
 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ (รับรอง)             หน้า ๑ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

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

     

ผู้มาประชุม 
๑. นางอรรชกา สีบุญเรือง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ  
๒. นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ 
๓. นายพสุ   โลหารชุน กรรมการ 
๔. พลเอก ถเกิงกานต์  ศรีอ าไพ กรรมการ 
๕. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ กรรมการ 
๖. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการ 
๗. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการ 
๘. นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กรรมการ 
๙. นายสุปรีดา   อดุลยานนท์     กรรมการ 
๑๐. นายด าริ   สุโขธนัง กรรมการ 
๑๑. นายเสริมสกุล   คล้ายแก้ว กรรมการ 
๑๒. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 
๑๓. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการ 
๑๔. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการ 
๑๕. นายวนัส   แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการ 
๑๖. นายรุ่งโรจน์   รังสิโยภาส กรรมการ 
๑๗. นายประพันธ์   เจริญประวัติ  กรรมการ 
๑๘. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม          
๑. นายสรนิต ศิลธรรม 
๒. นายปรเมธี  วิมลศิริ 
๓. นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา 
๔. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร์   
๕. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
๖. นายเจน น าชัยศิริ 
๗. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 

ผู้เข้าร่วมประชุม 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ (รับรอง)             หน้า ๒ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  

๑. นายรวีภัทร์ ผุดผ่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. พันเอก กานตวีร์ โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
๓. นายวิโรจน์   นรารักษ์  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๔. นางสาวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๕. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๖. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์      

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
๗. นายหริส สูตะบุตร ส านักงานกลาง สวทช. 
๘. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๙. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๐. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๑. นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๒. นางสาววิราภรณ์  มงคลไชยสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๓. นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๔. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๕. นางสุวิภา  วรรณสาธพ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๖. นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๗. นางอ้อมใจ  ไทรเมฆ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๘. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๙. นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๐. นางพัชรียา  กุลานุช ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๑. นางสุณี มากวิสัย ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๒. นางสาวนุชจรินทร์ รัชชุกูล ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๓. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๔. นางณภัทรธมนต์  ภูวศิษฎ์เบญจภา ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๕. นางสาวกรัณฑรัตน์ นาขวา ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๖. นางสาวนิภา  ประดิษฐ์เทียมผล ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๗. นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ฉายา ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๘. นางประสานสุข ชุนถนอม ส านักงานกลาง สวทช 
๒๙. นางสาวณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๐. นางสาวมนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๑. นางสาวสุปรียา  ตีระพิมลจันทร์  ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๒. นางสาวสุภัทรา โพธิเดช ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๓. นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๓๔. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๓๕. นายศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร  ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๓๖. นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๓๗. นางวันทนีย์ พันธชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๓๘. นางณิชาภัทร กอพัฒนาชัยเจริญ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ (รับรอง)             หน้า ๓ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  

๓๙. นางพัชรี  กุลปวีณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. 
  ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้อนุมัติการ

แต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กวทช. ทดแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
โดย กวทช. ชุดนี้ มีวาระด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐  โดยมีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทดแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งหมดวาระ จ านวน ๖ ท่าน ได้แก่ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา  นายด าริ สุโขธนัง  
นายพสุ โลหารชุน  นายสุปรีดา อดุลยานนท์  นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์  และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว 

จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าความหลากหลายในประสบการณ์ของ กวทช. แต่ละท่านจะน ามาสู่การผลักดันนโยบายการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไป   

๒. ขอแสดงความยินดีกับ กวทช. ในโอกาสที่รับต าแหน่งใหม่ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ดังนี้ 
๑. นายเข็มชัย  ชุติวงศ ์รองอัยการสูงสุด เป็น อัยการสูงสุด 
๒. นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ BOI เป็น เลขาธิการ BOI 
๓. นายพสุ  โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

๓. การจัดงาน Thai Tech EXPO 2017 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน “Thai Tech EXPO 2017”  ระหว่างวันที่ 

๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ฮอลล์ ๑๐๕ – ๑๐๖ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ       
งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด : “เทคโนโลยีไทย...ก้าวไกล สู่ ไทยแลนด์ ๔.๐” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” 
รวมทั้งเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทย      
เพ่ือต่อยอดการค้าในเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นการรวมงานใหญ่ประจ าปี ๓ งาน คืองาน (๑) Thailand Tech Show 2017 
(๒) Thailand 4.0 Technology Cluster แสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จ านวน ๖ คลัส
เตอร์ และ  (๓) TechoMart  เพ่ือน าเสนอผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมถึง
บริการต่างๆ ของ ๑๕ หน่วยงาน ภายในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงขอเรียนเชิญ กวทช. เข้าร่วมชมงาน Thai 
Tech EXPO 2017  ในช่วงวันดังกล่าว 

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในคราวการประชุมสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี            
เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใช้การวิจัย



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ (รับรอง)             หน้า ๔ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  

และนวัตกรรมเป็นก าลังอ านาจแห่งชาติ เพ่ือก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน ๒๐ ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้งเห็นชอบร่างแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะต้องไปด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการให้ละเอียดชัดเจนเพ่ือจะ
ได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ าให้มีการ
พัฒนาคนให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง  ดังนั้น สวทช. ควรเร่ง
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงาน  

การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ กวทช. ชุดเดิมพิจารณา โดยจะครบ
ก าหนดการพิจารณาแจ้งรับรองรายงานการประชุมภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอเสนอที่ประชุม       
เพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องประเด็นเสวนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓.๑  Deep Learning, The Driver of Modern Artificial Intelligence 

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ให้ความส าคัญกับ ๕ 
ประเด็นมุ่งเน้น และ 3 Integrated Platform เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ โดยมีประเด็นมุ่งเน้น ได้แก่ (๑) อาหารเพ่ือ
อนาคต (๒) ระบบขนส่งสมัยใหม่ (๓) สุขภาพและคุณภาพชีวิต (๔) เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ และ         
(๕) นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรยั่งยืน นอกจากนั้น  ได้น าเทคโนโลยีฐานของแต่ละศูนย์มาบูรณาการ ๓ ส่วน ได้แก่ 
เซนเซอร์ High Performance Computing (HPC) & Data Analytics และวัสดุชีวภาพ ในวันนี้ จึงขอน าเสนอ
เทคโนโลยีฐาน HPC เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับ Artificial Intelligence (AI) มาน าเสนอ ซึ่งมี ศอ. สวทช. 
เป็นผู้ดูแล โดยมีศูนย์อ่ืนๆ มาใช้งานร่วมกัน เช่น ศช. สวทช. ที่ใช้ในงานวิจัยโอมิกส์ และ ศอ. ยังได้ใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐที่มีจ านวนมาก ทั้งนี้ ขอให้นายชัยฯ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด 

นายชัยฯ ผู้อ านวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์  ศอ. 
สวทช. น าเสนองานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี Deep Learning ที่เป็นหัวใจของเทคโนโลยี Artificial Intelligence 
(AI) ซึ่งได้รับความสนใจมากในขณะนี้ เทคโนโลยีนี้เกิดจากแรงจูงใจที่ต้องการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก     
โดย ศอ. ได้ท างานร่วมกับพันธมิตรหลายหน่วยงานเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของ สวทช. เช่น ข้อมูล
การจราจร ซึ่งได้จากภาพต่อเนื่องจาก CCTV เข้ามาตลอด และข้อมูลด้านการเงินจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
จ ากัด ซึ่ง สวทช. สามารถใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค ซึ่งในต่างประเทศ เริ่มมีการ
แบ่งแยกกลุ่มผู้จับจ่ายเพ่ือก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายของคนแต่ละกลุ่ม จึงได้น าเอาเทคโนโลยี Data Analytics เข้า
มาใช้ในการจัดการผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม นอกจากนั้น สวทช. ยังได้รับข้อมูล



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ (รับรอง)             หน้า ๕ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  

