๕. นางสาวจิรพรรณ  เชาวนพงษ์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๗๖. นางสาวบงกช  ซี่โฮ่  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๗๗. นางสาววรรณี  ฉินศิริกุล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 
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๗๘. นางพัชรี  กุลปวีณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธานฯ ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ (National Science and Technology Fair 2017) ก้าวสู่ปีที่ ๑๒ ภายใต้
แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”    
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ
พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่ง
นวัตกรรมไทย” โดยในปีนี้ยังมีแนวคิดเพ่ือสื่อสารถึงความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยการผนึกก าลังร่วมกันของ ๑๐ กระทรวง และหน่วยงานในสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี รวม ๗๒  หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลาย เยาวชนไทยจะได้เรียนรู้ทุกประสาทสัมผัส ในมิติใหม่ 
ด้วยเทคโนโลยีที่น าสมัย สร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์   นอกจากนี้ 
ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างประเทศอีกถึง ๗ ประเทศ รวม ๑๖ หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมแสดง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมการค้นคว้าใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์   และเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)   ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister’ s Award 
2017 ครั้งที่ ๑ แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับ
ประเทศไทยในเวทีระดับโลก ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๖๐ หวังเชิดชูเกียรติให้
เยาวชนและครูอาจารย์ที่ได้ท าคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
สนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจและให้ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้ครูและ
โรงเรียนร่วมกันผลักดันเยาวชนเข้าสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป ซึ่งการจัดงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์ฯ มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall    
2 - 8) เมืองทองธานี 

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์       
เยือนประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายฟอร์ทูนาโต ที เดลา เปนญา (Fortunato T. De La 

Peña) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และคณะได้เข้าพบประธานฯ 
เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาล    
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ที่ลงนาม เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นอกจากนี้ นายฟอร์ทูนาโต ที เดลา เปนญา และคณะได้ร่วมงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร วท. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ส าหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ เพ่ือร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย -ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ (รับรอง)            หน้า ๕ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

ในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายฟอร์ทูนาโต ที เดลา เปนญา พร้อมคณะเดิน
ทางเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของ สวทช. โดยมี ศ.นพ.ดร.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อ านวยการ สวทช. และ
ผู้บริหาร พร้อมด้วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สวทช. ให้การต้อนรับ ซ่ึงรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ ฟิลิปปินส์ มีความสนใจ
ผลงานวิจัยของ สวทช. และได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยระบบเตือนภัยดินถล่ม การจราจรอัจฉริยะและมอเตอร์ส าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงของศูนย์เนคเทคผลงานวิจัยจากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย หรือ TBRC ศูนย์ไบโอเทค 
รวมถึงผลงานวิจัยด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม และนาโนเวชส าอางของศูนย์นาโนเทค เป็นต้น 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงาน      

การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
กรรมการขอแก้ไข  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๓.๑  การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ก าหนดให้มี
กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจ าทุกปี (rolling strategic plan) เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กร   
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแรก
ของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ สวทช. มีความชัดเจน
มากขึ้นในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช. จะด าเนินการในช่วง ๕ ปีข้างหน้า เป้าหมายสิ่งส่งมอบและประโยชน์      
ที่ประเทศจะได้รับในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่เพ่ือให้องค์กรสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทิศทางตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ซึ่งการทบทวนแผน
กลยุทธ์ฯ ได้ก าหนดแนวทางท่ีจะเป็นกรอบด าเนินงานของทุกกิจกรรม สวทช. ที่จะมุ่งเน้น ๔ เรื่อง ได้แก่ 

๑. Impact – ส่งผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ สวทช. ในเชิงเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิต และความสามารถในการแข่งขัน 

๒. Visibility – เกิดการรับรู้ถึงความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และระดับโลก 

๓. Relevance – เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ  
๔. Excellence – สร้างสรรค์จากความเชี่ยวชาญและความสามารถของ สวทช. และ

