
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

ณ หองประชุมออดิทอเรียม ช้ัน ๑ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย  

๑๓๒ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

      

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระพงษ แพสุวรรณ 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 

๓. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ 

๔. นายวุฒิชัย กปลกาญจน กรรมการ 

๕. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๖. นายวิษณุ ธรรมลิขิตกุล กรรมการ  

๗. นายอภิชาต  จงสกุล   กรรมการ  

๘. นายขวัญชัย วงศนิติกร กรรมการ 

๙. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๐. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการ 

๑๑. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ 

๑๒. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการ 

๑๓. นายนิจศิริ เรืองรังษี กรรมการ 

๑๔. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูไมเขาประชุม      

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

๒. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ  

๓. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ  

๔. นายศักรินทร ภูมิรัตน  

๕. นายสทุธิพร  จิตตมิตรภาพ   

๖. นายสุเมธ ตันติเวชกุล 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



๗. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  

๘. นายสุพันธุ  มงคลสุธี 

๙. นายอิสระ วองกุศลกิจ 

๑๐. นายกานต   ตระกูลฮุน 

๑๑. นายชนิตร ชาญชัยณรงค  

รายนามผูเขารวมประชุม  

๑. นายพานิช เหลาศิริรรัตน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นางสาวเสาวณี มุสิแดง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. นายดําริ สุโขธนัง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๔. นายเชาวลิต   ลิ้มมณีวิจิตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๕. นายรุงโรจน   กมลเดชเดชา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๖. นายวรวรงค  รักเรืองเดช กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๗. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๘. นายปยะเทพ  ปุรณะ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๙. นายพรรคธาดา  ตรีรัตนพิทักษ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑๐. นางสาวพัชรนรี  ธนาคุณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑๑. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย บริษัท น้ําตาลมิตรผล  จํากัด 

๑๒. นางวิไลพร  เจตนจันทร บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

๑๓. นายธงชัย   อานันโทไทย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๔. นายชนินทร  เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๕. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นายเจนกฤษณ  คณาธารณา สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางลดาวัลย  สันทรานันท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๒ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



๒๗. นายนคร  จันทศร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางสุกัลยา  ฤกษสมุทร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวนุชจรินทร  รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางศันสนีย  ฮวบสมบูรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางธีรนิตย  รัตนวราห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางธัญพร  หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางจันทรธิรา  มงคลวัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางนพรัตน  สภุสิทธิ์มงคล สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางหงษสุดา  สอนกลิ่น สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๖. นายธนยศ  พงษลิขิตพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๗. นางสาววีรยา  จุลมณีวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๘. นางฐิติวรรณ  อินตรา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๙. นายวัฒนา  สมานจิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๐. นายชยากร  ปยะบัณฑิตกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๑. นายสมฤทธิ์  พุทธันบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๒. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๓. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๔. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๕. นายวราพงษ  เทพศิลา สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๖. นางสาวกัญญวิมว กีรติกร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 

๕๗. นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช. 

๕๘. นางสาวสุมิตรา  จรสโรจนกุล ศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช. 

๕๙. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๓ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



๖๐. นายกนกเวทย  ตั้งพิมลรัตน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 

๖๑. นายศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 

๖๒. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย-ลาว  

เ ม่ือวันท่ี ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประธานฯ พรอมคณะผูบริหารกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเขารวมประชุมระดับรัฐมนตรี วาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไทย-ลาว ครั้งท่ี ๖ ซ่ึงไดรับการตอนรับจาก ศ.ดร.บอเวียงคํา วงดาลา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) พรอมรวมลงนาม

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับ ศ.ดร.บอเวียงคํา  

วงดาลา ครอบคลุมใน ๑๔ สาขา เพ่ือสรางความตระหนักถึงความสําคัญดานวิทยาศาสตร โดยความรวมมือ

ครั้งนี้ สามารถชวยผลักดันใหเกิดแผนการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรท่ี สปป.ลาว. ไดในอนาคต และสงผล 

ตอสัมพันธไมตรีและความรวมมือในการขับเคลื่อน วทน. ของท้ังสองประเทศ 

ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ศ.ดร. บอเวียงคํา วงดาลา รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สปป.ลาว ไดเดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมผลการดําเนินงานของ  

หนวยงานตางๆ ภายในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ดานตางๆ ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับ สปป. ลาว ตอไป 

๒. การประกาศผลสํารวจ ๑๐ ขาวดัง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป ๒๕๕๗  

เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  ประธานฯ ไดเปนประธานประกาศผลการจัดอันดับ ๑๐ ขาวดัง

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร ซอยรางน้ํา 

กรุงเทพฯ ซ่ึงจัดโดย สวทช. เพ่ือสงเสริมและยกระดับความรู ความเขาใจขาวสารวิทยาศาสตรใหประชาชน

คนไทยเขาถึงเหตุและผลหลักการบทพิสูจนบนพ้ืนฐานความเปนจริง โดยไมหลงเชื่อขาวสารงมงายในสิ่งท่ี

พิสูจน ไม ได  ท้ังนี้ภายในงานได เปดตัวผลงานวิจัยสุดเจง “เลนสทวิทรรศนแบบพกพาและเชื่อมตอ 

สมารทโฟนเปนกลองจุลทรรศน” ซ่ึงมีกําลังขยายมากถึง ๑๐๐ เทา ซ่ึงคิดคนโดยนักวิจัยเนคเทค สวทช.  

