รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
รายนามผูเขาประชุม
๑. นายพิเชฐ
ดุรงคเวโรจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. นายสมชาย
เทียมบุญประเสริฐ
(แทน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี )
๓. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
๔. นายอําพน
กิตติอําพน
๕. นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ
๖. พลโท ถเกิงกานต ศรีอําไพ
๗. นายเข็มชัย
ชุติวงศ
๘. นายศักรินทร
ภูมิรัตน
๙. นายสุทธิพันธ
จิตพิมลมาศ
๑๐. นายลักษณ
วจนานวัช
๑๑. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร
๑๒. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
๑๓. นายอิสระ
วองกุศลกิจ
๑๔. นายชาติศิริ
โสภณพนิช
๑๕. นายเทวินทร
วงศวานิช
๑๖. นายวีระชัย
เชาวชาญกิจ
๑๗. นายรุงโรจน
รังสิโยภาส
๑๘. นายประพันธ
เจริญประวัติ
๑๙. นายทวีศักดิ์
กออนันตกูล
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนา ๑ จาก ๒๕

รายนามผูไมเขาประชุม
๑. นายสมศักดิ์
โชติรัตนะศิริ
๒. นายโอฬาร
พิทักษ
๓. นายกฤษดา
เรืองอารียรัชต
๔. นายอาชว
เตาลานนท
๕. นายสุพันธุ
มงคลสุธี
๖. นายสุภัค
ศิวะรักษ
รายนามผูเ ขารวมประชุม
๑. นายรุงโรจน
กมลเดชเดชา
๒. พันเอก วินัย
สกุลพราหมณ
๓. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย
๔. นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี
๕. นายจิรพัชร
เมธเศรษฐ
๖. นายศุภนารถ
เกตุเจริญ
๗. นายวิชัย
บุญเย็น
๘. นางชฎาพร
นิรันดร
๙. นายอุเทน
ทรงคํา
๑๐. นายธงชัย
อานันโทไทย
๑๑. นายชนินทร
เทพนุภา
๑๒. นายโกเมน
พิบูลยโรจน
๑๓. นายหริส
สูตะบุตร
๑๔. นายชาตรี
ศรีไพพรรณ
๑๕. นายณรงค
ศิริเลิศวรกุล
๑๖. นางชฎามาศ
ธุวะเศรษฐกุล
๑๗. นางลดาวัลย
กระแสรชล
๑๘. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน
๑๙. นางสุวิภา
วรรณสาธพ
๒๐. นางลดาวัลย
สันทรานันท
๒๑. นางรุงทิพย
ควันเทียน
๒๒. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ
๒๓. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล
๒๔. นางสุรียมาศ
ทัสโร
๒๕. นายสุภัค
พงศปยะประเสริฐ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที – เน็ต จํากัด
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
หนา ๒ จาก ๒๕

๒๖. นางสาววทันยา
๒๗. นายภาณุทัต
๒๘. นางศันสนีย
๒๙. นางสาวตวิษา
๓๐. นางสาวนิภา
๓๑. นางสาวกิ่งแกว
๓๒. นางธัญพร
๓๓. นางณภัทรธมนต
๓๔. นางสาวนิตยา
๓๕. นางสาวพัชรี
๓๖. นางนพรัตน
๓๗. นางสาววาทินี
๓๘. นางเบญจมาศ
๓๙. นางสาวบุษกล
๔๐. นางสาวพิมพพิศา
๔๑. นางประสานสุข
๔๒. นางสาวณัฐธยาน
๔๓. นางสาวมนัสนันท
๔๔. นางสาวกัญญวิมว
๔๕. นายวีระศักดิ์
๔๖. นายศรัณย
๔๗. นายสิริฤกษ

สุทธิเลิศ
ธรรมบุศย
ฮวบสมบูรณ
พิพัฒนฐิติกร
ประดิษฐเทียมผล
วงศฉายา
หัตถสิงห
ภูวศิษฎเบญจภา
อํารุงจิตชัย
งามวิริยะวงศ
สุภสิทธิ์มงคล
มงคลลักษณ
เรืองเพ็ชร
ชินธรรมมิตร
ประนอมมิตร
ชุนถนอม
แพทยหลักฟา
เวทยสุภาสุข
กีรติกร
อุดมกิจเดชา
สัมฤทธิ์เดชขจร
ทรงศิวิไล

สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช.
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช.

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การจัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ ๒
วันนี้ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) กระทรวงวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการนโนบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดจัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ ๒ ภายใตหัวขอ “สรางอนาคตประเทศไทยดวยนวัตกรรม : Innovation
Draws the Future” ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมงานกวา
๑,๐๐๐ คน ซึ่งมาจากภาคเอกชน ผูประกอบการ มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยประธานฯ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๓ จาก ๒๕

ไดกลาวปาฐกถาเรื่อง “สรางอนาคตประเทศไทยดวยนวัตกรรม” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดสราง
มาตรการสนับสนุนในหลายสวน เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งระบบแรงจูงใจที่ไดเพิ่มสิทธิประโยชนทางภาษี
เพิ่ ม ขอบเขตกิ จ กรรมนวั ต กรรม การกํ า หนดพื้ น ที่ น วั ต กรรมพิ เ ศษ โดยในส ว นของโครงสร า งพื้ น ฐาน
ไดผลักดันการใหบริการทั้ง ๔ ดาน คือ ระบบมาตรวิทยา ระบบมาตรฐาน ระบบการทดสอบ และระบบการ
รับรองคุณภาพ การสรางศูนยอํานวยความสะดวกสําหรับเอกชนที่สนใจลงทุนวิจัยและพัฒนาประสานงาน
เชื่ อ มโยงให เ ข า ถึ ง บริ การภาครั ฐ การจั ด ทํ าบั ญ ชี น วัต กรรม เพื่อ เป ดโอกาสใหสิ น ค าเข าสู ตลาดภาครั ฐ
การยกระดับ SME ดวยเทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนถึงเครือขายผูจัดการนวัตกรรม ดานการพัฒนา
กําลังคน
นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ได ผลักดันโครงการเคลื่อนยายกําลังคนจากภาครั ฐ
สูภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน หรือโครงการ Talent Mobility การพัฒนากําลังคน
STEM (Science, Technology, Engineering และ Mathematics) รองรับ ความสามารถในการแขงขัน
และกระจายโอกาสสูพื้นที่ในภูมิภาค ทั้งนี้ ยังสรางและพัฒนากําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เชน ระบบราง
นักปรับปรุงพันธุพืชเพื่อสรางผลิตผลการเกษตรมูลคาสูง รวมทั้งไดจัดทํายุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตร
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
๒. การจัดงาน Asian Science Camp ครั้งที่ ๙
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานเปดการประชุม Asian Science Camp ครั้งที่ ๙
พรอมทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง นักวิทยาศาสตรรุนใหมของเอเชีย (Young Scientists
of Asia) และทรงฟงการบรรยายพิเศษเรื่อง “Introduction to Cosmology” จาก Prof. Dr. Hitoshi
Murayama, Director, Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (IPMU),
University of Tokyo ณ หองออดิทอเรียม ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สวทช. จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ) พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา รอง
ประธานกรรมการบริ ห ารมู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม โอลิ ม ป ก วิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร ศึ ก ษา
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิ สอวน. นางเย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ
สอวน. ม.ร.ว. ชิ ษ ณุ ส รร สวั ส ดิ วั ต น ประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น งานฯ ผู อํ า นวยการ สวทช.
กรรมการ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการทั้งชาวไทยและตางประเทศ จาก ๒๘ ประเทศ
ในแถบเอเชียแปซิฟก รวมเฝาฯ รับเสด็จ และเปดงานในครั้งนี้กวา ๗๐๐ คน
การจั ดงาน Asian Science Camp เปนความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ สอวน. ผนึกกําลังรวมกันเปนเจาภาพจัดงานคายวิทยาศาสตร
เยาวชนภูมิภาคเอเชีย : Asian Science Camp 2015 ระหวางวันที่ ๒ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย โดยดึง ๗ นักวิทยาศาสตรโนเบลและชั้นนําของโลกเปนวิทยากร พรอมรวม
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๔ จาก ๒๕