น าไปสู่การสร้างความเก่ง การสร้างความสามารถที่จะน าไปต่อยอดได้ในอนาคต 
ดังนั้น  การทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ  สวทช. จึงได้มุ่งเน้นการก าหนดเป้าหมายสิ่งส่งมอบ

ของ สวทช. ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าที่ระบุในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๖ โดยใช้กรอบแนวคิด impact, visibility, 
relevance และ excellence โดยมีการทบทวนแผนงาน (roadmaps) ของ ๕ ประเด็นมุ่งเน้น ได้แก่  (๑) อาหาร
เพ่ืออนาคต (Food Innovation : FI) (๒) ระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation : MT) (๓) การสร้าง



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ (รับรอง)            หน้า ๖ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

เสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต (Health and Quality of Life : HQ) (๔) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชี วภาพ  (Biochemicals and Biofuels : 2B) แ ละ  (๕ ) นวั ตกรรมเพ่ื อการเกษตรยั่ งยื น  (Innovation for 
Sustainable Agriculture : ISA) ในมิติที่ สวทช. จะด าเนินการ โดยแสดงความเชื่อมโยงจากผลลัพธ์ ผลกระทบ     
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ไปจนถึงสิ่งส่งมอบ ผู้ร่วมด าเนินการ/ใช้ประโยชน์ เพ่ือให้ สวทช. สามารถวางกรอบการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ในเรื่องกิจกรรม/กลไก/แนวทางสนับสนุนในพันธกิจต่างๆ และ
ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องการ การอธิบายจะสรุปในรูปแบบ logic model เพ่ือให้เห็นผังความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันอย่างชัดเจนมากขึ้น  โดยกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกอบด้วยการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน สวทช. และภายนอก สวทช. ที่จะมี
ผลกระทบกับการด าเนินงานของ สวทช. การทบทวนเป้าหมายสิ่งส่งมอบของ สวทช. และแผนงาน (roadmaps) 
ของ ๕ ประเด็นมุ่งเน้นตามกรอบแนวทาง ๔ ด้านข้างต้น และจัดท าแนวทางการด าเนินการตามพันธกิจวิจัย 
พัฒนาและวิศวกรรม (RDDE) และกลไกสนับสนุนในพันธกิจอ่ืนของ สวทช. (Technology Transfer, 
Infrastructure Development, Human Resource Development, Internal Management) ที่จะเกื้อหนุน
ให้เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในวงกว้าง ซึ่งกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ  
ประกอบด้วยการประชุมกลุ่มย่อยกับกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ focus group การรวบรวมข้อมูลความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมจากการประชุมต่างๆ การประชุมของผู้บริหาร จากนั้นจึงมีการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุป
เป็นเนื้อหาแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน และน าเสนอผู้บริหาร และ กวทช. เพ่ือขออนุมัติแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับ
ทบทวน ๖.๑  เพ่ือให้เริ่มด ำเนินกำรได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์  สวทช . ฉบับที่  ๖ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ๖.๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. สวทช. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดเป็นนวัตกร โดยใช้ 

Technology of Learning  ของ MIT และ Stanford University ในการบริหาร
จัดการงานบุคคล และควรพิจารณาว่ามีผลตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ในรูปแบบอ่ืน เพ่ือให้พนักงานมีรายได้ใกล้เคียงกับของภาคเอกชน ซึ่งจะท าให้
พนักงานท างานอย่างมีความสุข และไม่คิดย้ายงานไปท าที่ อ่ืน เป็นการสร้าง
บรรยากาศหรือเปิดโอกาสให้บุคลากรวิจัยไปท างานในภาคเอกชนได้มากขึ้น  
โดยอาจพิจารณาปรับ BSC ให้มีตัวชี้วัดด้านก าลังคน เช่น การสร้างบุคลากรวิจัย
ร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือพัฒนานักวิจัยไปรับใช้ชาติต่อไป 