เปนครั้งแรก 

สําหรับผลท่ีไดจากการสํารวจในป ๒๕๕๗ ไดสะทอนใหเห็นวาคนสวนใหญยังคงใหความสนใจ 

กับขาวใกลตัวท่ีมีผลกระทบท้ังตอชีวิตของตนเองและชุมชนใกลเคียง ท่ีมีขอมูลทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนองคความรูสอดแทรกอยูในทุกขาว และถือวาเปนความสําเร็จของแวดวงวิทยาศาสตรของไทย

ติดอยูใน ๑๐ อันดับขาวดวย ไดแก (๑)  อีโบลาไวรัส...ไวรัสอันตราย (๒) ศิริราช คิดคนแอนติบอดีตานโรค

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๔ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



ไขเลือดออก “อีโบลา”  (๓)  ไฟโหมไหมบอขยะสมุทรปราการ ควันดําคลุง กระทบชาวบาน  (๔) เจาะสมตําถาด

อรอย...แฝงอันตราย ดวยรูปลักษณท่ีแปลกใหมจึงทําให “สมตําถาด” กลายเปนกระแสที่ไดรับความนิยม 

ในเวลาอันรวดเร็ว  (๕) นักวิชาการชี้แผนดินไหวเชียงรายแรงสุดในรอบพันป ในชวงเย็น เม่ือวันท่ี ๕ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ ไดเกิดแผนดินไหวระดับ ๖.๓ ริกเตอร  (๖) อันตรายใช “ทิชชู” ซับน้ํามันอาหาร เจอสารกอมะเร็ง-

โซดาไฟ  (๗) ๘ ตุลาชวนจับตาจันทรุปราคาเต็มดวงในวันออกพรรษา ปรากฏการณจันทรุปราคาเต็มดวง 

ในคืนวันออกพรรษาเม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (๘) สง ๒ นักวิทยหญิงไทยลุยสํารวจข้ัวโลกใต สมเด็จ 

พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริและทรงสนับสนุน ๒ นักวิจัยหญิงไทยรวมเดินทาง

สํารวจและวิจัยข้ัวโลกใต (๙) ดาวเสารใกลโลกมากท่ีสุดในรอบป ในคืนวันเสารท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ดาวเสารไดโคจรมาอยูในตําแหนงตรงขามกับดวงอาทิตย และ (๑๐) “พิรดา” วาท่ีมนุษยอวกาศหญิงไทย 

คนแรก "พิรดา เตชะวิจิตร" นักพัฒนานวัตกรรมจาก GISTDA ควาสุดยอดหญิงไทยคนแรกท่ีไดรับการคัดเลือก

ใหเปน ๑ ใน ๒๓ คน จากผูสมัคร ๑๐๗ คนท่ัวโลก  

๓. โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนขาวอินทรีย 

เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประธานฯ พรอมดวยนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผูชวยรัฐมนตรี

ประจํากระทรวงวิทยาศาสตรฯ และผูอํานวยการ สวทช. ไดเดินทางลงพ้ืนท่ีตําบลน้ําออม อําเภอคอวัง 

จังหวัดยโสธร เพ่ือตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานของเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน 

น้ําออม ท่ีไดนําความรูและความเขาใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือจัดการแปลงนาใหได

มาตรฐานตามขอกําหนดของเกษตรอินทรีย โดยจัดทําโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

ขาวอินทรียข้ึน เพ่ือสนับสนุนและใหความรูแกเกษตรกรผานการฝกอบรม  

โดยความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน

ไดรับการสนับสนุนจากทีมนักวิจัยของเนคเทค สวทช. ซ่ึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตรแบบ

พกพา (Thailand Agriculture Mobile Information System) หรือ TAMIS ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหกับเจาหนาท่ีในการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยนําคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) มาใช

แทนฟอรมกระดาษแบบเดิม ระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้จะเขามาชวยเจาหนาท่ีตั้งแตการลงทะเบียนเกษตรกรดวย

บัตรประชาชนแบบ Smart Card พรอมท้ังยังสามารถเก็บพิกัด GPS ของแปลงเพาะปลูกได  

นอกจากนี้ ประธานฯ ไดแจงท่ีประชุมวา จากการเยี่ยมชมผลงานและนิทรรศการของ สวทช. 

พบวา สวทช. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) ท่ีหาไดยากในภูมิภาคอาเซียน ท้ังนี้ จะตองสรางแรงจูงใจ 

เชน มาตรการสงเสริมการใหสิทธิประโยชนทางภาษี  ๓๐๐% เพ่ือใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม 

ในการวิจัยและพัฒนากับ สวทช. รวมถึงการดึงดูดใหภาคเอกชนเขามาสรางหองปฏิบัติการวิจัยและโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (อวท.) เชนเดียวกับกลุมบริษัทในเครือเบทาโกร  

ซ่ึงจะทําให อวท. เปน Innovation Park ท่ีสมบูรณท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศไทยและแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ท้ังนี้ ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ในชวงระยะเวลา ๓ ปท่ีผานมา ภาคเอกชนไดใหความสําคัญ

ดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน มีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการวิจัยเพ่ือใหมีการทํางานท่ีเชื่อมโยงกับ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๕ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ เชน บริษัทในกลุม SCG ไดมีการตั้งเปาหมายงบประมาณดานการวิจัย

และพัฒนามากกวา ๖,๐๐๐ ลานบาท ซ่ึงถือวาเปนโอกาสท่ีดีในอนาคต  

อนึ่ง นายทวีศักด์ิฯ กรรมการและเลขานุการ แจงใหท่ีประชุมทราบวา เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม 

๒๕๕๘ ไดมีการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  

ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ในฐานะหัวหนาคณะรักษา 

ความสงบแหงชาติ เปนประธานฯ ตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี  

๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ซ่ึงมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. รวมเปนกรรมการ ไดแก (๑) นายอาคม  

เติมพิทยาไพสิฐ (๒) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (๓) นายศักรินทร ภูมิรัตน (๔) นายสุทธิพร จิตตมิตรภาพ และ 

(๕) นายกานต  ตระกูลฮุน โดยท่ีประชุมไดหารือแนวทางการจัดการและพัฒนาระบบนวัตกรรมของไทย  

ในการแกไขปญหาความทับซอนของหนวยงาน การมีผลงานวิจัยข้ึนหิ้งจํานวนมากท่ียังไมไดนํามาใช

