
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

      

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระพงษ แพสุวรรณ 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๔. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ กรรมการ 

๕. พลโท ถเกิงกานต   ศรีอําไพ กรรมการ 

๖. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๗. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๘. นายสมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

๙. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ  

๑๐. นายโอฬาร   พิทักษ กรรมการ 

๑๑. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๒. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ 

๑๓. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๔. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ    

๑๕. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๖. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๗. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูไมเขาประชุม       

๑. นายอําพน กิตติอําพน  

๒. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

๓. นายลักษณ   วจนานวัช 

๔. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๑ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



๕. นายอาชว   เตาลานนท     

๖. นายสุพันธุ  มงคลสุธี 

๗. นายเทวินทร วงศวานิช 

๘. นายเขมทัต สุคนธสิงห  

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นายรุงโรจน   กมลเดชเดชา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นางสาวรติมา เอ้ือธรรมาภิมุข กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. พันเอก วินัย สกุลพราหมณ กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๔. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๕. นายธนศักดิ์ วิวัฒนวานิช กรมสงเสริมการเกษตร 

๖. นางสาวสุขุมาลย ชลการ สํานักงบประมาณ 

๗. นางชฎาพร  นิรันดร  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๘. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๙. นายเชิญพร เต็งอํานวย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

๑๐. นางนพเกลา  กิจปานนท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๑. นางณีรนุช  กุลดิลก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน 

๑๒. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นายกอปร กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายนคร จันทรศร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช 

๒๑. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย สํานักงานกลาง สวทช 

๒๒. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางธีรนิตย  รัตนวราห สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นายอนันตพงษ  สุขเกษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นายชยากร  ปยะบัณฑิตกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๒ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



๒๙. นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวนิภา ประดิษฐเทียมผล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ  สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวสมฤทัย  น้ําทิพย  สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวเกศรี  ลีลาศรบีรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาววาทินี  มงคลลักษณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางเบญจมาศ  เรืองเพ็ชร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นายวราพงษ  เทพศิลา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางประสานสุข ชุนถนอน สํานักงานกลาง สวทช 

๔๒. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางสาวกัญญวิมว กีรติกร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๕. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๔๖. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา เม่ือวันท่ี ๒๑ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตนไดเดินทางไป

สาธารณรัฐเกาหลีพรอมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) และทีมงานสายเศรษฐกิจ  

เพ่ือหารือและยกระดับความรวมมือเศรษฐกิจและนวัตกรรมของท้ังสองประเทศ และไดเขารวมประชุม

คณะกรรมการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสาธารณรัฐเกาหลีและไทย ครั้งท่ี ๑ (The First Korea-

Thailand Committee on Economic Cooperation : KOTCOM) โดยในระหวางการประชุมตนได 

เชิญชวนใหเกาหลีมารวมมือในโครงการ Food Innopolis ดวย ซ่ึงท่ีผานมาประเทศไทยและสาธารณรัฐ

เกาหลีมีความสัมพันธกันมานาน แตสําหรับในดานเศรษฐกิจแลวถือวาไดพูดคุยกันในระดับรัฐบาลนอยมาก 

ดังนั้น การไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ นับวาเปนกาวสําคัญของท้ังสองประเทศ 

โดยเฉพาะเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะไดเชิญชวนนักลงทุนเกาหลีมารวมกันในกลุมอุตสาหกรรมใหมในอนาคต หรือ 

New S-Curve ท่ีรัฐบาลไทยกําลังขับเคลื่อน  นอกจากนี้ ตนยังไดมีโอกาสหารือทวิภาคีไทย-เกาหลี กับทาน

รัฐมนตรี Ministry of Science, ICT and Future Planning สาธารณรัฐเกาหลี พรอมไดมีการลงนาม 

ในขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กับ Ministry of Science, ICT and 

Future Planning สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงจะเปนการขยายกรอบความรวมมือระหวางสองประเทศท่ีจะสราง

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๓ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



ความเขมแข็งดานการวิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมดวยกัน ในสวนของกระทรวง 

วิทยาศาสตรฯ ไดขยายความรวมมือ ๒ ดาน คือ (๑) ความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  

โดย สวทช. กับ Korea Research Insititute of Biosicence and Biotechnology (KRIBB) และ  

(๒) ความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (NARIT) กับ Korea 

Astronomy and Space Science Insititute (KASI)   

นอกจากนี้  ประธานฯ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้   

๑. การจัดงาน CEO Innovation Forum 2016 

เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธานฯ ไดเปนประธานการจัดงาน “CEO Innovation 