เกี่ยวกับการจัดการพลังงานที่มาจากเซนเซอร์จ านวนมาก เช่น ข้อมูลจากเขื่อนที่ติดเซนเซอร์เพ่ือติดตามและแจ้ง
เหตุ และข้อมูลสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง ศอ. สวทช. ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ  

เทคโนโลยี Machine Learning เกิดจากการที่มีข้อมูลมหาศาลเกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ แต่ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์อาจไม่สามารถจัดการได้ ต้องการเครื่องมือช่วยการ
วิเคราะห์ จึงเกิด Machine Learning เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแยกแยะคุณลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ แล้วเรียนรู้
ข้อมูลจากตัวอย่างจ านวนมาก ซึ่ง Machine Learning เป็นส่วนหนึ่งของ AI ที่มีวิธีการคิดเลียนแบบสมองมนุษย์
ส่วนที่มีปมประสาท โดยการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีอัลกอริทึมส่งต่อสัญญาณไปในปมประสาทอ่ืน ๆ ซึ่งการเชื่อมต่อปม
ประสาทได้พัฒนาและขยายขึ้นไปเรื่อยๆ หลายชั้น เพ่ือแยกแยะสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น จนในปัจจุบัน เกิดเป็น
เทคโนโลยี Deep Learning ที่คิดการเลียนแบบสมองมนุษย์ที่ซับซ้อนที่สุด ซึ่งต้องใช้ปมประสาทจ านวนหลายชั้นมาก
ในการจ า เช่น การจดจ าใบหน้าของคน ซึ่งปมประสาทชั้นแรกต้องจ าขอบและสี และส่งต่อไปชั้นถัดไปที่แยกแยะ
ตา ปาก และอวัยวะอ่ืนๆ และส่งต่อไปยังชั้นถัดไปที่จ ารูปหน้า  

เทคโนโลยี Deep Learning พัฒนามาจากเทคโนโลยี Neural network ที่มีใช้ตั้งแต่
ปี ค.ศ. ๑๙๔๓ แต่ยังพัฒนาไม่ส าเร็จในขณะนั้น เพราะการฝึกฝนให้จดจ ายังไม่แม่นย าโดยเฉพาะเวลาแยกหน้าคน
ที่คล้ายกัน และการค านวณท่ีต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ในปัจจุบัน มีการฝึกฝนทีละส่วน
แล้วน ามาต่อกันจนท าให้จดจ าแบบซับซ้อนได้ ประกอบกับมีข้อมูลจ านวนมากและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้ AI ส่วนที่เป็น Deep Learning เกิดขึ้นได้ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึ่งมีการสร้าง Deep 
Learning ขึ้นมาหลายตัว ซึ่งต้องถูกฝึกฝนจ านวนมหาศาล เช่น เกม Alpha Go ที่เห็นกระดานโกะมากกว่า ๑ 
ล้านครั้ง และในชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน มีหลายสิ่งที่มี Deep Learning แฝงอยู่ เช่น ภาพที่อัพโหลดไปใน 
Microsoft และการตอบโต้กับมนุษย์ท่ีสามารถตอบค าถามต่างๆ ได้ 

ศอ. สวทช. ได้น าเทคโนโลยี Deep Learning มาท าการวิจัยหลายชิ้น เช่น Speech 
to Text ซึ่งสามารถท าความถูกต้องได้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ใกล้เคียงกับสิ่งที่พัฒนาจากบริษัทข้ามชาติ การท านายเวลา
รถเมล์ที่จะเข้าป้ายรถเมล์ ข้อมูลเครดิตการ์ด การแปลงลายมือเป็นตัวหนังสือ และการตัดค าภาษาไทย เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อประเทศ ยังต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
GPU และ Storage รวมทั้งบุคลากรเพ่ิมขึ้น จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องสร้างบุคลากรให้พอเพียงต่อความ
ต้องการของประเทศ  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางกลยุทธ์ในการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
๑. สนับสนุน สวทช. ในการพัฒนาเทคโนโลยี Deep Learning และการพัฒนา