ประโยชน  การขาดกลไกเชื่อมโยงระหวางผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการแปลงผลงานไปสูเชิงพาณิชย 

ท่ีเปนตัวขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของไทยรวมท้ังการสรางตลาดภาครัฐเพ่ือรองรับนวัตกรรมท่ีพัฒนา 

โดยภาคเอกชน ซ่ึงเปนปญหาหลักท่ีทําใหประเทศไทยติดกับดักรายไดปานกลาง และไมสามารถกาวไปสูการเปน

ประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยนายกรัฐมนตรีเนนใหโครงการขนาดใหญของรัฐตองใชนวัตกรรมไทย เพ่ือสราง

ความสามารถในการแขงขัน พรอมเรงรัดปรับปรุงกระบวนการสงเสริมนวัตกรรมผานมาตรการภาษี 

ใหคลองตัวกวาเดิม เพ่ือกระตุนใหเอกชนใชสิทธิ์ประโยชนมากข้ึน ซ่ึงท่ีประชุมไดเห็นชอบใหมีการจัดต้ัง

คณะอนุกรรมการจัดทําขอเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย เพ่ือศึกษาสถานภาพ ปญหา มาตรการ

เรงดวน  และจัดทําขอเสนอแนะการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ตลอดจนกลไกการเชื่อมโยงโครงการลงทุน

ขนาดใหญของประเทศและตลาดภาครัฐ เขากับการพัฒนาความเขมแข็งของภาคผลิตและบริการ เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตของผูประกอบการไทยใหแขงขันกับนานาประเทศไดอยางยั่งยืน และมุงสูการเปนประเทศท่ีขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรม โดยจัดตั้งโครงการวิจัยขนาดใหญ  (Grand Challenges) ท่ีมีพลังรวมกันระหวางนักวิจัย 

ท่ัวประเทศและรวมกับตางประเทศ ซ่ึงแตงต้ังรองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ) เปนประธาน

อนุกรรมการฯ พรอมดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมเปนอนุกรรมการฯ ท้ังนี้ ไดมอบหมาย

ใหรองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) รับไปดําเนินการรวมกับกระทรวงการคลัง และเห็นชอบ 

ในหลักการใหเรงรัดการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา สําหรับเงินบริจาคเขากองทุน 

ท่ีเก่ียวของกับการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหรวดเร็วข้ึน เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการรับผิดชอบ

สังคมของภาคเอกชน ลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับความสามารถของ SMEs ชุมชนและสังคมผาน 

งานวิจัย ท่ีชวยทําใหบรรลุเปาหมายในการเพ่ิมคาใชจายวิจัยและพัฒนาเปน ๑% ของ GDP ในสวนของ 

การสรางตลาดนวัตกรรมภาครัฐ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการนําผลงานวิจัยและพัฒนามาใชประโยชน 

ภาคเศรษฐกิจ แตจําเปนตองใชเงินลงทุนมหาศาลเพ่ือลด “งานวิจัยข้ึนหิ้ง” และเพ่ิมชองทางใหหนวยงาน 

ท่ีเปนผูซ้ือหรือรับผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย  

นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะทํางานกําหนดความตองการของภาครัฐ 

ท่ีสามารถใชสินคาและนวัตกรรมไทย โดยมีผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปนประธานฯ และคณะทํางาน

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๖ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



จัดทําขอเสนอนโยบายการสรางตลาดสินคานวัตกรรมในหนวยงานภาครัฐ โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

เปนประธานฯ เพ่ือใหมีการดําเนินมาตรการเรงดวนในการแกไขระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ของสํานัก

นายกรัฐมนตรี โดยควรมีการระบุใหสินคาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานภายในประเทศ สามารถจัดซ้ือจัดจาง

สินคาท่ีมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดโดย“วิธีพิเศษ” โดยใหครอบคลุมถึงพัสดุหรือสินคาท่ีมีการทํา

นวัตกรรมในประเทศท่ีมีสมรรถนะเชิงเทคนิคตรงตามการใชงาน มีมาตรฐานเทียบเคียง มีความปลอดภัย 

และเปนประโยชนตอหนวยงานราชการ ท้ังนี้ ใหมีการรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

การพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ใน ๑ เดือนขางหนา ซ่ึงจะมีการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาการพัฒนา

ระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ในวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

อนึ่ง ประธานฯ มีขอสังเกตวา ปจจุบันประเทศญี่ปุนมีการขยายฐานธุรกิจ SMEs เขามา 

ในประเทศไทยเปนจํานวนมาก และใชประเทศไทยเปนฐานการเชื่อมโยงการลงทุน ดังนั้น ประเทศไทย

จะตองสรางความเขมแข็งและกําหนด Position ใหมีความชัดเจน เพ่ือไมทําใหธุรกิจ SMEs ประเทศไทย

ไดรับความเสียหายและเสียโอกาส เนื่องจากมีธุรกิจ SMEs จากตางประเทศเขามาทดแทน  ซ่ึงหากประเทศไทย 

มี Position และระบบการบริหารจัดการท่ีดี อาจจะเปนโอกาสท่ีทําใหมี Technology Transfer จาก

ตางประเทศ ท้ังนี้ จะตองมีการหารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือหารูปแบบการทํางานท่ีเหมาะสมตอไป  

โดย สวทช. อาจจะพิจารณาเชิญชวนผูประกอบการธุรกิจ SMEs ของประเทศไทยและจากตางประเทศ 

เขามาใช Facilities ท่ีมีอยูภายใน อวท. เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกัน    

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว  

ปรากฏวาไมมีกรรมการขอแกไข จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 

เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข  

วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ ความคืบหนาโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ  

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ในการประชุมครั้งนี้ สวทช. ไดนําเสนอความคืบหนาโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบ

ขนสงทางรางแหงชาติ  เ พ่ือรับขอเสนอแนะ และแนวทางในการดําเนินงานจากท่ีประชุม กวทช .  