Forum 2016  และเปดตัวมาตรการยกเวนภาษี 300% สําหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม” ซ่ึงจัดโดย 

สวทช. และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ภายในงาน

มีการเสวนาพิเศษ หัวขอ “การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดวยการวิจัย พัฒนา และ

นวัตกรรม” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน  คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  

คุณกานต ตระกูลฮุน ประธานรวมคณะทํางานรวมประชารัฐ ดานการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ  

พรอมเปดตัวมาตรการยกเวนภาษี 300%   

โดยมาตรการยกเวนภาษี 300% เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูนวัตกรรม เปนการเปดเสรีทางคา

ทําใหทุกประเทศเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันท่ีรวดเร็วและรุนแรง ประเทศไทยตองปรับตัวจาก

ประเทศท่ีขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพ (efficiency-driven) มาเปนนวัตกรรม ( innovation-driven)  

ซ่ึงภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต รวมท้ังการสรางนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต

ใหมๆ เพ่ือเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธหลักท่ีจะ

นําพาประเทศบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ท่ีตองการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันและหลุดพนจากการเปนประเทศท่ีติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle-income 

trapped country) รวมท้ังเปาหมายป ๒๕๕๙ ท่ีตองการเพ่ิมสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเปนรอยละ ๑ 

ของ GDP 

ปจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตรฯ มีมาตรการในหลายๆ ดานเพ่ือสนับสนุน สงเสริม และ

อํานวยความสะดวกใหกับภาคเอกชนในการลงทุนดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ซ่ึงเปนกลไกหลัก 

ในการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับภาคเอกชน โดยออกแบบใหเหมาะกับขนาดธุรกิจ ไดแก มาตรการ

ยกเวนภาษี 300% สําหรับคาใชจายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนประเทศ 

สูนวัตกรรม มาตรการลดภาษีเงินไดสําหรับผูประกอบการ SME ใหเหลือ 10% ในระยะเวลา ๒ รอบบัญชี 

มาตรการยกเวนภาษีนิติบุคคล ระยะเวลา ๕ รอบบัญชีสําหรับผูประกอบการรายใหมในกลุม New Growth 

Engine การจัดตั้งกองทุนสงเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายใหม จํานวน ๒,๐๐๐ ลานบาท การตั้งเมืองนวัตกรรม

อาหาร (Food Innopolis) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ภายใตความรวมมือ

ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน โครงการคูปองนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนกลุมธุรกิจ SME 

ใหสามารถเขาถึงนวัตกรรม โดยมีงบประมาณสนับสนนุในรูปแบบคูปอง โครงการบัญชีนวัตกรรม  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๔ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  

https://www.facebook.com/NSTDA/


๒. เปดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย” สรางรายไดผูประกอบการสนับสนุนงานวิจัย ลดความ

เหล่ือมลํ้า ยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยสูสากล 

เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธานฯ ไดเปนประธานในพิธีแถลงขาวงานเปดตัว “บัญชี

นวัตกรรมไทย” จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวทช. รวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี สํานัก

งบประมาณ และกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง เพ่ือสรางโอกาสใหผูประกอบการไทยสามารถขาย

ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเปนผลงานนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน จนนําไปสูการสรางรายได  

ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสรรคสังคมไทย ตลอดจนทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ รวมท้ังสรางความ

ยั่งยืน ม่ันคง และม่ังค่ังใหแกประเทศในระยะยาว ซ่ึงรัฐบาลนําโดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ในการผลักดัน

ประเทศใหพัฒนากาวทันนานาอารยประเทศ จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ 

หรือ คพน. โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และไดมีนโยบายในการสงเสริม

นวัตกรรมอยางเขมขน  ซ่ึงมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. จัดทําโครงการ

บัญชีนวัตกรรม  นําผลงานวิจัยมาสรางเปนนวัตกรรมไทยท่ีมีมูลคา และอาศัยกลไกการจัดซ้ือจัดจางของ

ภาครัฐเปนตัวนํา เอ้ือประโยชนและเพ่ิมโอกาสใหผูประกอบการไทยสามารถขายผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเปน

ผลงานนวัตกรรมใหกับภาครัฐไดงายและสะดวกมากข้ึน  ในขณะเดียวกันก็สามารถสงเสริมใหภาครัฐมีมิติ

ของการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ภายใตเง่ือนไขของนวัตกรรมท่ีจะบรรจุลงในบัญชีนั้น

จะตองเปนนวัตกรรมของไทย และตองผานมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศ หรือมาตรฐานสากล รวมท้ัง