๒. สวทช. มีความสามารถที่จะก้าวไปอยู่ในภาคการบริการได้ โดยเฉพาะเรื่อง 
Digital ที่มีการพัฒนาด้านการแข่งขันในระยะยาว ทั้งนี้  จะต้องพิจารณาว่า
เทคโนโลยีของ สวทช. มีบทบาทอย่างไร และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มใด เช่น 
กลุ่ ม  start up, SMEs, โดย สวทช . อาจวางบทบาทตั วเอง ในการสร้าง
ความสามารถเพ่ือรองรับการท างานของภาคอุตสาหกรรม หรือร่วมเป็นพันธมิตร 
ในการขับเคลื่อน digital transformation ไปยังภาคอุตสาหกรรมและภาค
การเกษตร เพ่ือช่วยให้ประเทศก้าวไปสู่ Thailand 4.0 

๓. สวทช. ควรเพ่ิมบทบาททางด้านการตลาด เพ่ือเสริมการท างานกับภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งจะท าให้เกิดการท างานที่เชื่อมโยง รู้โจทย์และตอบโจทย์ได้  

๔. ควรมีการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการสร้าง
มูลค่าในระยะยาว(generate long term value) ไม่ใช่ เพียง one solution 
ให้กับลูกค้าเท่านั้น  



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ (รับรอง)            หน้า ๗ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

๕. สวทช. ควรประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันองค์กร (Employee 
engagement) ของบุ คลากรวิจั ย  เพ่ื อปิ ดช่อ งว่ างที่ ส่ งผลให้ นั กวิจั ยที่ มี
ความสามารถสูง เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานกับภาคเอกชน       

๖. สวทช. ควรค้นหา Functional ingredient มาพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือให้
เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง เช่น การแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเป็นขนม      
อบกรอบสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งจะท าให้งานวิจัยมีคุณค่า ช่วยลดความเหลื่อมล้ า       
และสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรของไทย 

อนึ่ง ประธานฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ระหว่าง
การผลักดันทุนวิทยาศาสตร์ระยะที่ ๔ เพ่ือให้นักวิทยาศาสตร์กลับมาเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ดังนั้น จึงขอให้ 
สวทช. ให้ความส าคัญเรื่อง career path และการสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕   
(ฉบับทบทวน ๖.๑) ตามที่เสนอ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 ๓.๒  แผนการด าเนนิงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ สวทช. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย สวทช. จะด าเนินงานในลักษณะคลัสเตอร์มุ่งเป้า ๕ คลัสเตอร์ ได้แก่     
(๑) คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (๒) คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ (๓) คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม      
(๔) คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ และ (๕) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ใช้ประโยชน์ในหลายคลัสเตอร์ ตลอดจนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่ส าคัญในอนาคต ๔ ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (๒) ด้านเทคโนโลยีวัสดุ (๓) ด้านดิจิทัล และ (๔) ด้านเทคโนโลยีนาโน และมีการ
ควบรวมเทคโนโลยีหลากหลายสาขาภายใต้เทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคต รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อม และ
วางรากฐานของการพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมไปข้างหน้าอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้แผนงานพันธกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้ผลงานวิจัยไปถึง
กลุ่มผู้ใช้ และเชื่อมโยงความต้องการกลับมาที่งานวิจัย การพัฒนาก าลังคน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนา ว และ ท ของประเทศ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

นอกจากนี้  สวทช . ยังมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงบประมาณ ใน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่           
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน และ (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๗,๒๐๒   
ล้านบาท แยกเป็นรายจ่ายประจ า ๒,๔๑๔ ล้านบาท (ค่าบุคลากร ๒,๒๒๙ ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภค ๑๘๕ 
ล้านบาท) รายจ่ายเพ่ือการด าเนินงาน ๔,๒๗๘ ล้านบาท และรายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ 
๕๑๐ ล้านบาท มีแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษัทร่วมทุน หน่วยบริการ และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๒๕๐ 
ล้านบาท และรายจ่ายส ารองฉุกเฉิน ๔๘๒ ล้านบาท โดยคาดการณ์รายรับจากการด าเนินงานของ สวทช. จ านวน 
๑,๘๕๐ ล้านบาท และมกีรอบอัตราก าลังคน รวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๕ คน 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ (รับรอง)            หน้า ๘ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