บุคลากรด้านนี้ เพ่ือรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยอาจตั้งเป็น 
Charter University เพ่ือเตรียมคนเข้าสู่อุตสาหกรรมให้เร็วที่สุด โดยการดึงดูด
บริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาตั้งบริษัทหรือท าโครงการขนาด
ใหญ่ในไทย แล้วส่งคนไทยเข้าไปเรียนรู้ในบริษัทหรือโครงการ ซึ่งอาจร่วมมือกับ
อุตสาหกรรมที่มี pain point โดยเฉพาะภาคบริการ หรือน าคนจากอุตสาหกรรม
เข้ามาเทรนในหน่วยวิจัย  

๒. เสนอให้  สวทช. เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย AI ในรูปแบบ consortium       
ซึ่ง สกว. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมสนับสนุน เพราะที่ผ่านมา สกว. ได้ให้
ทุนมหาวิทยาลัยหลายแห่งในเรื่องนี้ จึงอยากให้ระดมคนที่ท าเรื่องนี้ท างาน
ร่วมกันเป็นทีม โดย สวทช. อาจท างานแบบ Open Innovation ที่ท างานและ



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ (รับรอง)             หน้า ๖ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  

ลงทุนร่วมกับเอกชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการน าข้อมูลของภาคเอกชน
มาท า Deep Learning และให้ภาคเอกชนส่งบุคลากรมาร่วมในห้องปฏิบัติการ
เพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยี และอาจเชิญให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริจาคเข้ามาเพ่ือ
สนับสนุนโครงการนี้ โดยอาจจัดท าโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น การ
ท่องเที่ยว และสาธารณสุข เริ่มจากท างานที่เป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัย เช่น 
Video Analytics จากข้อมูล CCTV เป็นต้น ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโจทย์ที่
ต้องการน าเทคโน โลยีนี้ มาใช้ เช่นกัน  จึ งขอเสนอตัวเป็นส่ วนหนึ่ งของ 
Consortium โดยก่อนการจัดตั้ง Consortium สวทช. ควรวิเคราะห์ต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ AI ของไทยในเวทีโลก และวิเคราะห์ SWOT แล้วจึงจัดท าแผน
กลยุทธ์ เพ่ือให้เห็นภาพใหญ่ ซึ่งบริษัทไทยหลายแห่งสนใจที่จะน าเทคโนโลยีมา
ใช้อยู่แล้ว จึงควรต้องหาประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับร่วมกัน โดยจะต้องเขียน 
Charter ของ Consortium เพ่ือชวนผู้สนใจเข้าร่วม แล้วจึงเริ่มต้นด าเนินการ
จัดตั้ง 

๓. การจัดตั้ง Consortium ควรท าใน ๒ รูปแบบ ขึ้นกับระยะของการพัฒนา
เทคโนโลยี แบ่งเป็น (๑) ระยะ Pre-competitive ที่เป็นงานวิจัยพ้ืนฐานที่ใช้
ร่วมกันได้โดยทั่วไป อาจดึงการสนับสนุนจากภาคเอกชนโดยแรงจูงใจทางภาษี
จากเงินบริจาค และ (๒) ระยะ Competitive ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีโจทย์การใช้ 
AI เพ่ือแก้ pain point ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน      
ซึ่งหากบริษัทเอกชนต้องการท าเรื่องเฉพาะที่อาจเป็นความลับ จะต้องแยก
นักวิจัยท างานร่วมกับแต่ละบริษัท เพ่ือป้องกันความลับรั่วไหล ซึ่งในช่วงนี้ 
บริษัทเอกชนควรร่วมลงเงินใน Consortium มากกว่าช่วง Pre-competitive  

๔. การก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมมีโจทย์ที่ต้องท า Data Analytics 
เช่น ในการท าโครงการ Spearhead ต้องการวิเคราะห์ว่ าหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัยใดที่เก่งในเรื่องที่เก่ียวข้อง ซึ่งควรต้องท า Data Analytics  