กิจกรรมกับ ๒๖๕ เยาวชนจาก ๒๙ ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก และการเปดตัว ๔๐ เยาวชนไทย ที่ไดรับ
คัดเลือกเปนตัวแทนไทยเขารวมกิจกรรมระดับนานาชาติครั้งนี้ดวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดแสดงความสามารถ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตรระดับโลก อีกทั้งยังเปนการสงเสริม
สัมพันธไมตรีและความเขาใจอันดีระหวางเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย และทําใหนานาประเทศรูจักประเทศไทย
มากขึ้น โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม แบงเปน ๔ สวน คือ (๑) Plenary Session : การบรรยายของ
นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล (๒) Parallel Session/Camp : กิจกรรมกลุมยอยบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัย
ของนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล โดยเปดโอกาสใหเยาวชนเลือกเขาฟง ซักถาม และแสดงความคิดเห็น
(๓) Panel Discussion : การใหความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตรชั้นนํา
ในประเด็นหัวขอที่นาสนใจ และ (๔) Poster Session : การออกแบบโปสเตอรของเด็กเยาวชนที่เขารวม
เพื่อนําเสนอแนวคิดการศึกษาปญหาวิจัยที่นาสนใจภายหลังรับฟงการบรรยายทั้งหมด
๓. การจัดงาน NSTDA Investors’ Day ประจําป ๒๕๕๘
เมื่ อวั นที่ ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ประธานฯ ไดเปนประธานแถลงขาวการจัดงาน NSTDA
Investors’ Day ประจําป ๒๕๕๘ ณ โถงกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ โดยงาน NSTDA Investors’ Day ประจําป ๒๕๕๘ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ภายใตแนวคิด “พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ
ดวยพลังวิทยและนวัตกรรม” เพื่อใหกลุมนักธุรกิจเปาหมายมีโอกาสเขาถึงผลงานวิจัยไทยที่มีศักยภาพ
เชิงพาณิชย พรอมที่จะเผยแพร ตอยอด และถายทอดสูภาคเอกชนใหเกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเพิ่ม
มากขึ้น นับ เปนการสรางโอกาสและเสริมศั กยภาพการแขงขัน ทางการคาในประเทศและตางประเทศ
ตลอดจนผลักดันเศรษฐกิจไทยใหแขงขันบนเวทีระดับโลกได โดยการจัดงานดังกลาว เปนอีกหนึ่งตัวอยาง
ความสําเร็จที่ภาครัฐพยายามผลักดันงานวิจัยขยายไปสูเชิงพาณิชย เพื่อใหภาคเอกชนเห็นถึงโอกาสที่จะ
ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีมากขึ้น เพราะฉะนั้นหนวยงานวิจัยภาครัฐจึงตองเรงสรางผลงานวิจัยเพื่อนําออกสู
อุตสาหกรรม ไมวาจะเปนนวัตกรรมใหมๆ ที่เราคิดขึ้นมาได หรือจะเปนการตอยอดงานวิจัยที่มีอยูแลว แตยัง
ไมลงตัว ไมตรงกับความตองการของตลาด หรือไมสามารถผลิตออกสูเชิงพาณิชยได เราสามารถนํามาตอยอด
ใหทันสมัย และถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรมได โดยใหตอบรับกับกระแสสังคม ทั้งนี้ การตอบรับ
จากภาคเอกชนจะเปนตัวชี้วัดที่ดีและเปนตัวกระตุนใหนักวิจัยเกิดความภูมิใจและเขาใจความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น อันจะนําไปสูการปรับกระบวนความคิดในการคิดคนงานวิจัยที่สามารถนําออกสูเชิง
พาณิชยไดงายขึ้นและมีตนทุนที่ถูกลง ซึ่งจะเปนการเรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยใหกาวไปขางหนาอยาง
รวดเร็ว
๔. การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการคา (องคการมหาชน)
ในคราวการประชุ มคณะกรรมการรว มภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญ หาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบ การจัดตั้งสถาบัน
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๕ จาก ๒๕

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการคา หรือ Technological Institute for Sustainability and
Trade (TIST) ในรูปแบบหนวยงานในกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) โดยมอบหมาย
ให วท. และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป
โดยเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ วท. และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดจัดเตรียมขอมูลเพื่อการจัดตั้งสถาบันฯ พรอมกับจัดการประชุม
เพื่ อรับ ฟ งความคิดเห็ นจากหน ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูที่มีสว นไดเสีย ณ หองกมลพร โรงแรม
เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
๕. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกําหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ ภายใตแนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติ
ดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหงนวัตกรรม " ระหวางวันที่ ๑๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุ ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และสถาบั นการศึ กษาตางๆ ๓๓ แห งทั่วประเทศ จะจัดงานสัป ดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ ในชวงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนที่อยูใน
ตางจังหวัดไดเขาถึงการเรียนรูวิทยาศาสตรมากขึ้น โดยภายในงานจะมีการรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนา
ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อหวังกระตุนใหสังคมไทยหันมาใสใจ และเกิดแรงบันดาลใจ
ในการคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนประโยชนกับสังคมตอไป
นอกจากนี้ ประธานฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา รัฐบาลไดใหความสําคัญตอนวัตกรรม และถือเปน
วาระแหงชาติที่นําประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดวย
วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรม (วทน.) ในการยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของ
ภาคเอกชนไทย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ไดมี
มติ ม อบหมายให สํ า นั กงานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (องค ก ารมหาชน) หรื อ สนช. กระทรวงวิ ทยาศาสตร ฯ
ดําเนินงานโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ภายใตงบประมาณจํานวน ๕๐๐ ลานบาท โดยมีเปาหมายใหการสนับสนุนผูประกอบการ
SMEs ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ซึ่งการดําเนินงานโครงการคูปองนวัตกรรมดังกลาวเปนความรวมมือระหวาง
สนช. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย เพื่อบูรณาการการทํางาน
รวมกัน ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ในการสงเสริมและสรางแรงกระตุนใหเกิดการเปลี่ ยนแปลงระบบ
อุตสาหกรรมของประเทศสูการแขงขันดานนวัตกรรมในอนาคต ทั้งนี้ ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ รัฐบาลยังเพิ่ม
งบประมาณใหกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สวทช. กวาเทาตัว
หรือประมาณ ๓๐๐ ลานบาท ซึ่งจะสามารถชวยขยายเครือขายผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษาใหเอกชนไดอีกมาก
นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุ ณวุ ฒิ ใหขอมูล เพิ่ มเติมว า ตนมีความเป นห วงโครงการ วมว.
ซึ่งเปนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน เพื่อเปนการสราง Basic Science
ใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนา
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๖ จาก ๒๕

นักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากผูมีความสามารถพิเศษใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและเปนกําลัง
สําคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สรางนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการตอไปในอนาคต ซึ่งนักเรียนสวนใหญ
เมื่อจบไปแลวจะไมเลือกเรียนตอ Basic Science แตจะเลือกเรียนแพทย หรือวิศวกรรม ทําใหขัดตอ
วัตถุประสงคดั้งเดิมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งนาเปนหวง
นายศักรินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ปญหาหลักในเรื่องดังกลาว คือ การ
สนับสนุนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะตองคิดตอไปวาจะทําอยางไรใหสถาบันอุดมศึกษามีบรรยากาศที่นาเรียน
สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเหลานี้ โดยในสวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)
ไดมีโครงการสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted Education Program) ซึ่งโครงการที่ไดดําเนินการ
มาตั้งแตป ๒๕๔๐ เพื่อพัฒนาเด็กไทยที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาที่เหมาะสมและเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
เด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Program: JSTP) ภายใตความรวมมือของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สวทช. ซึ่งจะชวยสงเสริมดวยอีกทางหนึ่ง
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
นายทวี ศั ก ดิ์ ฯ เรี ยนที่ ประชุ มว า ฝ ายเลขานุ การฯ ได จั ดส งรายงานการประชุ ม กวทช. ครั้ ง ที่
๕/๒๕๕๘ เมื่ อวั นที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏว ามีกรรมการรับรอง
โดยมีการแกไข ในวาระที่ ๔.๒ การพิจารณาแผนขยายธุรกิจและแนวทางแหลงเงินทุนของบริษัท อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จํ ากั ด (มหาชน) ซึ่ งเปน การประชุมเฉพาะกรรมการ จํานวน ๑ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ
ไดปรับปรุงรายงานการประชุมเรียบรอยแลว
จึงขอเสนอที่ ประชุมพิ จารณารั บรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่ อวัน ที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การขายหุนของบริษัท ที - เน็ต จํากัด
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่
๖/๒๕๔๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ กั น ยายน ๒๕๔๙ ที่ ป ระชุ มได อ นุ มั ติ ก ารแปรรู ป โครงการงานบริ ก ารของ
ศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรประเทศไทย (Thai Computer Emergency
Response Team; ThaiCERT) หนวยงานภายใตศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(NECTEC) เพื่อจัดตั้งเปนบริษัท ที-เน็ต จํากัด และในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมไดเห็นชอบการทบทวนเงื่อนไขการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการแปรรูป

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๗ จาก ๒๕

โครงการเปนบริษัท (spin-off) ของ สวทช. ทั้งนี้ ขอใหนายภาณุทัตฯ เปนผูชี้แจงในรายละเอียดในวาระที่
๓.๑ และ ๓.๒
นายภาณุทัตฯ ผูอํานวยการฝายบริการพัฒนาผูประกอบการทางเทคโนโลยี เรียนที่ประชุมวา
บริษัท ที-เน็ต จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจการดานรักษา
ความปลอดภัยระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร (IT Security) อยางครบวงจร ทั้งดานการตรวจสอบ
ทดสอบ การจัดทําแผน และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับระบบตามมาตรฐานและกฎเกณฑ
สากล ตลอดจนงานบริการ IT Security ทั่วไป บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ๑.๐ ลานบาท และมีโครงสรางผูถือ
หุ น เป น สวทช. (ผู ถื อ หุ น กล ม ก.) ร อ ยละ ๔๙ และกลุ ม นั ก วิ จั ย และพนั ก งานที่ ล าออกไปปฏิ บั ติ ง าน
ในบริ ษั ทร ว มทุ น (ผู ถื อหุ น กลุ ม ข.) ร อ ยละ ๕๑ โดยในช ว งเริ่ มต น บริ ษั ท ฯ ได รั บ โอนงานบริ การต างๆ
จากสัญญาที่ลูกคาไดทําไวกับโครงการภายใต สวทช. พรอมกับดําเนินธุรกิจของตนเองเพื่อขยายฐานลูกคา
ต อไปตามแผนการดํ าเนิ น งาน โดย สวทช. ไดใหการสนับ สนุน ใหคํ าปรึกษาแก บริ ษั ทฯ และส งพนั กงาน
NECTEC จํานวน ๒ คน ไดแก (๑) นายโกเมน พิบูลยโรจน และ (๒) นายบรรจง หะรังษี ไปปฏิบัติหนาที่
ในบริษัทฯ ตามขอตกลงที่กระทํารวมกัน
บริ ษัทฯ สามารถดํ าเนิ นธุรกิจโดยมีผลกําไรสุทธิตั้งแต ป แรกของการจั ดตั้ งบริษัทฯ ในป
๒๕๕๑ และมีผลประกอบการทั้งในดานรายไดและกํ าไรสุ ทธิสู งขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ยกเวนในป ๒๕๕๔
ที่มีผลประกอบการขาดทุนจากผลกระทบของมหาอุทกภัย เนื่องลูกคาตองหยุดกิจกรรมและไมสามารถเขาถึง
สถานที่ไดเปนปกติ จึงทําใหบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนด และในป ๒๕๕๗ มีผลกําไรสุทธิ
ลดลง เนื่องจากปญหาสถานการณทางการเมืองที่สงผลใหลูกคาที่เปนหนวยงานภาครัฐไดปดการดําเนินกิจการ
ชั่วคราว และเลื่อนการชําระเงินออกไป ทั้งนี้ ในป ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดคิดคนหารูปแบบบริการใหมๆ ตอยอด
ใหกับบริการเดิม ไดแก การใหบริการเครื่องรบกวนสัญญาณและเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพทมือถือที่เปนการ
บริการใหม โดยบริษัทฯ ไดมุงเนนการบริหารตนทุนและคาใชจายใหมีประสิทธิภาพ และคาดวาจะสามารถ
ทํากําไรและขยายธุรกิจในการขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น เพราะองคกรตางๆ ไดหันมาใหความสําคัญตอ
ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศขององคกรมากขึ้น ในชวงที่ผานมาตั้งแตป ๒๕๕๑ นายโกเมนฯ และ
นายบรรจงฯ ในฐานะผูพัฒนาเทคโนโลยี และธุรกิจของโครงการ ซึ่ง สวทช. สงตัวไปปฏิบัติงาน ได ทุมเท
ความรู ความสามารถ และความตั้ งใจจนกระทั่ งบริษัทฯ มี ผลการดํ าเนิ นงานเติบโตได อยางต อเนื่ องและ
มีเสถียรภาพ และในป ๒๕๕๖ ทั้งสองทานไดลาออกจาก สวทช. เพื่อมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ อยางเต็มเวลา
เพื่ อสร างศั กยภาพทางการแข งขั น ทางธุ ร กิ จ ให กั บ บริ ษั ทฯ ในรู ป แบบต างๆ ทั้ งการลงทุ น ด านบุ คลากร
ดวยการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ใหกับพนักงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการดําเนินงาน
ที่ดีเยี่ยม ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ออกสูตลาด
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ป ๒๕๕๗ (มกราคม – ธันวาคม) บริษัทฯ มีรายได
จากการใหบริ การและรายไดอื่นๆ เปนจํานวนทั้งสิ้น ๒๓.๓๘ ลานบาท มีตนทุ นบริการ ๑๗.๘๙ ลานบาท
คาใชจ ายในการขายและบริหาร จํานวน ๔.๖๗ ลานบาท บริ ษัทฯ มีผลกําไรสุทธิจํานวน ๐.๖๒ ลานบาท
ในดานฐานะทางการเงิน มีสินทรัพยรวม ๒๑.๔๒ ลานบาท มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ๗.๓๔ ลาน
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๘ จาก ๒๕

บาท มีหนี้สินรวม ๑.๒๓ ลานบาท และสวนของผูถือหุน ๒๐.๑๘ ลานบาท ประกอบดวยทุนจดทะเบียน ๑.๐
ลานบาท เงินสํารองตามกฎหมาย ๐.๑๘ ลานบาท และมีกําไรสะสม ๑๙.๐๐ ลานบาท คิดเปนมูลคาตามบัญชี
ตอหุน (Book Value per Share) เทากับ ๒๐๑.๘๕ บาท จากราคาหุนที่ตราไว ๑๐ บาท (เรียกชําระเต็ม
จํานวนแลว) ปจจุบัน ผูถือหุนกลุม ข. เห็นวาบริษัทฯ มีการเติบโตอยางมีเสถียรภาพแลว จากการสงเสริม
และสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดย สวทช. ในชวงที่ผานมา ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถเติบโตและมีความคลองตัว
ในการแขงขันทางธุรกิจไดรวดเร็วกวาในปจจุบัน หากเปนการถือหุนโดยเอกชนทั้งหมด จึงมีความเห็นรวมกัน
ที่จะขอซื้อหุนบริ ษัทฯ ที่ สวทช. ถื ออยู โดยผูถือหุนกลุม ข. ไดมีหนั งสือถึง สวทช. ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ เพื่อเสนอขอซื้อหุนบริษัทฯ ที่ สวทช. ถืออยูทั้งหมด จํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน โดยมีเงื่อนไขการขอซื้อ
แบงเปน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ (เมื่อ สวทช. ไดรับอนุมัติการขายหุน) จํานวน ๒๓,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิงตาม
มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
งวดที่ ๒ (ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๒๖,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิงตามมูลคา
ตามบัญชี ณ วันสิ้นเดือนกอนหนาของวันที่ยื่นหนังสือขอซื้อหุนงวดที่ ๒ แตเปนราคาที่ไมต่ํากวาราคาอางอิง
ตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือเทียบเทาในกรณีที่บริษัทฯ จายเงินปนผล
เมื่อพิจารณาจากนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขในสัญญารวมทุนแลว มีความสอดคลองกับ
เงื่อนไขในการถอนการลงทุน จากการที่ บริษัทฯ สามารถเติบโตและมีเ สถียรภาพแลว โดยมูลค าหุนของ
สวทช. เพิ่มจากพาร ๑๐ บาท เปน ๒๐๑.๘๕ บาท ซึ่งหาก สวทช. ขายหุนตามขอเสนอที่ไดรับ จะมีกําไรจาก
การขายหุนไมต่ํากวา ๙.๘๘ ลานบาท ประกอบกับที่ผานมา สวทช. ไดรับเงินปนผลจํานวน ๐.๔๙ ลานบาท
รวมเปนผลตอบแทนจากการลงทุนอยางนอยประมาณ ๑๐.๓๗ ลานบาท จากเงินลงทุนตั้งตนของ สวทช.
๐.๔๙ ลานบาท คิดเปนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ ๒,๐๑๖ เปรียบเทียบกับ IRR ตามแผนธุรกิจ
ที่ไดรับอนุมัติจาก กวทช. (รอยละ ๓๖๑) เมื่อในคราวขอจัดตั้งบริษัทฯ จึงถือวา สวทช. ไดรับผลตอบแทน
ที่เหมาะสม โดยสูงกวา Expected Return ของโครงการ และสูงกวาผลตอบแทน (ในรูปตัวเงิน) ที่ สวทช.
คาดหวัง เนื่องจากนโยบายการลงทุนของ สวทช. ที่ไมไดเนนผลตอบแทนสูงสุด แตมุงใหเกิดผลประโยชน
ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมเปนสําคัญ ดวยกลไกการ spin-off
ตามนโยบายการแปรรู ป โครงการเป น บริษั ทของ สวทช. จึ งเห็น ควรเสนอขายหุน บริ ษัท ที -เน็ ต จํ ากั ด
ที่ สวทช. ถืออยูทั้งหมดจํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน ตามที่ผูถือหุน กลุม ข. ตามเงื่อนไขเสนอ
ในคราวการประชุ มคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขายหุนบริษัท ที-เน็ต
จํากัด ที่ สวทช. ถืออยูทั้งหมดจํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน ใหแกผูถือหุนกลุม ข. ตามเงื่อนไขที่ผูถือหุนกลุม ข.
ไดเสนอมา และใหนําเสนอ กวทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
จึงขอเสนอที่ ประชุ มเพื่อพิจารณาอนุ มัติใหขายหุนบริษัท ที-เน็ ต จํากัด ที่ สวทช. ถื ออยู
ทั้งหมดจํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน ใหแกผูถือหุนกลุม ข. ตามเงื่อนไขที่ผูถือหุนกลุม ข. ไดเสนอ ดังนี้
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๙ จาก ๒๕