ทั้งนี้  สวทช. ได้ก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค่าน้ าหนักตาม Balanced Score 
Card (BSC) จ านวน ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป้าหมาย ๔.๒ เท่าของค่าใช้จ่ายปี ๒๕๖๑ หรือประมาณ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท สัดส่วน
น้ าหนัก ร้อยละ ๒๐ (๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เป้าหมาย 
ด าเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการ EECi ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐๐ และออกแบบชุดอาคารหลังแรกของ EECi       
แล้วเสร็จ สัดส่วนน้ าหนัก ร้อยละ ๑๐ (๓) รายได้จากความสามารถ เป้าหมาย ๑,๗๕๐ ล้านบาท สัดส่วนน้ าหนัก 
ร้อยละ ๒๐ (๔) การน าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม 
และภาคสังคมชุมชน เป้าหมาย ๒๖๐ รายการ สัดส่วนน้ าหนัก ร้อยละ ๒๐ (๕) มีเป้าหมายในการปรับปรุงระบบ
บริหารคุณภาพงานวิจัยและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการแล ะ            
e-government เป้าหมาย ด าเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ สัดส่วนน้ าหนัก ร้อยละ ๑๕ และ (๖) สร้าง
สภาพแวดล้อมและกลไกสนับสนุนการด าเนินงานในภารกิจส าคัญ ประกอบด้วยกลไกการบริหารผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ และกลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย  เป้าหมาย ด าเนินงานได้ตามแผน 
ร้อยละ ๑๐๐ สัดส่วนน้ าหนัก ร้อยละ ๑๕ 

นอกจากนี้ นายณรงค์ฯ ได้น าเสนอภาพรวมแผนรายจ่ายปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม อนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามท่ีเสนอ 

   ๓.๓  รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
                                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รับทราบและเห็นชอบตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ๓.๔   การแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ)  
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   ๔.๑  ศักยภาพและความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ สวทช. 

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ศักยภาพและความสามารถ
ด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (วทน.) ของ สวทช. ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยแห่งชาติ ๔ ศูนย์ ที่มีหน่วยวิจัย ๓๑ 
หน่วย และหน่วยวิจัยเครือข่าย ๑๐ แห่ง และยังมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และสถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร ที่ร่วมท างานกับภาคเอกชนและชุมชนกว่า ๓,๐๐๐ รายต่อปี  โดย สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น 
๒,๘๓๖ คน แบ่งเป็นบุคลากรด้านการวิจัยร้อยละ ๕๗ ด้านการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีร้อยละ ๑๐    
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานร้อยละ ๙ ด้านการจัดการภายในร้อยละ ๑๙ และด้านพัฒนาก าลังคนร้อยละ ๔ ซึ่งใน
จ านวนนี้ จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกร้อยละ ๒๑.๔๔ ซึ่งเมื่อเทียบกับบุคลากรวิจัยของทั้งประเทศ สวทช.    
มีสัดส่วนบุคลากรวิจัยเต็มเวลาคิดเป็นร้อยละ ๒.๓ ของทั้งประเทศ  



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ (รับรอง)            หน้า ๙ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