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

๔.๒ รายงานผลการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ
และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๑ (I - CREATe 2017) ระหว่าง
วันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ (รับรอง)             หน้า ๗ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๕.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)  ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวส่งผลให้องค์ประกอบของอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่แต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช.  
หลายท่านขาดคุณสมบัติ ประกอบกับคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด ใกล้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  โดยคณะ 
อนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้งสองชุด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ      
ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบตามข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้
มีอ านาจหน้าที่ และวาระในการด ารงต าแหน่งตามความในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

๑. นายเดชาภิวัฒน์  ณ  สงขลา  เป็น ประธาน 
๒. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ   เป็น รองประธาน 
๓. นายประพันธ์   เจริญประวัติ  เป็น อนุกรรมการ 
๔. นายวีระชัย  เชาว์ชาญกิจ  เป็น อนุกรรมการ 
๕. นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข   เป็น อนุกรรมการ 
๖. นายกอปร  กฤตยากีรณ   เป็น อนุกรรมการ 
๗. นายเข็มชัย  ชุติวงศ ์   เป็น อนุกรรมการ 
๘. รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่รับผิดชอบด้านการเงิน 
 และการบัญชี  เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ 
๙. ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ กวทช .  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

๑. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็น ประธานอนุกรรมการ 

๒. พลเอก ถเกิงกานต์  ศรีอ าไพ เป็น อนุกรรมการ   
๓. นายประพันธ์  เจริญประวัติ เป็น อนุกรรมการ   
๔. นายโอภาส  เขียววิชัย เป็น อนุกรรมการ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ (รับรอง)             หน้า ๘ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  

๕. นางยุพา  บัวธรา เป็น อนุกรรมการ 
๖. นายธีราวุฒิ  คงปรีชา เป็น อนุกรรมการ 
๗. นายมนูญ  สรรค์คุณากร เป็น อนุกรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรม 
 และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็น อนุกรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะ 
 และวัสดุแห่งชาติ เป็น อนุกรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็น อนุกรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  เป็น อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี  เป็น อนุกรรมการ 
๑๓. ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ  

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน 
 และพนักงานโครงการ เป็น อนุกรรมการ 
๑๔. ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ  

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน 
 และพนักงานโครงการ เป็น อนุกรรมการ 
๑๕. นายกสโมสรส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็น อนุกรรมการ 
๑๖. รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่รับผิดชอบด้าน 
 บริหารงานบุคคล เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ตามองค์ประกอบที่เสนอ โดยให้มีผลถัดจากวันที่ กวทช. มีมติ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม   
๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระใน

การด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ และมี
อ านาจหน้าที่ตามความในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล วาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ และให้มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อบังคับ กวทช. 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘   

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ   
๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ (รับรอง)             หน้า ๙ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช. 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 
ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๒ สรุปข่าว สวทช. ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจ าเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑๒ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จ านวน ๒๓ ข่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
นางสาวกรัณฑรัตน์  นาขวา 

นางสาวณัฐธยาน์  แพทย์หลักฟ้า 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ (รับรอง)                                         หนา้ ๑๐ จาก ๑๑  
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐          

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๒ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  รับทราบ   
๓.๑ Deep Learning, The Driver of Modern 

Artificial Intelligence 
 รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ       

ที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 ผพว. 
 ผศอ. 
 ผู้อ านวยการหน่วยวิจัย

วิทยาการสื่อสารของ
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
ศอ. 

๔.๑ รายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

 รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  

๔.๒ รายงานผลการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่องวิศวกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๑ (I - CREATe 
2017) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  

๕.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบตามท่ี
เสนอ และมีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อบังคับ 
กวทช. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับ
ที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงาน

 จัดท าค าสัง่ฯ 
 เสนอประธานฯ ลงนามในค าสั่งฯ 

 ผอ.ฝ่ายกฎหมาย 
 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ (รับรอง)                                         หนา้ ๑๑ จาก ๑๑  
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐          

 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

บุคคล วาระในการด ารงต าแหน่ง  ๒ ปี มีผลตั้งแต่
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบ
ตามท่ีเสนอ และให้มีอ านาจหน้าที่ตามความใน
ข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   
พ.ศ. ๒๕๕๘   

๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่     
๙/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร 
สวทช. โยธ ี

 ฝ่ายเลขานุการฯ 

 