• งวดที่ ๑ (เมื่อ สวทช. ไดรับอนุมัติการขายหุน) จํานวน ๒๓,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิง
ตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
• งวดที่ ๒ (ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๒๖,๐๐๐ หุน ในราคาอางอิงตาม
มูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นเดือนกอนหนาของวันที่ยื่นหนังสือขอซื้อหุนงวดที่ ๒ แตเปน
ราคาที่ไมต่ํากวาราคาอางอิงตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือ
เทียบเทา ในกรณีที่บริษัทฯ จายเงินปนผล
ทั้งนี้ ราคามูลคาทางบัญชีที่ใชซื้อขายในแตละงวดจะตองผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
รับอนุญาต โดยจํานวนหุนบริษัทฯ ที่ สวทช. จะขายใหแตละบุคคลที่ปรากฏตามรายชื่อในกลุมผูถือหุนกลุม ข.
ใหเปนไปตามรายละเอียดที่ผูถือหุนกลุม ข. แจง กอนการทําสัญญาซื้อขายหุนในแตละงวด สําหรับการซื้อหุน
งวดที่ ๒ ใหผูถือหุนกลุม ข. เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบบัญชี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา บริษัท ที-เน็ต จํากัด ควรใหความสําคัญ
เรื่องการโฆษณา/ประชาสัมพันธ เพื่ อดึงดูดใหเด็ กและเยาวชนมี ความสนใจที่ จะศึกษาเกี่ ยวกั บเทคโนโลยี
ดังกลาว
ที่ประชุมพิจารณาแลว อนุมัติการขายหุนของบริษัท ที-เน็ต จํากัด ที่ สวทช. ถืออยูทั้งหมด
จํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน ใหแกผูถือหุนกลุม ข. ตามเงื่อนไขที่ผูถือหุนกลุม ข. ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม อนุมัติการขายหุนของบริษัท ที-เน็ต จํากัด ที่ สวทช. ถืออยูทั้งหมดจํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน
ใหแกผูถือหุนกลุม ข. ตามเงื่อนไขที่ผูถือหุนกลุม ข. ตามที่เสนอ
๓.๒ การขายหุนของบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด
นายภาณุทัตฯ ผูอํานวยการฝายบริการพัฒนาผูประกอบการทางเทคโนโลยี เรียนที่ประชุมวา
บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด (ชื่อเดิมบริษัท Frontline Biotechnologies จํากัด) จัดตั้งขึ้น
เมื่ อวั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ มี วัตถุป ระสงคเพื่อดําเนิน ธุรกิจการผลิต วิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจ
เครื่องมือ น้ํายา สารเคมี ที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและที่ไมใชโรค โดย สวทช. ไดรับอนุมัติใหลงทุนในบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ใหรวมทุนในสัดสวนรอยละ ๒๐
ของทุนจดทะเบียน ๗.๕ ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนจํานวน ๑.๕ ลานบาท (ชําระเต็มจํานวนแลว) ตอมา
บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน ๑๐ ลานบาท ซึ่ง สวทช. ไมลงทุนเพิ่มทําใหสัดสวนการถือหุนในปจจุบัน
เหลือเพียงรอยละ ๑๕
บริษัทฯ มีแนวโนมผลประกอบการที่ดีในชวงป ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ แตนับตั้งแตป ๒๕๔๗
เปนตนมา บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานลดลงเปนอยางมากเนื่องจากขาดความชํานาญเรื่องการตลาดทําให
ไมสามารถสรางกําไรในธุรกิจได นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกับขอบังคับของบริษัทฯ
ไดแก การไมจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และละเลยที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งบริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพยถาวรที่ไมกอใหเกิดรายได ทําใหมี
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๑๐ จาก ๒๕

ภาระผูกพันจากการกูยืมเงิน สงผลใหบริษัทฯ มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ย ซึ่งไมเปนไปตามแผนการลงทุน
ที่นําเสนอตอ กวทช.
ในคราวการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อการพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการถอนการลงทุน
ในบริ ษั ท ฯ และให รั บ ข อ คิ ด เห็ น ของอนุ ก รรมการไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การต อ ไป และในคราวประชุ ม
คณะอนุกรรมการบริ ห ารกองทุน ฯ ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพัน ธ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให
สวทช. เจรจากับนางสาวธารารัชต ธารากุล ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เพื่อขอใหซื้อหุนในราคามูลคา
ตามบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในสัดสวนของ สวทช. มีมูลคาประมาณ ๒๗๘,๐๐๐ บาท และในคราว
การประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป ๒๕๕๘ นางสาวธารารัชตฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจะขอซื้อหุน
ของบริษัทฯ ในสวนของ สวทช. ทั้งหมด ในราคามูลคาตามบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ซึ่งตอมานางสาวธารารัชตฯ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อขอแสดงความประสงครับซื้อหุน
ของบริษัทฯ ในสวนของ สวทช. จํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ในราคาตามมูลคาบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท (หุนละประมาณ ๑๒.๒๐ บาท)
ทั้งนี้ ศูนยลงทุนจึงไดพิจารณาการขายหุนในสวนของ สวทช. ใหกับผูถือหุนรายใหญไดเปน
๒ แนวทาง ดังนี้
๑. ขายหุนตามที่ไดรับขอเสนอมา โดยมีเหตุผลรองรับ ดังนี้
๑.๑ ดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของ สวทช. ที่วา “สวทช จะถอนการลงทุน
ในสถานการณที่เกิดจากบริษัทร วมทุนทํ าผิดสัญญารวมทุ น เชน เกิดการทุจริ ต
หรือทําผิดกฎหมาย หรือบริษัทรวมทุนดําเนินกิจการผิดวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
เปนตน หรือมีผลการดําเนินงานขาดทุนติดตอกันอยางตอเนื่องและไมมีแนวโนม
วาจะสามารถทํากําไรไดในอนาคต”
๑.๒ เป น ไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวัน ที่ ๒๓ มิถุน ายน ๒๕๕๒
ที่ มีมติ เ ห็ น ชอบในหลักการถอนการลงทุน ในบริษัทฯ และใหรับ ขอคิดเห็น ของ
ที่ ป ระชุ ม ไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การต อ ไป โดยที่ ผ า นมาอยู ใ นขั้ น ตอนการเจรจา
การซื้อขายหุน
๑.๓ เพื่อลดภาระในการกํากับดูแลติดตาม ใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ
เชน การจัดประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ การสงงบการเงินภายในกําหนด
เปนตน
๑.๔ ราคาหุนที่ไดรับขอเสนอครั้งลาสุด เปนราคามูลคาตามบัญชีที่สอดคลองกับแนวทาง
ของมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพัน ธ ๒๕๕๗ ที่ไดให แนวทาง
ในการเจรจาไว
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๑๑ จาก ๒๕