ในการด าเนินงาน สวทช. ใช้งบประมาณแผ่นดินประมาณร้อยละ ๖๐ ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบัน มีรายได้จากงบประมาณแผ่นดินประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอีกร้อยละ ๔๐     
มาจากรายได้จากความสามารถ ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งมาจากภาคเอกชน กล่าวคือ สวทช. ท างานมากกว่างบประมาณ   
ที่ได้รับ โดยงบประมาณแผ่นดินที่ สวทช. ได้รับคิดเป็นเพียงร้อยละ ๓ ของงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ 
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๙ ของ สวทช. เทียบกับทั้งประเทศ พบว่า สวทช. สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติคิดเป็นร้อยละ ๕.๙ ของทั้งประเทศ และยื่นขอสิทธิบัตรร้อยละ ๑๘.๑ ของทั้ง
ประเทศ โดยค่าใช้จ่ายทุก ๑ บาท ของ สวทช. สามารถสร้างมูลค่าผลกระทบให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ๓.๘ บาท 
และช่วยให้ภาคการผลิตและบริการลงทุนด้าน วทน. เพ่ิมขึ้น ๒.๒ บาท และหากพิจารณาศักยภาพด้านการวิจัย
ของนักวิจัย สวทช. เทียบกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พบว่าจ านวนบทความในวารสารนานาชาติต่อนักวิจัย ๑ คน 
ของ สวทช. สูงกว่ามหาวิทยาลัย คือ คิดเป็น ๑.๑ บทความต่อนักวิจัย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะนักวิจัย สวทช. ท างาน
วิจัยเต็มเวลา ในขณะที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีภาระงานด้านการสอนด้วย ซึ่งตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
บทความของ สวทช. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทั้งสิ้น ๒,๐๓๕ บทความ ซึ่งได้รับการอ้างอิงไปใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ๕,๘๐๑ ครั้ง โดยเฉลี่ยคิดเป็น ๒.๙ ครั้งต่อบทความ การอ้างอิงอาจมีน้ าหนักแตกต่างกัน
ตามเทคโนโลยี (Field-Weighted Citation Impact) โดยมีค่ากลางจากการค านวณเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ ๑   
ขณะที่บทความของ สวทช. มี Field-Weighted Citation Impact เท่ากับ ๑.๐๖ ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง นอกจากนั้น 
บทความของ สวทช. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอันดับต้น ๆ ที่อยู่ในร้อยละ ๑๐ แรกของโลก คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๙ ของบทความทั้งหมดของ สวทช. ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยที่คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒ และบทความของ 
สวทช. ที่ติดอันดับบทความที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดร้อยละ ๑๐ แรกของโลก คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙ ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศไทย ที่คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗    

เมื่อพิจารณาการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
สิทธิบัตรการออกแบบ และอนุสิทธิบัตร พบว่า สวทช. มีการยื่นขอสูงที่สุดในประเทศไทย และหากพิจารณาเฉพาะ
การยื่นขอสิทธิบัตร พบว่า สวทช. เป็นองค์กรเดียวของไทยที่ยื่นขอมากที่สุดใน ๑๐ อันดับแรก โดยอยู่ในอันดับ ๒ 
รองจากบริษัท Procter & Gamble ซึ่ง ๘ อันดับที่เหลือล้วนเป็นบริษัทข้ามชาติทั้งสิ้น และหากเปรียบเทียบการ
วิจัยและพัฒนาของ สวทช. กับสถาบันวิจัยต่างประเทศ โดยคิดเทียบความสัมพัทธ์ของทรัพยากรและผลลัพธ์กับ 
สวทช. พบว่า AIST ของญี่ปุ่น และ A*STAR ของสิงคโปร์ มีงบประมาณมากกว่า สวทช. ประมาณ ๑๐ เท่า    
ส่วน ITRI ของไต้หวัน มีงบประมาณมากกว่าประมาณ ๘ เท่า ขณะที่ AIST และ ITRI มีบุคลากรวิจัยมากกว่า 
สวทช. ประมาณ ๒.๔ เท่า ซึ่งเมื่อพิจารณาผลลัพธ์ พบว่า บทความตีพิมพ์ของ AIST มีมากกว่า สวทช. ๔.๖ เท่า 
ขณะที่ ITRI มีใกล้เคียงกับ สวทช. แต่ ITRI เน้นการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีสิทธิบัตรมากกว่า สวทช. ๒.๔ เท่า 