โดยในป ๒๕๕๒ กระทรวงคมนาคมและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย รมว.วท. (คุณหญิง กัลยา 

โสภณพณิช) เห็นชอบในหลักการรวมกันท่ีจะเพ่ิมระดับความสามารถของอุตสาหกรรมในประเทศ โดยได

แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการถายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟาสูอุตสาหกรรมไทย โดยมีกระทรวง

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๗ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



คมนาคมเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ  กระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานสนับสนุนขอมูล 

เรื่องขีดความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีจากตางประเทศของผูประกอบการไทย และกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานสนับสนุนดานเทคโนโลยีและบุคลากรชั้นสูง  

ในคราวการประชุมคณะกรรมการรวมรัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เปนประธาน 

ท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมกันศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการขนสงทางราง และอุตสาหกรรม

เก่ียวเนื่องของประเทศไทย โดยใหพิจารณาถึงโครงสรางองคประกอบของสถาบัน บทบาท และหนาท่ี 

ใหชัดเจน และในคราวการประชุม กรอ. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ และ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ท่ีประชุมยังไมเห็นชอบขอเสนอตามท่ีกระทรวง

อุตสาหกรรมเสนอตอท่ีประชุม กรอ. คือ (๑) ใหความเห็นชอบกับ (ราง) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบ

ขนสงทางรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องของประเทศไทย (๒) ใหความเห็นชอบกับแนวทางการกําหนด

หลักเกณฑเง่ือนไขในการสงเสริมใหเอกชนเขารวมพัฒนาอุตสาหกรรมการขนสงระบบรางของประเทศไทย 

และ (๓) อนุ มัติแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบขนสงทางรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง  

โดยท่ีประชุมไดมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. 

รับไปพิจารณาเพ่ิมเติม และปรับปรุงขอมูลเพ่ือสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนสงระบบราง  

และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง ตามความเห็นของ กรอ. ใหชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนั้น สวทช. รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) จึงไดดําเนินการโครงการ 

นํารอง “โครงการพัฒนาระบบขนสงทางรางและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องของประเทศไทย” ตั้งแต  

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ท้ังนี้ ขอใหนายนครฯ เปนผูชี้แจงในรายละเอียด 

นายนครฯ ท่ีปรึกษาผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะผูอํานวยการโครงการพัฒนาระบบขนสง 

ทางรางและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องของประเทศไทย และอดีตรองผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย  

เรียนท่ีประชุมวา ปญหาในการพัฒนาระบบขนสงทางรางของประเทศ คือ เรื่องขีดความสามารถในการ

พ่ึงตนเองดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาขาดความยั่งยืน ตองใชจายเงินงบประมาณ

เปนจํานวนมากในการซ้ือสินคาจากตางประเทศ เสียโอกาสในการสรางงาน สรางรายไดใหกับคนไทย  

เสียโอกาสในการยกระดับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตดานระบบขนสงทางรางและขาดความรู 

และทักษะท่ีพอเพียงในการบริหารการเดินรถและซอมบํารุงอยางมีประสิทธิภาพ โดยจากป ๒๕๕๓ จนถึง

ปจจุบันโครงการพัฒนาระบบขนสงทางรางฯ ไดดําเนินการครอบคลุมในสวนตางๆ ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมระบบขนสงทางราง (วศร.) เปนโครงการผลิต 

“เมล็ดพันธุ” (Training Course for the Engineering Trainers) ซ่ึงจะขยายผลการดําเนินงานไปสู 

ภาคสวนตางๆ  โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวทน. มีวัตถุประสงคหลัก คือ การสรางเครือขาย

ระบบขนสงทางรางใหครอบคลุมผูท่ีควรมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ปจจุบันไดดําเนินการแลว ๔ รุน มีผูผาน 

การฝกอบรม จํานวน ๑๓๑ คน 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๘ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



๒. การพัฒนาดานองคความรูในระบบขนสงทางราง เชน การจัดทําหนังสือวิชาการ 

ดานวิศวกรรมระบบขนสงทางราง การจัดทําระบบสารสนเทศ (Website) การจัดบรรยายเก่ียวกับงานวิจัย 

พัฒนา เทคโนโลยีระบบขนสงทางราง การฝกอบรมบุคลากรวิชาชีพดานปฏิบัติการ ระบบขนสงทางราง 

เพ่ือรองรับตําแหนงงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรความรู 

ทางวิชาการดานเทคโนโลยีการคมนาคมขนสงระบบราง การจัดทําสื่อการสอน จัดกิจกรรมดานวิชาการ  

และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เปนตน  

๓. การพัฒนาบุคลากรในระบบขนสงทางราง โดยผานเครือขายโครงการ วศร. ท่ีดําเนินการ

โดยโครงการพัฒนาระบบขนสงทางรางฯ สวทช. และสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)  

สวทน. ไดแก การจัดการเรียนการสอนเรื่องระบบขนสงทางรางในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี 

รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้น และอาจารยผูสอน  

๔. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางราง รวมกับคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

(วช.) โดยเม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไดแตงตั้งคณะทํางานกําหนดกรอบการวิจัยดานการคมนาคมขนสง 

ระบบราง เพ่ือจัดสรรทุนสําหรับโครงการวิจัยดานการคมนาคมขนสงระบบรางในป ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ซ่ึงใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาระบบขนสงทางรางฯ ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบขนสงทางราง จํานวน ๓๐ ลานบาท ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินงานของทีมนักวิจัย 

ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา และยุทธศาสตร

การพัฒนา วทน. ของประเทศตามคําแถลงนโยบายของรัฐบาล เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ขอ ๖.๑๒  

“…พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและคมนาคมโดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพ  

มหานครและรถไฟฟาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทาง...” และขอ 

๘.๔ “...ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทย ตามความเหมาะสมไมเพียงแต

จะใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ สงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุและสินคาอ่ืนๆ ท่ีเปนผลการวิจัยและพัฒนา

ภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดใหมีนโยบายจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวย เพ่ือสรางโอกาสการ

พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีท่ีจําเปนจะตองจัดซ้ือวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ  

ใหมีเง่ือนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคต” ดังนั้น เปาหมายโครงการพัฒนา

ระบบขนสงทางรางฯ ในป ๒๕๕๘ คือ การจัดต้ังเปนองคการมหาชน ในชื่อ “สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบ

ขนสงทางรางแหงชาติ”  

นอกจากนี้ นายนครฯ ไดนําเสนอ ตัวอยางยุทธศาสตรการถายทอดเทคโนโลยีในโครงการ

รถไฟความเร็วสูงของประเทศเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุน จึงขอเสนอ 

ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ (๑) ความจําเปนในการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคนในระบบขนสง 

ทางรางของในประเทศไทยท้ังในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  สถาบันวิจัย และสถาบันอุดมศึกษา (๒) ขอบเขต

และความครอบคลุมของบทบาทของสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ (๓) ความสามารถ 

ในการพ่ึงพาตนเองในดานระบบขนสงทางรางของประเทศไทย และ (๔) ความสําคัญเรื่องการพัฒนากําลังคน 

ในระบบขนสงทางราง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๙ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



ประธานฯ มีความเห็นวา ระบบขนสงทางรางจะชวยลดคาใชจายดานระบบ Logistics ในภาค 

เศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหเกิด Growth Center เชน Cargo handling และ Warehousing และเปน

ศูนยกลางการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ แตปญหาในขณะนี้ คือ ยังไมมีจุดเริ่มตนท่ีชัดเจน  

ซ่ึงการดําเนินงานท่ีผานมาจะมีกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานหลัก และมีกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใหการ

สนับสนุนดานเทคโนโลยีและดานการพัฒนากําลังคน นอกจากนี้ ประธานฯ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ท่ีผานมา 

ไดมีการหารือแผนการลงทุน Mega Project รวมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยตองการให

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเขามามีสวนรวม แตตองยอมรับวาบริษัทในประเทศไทยสามารถผลิต

ชิ้นสวนไดบางสวนเทานั้น อยางไรก็ตามหากภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในโครงการตางๆ ๒๐-๓๐%  

ก็ถือวาเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น จะตองมีการวางแผนและเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยี

ใหมีความชัดเจนเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับภาคเอกชน  

นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ระบบขนสงทางรางไดมีแผนการ

ดําเนินงานอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ (ป ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) โดยในป ๒๕๔๘  

ไดมีการพิจารณาระบบขนสงทางรางอีกครั้ง โดยมุงเนนไปท่ีระบบ Logistics เนื่องจากราคาน้ํามันมีการ

ปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึงการดําเนินงานของระบบขนสงทางราง ควรมีการวิเคราะหผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

ท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ซ่ึงไมควรเนนการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมเพียงดานเดียว 

นอกจากนี้ นายอําพนฯ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ ท้ังนี้  

ควรมีคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในสาขาท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเกิดบูรณาการ 

ในการดําเนินงานอยางครบวงจรและครอบคลุมทุกดาน นอกจากนี้ ควรจัดลําดับ

ความสําคัญในการทํางานใหมีความชัดเจน  

๒. ควรสราง เครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ัง ในและตางประเทศ 

เพ่ือรวบรวมเทคโนโลยีและองคความรูท่ีไดรับการถายทอดโดยตรง หรือผานการ

ประสานงานจากภาครัฐ เพ่ือทําใหสถาบันฯ เปนศูนยกลางในการถายทอดองคความรู 

และเปนเครือขายหลักใน Southeast Asia 

๓. สถาบันฯ ควรมีบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ และมีการดําเนินงานใหครอบคลุมในทุกดาน 

พรอมท่ีจะเปนท่ีปรึกษาใหกับกระทรวงคมนาคม จะทําใหสถาบันฯ ไดรับการจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมมากข้ึน     

นายเทวินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา การดําเนินงานในระยะแรกของ 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) มีการถายทอดเทคโนโลยี (Technology 

Transfer) มาจากตางประเทศ โดยมีชวงระยะเวลาในการดําเนินงาน และมีเง่ือนไขตองโอนเทคโนโลย ี

ให ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการ โดยจะมีบุคลากรในสวนท่ีเก่ียวของของ ปตท.สผ. เขาไปทํางานรวมกับบริษัท

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๐ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



ตางชาติ ซ่ึงจะไดเรียนรูเทคโนโลยีตางๆ ทุกข้ันตอน ดังนั้น หากมีโอกาสควรสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ใหไปเรียนรูเทคโนโลยี ข้ันตอนการดําเนินงาน และการบริหารจัดการระบบขนสงทางรางกับบริษัท 

ในตางประเทศ   

นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรกําหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางราง

แหงชาติใหมีความชัดเจน ท้ังนี้ ควรมีวิเคราะหผลกระทบในดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ประชาชนโดยสวนรวม เพ่ือใหสถาบันฯ มีมิติในการดําเนินการท่ีกวางมากข้ึน 

๒. ควรมีการกําหนดขอมูล Local content/technology transfer และแหลงท่ีมาของ

งบประมาณท่ีสนับสนุนสถาบันฯ ใหมีความชัดเจน   

นายชาติศิริฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา จากท่ีเคยมีการประชุมรวมกับ

สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ซ่ึงไดมีการหารือ

เก่ียวกับระบบขนสงทางราง พบวา มีอุตสาหกรรมและผูประกอบการท่ีเก่ียวของโดยแบงออกเปนสวนตางๆ 

เชน ระบบราง ระบบเครื่องจักรตัวรถไฟ ระบบไฟฟา ระบบควบคุมตางๆ เปนตน ดังนั้น ควรมีการหารือ

รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมไดรับประโยชนจากการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีภายในประเทศ รวมถึง Technology transfer จากตางประเทศ ซ่ึงจะเปนองคความรูใหกับ

ประเทศเพ่ือนบานในอนาคตตอไป ท้ังนี้ นายนครฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เม่ือป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ไดมีการสํารวจ

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย โดยแบงออกเปน ๓ กลุม ไดแก (๑) กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีความพรอม 

ซ่ึงภาครัฐจะตองกําหนดเง่ือนไขในการประกวดราคาโดยใหใชผลิตภัณฑภายในประเทศ (๒) กลุมท่ีมีศักยภาพ

ปานกลาง โดยจะตองใชเทคโนโลยีเขาไปสนับสนุนเพ่ือชวยยกกระดับขีดความสามารถ เชน อุปกรณไฟฟา 

อุปกรณการขับเคลื่อน และ (๓) กลุมท่ีมีศักยภาพต่ํา   

นายกฤษฎาฯ ผูแทนนายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ในชวงระยะเวลา 

ท่ีผานมาโครงการพัฒนาระบบขนสงทางรางฯ ไดดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบขนสงทางรางไปบางแลว 

ซ่ึงหากมีการปรับ Roadmap การดําเนินงานใหเปนปจจุบัน จะสามารถดําเนินการตอเนื่องในป ๒๕๕๘ ได 

ท้ังนี้  ทําอยางไรใหภาคเอกชนไดรับการถายทอดเทคโนโลยี และไดเรียนรู เทคโนโลยีจากตางประเทศ   

ซ่ึงจะตองมีการสนับสนุนและสรางความม่ันใจใหกับภาคเอกชน เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีประสบการณ 

ระบบขนสงทางราง 

ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง ซ่ึงท่ีประชุมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบัน

พัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ไปพิจารณาดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ โดยให 

สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๑ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



วาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ (ราง) ขอบังคับ กวทช. วาดวยการใหทุนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี พ.ศ. ....   

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี 

๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  สวทช. ไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ วาดวยการใหทุนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ. ....  ซ่ึงท่ีประชุม กวทช. มอบหมายให สวทช. พิจารณาทบทวนขอกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

ในแนวทางปฏิบตัิตอไป  

สวทช. ไดหารือนายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. ในประเด็น

เก่ียวกับอํานาจของ กวทช. ในการออกรางขอบังคับ กวทช. วาดวยการใหทุนพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ….  ซ่ึงไดขอสรุปวา กวทช. สามารถออกขอบังคับได โดยอาศัยอํานาจ 

ตามความในมาตรา ๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ และควรเพ่ิม

รายละเอียดประเภททุน และเง่ือนไขการรับทุนในรางขอบังคับ โดย สวทช. ไดปรับแกรางขอบังคับตาม

ขอเสนอแนะดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว  

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศบังคับใช (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการ 

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ วาดวยการใหทุนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว อนุมัติ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ วาดวยการใหทุนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ   

มติท่ีประชุม  อนุมัติ (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ วาดวย

การใหทุนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ....  

วาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๕.๑  ผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียง ปงบประมาณ ๒๕๕๗ และแผนบริหารจัดการ

ความเส่ียง ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๕.๑.๑ ผลการดําเนินงานบรหิารความเส่ียง ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

นางชฎามาศฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม 

กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมไดใหความเห็นชอบแผนบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงระดับองคกร สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๗  โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการจัดการ

ความเสี่ยงของ สวทช. ไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร 

(Enterprise Risk Management : ERM) พบรายการความเสี่ยงท้ังหมด ๑๓ รายการ ซ่ึงหลังจากดําเนินการ

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงลดลงไดตามเปาหมาย หรือมากกวา

เปาหมายท่ีกําหนดไว ๗ รายการ ไดแก (๑) REF-1 เกิดวิกฤตดานงบประมาณจนไมสามารถปฏิบัติงาน 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๒ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



ไดตามแผนกลยุทธ (๒) REO-1 พนักงานสายวิจัยและพัฒนาท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญสูง 

ออกจาก สวทช.  กะทันหันจํานวนมาก (๓) REO-5 ระบบ ICT ไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) RES-2 การใชประโยชนของผลงานวิจัยมีนอย (๕) REO-2 ผูบริหารสําคัญออกจาก สวทช. กะทันหัน

จํานวนมาก (๖) REC-1 เสียชื่อเสียงจากการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ และ (๗) REO-3 ไมสามารถ

รักษาระดับขีดความสามารถของบุคลากร  สวนอีก ๖ รายการ ผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงยังไดตํ่ากวา

เปาหมายท่ีกําหนดไว ไดแก (๑) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบต่ํากวาเปาหมาย 

ท่ีกําหนด (๒) RES-3 ไมสามารถรับมือกับพิบัติภัยธรรมชาติและอุบัติภัยขนาดใหญ (๓) REO-6 ไมสามารถใช

ทรัพยากรหรือทรัพยสินท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา (๔) REC-2 เสียชื่อเสียงจากพฤติกรรมของ

พนักงาน (๕) REO-4 ไมสามารถบริหารงานไดอยางคลองตัว ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ และ (๖) REC-3 เสียชื่อเสียงจากการใชประโยชนผลงานวิจัย  ท้ังนี้ 

สวทช. จะใชผลท่ีไดจากการประเมินขางตนมาประกอบในการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตอไป 

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ไดนําสรุปผลการ

ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงในระดับศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลัก (SBU) และระดับโปรแกรม/

กระบวนการหลัก (MPP) ซ่ึงผลโดยสรุปสวนใหญสามารถดําเนินการไดตามแผน จึงขอเสนอท่ีประชุม 

เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ในปงบประมาณ 

๒๕๕๗ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ในปงบประมาณ ๒๕๕๗    

๕.๑.๒ แผนบริหารจัดการความเส่ียง ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

นางชฎามาศฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดกําหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี่ยง (Frame work) ตามมาตรฐาน 