๒. ปฏิเสธขอเสนอและถือหุนของบริษัทฯ ตอไป จะกอใหเกิดผล ดังนี้
๒.๑ ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน
๒.๒ มีความเสี่ยงและภาระในการดูแลติดตามบริษัทฯ ซึ่งไมมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยไมดําเนินการตามขอบังคับของบริษัทฯ และขัดกับกฎหมาย
๒.๓ หากบริษัทฯ ตองปดกิจการ และมีการชําระบัญชี สวทช. อาจไดสวนแบงจากการ
ขายสินทรัพยหักหนี้สิน คิดเปนมูลคาตอหุนสูงกวามูลคาหุนที่จะขาย ณ ตอนนี้
แตไมสามารถประเมินไดวาจะเกิดขึ้นในปใด และมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจกอ
หนี้สินเพิ่มเติมหลังจากนี้ อยางไรก็ตามผลตอบแทนในรูปตัวเงินไมใชเปาหมาย
สําคัญของการลงทุนตามนโยบายการลงทุนของ สวทช.
เมื่อพิจารณาประเด็นตางๆ จาก ๒ ทางเลือกขางตน ศูนยลงทุนเห็นวาการขายหุนในสวน
ของ สวทช. ใหกับนางสาวธารารัชตฯ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ จํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ในราคามูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปนทางเลือกที่สอดคลองกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการถอนการลงทุนในบริษัทฯ และเปน
ราคามูลคาตามบัญชี ซึ่งผูเสนอซื้อยินดีจะรับซื้อในราคาดังกลาว
ตอมาในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขายหุนของบริษัท
อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด ในสวนของ สวทช. จํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ใหแกนางสาวธารารัชต ธารากุล
ในราคามูลคาตามบัญชีจากงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท และใหนําเสนอ กวทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขายหุนของบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด
ในสวนของ สวทช. ทั้งหมดจํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ใหแกนางสาวธารารัชต ธารากุล ในราคามูลคาตามบัญชี
จากงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คิดเปนจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น ๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว อนุมั ติก ารขายหุน ของบริษั ท อิ น โนวา ไบโอเทคโนโลยี จํา กั ด
ในสวนของ สวทช. ทั้งหมดจํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ใหแกนางสาวธารารัชต ธารากุล ในราคามูลคาตามบัญชี
จากงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คิดเปนจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น ๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท
มติ ที่ประชุ ม อนุ มัติก ารขายหุ น ของบริษัท อิน โนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด ในสว นของ สวทช.
ทั้งหมดจํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ใหแกนางสาวธารารัชต ธารากุล ในราคามูลคาตามบัญชีจากงบการเงินที่ผาน
การตรวจสอบจากผู ส อบบั ญ ชี แ ล ว ณ วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๗ คิ ด เป น จํ า นวนเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น
๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
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๓.๓ การทบทวนแผนกลยุทธ สวทช.
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา สวทช. มีกระบวนการทบทวน
แผนกลยุทธเปนประจําทุกป (rolling strategic plan) เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธขององคกรใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากบริบทตางๆ และสภาพแวดลอมจะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของ สวทช. ดังนั้น กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการทําใหองคกรสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ และแผนการดําเนินงาน เพื่อใหองคกรบรรลุทิศทาง เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผน
กลยุทธ สวทช. ฉบั บที่ ๕ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และเพื่อใหมั่นใจวา สวทช. มีเ อกสารแผนกลยุทธ ที่ทันสมั ย
สอดคล อ งกั บ สถานการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป มี ค วามสมบู ร ณ ชั ด เจน สามารถขั บ เคลื่ อ นสู ก ารปฏิ บั ติ
และถ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ ไ ปสู ห น ว ยงานทุ ก ระดั บ ได อ ย า งต อ เนื่ อ งเป น รู ป ธรรม เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แผน
การดําเนินงานและงบประมาณประจําป สวทช. จึงจัดทําเอกสาร “การทบทวนแผนกลยุทธ สวทช. (๒๕๕๙๒๕๖๓)” เพื่อเปนเอกสารภายใน สวทช. ในการขับเคลื่อนองคกรไปขางหนาไดอยางตอเนื่องตอไป
สวทช. ได ดํ า เนิ น การทบทวนแผนกลยุ ท ธ โดยเริ่ มจากการทบทวนผลการดํ า เนิ น งาน
ที่ผานมา สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก สวทช. ที่เปลี่ยนแปลงไป และนํามาปรับปรุง SWOT ของ
สวทช. ซึ่ งได มีการประชุ มเพื่ อกํ า หนดทิ ศทางของ สวทช. และระดมสมองผู บ ริ ห ารรวมถึ งผูที่เกี่ย วขอ ง
เพื่ อ ร ว มกั น ทบทวนวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ทิ ศ ทาง เป า หมาย ผลการดํ า เนิ น งาน และกํ า หนดทิ ศ ทาง
การดําเนินงานของ สวทช. ที่ควรมุงเนนในป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ซึ่งผลการระดมสมองผนวกกับการวิเคราะห
กิจกรรมที่ ตองดําเนินการเพิ่มเติมภายใตวัต ถุประสงค เชิงกลยุ ทธทั้ง ๑๐ ข อ ไดนํามาสรุปเปนกลยุทธ
ที่ สวทช. จะตองผลักดันใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในป ๒๕๕๙ ตอไป
นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดนําเสนอกลยุทธของ สวทช. (ปรับปรุง) ป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
โดยสรุป ผลการทบทวนกลยุทธ สามารถแบ งกิจ กรรมออกเปน ๒ กลุม ไดแก (๑) กิจกรรมที่อยู ระหวาง
ดําเนินการ – ดําเนิน การตอไปตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวตามแผนกลยุ ทธฉบับที่ ๕
และ (๒) กิจ กรรมที่ริ เริ่ มใหม เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมาย ภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลง
สวทช. ที่สําคัญ จัดกลุมเปน ๔ เรื่องหลัก
โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สวทช. ไดกําหนดกลยุทธการดําเนินงานไว ดังนี้
๑. สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชน ดวยการสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานในการนําผลงานไปใชขยายผล และสนับสนุนการพัฒนาระบบนวัตกรรมและ
เปดตลาดภาครัฐ สนับสนุนผูประกอบการ/หนวยงานภาครัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหผานเกณฑมาตรฐาน
๒. สรางขีดความสามารถดานการออกแบบ วิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ และสงเสริม
กิจกรรมวิจัยประยุกตเชื่อมโยงไปสูการใชประโยชน โดยใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของผูใชประโยชน
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๓. ส งเสริ มให มีการใช ป ระโยชนจ ากโครงสรางพื้ น ฐานของอุทยานวิท ยาศาสตร เช น
อาคารกลุมนวัตกรรม ๒ (INC2) เครื่องมือวิทยาศาสตร บริการดานตางๆ และบุคลากร
ในการขั บ เคลื่ อนนวัตกรรม และดึงดูดการลงทุน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อผลักดันใหอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยเปนนิคมวิจัย
๔. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานวิจัยอยางครบวงจร ตั้งแตตั้งโจทยจนถึงการสงมอบ และ
ปรั บปรุ งระบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ความกาวหนาในสายอาชีพ การบริห าร
บุคลากรของผูบังคับบัญชา และระบบสนับสนุน
จึงขอเสนอที่ประชุ มพิ จารณาใหความเห็ นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ สวทช. (๒๕๕๙๒๕๖๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ประธานฯ มีความเห็นวา สวทช. ควรมีตัวชี้วัดความเสี่ยง เรื่องการสูญเสียบุคลากรวิจัย
ออกจากองคกรดวย
นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สวทช. ควรเพิ่มกลยุทธดานความรวมมือ
ระหวางประเทศ ซึ่งจะชวยขยายผลงานไปสูตางประเทศได ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา สวทช.
มีกลยุทธความรวมมือกับตางประเทศ ซึ่งจะอยูในแผนการดําเนินงานในป ๒๕๖๐ อนึ่ง ประธานฯ เสนอให
สวทช. เพิ่มแผนความรวมมือกับตางประเทศเขาไปในกลยุทธการดําเนินงาน ทั้ง ๔ ขอ ดังกลาวขางตน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๙
นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปจจุบันมี Professor ที่เปนคนไทยและคนไทยที่ทํางานอยูในบริษัทชั้นนํา อาศัยอยู
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวนมาก ไดมีการรวมตัวกันเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก
รัฐบาลไทยในการจัดตั้งสมาคมใหถูกตองตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาขึ้นตรงตอ
สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันดีซี แตเรื่องดังกลาวยังไมมีความคืบหนา ดังนั้น ตนจึง
เห็นวาเปนเรื่องที่ดี นาจะตองมีการพัฒนาตอ
๒. สวทช. ควรใหความสําคัญในเรื่อง Technology of Learning เพื่อพัฒนาคนไทย
ให แ ข ง ขั น กั บ ชนชาติ อื่ น ในโลกยุ ค ใหม ไ ด ซึ่ ง จะต อ งให ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ และต องมี การทํ างานที่ เ ชื่ อมโยงกั น
กับกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ให สวทช. พิจารณาเพิ่มเรื่อง Technology of Learning เขาไปในแผนกลยุทธ
ประธานฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ วท. ไดจัดการประชุมหารือ
ความรวมมือระหวาง วท. และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai
Professionals in America and Canada : ATPAC) ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด รีสอรท จังหวัด
นครปฐม เพื่อหารือแนวทางการดําเนินความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัด วท. กับสมาคม ATPAC
ในสาขาที่ มีความสนใจรว มกั น รวมทั้ งกํา หนดบทบาทของสมาคม ATPAC ในการดําเนิน งานรว มกับ
หนวยงานในสังกัด วท. ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะตองมีการทํางานรวมกันใหมากกวานี้ เพื่อใหเกิด
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เปน Linkage และเปนการทํางานแบบ Long Term Relationship โดยสมาคม ATPAC ไดรับการจัดตั้งขึ้น
เมื่อป ๒๕๓๔ เพื่อผลักดันและสนับสนุนงานของสํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจํา
สถานเอกอัครราชทู ต ณ กรุงวอชิ งตันดี ซี ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวประเทศไทยประสบปญ หาขาดแคลน
บุคลากรด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมถึงความตองการการถายทอดเทคโนโลยีจ ากตางประเทศ
ดังนั้น การจัดตั้งสมาคม ATPAC จึงตอบสนองความตองการดังกลาว และในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหมีการโครงการสมองไหลกลับขึ้น ภายใตการดูแล
ของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายอาคมฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สําหรับกลยุทธในปงบประมาณ ๒๕๕๙
ขอที่ ๓ ไมควรจํากัดเฉพาะโครงสรางของอุทยานวิทยาศาสตรเทานั้น ซึ่งปจจุบันยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดังนั้น ประเทศไทยควรจะมีเขตทางดานวิทยาศาสตรหรือเมืองวิทยาศาสตร เชน ในเขตจังหวัดนครนายก
หรื อ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เนื่ อ งจากมี นิ ค มอุ ต สาหกรรม และมหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวนมาก ซึ่ ง จะส ง ผลให
เปนเมืองวิทยาศาสตรได
นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ
และจะตองมี Social Cost เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น นวัตกรรมเรื่อง Elderly Care จึงมีความสําคัญ ซึ่งจะตองมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อลด Social Cost ของประเทศไทย และสรางเปนอุตสาหกรรมเพื่อขยายไปสู
ประเทศอื่นๆ ที่มีปญหาในลักษณะเดียวกันได เชน ยาสําหรับสรางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ อาหารเสริม
อุปกรณที่ใชกับชีวิตประจําวัน เนื่องจากปจจุบันพบวายังมีราคาที่แพง ซึ่งนายชิงชัยฯ มีความเห็นวาบริษัท
ตางๆ ยังมีการลงทุนดานวิจัยพัฒนาในเรื่องดังกลาวคอนขางนอย ดังนั้น ควรที่จะมีการวิจัย พัฒนาอุปกรณ
ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
ประธานฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สวทช. โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) ไดมีการวิจัย พัฒนาเรื่องเทคโนโลยีผูสูงอายุและคนพิการมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
เทคโนโลยี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ คนพิ การ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ งของงานที่ สวทช. ดํ าเนิ น การตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพคน
พิการใหดําเนินชีวิตรวมกับคนทั่วไปในสังคมตามหลักความเสมอภาคในเรื่องโอกาสและการดํารงชีวิตอิสระ
โดยเน น ให ค นพิ ก ารได รั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพ ได รั บ การศึ ก ษา และส ง เสริ มให ป ระกอบอาชี พ ได ด ว ย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและเทคโนโลยี อํ า นวยความสะดวก ขณะนี้ สวทช. อยู ร ะหว า งการผลั ก ดั น
ใหมีการจัดตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผูสูงอายุ” ซึ่งอยูระหวางการกลั่นกรองของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กอนนําเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลําดับตอไป
นางสาวดวงใจฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา BOI มีกลไกสงเสริมการลงทุน
ใหกับภาคอุตสาหกรรมที่มีผลงานวิจัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทยและอุปกรณอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ จะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๑๕ จาก ๒๕

นายศักรินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา แผนกลยุทธและกรอบการทํางาน
ของ สวทช. อาจจะตองพิจารณาภาพรวมการทํางานที่กวางขึ้นในระดับประเทศ ซึ่งถือวาเปน National
Agenda ดังนั้น สวทช. ควรที่จะทบทวนการทํางานในดานตางๆ วามีมิติอะไรบางที่จะตองดําเนินการเพิ่มเติม
เชน Innovation for Health and Wellness (การผลิตอาหารและยา) กลไกสงเสริมดานการลงทุน (BOI)
นอกจากนี้ ยังตองใหความสําคัญกับ Productivity ดานการเกษตร (ระบบบริหารจัดการ ระบบบริหารน้ํา
เมล็ ด พั น ธุ ) Bio-based Industries ความหลากหลายทางชีว ภาพ และวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) กับชุมชน เปนตน ซึ่งจะทําให สวทช. มีบทบาทที่ชัดเจน และมี Impact มากขึ้น
นายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สวทช จะตองมีการทํางานวิจัยรวมกับ
องคกรที่เกี่ยวของ แตโจทยที่สําคัญ คือ ทําอยางไรใหองคกรตางๆ เขามามีสวนรวมใหมากขึ้น ทั้งนี้ สวทช.
จะต อ งมี แ ผนการทํ า งานในแต ล ะ Sector เพื่ อ ให ภ าคเอกชนเห็ น ภาพการทํ า งานที่ ชั ด เจน และดึ ง ดู ด
ใหภาคเอกชนไดมีโอกาสเขามาสัมผัสกับนักวิจัย ผูบริหารของ สวทช. และผูบริหารของ วท.
นายเทวินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. เนื่ อ งจาก สวทช. เป น หน ว ยงานของรั ฐ จึ ง ไม ค วรมองว า หน ว ยงานอื่ น เป น คู แ ข ง
ซึ่งการวิเคราะห SWOT ของ สวทช. ในสวนของ Threat “T4 หนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับดาน วทน. อื่น
มีศักยภาพมากขึ้น จนสามารถทํางานในลักษณะเดียวกับ สวทช. ได” ซึ่งวิสัยทัศนของ สวทช คือ “สวทช.
เปนพันธมิตรรวมทางที่ดีสูสังคมฐานความรูดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ทั้งนี้ หากจะมองหนวยงานอื่น
เปนคูแขง สวทช. อาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยน Perception พันธกิจของ สวทช. จาก “สวทช. มุงสรางเสริม
การวิ จั ย พั ฒ นา...” เป น “สวทช. มุ งสร า งเสริมและสงเสริมการวิจั ย พัฒ นา...” และไม วัดผลงานวิจั ย
ที่ดําเนินการโดย สวทช. ภายใน Inhouse เพียงอยางเดียว แตจะตองวัดผลสะทอนจากการทํางานรวมกับ
หนวยงานภายนอกอื่นๆ ดวย
๒. หาก สวทช. ไมมองวาการสูญเสียนักวิจัยเปน Threat แตถือวาเปนการสรางผลงาน
ของ สวทช. ดั งนั้ น พั น ธกิ จ ของ สวทช. ในสว นที่ ส งเสริ มด านการพั ฒ นากําลั งคน (HRD) ควรจะมี การ
วัดผลการสรางนักวิจัยที่ออกไปทํางานในองคกรอื่นๆ ภายนอก สวทช. ดวย ซึ่งจะทําให สวทช. ไดพันธมิตร
มากขึ้น
๓. สวทช. ควรมีหนวยงานที่เปน Center เพื่อประสานงานระหวางนักวิจัยกับภาคธุรกิจ
ซึ่งจะเปนจุดเชื่อมตอที่สําคัญในการนําผลงานวิจัยออกไปสูเชิงพาณิชย
๔. ในประเทศไทยมี ห น ว ยงานวิ จั ย เป น จํ า นวนมาก ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคการศึ ก ษา และ
ภาคเอกชน แตยังไมมีหนวยงานใดที่ทําหนาที่เปน Conductor อยางชัดเจน ดังนั้น ในสวนของ วท. จึงขอให
ประธานฯ พิจารณาวาควรจะมีหนวยงานใดที่ทําหนาที่เปน Conductor เพื่อใหการทํางานของ วท. ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
นายประพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ปจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : MAI) จํานวน ๑๑๖ บริษัท ดังนั้น
จึงเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะนําผลงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชยใหกับกลุมบริษัทดังกลาวได ซึ่งตนยินดีท่ีจะเปน
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๑๖ จาก ๒๕