นอกจากนี้  หากพิจารณาโครงสร้างของงบด าเนินงานของสถาบันวิจัยของ สวทช. 
เทียบกับสถาบันวิจัยในประเทศเยอรมนี ซึ่งแต่ละแห่งมีโครงสร้างงบด าเนินงานขึ้นกับลักษณะงานวิจัย เช่น 
Fraunhofer ที่เน้นงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม มีสัดส่วนรายได้ที่เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับตรงจากรัฐบาลเพียง  
ร้อยละ ๒๕ แต่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ ร้อยละ ๕๐ ต่างจาก Max-Planck ที่เน้นการวิจัยพ้ืนฐาน      
จึงมีรายได้จากงบประมาณโดยตรงมากถึงร้อยละ ๘๐ ส าหรับ สวทช. มีรายได้จากภาครัฐ ซึ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดินร้อยละ ๖๐ จากแหล่งทุนอ่ืน ๆ เช่น สกว. วช. และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนอีกร้อยละ ๒๐ และมีรายได้จาก
ภาคเอกชนร้อยละ ๒๐ ส่วนสถาบันวิจัยในประเทศอ่ืน ๆ เช่น ITRI ได้รับเงินงบประมาณร้อยละ ๕๖ และแหล่งทุน
อ่ืนอีกร้อยละ ๔๔ ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับ สวทช.   

นอกจากนี้  นายณรงค์ฯ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานของ สวทช. ที่ได้มีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต โดยเป็นผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ (รับรอง)            หน้า ๑๐ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

อนึ่ง นายณรงค์ฯ ขอให้ผู้อ านวยการหน่วยงานเฉพาะทาง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด   
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ประกอบด้วย เทคโนโลยีเด่นของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีเด่นของสาขา
เทคโนโลยีวัสดุ, เทคโนโลยีเด่นของสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีเด่นของสาขานาโนเทคโนโลยีตามล าดับ 

นางสาวเกื้อกูลฯ รองผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(ศช.) สวทช. น าเสนอศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ ศช. ซึ่ง ศช. 
ประกอบด้วย หน่วยวิจัย ๙ หน่วย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และห้องปฏิบัติการ ๑๐ ห้อง ณ สถาบัน
เครือข่าย โดย ศช. เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี Molecular และ Genetic ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 
และเทคโนโลยี Omic ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยเน้นพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม Biorefinery พืชตระกูลแตง 
และพืชเศรษฐกิจ ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ผ่านมา เช่น เมล็ดพันธุ์ปลอดโรค ชุดตรวจโรคพืช วัคซีนสัตว์ป้องกันโรค
ท้องเสียในลูกสุกร ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสเด็งกี่ วัณโรค มาลาเรีย นอกจากนี้ ยังได้ใช้จุลินทรีย์จากข้อได้เปรียบ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาอุตสาหกรรม Biorefinery และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น อาหาร เอ็นไซม์
ส าหรับอุตสาหกรรมสะอาด สารชีวภัณฑ์ และจุลินทรีย์ย่อยน้ ามัน เป็นต้น และในอนาคต จะมี Disruptive 
technology เช่น Gene editing technology หรือการปรับแต่งจีโนมเกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถผลิตยาเฉพาะบุคคล 
และการปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายจุลเทพฯ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) สวทช.        
ได้น าเสนอศักยภาพ เทคโนโลยีฐาน และตัวอย่างผลงานของ ศว. ซึ่ง ศว. ประกอบด้วย หน่วยวิจัย ๘ หน่วย และมี
ศูนย์วิจัยเครือข่ายอีก ๑ แห่ง งานของ ศว. แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ (๑) การวิจัยและพัฒนาวัสดุ และ          
(๒) วิศวกรรมและวิเคราะห์ทดสอบของวัสดุและผลิตภัณฑ์  โดยมีเทคโนโลยีหลัก เช่น การขึ้นรูปพลาสติก        
ฟิล์ม และผ้าไม่ทอ การหล่อขึ้นรูปโลหะ การปรับสภาพพ้ืนผิว การจ าลองทางวิศวกรรม การทดสอบการออกแบบ 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ วัสดุชีวภาพ เทคโนโลยีส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร สุขภาพ และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น  
ซ่ึงผลงานวิจัยที่ผ่านมาของ ศว. สวทช. สามารถน ามาร้อยเรียงเพ่ือให้เห็นถึงขีดความสามารถและคุณภาพงานวิจัย 
แล้วจึงน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ยาง ที่ ศว. มีความเป็นเลิศทางการวิจัย และมีองค์
ความรู้ด้านการลดแอมโมเนียที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดย ศว. มีผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตร แล้วจึงน าไปใช้
ประโยชน์ในการท าวัสดุใหม่เพ่ือลดการกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม   ซึ่งกว่าจะน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจได้ ต้องผ่านการวิจัยพ้ืนฐาน การออกแบบกระบวนการผลิตตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
และการทดสอบมาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายศรัณย์ฯ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(ศอ.) สวทช. ได้น าเสนอศักยภาพและความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ ศอ. ซึ่ง ศอ. ประกอบด้วย 
หน่วยวิจัย ๙ หน่วย และเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน ๒ แห่ง ซึ่ง ศอ.มีกลยุทธ์หลัก คือ ผลงานวิจัยใช้ได้จริง 
กระบวนการผลักดันผลงาน และเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับ โดยในระยะ ๕ ปีต่อไป ศอ. จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
ฐาน ๒ ด้าน คือ โปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เซนเซอร์ด้านแสง และเทคโนโลยี Terahertz 
โดยมีกลไกท างานร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ซอฟต์แวร์ออกแบบมอเตอร์ เครื่องตรวจวัดโดยใช้
เทคโนโลยีแสง อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน เป็นต้น และโปรแกรมวิทยาการสารสนเทศอัจฉริยะ จะเน้นการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านระบบสมองกลฝังตัว Big Data และแพลตฟอร์ม IoT โดยมีผลงานที่คาดว่าจะได้รับ เช่น แพลตฟอร์ม
ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทยส าหรับถอดความการประชุมในรัฐสภา เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