ISO 31000:2009 และเริ่มดําเนินการรอบแรกในปงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีขอบเขตการดําเนินงานเริ่มจาก

ความเสี่ยงระดับองคกร (ERM) ในปท่ี ๑ และขยายไปสูระดับศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลัก ในปท่ี ๒ 

โปรแกรม/กระบวนการหลักท่ีสําคัญ ในปท่ี ๓ โดยมีเปาหมายเพ่ือใหมีการนําระบบบริหารความเสี่ยง 

ไปปฏิบัติจนเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรในท่ีสุด  

โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ สวทช. ไดดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตามกรอบ ISO 31000:2009 เปนรอบท่ี ๓ 

ซ่ึงในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานแตละข้ันตอน ประกอบดวย (๑) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๓ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



(๒) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) (๓) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (๔) การจัด

ระดับความเสี่ยง และ (๕) การจัดการความเสี่ยง 

ท้ังนี้ เม่ือคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ไดพิจารณาอนุมัติวิธีการ/        

มาตรการแลว ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะนําขอมูลดังกลาวไปจัดทําแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยงระดับองคกร ตามแนวทางท่ีระบุในคูมือการบริหารความเสี่ยง สวทช. ป ๒๕๕๘ ซ่ึงประกอบดวย Risk 

Mitigation Tasks จํานวน ๒๔ รายการหลัก จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีขอสังเกตวา จากผลการดําเนินงานบริหาร 

ความเสี่ยง ปงบประมาณ ๒๕๕๗ เรื่องบุคลากรถือเปนความเสี่ยงท่ีสําคัญ โดยจะเห็นไดจาก REO-1 พนักงาน

สายวิจัยและพัฒนาท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญสูงออกจาก สวทช. กะทันหันจํานวนมาก, REO-2 

ผูบริหารสําคัญออกจาก สวทช. กะทันหันจํานวนมาก, RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบต่ํากวา

เปาหมายท่ีกําหนด และ REO-3 ไมสามารถรักษาระดับขีดความสามารถของบุคลากร ซ่ึงในปงบประมาณ 

๒๕๕๘ ไดมีการตั้งเปาหมายการลดและควบคุมความเสี่ยง โดยเทียบจากผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 

๒๕๕๗ อาจจะทําใหผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายได เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงท้ัง ๔ รายการ 

มีความสัมพันธกัน  ซ่ึงนายกอปรฯ ท่ีปรึกษาอาวุโส ผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะท่ีปรึกษาคณะทํางานพัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยง ไดชี้แจงรายละเอียด ข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในแตระดับ 

รวมถึงการสรางวัฒนธรรมความเสี่ยงดานองคกร เพ่ือใหพนักงานในทุกระดับไดตระหนักและเขาใจความเสี่ยง

ของ สวทช. ใหท่ีประชุมรับทราบ 

ประธานฯ มีความเห็นวา บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถจะตองการเปลี่ยน

ตนเองจากพนักงานไปเปนผูประกอบการ หรือไปทํางานรวมกับภาคเอกชน สถาบันวิจัยท้ังในและตางประเทศ 

ดังนั้น บุคลากรเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคกรมีความเขมแข็ง ซ่ึง สวทช. ควรใหความสําคัญเรื่องบุคลากร  

มีการวางแผนและมาตรการรองรับในเรื่องดังกลาว เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบและความเสี่ยงในระดับองคกร   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ 

๒๕๕๘  ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ ๒๕๕๘    

๕.๑.๓ คูมือการบริหารความเส่ียงของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

นางชฎามาศฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดดําเนินการ

ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 รอบท่ี ๑ ในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๕ - 

๒๕๕๖ รอบท่ี ๒ ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติใชเปน

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร  โดยในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗  

เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ท่ีประชุมไดเห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยง สวทช. ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๗  ซ่ึงจากผลของการดําเนินการในรอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๔ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



ไดเรียนรูประสบการณ และไดปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ใหมีความชัดเจนและครบถวน

มากข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานสําหรับป ๒๕๕๘ โดยสาระสําคัญของการปรับปรุง ประกอบดวย  

(๑) เพ่ิมคําอธิบายขอบเขตการดําเนินงานระดับองคกร (Enterprise Risk 

Management : ERM) ระดับศูนยแหงชาติ/หนวยงานหลัก (Strategic 

Business Unit : SBU) และระดับโปรแกรม/กระบวนการหลัก (Major 

Program and Project : MPP) ในบทท่ี ๑ หัวขอ ๑.๔  

(๒) เพ่ิมความสัมพันธของการบริหารความเสี่ยงและการบริหารภายใน สวทช.  

ในบทท่ี ๒ ขอท่ี ๒.๒ โดยกําหนดใหบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยง

เขากับกระบวนการภายในและกําหนดปฏิทินในการทํางาน โดยเริ่มจาก

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ดําเนินการทบทวนประเด็นความ

เสี่ยงดวยการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคตาม

แผนกลยุทธขององคกรควบคูไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธประจําป  

และกําหนดใหดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ ERM และ

ระดับ SBU  ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม – พฤศจกิายน ของทุกป 

(๓) ปรับเปลี่ยนลําดับโครงสรางของบทท่ี ๒ ใหสอดคลองกับการดําเนินงาน  

ณ ปจจุบัน 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบคูมือบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแลว เห็นชอบคูมือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปงบประมาณ 

๒๕๕๘ ตามท่ีเสนอ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘    

๕.๑.๔ (ราง) คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของ สวทช. 

นางชฎามาศฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชุมไดเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของ สวทช. โดยมีคําสั่ง กวทช. ท่ี ๙/๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. มีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

๑. นายอาชว  เตาลานนท   เปน  ประธานอนุกรรมการ  

๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปน  รองประธานอนุกรรมการ  

๓. นายยงยุทธ  ยุทธวงศ   เปน  อนุกรรมการ 

๔. นายหริส  สูตะบุตร   เปน  อนุกรรมการ 

๕. นายอุตตม  สาวนายน   เปน  อนุกรรมการ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๕ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



 

๖. ผูอํานวยการฝายประเมินผลองคกร    

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีแหงชาติ  เปน  เลขานุการ 

ตอมาเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายยงยุทธ ยุทธวงศ ไดรับการแตงตั้งเปน

รองนายกรัฐมนตรี สงผลใหไมสามารถทุมเทเวลาในการทําหนาท่ีเปนอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. ไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงนายยงยุทธฯ ไดขอลาออกจากการทําหนาท่ีเปนอนุกรรมการดังกลาว ดังนั้น เพ่ือให

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอท่ีประชุม 

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการการแตงตั้งนายกอปร  กฤตยากีรณ เปนอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ของ สวทช. แทนนายยงยุทธ  ยุทธวงศ โดยใหอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหม มีวาระการดํารงตําแหนง

เทากับวาระท่ีเหลืออยูของอนุกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งไวแลว ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกลาว 

จะปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ใหมีผลถัดจากวันท่ี กวทช. มีมติ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบการแตงตั้งนายกอปร  กฤตยากีรณ  เปนอนุกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงของ สวทช. แทนนายยงยุทธ  ยุทธวงศ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้ง นายกอปร  กฤตยากีรณ เปนอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. แทนนายยงยุทธ  ยุทธวงศ  โดยใหอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหมมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับ

วาระท่ีเหลืออยูของอนุกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งไวแลว ท้ังนี้ ใหมีผลถัดจากวันท่ี กวทช. มีมต ิ

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ประจําป ๒๕๕๘ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ ไดเรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม  

กวทช. ประจําป ๒๕๕๘ ซ่ึงกําหนดจัดการประชุมทุกวันจันทรสัปดาหท่ี ๓ ของทุกเดือน โดยกําหนดการ

ประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ ในวันจันทรท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธี 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร 

จํานวน  ๕ รายการ คือ (๑) เลนสทวิทรรศน เปลี่ยนกลองมือถือของคุณใหกลายเปนกลองจุลทรรศน  

(๒) ระเบียบ สวทช. วาดวยประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการ พ .ศ. ๒๕๕๗   

(๓) LRT รถรางเปลี่ยนเมืองรูปแบบใหมของการเดินทาง (๔) อนาคตของความพอเพียงในการพัฒนาประเทศ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๖ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



ดวยระบบราง โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ และ (๕) E-Newsletter 

ฉบับท่ี ๑ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาต ิ

นอกจากนี้ นายทวีศักด์ิฯ ไดชี้แจงคุณสมบัติและรายละเอียดการใชงานเลนสทวิทรรศน 

ใหท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๗ 

สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๒๓ ขาว และขาว

ประเภทสื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๔๔ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๗ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗  • รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ ความคืบหนาโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบขนสงทางรางแหงชาติ  

 

 

• สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนา

เทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ  

โดยให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอ 

แนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 

• ผพว. 

• นายนคร จันทศร 

๔.๑  (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ วาดวยการใหทุนพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ....  

 

• อนุมัติ (ราง) ขอบงัคับคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ วาดวยการใหทุนพัฒนากําลังคน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ....  

• จัดทําขอบังคับฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนาม 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

๕.๑ ผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 

๒๕๕๗ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ 

๒๕๕๘ 

๕.๑.๑ ผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 

๒๕๕๗ 

๕.๑.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ 

๒๕๕๘    

๕.๑.๓ คูมือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปงบประมาณ 

๒๕๕๘   

 

 

 

 

• รับทราบ ผลการดําเนินงานบริหารความ

เสี่ยงของ สวทช. ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

• เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘  ตามท่ีเสนอ 

• เห็นชอบคูมือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามท่ีเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)                         หนา ๑๘ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๕.๑.๔ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงของ สวทช. 

 

 

 

• เห็นชอบการแตงตั้ง นายกอปร  กฤตยากีรณ  

เปนอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. แทนนายยงยุทธ  ยุทธวงศ  โดยให

อนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหม 

มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระ 

ท่ีเหลืออยูของอนุกรรมการ ซ่ึงไดรับการ

แตงตั้งไวแลว ท้ังนี้ ใหมีผลถัดจากวันท่ี 

กวทช. มีมติ 

• จัดทําคําสั่งฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนาม 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

ในวันจันทรท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม  

ชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี  

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ (รับรอง)                         หนา ๑๙ จาก ๑๙ 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

 


	เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประธานฯ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว ครั้งที่ ๖ ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระท...
	ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของ  หน่วยงานต่างๆ ภายในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทค...
	เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  ประธานฯ ได้เป็นประธานประกาศผลการจัดอันดับ ๑๐ ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สวทช. เพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ ความเข้าใจข่าวสารวิทยาศาสตร์...
	สำหรับผลที่ได้จากการสำรวจในปี ๒๕๕๗ ได้สะท้อนให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสนใจ กับข่าวใกล้ตัวที่มีผลกระทบทั้งต่อชีวิตของตนเองและชุมชนใกล้เคียง ที่มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์ความรู้สอดแทรกอยู่ในทุกข่าว และถือว่าเป็นความสำเร็จของแวด...
	เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประธานฯ พร้อมด้วยนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้อำนวยการ สวทช. ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตร...
	โดยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการสนับสนุนจากทีมนักวิจัยของเนคเทค สวทช. ซึ่งได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา (Thailand Agriculture Mobile Information System) หรือ TAMIS ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิท...
	อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าค...
	นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานกำหนดความต้องการของภาครัฐ ที่สามารถใช้สินค้าและนวัตกรรมไทย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธานฯ และคณะทำงานจัดทำข้อเสนอนโยบายการสร้างตลาดสินค้านวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเ...
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