ผูประสานงานเพื่อใหเกิดการทํางานที่เชื่อมโยงระหวาง สวทช. กับกลุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด MAI
ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ สวทช. ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ สวทช. ตามที่เสนอ
๒. ให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
๓.๔ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙
นายทวี ศั ก ดิ์ ฯ กรรมการและเลขานุ ก าร เรี ย นที่ ป ระชุ ม ว า ในคราวการประชุ ม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ที่ ป ระชุ มได พิจ ารณากลั่น กรองและใหความเห็น ชอบแผนการดําเนิน งานและ
งบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดย สวทช. มีการดําเนิ นงานแบ งตามพัน ธกิ จ
เปน ๒ กลุม ไดแก
๑. แผนงานตามพันธกิจวิจัยและพัฒนา จํานวน ๑,๖๗๖ ลานบาท ประกอบดวย ๔ กลุม
ได แก (๑) กลุ มโปรแกรมวิ จั ยและพั ฒนามุ งเป าคลั สเตอร จํ านวน ๕ คลั สเตอร จํ านวน ๘๗๒ ล านบาท
(๒) กลุมโครงการวิจัยตามยุ ทธศาสตร ๑.๙ การเรงรัดประยุกตใช งานวิ จัยและพัฒนาไปสูการปฏิ บัติ จํ านวน
๒๘ ลานบาท (๓) กลุมโครงการวิจัยขนาดใหญที่คาดวาจะมีผลกระทบสูง (Giga Impact Initiative) จํานวน
๔๙ ลานบาท และ (๔) กลุมโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน จํานวน ๗๒๗ ลานบาท
๒. แผนงานตามพั นธกิ จอื่นๆ จํ านวน ๑,๓๑๓ ลานบาท ประกอบดวย (๑) การถายทอด
เทคโนโลยี จํานวน ๗๒๕ ลานบาท (๒) การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๓๓๓
ลานบาท และ (๓) การใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๒๕๕ ลานบาท
โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สวทช. มีแผนรายรับ จํานวน ๗,๑๒๓ ลานบาท แบงออกเปน
(๑) เงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่นํามาเปนคาใชจาย จํานวน ๒,๓๙๒ ลานบาท
(๒) งบประมาณแผนดินประจําป จํานวน ๓,๐๘๑ ลานบาท (๓) รายไดจากการดําเนินงาน จํานวน ๑,๖๕๐
ลานบาท มีแผนรายจายรวมทั้งสิ้น จํานวน ๗,๑๒๓ ลานบาท แบงออกเปน (๑) รายจายเพื่อการดําเนินงาน
จํานวน ๕,๕๒๐ ลานบาท (๒) รายจายคากอสรางและอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน ๓๘๐ ลานบาท (๓) รายจาย
เงินลงทุน และเงินกูดอกเบี้ ยต่ํา จํานวน ๔๐๐ ลานบาท (๔) รายจายสํารองฉุกเฉิน จํานวน ๕๗๐ ลานบาท
(๕) รายจายเงินเพิ่มพิเศษ ป ๒๕๕๙ จํานวน ๒๕๓ ลานบาท โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สวทช. จะมีกรอบ
อัตรากําลังรวมทั้งสิ้น จํานวน ๒,๙๒๕ คน ซึ่งรวมนักเรียนทุนกลับมาปฏิบัติงาน จํานวน ๖ คน และมีแผน
ความตองการอัตรากําลังใหมเพื่อดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไว จํานวน ๑๑๙ คน ทั้งนี้ สวทช. ไดกําหนด
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคาน้ําหนักตาม Balanced Score Card (BSC) จํานวน ๙ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) KS1
มูลคาการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม เปาหมาย
คิดเปน ๒.๐ เทาของการลงทุนในปงบประมาณ ๒๕๕๔ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๒๐ (๒) KS3-A การนํา
ผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๑๗ จาก ๒๕

เปาหมาย ๒๒๐ รายการ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ (๓) KS4 ลูกคาเดิม (กลุมยุทธศาสตร) ที่กลับมาใช
บริ ก าร สวทช. เป า หมายร อยละ ๘๐ ของป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ จํ านวน ๔๐ หน วยงาน สั ด ส ว นน้ํ า หนั ก
รอยละ ๑๕ (๔) KS5 สัดส วนรายไดตอคาใชจายทั้งหมด เปาหมาย ≥ ๑ สัดสวนน้ําหนัก ร อยละ ๑๐
(๕) KS7-A สัดสวนบทความวารสารนานาชาติตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๔๐ ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป
สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ (๖) KS7-B สัดสวนทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๒๐ คําขอ/
บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ (๗) KS12 ความสามารถดานการออกแบบวิศวกรรม
และพัฒนาผลิตภัณฑ เปาหมายไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๕ (๘) KS13 ความสามารถ
ในการจั ด การความรู ขององค กร เป า หมายได ต ามแผนร อ ยละ ๑๐๐ สั ด ส ว นน้ํ า หนั ก ร อยละ ๕ และ
(๙) ความสามารถขององคกรในระดับสากล เปาหมายไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๕
นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดนําเสนอภาพรวมแผนรายจายปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ตอที่ประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
นายชาติ ศิ ริ ฯ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ว า สวทช. ควรมี ก ารจั ด ทํ า แผน
การดําเนินงานสํารอง ในกรณีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อใหเห็นภาพรวมแผนการ
ดําเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อนึ่ง ประธานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมวา ควรจัดทําแผน
เปนแบบ Dynamic Plan กรณีที่ไดรับ Resource เพิ่มจะมีแผนการดําเนินงานในระยะ ๕ ป อยางไร เพื่อให
เกิดความทาทายในการทํางาน
ที่ประชุมพิจารณาแลว อนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม อนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
๓.๕ การปรับปรุงขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ตามขอบังคับ กวทช. วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗ (๑) กําหนดใหคณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคลมีอํานาจและหนาที่
พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการออก การปรับปรุงแกไข หรือการยกเลิกขอบังคับ
วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การกําหนดจํานวนและตําแหนง การกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนหรือคาจาง
การเปลี่ ยนแปลงเงินเดื อนหรือคาจาง การออกจากงาน วินั ยและการลงโทษ การอุทธรณและการรองทุกข
ของพนักงานและพนักงานโครงการ รวมทั้งการสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกพนักงานและพนักงาน
โครงการ ตลอดจนการบริ ห ารงานบุ คคลโดยทั่ว ไปของสํานั กงานฯ ก อนนําเสนอคณะกรรมการพัฒ นา
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (กวทช.) ซึ่ ง สวทช. ไดพิ จ ารณาขอบั งคับ กวทช. ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคลแลวเห็นควรใหมีการปรับปรุงขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล ทั้งนี้ ขอใหนางลดาวัลยฯ
เปนผูชี้แจงรายละเอียด

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๑๘ จาก ๒๕

นางลดาวัลยฯ รองผู อํานวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมวา สวทช. ไดพิจ ารณาข อบังคั บ
กวทช. ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแลวเห็นควรใหมีการปรับปรุงขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล
และนําเสนอที่ประชุมผูบริหารของ สวทช. ดานการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะ
ความเห็ นเกี่ยวกั บการปรั บปรุงแกไขขอบังคับ จํ านวน ๓ ฉบับ โดยในคราวการประชุ มผู บริ หารของ สวทช.
ดานการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหปรับปรุง
ขอบังคับ จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไข
เพิ่มเติม
๒. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินบําเหน็จพนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. ขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลไดพิจารณากลั่นกรอง ครั้งที่
๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ แลว ที่ประชุมไดพิจารณาการเสนอปรับปรุงขอบังคับทั้ง ๓ ฉบับ
และเห็นควรนําเสนอ กวทช. พิจารณาในลําดับถัดไป
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไข
เพิ่มเติม
๒. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินบําเหน็จพนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓. ขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว อนุมัติการปรับปรุงขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน
๓ ฉบับ ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม อนุมัติการปรับปรุงขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันเริ่มตน ปการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป
๒. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินบําเหน็จพนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป
๓. ขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๑๙ จาก ๒๕