นางสาววรรณีฯ ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สวทช. ได้น าเสนอ
ศักยภาพและความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ ศน. ซึ่ง ศน. ประกอบด้วย หน่วยวิจัย ๕ หน่วย   
และเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศ ๙ แห่งในมหาวิทยาลัย และมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัย ๒๔ แห่งใน ๗ ประเทศ 
ผลงานของ ศน. ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ผลงานตีพิมพ์ ๕๐๐ บทความ ต้นแบบระดับอุตสาหกรรม ๑๐ ผลงาน 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ (รับรอง)            หน้า ๑๑ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

การรับจ้างวิจัย ๑๔๓ โครงการ การร่วมวิจัย ๑๓ โครงการ    การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอนุญาตใช้สิทธิ ๓๑ 
ผลงาน โดยมีการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ ๗ ของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และ
ได้รับรางวัลระดับชาติ ๑๐ รางวัล และระดับนานาชาติ ๒ รางวัล ซึ่งจากการด าเนินงานของ ศน. ในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา สามารถสร้างผลกระทบได้ประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ๓ เท่าของค่าใช้จ่ายวิจัย และมีผลงาน
ตีพิมพ์ที่มี Impact factor สูง โดยเทคโนโลยีหลักของ ศน. มี ๔ ด้าน ได้แก่ กระบวนการท าให้เป็นนาโน ระบบ
และอุปกรณ์ขนาดนาโน วัสดุนาโน และการวิเคราะห์คุณสมบัติและการมาตรฐานนาโน นอกจากนี้ นางสาววรรณีฯ 
ได้น าเสนอตัวอย่างเทคโนโลยีฐานที่ส าคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบศักยภาพและความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมของ สวทช. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. สวทช. ควรต้องปรับน้ าหนักของทิศทางการวิจัยและเป้าหมายใหม่ เพราะจากการ

ประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวว่าผลงานวิจัย
ที่ผ่านมา ไม่ตอบโจทย์ และไม่ได้น าไปใช้ในภาคการผลิตจริง เช่น ผลงานวิจัยของ สวทช. บางชิ้นสามารถเอาไปใช้
ในการผลิตในโรงงานได้ แต่บางชิ้นเป็นแค่ผลงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการ ยังไม่สามารถยกระดับไปใช้ในการผลิต
ในโรงงานได้ ซึ่งแม้ว่างบประมาณมีน้อย แต่พร้อมที่จะสนับสนุนงานวิจัยที่พร้อมน าไปผลิตในภาคเอกชนได้โดยตรง 
ดังนั้น ควรให้น้ าหนักของการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้น้อยลงในระดับที่เหมาะสม และควรต้องวางแผนงานวิจัย   
ที่สามารถต่อยอดไประดับอุตสาหกรรม จึงขอให้ สวทช. มีหน่วยงานที่คิดล่วงหน้า มองภาพอนาคตและทิศทาง
ตลาด (Market Intelligence) และวางแผนการวิจัยเชิงรุกส าหรับการผลิตสินค้าในอนาคต ไม่ใช่วิจัยเพ่ือผลิต
สินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะหาก สวทช. ไม่ท าเช่นนั้น ประเทศไทยจะไม่มีโอกาสก้าวกระโดดเหมือนประเทศ
เกาหลีใต้ จึงขอให้ สวทช. ก าหนดทิศทางการวิจัยในเชิงรุก เพ่ือที่จะทุ่มงบวิจัยได้เต็มที่ เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายวิจัยเกิน
ร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมควร
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยจัดท าข้อเสนอเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) พิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมที่จะท างานร่วมกัน หรือวางแผนต่อยอดงานวิจัยร่วมกัน 

๒. สวทช. ควรท างานในลักษณะเครือข่ายร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ที่ได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาล และมีการท างานร่วมกับเครือข่ายในต่างประเทศ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

   ๔.๒  รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) 

   รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ๔.๓  รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมทุนของ สวทช. 
   รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ   
๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช. 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 
ที่ประชุมรับทราบ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ (รับรอง)            หน้า ๑๒ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

๕.๒ เอกสารเผยแพร่ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ได้จัดเอกสารเผยแพร่ 

จ านวน ๓ รายการ คือ (๑)  10th Year Anniversary TAIST - Tokyo Tech Program  (๒) Newsletter April 2017 
Vol. 12 TAIST - Tokyo Tech และ (๓) ๗ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “นาโนเทคโนโลยี” มอก. ๒๖๙๑  (เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี เล่ม ๑ และเล่ม ๗) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๓ สรุปข่าว สวทช. ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจ าเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จ านวน ๒๔ ข่าว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 
 

 
นางสาวกรัณฑรัตน์  นาขวา 

นางสาวณัฐธยาน์  แพทย์หลักฟ้า 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐  (รับรอง)                                         หนา้ ๑๓ จาก ๑๔  
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐          

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  
 

 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  
โดยไม่มีการแก้ไข 

  

๓.๑ การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๖ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
(ฉบับทบทวน ๖.๑) ตามที่เสนอ  

 ให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ    
ที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์         
ฉบับทบทวน ๖.๑ 

 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ 
ที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ      

 ผพว. 

๓.๒ แผนการด าเนินงานและงบประมาณ สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 อนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามท่ีเสนอ 

  

๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และการทบทวนกฎบัตร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 รับทราบและเห็นชอบตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 

  

๓.๔ การแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งบริหาร (ประชุม
เฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 
 

  

๔.๑ ศักยภาพและความสามารถด้านวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรมของ สวทช. 

 รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ 
ทีป่ระชุมไปพิจารณาด าเนินการ      
 

 ผพว. 

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) 

 รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม   

๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม   



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐  (รับรอง)                                         หนา้ ๑๔ จาก ๑๔  
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐          

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

ของบริษัทร่วมทุนของ สวทช. 
๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ 
อาคาร สวทช. โยธ ี

 ฝ่ายเลขานุการฯ 

 