๓.๖ การกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต และกรอบวงเงินคาตอบแทนในการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
๓.๗ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ)
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ มิถุนายน ๒๕๕๘)
นายทวี ศั กดิ์ ฯ กรรมการและเลขานุก าร เรี ยนที่ ประชุมว า ในคราวการประชุม กวทช.
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
และงบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน
๒๕๕๘) และใหนําเสนอที่ประชุม กวทช. รับทราบตอไป จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
• ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ
นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) จํานวน
๘ ตั วชี้ วัด ได แก (๑) KS1 มูลค าการลงทุ นด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในภาคการผลิ ต ภาคบริการ
และภาคเกษตรกรรม เปาหมาย ๑.๖ เทาของการลงทุนในปงบประมาณ ๒๕๕๔ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕
ผลการดําเนินงาน ๐.๗๙ (๒) KS1-A มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เปาหมาย ๒.๖ เทาของคาใชจายปงบประมาณ ๒๕๕๘ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕
ผลการดําเนิ นงาน ๑.๖๘ (๓) KS3-A การนําผลงานวิจัย และองคความรูไปประยุก ตใชในภาคการผลิต
ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน เปาหมาย ๑๘๓ รายการ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐
ผลการดําเนินงาน ๑๔๗ รายการ (๔) KS4 ลูกคาเดิมที่กลับมาใชบริการ สวทช. เปาหมายรอยละ ๖๕ สัดสวน
น้ําหนัก ๑๐ ผลการดําเนินงานรอยละ ๕๗.๐๗ (๕) KS5 สัดสวนรายไดตอคาใชจายทั้งหมด เปาหมาย ๐.๙
สั ด ส ว นน้ํ า หนั ก ร อยละ ๑๐ ผลการดํ าเนิ นงาน ๐.๙๙ (๖) KS7-A สัดส วนบทความวารสารนานาชาติ
ตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๔๐ ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน
๑๑.๔๐ ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป (๗) KS7-B สัดสวนทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย
๒๐ คําขอ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน ๑๐.๓๐ คําขอ/บุคลากร
วิจัย ๑๐๐ คน/ป (๘) KS7-C การบริหารระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกิจ
ขององคกร เปาหมาย ไดคะแนนระดับ ๕ ตามเกณฑประเมินของกรมบัญชีกลาง สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐
ผลการดําเนินงาน ๓.๗๐ นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานตัวอยางผลงานวิจัยที่นําไปใชในเชิงพาณิชย
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๒๐ จาก ๒๕

และเชิงสาธารณประโยชน รวมถึงผลงานพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ
• รายงานทางการเงิน
นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๘
โดย สวทช. มีรายได จํานวน ๓,๒๘๗.๘๐ ลานบาท คาใชจายจํานวน ๓,๓๐๘.๒๙ ลานบาท สินทรัพย จํานวน
๑๐,๘๐๖.๑๒ ลานบาท หนี้สิน จํานวน ๒,๐๕๔.๖๕ ลานบาท และเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จํานวน ๘,๗๕๑.๓๘ ลานบาท ทั้งนี้ สวทช. มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน ๔,๒๘๐.๖๕
ลานบาท มีภาระผูกพันตางๆ จํานวน ๔,๒๐๑.๑๔ ลานบาท นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานสถานะ
ทางการเงิน ของ สวทช. ป งบประมาณ ๒๕๕๘ เปรียบเที ยบกับ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ในชว งระยะเวลา
เดียวกัน
โดยสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานไตรมาสที่ ๓ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ผลการดําเนินงาน
ผลรายได แ ละค า ใช จ า ยของ สวทช. ดํ า เนิ น การได ค อ นข า งเป น ไปตามแผนที่ กํ า หนดไว ในส ว นผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด BSC บรรลุไดตามเปาหมาย แมวาผลการดําเนินงานในบางรายการยังต่ํากวา
เปาหมายคอนขางมาก เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ ๓ ของปที่ผานมา ทั้งนี้ สวทช. ยังมั่นใจวา
จะสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวได
จึ งขอเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อรั บ ทราบผลการดํ าเนิ น งานของ สวทช. ป งบประมาณ ๒๕๕๘
(ตุลาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ –
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)
มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘)
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทรวมทุน และโครงการพิเศษ
ที่ใชทุนประเดิมของ สวทช. ป ๒๕๕๗/๒๕๕๘
รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๒๑ จาก ๒๕

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหที่ประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันจันทรที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช.
โยธี
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒ เอกสารเผยแพร
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน
๒ รายการ คือ (๑) The Power of R&D : พลังงานวิจัย ขับเคลื่ อนธุรกิจไทย กาวไกล ยั่งยืน และ
(๒) Innovation Draws the Future : สรางอนาคตประเทศไทยดวยนวัตกรรม (เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวั ตกรรม ครั้ งที่ ๒ วั นที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ณ ห องคอนเวชั่ นเซ็ นเตอร โรงแรมรามา
การเดนส กรุงเทพฯ)
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
สวทช. มี ข า วเด น ประจํ า เดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๘ จํ านวน ๗ ข าว และข า วประเภท
สื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๙ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.
นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา
ผูจดรายงานการประชุม
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผูต รวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนา ๒๒ จาก ๒๕

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วาระที่
เรื่อง
มติที่ประชุม
๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ • รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข
๓.๑ การขายหุนของบริษัท ที - เน็ต จํากัด • อนุมัติการขายหุนของบริษัท ที-เน็ต จํากัด
ที่ สวทช. ถืออยูทั้งหมดจํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน
ใหแกผูถือหุนกลุม ข. ตามเงื่อนไขที่ผูถือหุน
กลุม ข. ตามที่เสนอ
๓.๒ การขายหุนของบริษัท อินโนวา
• อนุมตั ิการขายหุนของบริษัท อินโนวา ไบโอ
ไบโอเทคโนโลยี จํากัด
เทคโนโลยี จํากัด ในสวนของ สวทช. ทั้งหมด
จํานวน ๑๕,๐๐๐ หุน ใหแกนางสาวธารารัชต
ธารากุล ในราคามูลคาตามบัญชีจากงบการเงิน
ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คิดเปนจํานวน
เงินรวมทั้งสิ้น ๑๘๒,๙๗๙.๘๓ บาท
๓.๓ การทบทวนแผนกลยุทธ สวทช.
• เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ สวทช.
ตามที่เสนอ
• ให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
๓.๔ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ
• อนุ มั ติ แ ผนการดํ า เนิ น งานและงบประมาณ
ของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

งานที่ตองดําเนินการ

• ดําเนินการขายหุนของบริษัท ที-เน็ต จํากัด

ที่ สวทช. ถืออยูทั้งหมด จํานวน ๔๙,๐๐๐ หุน
ตามขั้นตอนตอไป
• ดําเนินการขายหุนของบริษัทอินโนวา ไบโอ

เทคโนโลยี จํากัด ตามขั้นตอนตอไป

• ดําเนินการตามแผนกลยุทธ สวทช.

ผูปฏิบัติ

• ผูอํานวยการฝาย

บริการพัฒนา
ผูประกอบการ
ทางเทคโนโลยี
• ผูอํานวยการฝาย
บริการพัฒนา
ผูประกอบการ
ทางเทคโนโลยี

• ผพว.

ตามที่เสนอ
• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการ

หนา ๒๓ จาก ๒๕

วาระที่
เรื่อง
๓.๕ การปรับปรุงขอบังคับที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล

๓.๖

การกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต
และกรอบวงเงินคาตอบแทนในการ
สรรหาผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม
• อนุมัติการปรับปรุงขอบังคับที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินสวัสดิการ
ชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันเริ่มตน ปงบประมาณ ๒๕๕๙
เปนตนไป
๒. ขอบังคับ กวทช. วาดวยเงินบําเหน็จ
พนักงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป
๓. ขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๘ เปนตนไป
• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ

งานที่ตองดําเนินการ
• จัดทําขอบังคับฯ
• เสนอประธานฯ ลงนาม
ในขอบังคับฯ

ผูปฏิบัติ
• ผอ. ฝายบริการ
ทรัพยากรบุคคล

หนา ๒๔ จาก ๒๕

วาระที่
เรื่อง
๓.๗ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช.
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ มิถุนายน ๒๕๕๘)
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทรวมทุน และ
โครงการพิเศษที่ใชทุนประเดิมของ
สวทช. ป ๒๕๕๗/๒๕๕๘
๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม
• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

• รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช.

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ –
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)
• รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม
• รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

• รับทราบ

• จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

• ฝายเลขานุการฯ

ในวันจันทรที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร
สวทช. โยธี

หนา ๒๕ จาก ๒๕