ขอกําหนดสําคัญอ่ืนๆ พรอมใชงานจริง หรือมีภาคเอกชนรับถายทอดเทคโนโลยีไปผลิตเชิงพาณิชยแลว 

ซ่ึง สวทช. โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  

จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมไทยตามหลักเกณฑ ๔ ขอ ไดแก (๑) เปนนวัตกรรมท่ีเปน

ผลมาจากงานวิจัยและพัฒนาของคนไทยอยางมีนัยสําคัญ (๒) เปนนิติบุคคลไทยท่ีมีผูถือหุนมากกวารอยละ 

๕๑ หรือองคกรภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการผลิตและจําหนาย (๓) ผานการรับรองมาตรฐาน

บังคับ และ (๔) มีผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑหรือบริการโดยหนวยงานท่ีนาเชื่อถือ เม่ือคณะกรรมการฯ 

มีมติรับรอง สวทช. จะนําสงรายละเอียดผลงานท่ีผานการพิจารณาแลวใหสํานักงบประมาณ ดําเนินการ

ตรวจสอบราคาผลิตภัณฑและบริการ และจัดทําประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ซ่ึงขณะนี้มีผลงานนวัตกรรมท่ี

ยื่นแบบคําขอฯ มายัง สวทช. จํานวน ๘๘ ผลงาน และท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการฯ แลวจํานวน ๓๑ 

ผลงาน โดยสํานักงบประมาณไดประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบรอยแลว จํานวน ๒๖ ผลงาน 

อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. การจัดงานประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๙ (NSTDA Annual Conference : 

NAC2016)  

สวทช. กําหนดจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจําป ๒๕๕๙ ภายใตแนวคิด “๒๕ ป 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ืออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” พบกับการประชุม/สัมมนาเจาะลึก 

ในประเด็นวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแสดงผลงานวิจัย การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ และการ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๕ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



รับสมัครงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนํา ระหวางวันท่ี ๓๐ มีนาคม –  

๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี    

ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดงานประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๙ ในพุธวันท่ี ๓๐ มีนาคม 

๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงขอเรียนเชิญ กวทช. รวมรับเสด็จฯ ในวัน เวลาดังกลาว 

๒. การแตงตั้งผูอํานวยการ สวทช. 

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ท่ีประชุมไดพิจารณาให

ความเห็นชอบการแตงตั้งนายณรงค  ศิริเลิศวรกุล เปนผูอํานวยการ สวทช. โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป  

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 

๓. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. ผนึกกําลังหนวยงานรัฐ และสถาบัน 

วิจัยรางฯ ประเทศญ่ีปุน จัดโชวนวัตกรรมระบบรางฝมือคนไทยเสริมเมกะโปรเจกต  

เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีไดเปนประธานเปดการประชุมวิชาการและแสดง

นิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนสงทางรางไทย ครั้งท่ี ๒  เรื่อง “ผลิตชิ้นสวนระบบรางอยางไรใหได

มาตรฐาน” (The Second Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE2) "Railway 

Standard and Thai Railway Parts Manufacturing" ณ สถานีรถไฟฟาแอรพอรต เรลลิงก มักกะสัน 

กรุงเทพฯ  ซ่ึงจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สวทช. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด (แอรพอรตเรลลิงก) การ

รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) สมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางรางไทย (วศรท.) และ 

Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙  

เพ่ือนําเสนอความกาวหนาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมระบบรางของประเทศไทยท่ีสามารถนําไปใช

ประโยชนในภาคอุตสาหกรรมไดจริง และเผยแพรองคความรูดานมาตรฐานการผลิตชิ้นสวนระบบราง รวมท้ัง

นําเสนอความกาวหนาของการพัฒนาชิ้นสวนระบบรางในตางประเทศ เพ่ือเปนบทเรียนท่ีดีในการนํามา

ประยุกตและตอยอดขยายผลในประเทศไทย อันเปนการสนับสนุนใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ

แขงขันและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนในระยะยาว    

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวา

มีกรรมการรับรองโดยมีการแกไข จํานวน ๑ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ ไดปรับปรุงรายงานการประชุม 

เรียบรอยแลว  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๕ 

มกราคม ๒๕๕๙ 

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๖ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ บทบาทของ สวทช. ในการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย 

นายนครฯ ท่ีปรึกษาผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะผูอํานวยการโครงการพัฒนาระบบขนสง

ทางรางและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องของประเทศไทย และอดีตรองผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย  

เรียนท่ีประชุมวา ตามคําแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีท่ีแถลง

ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีนโยบายท่ีสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ระบบราง และการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ  ดังนี้ 

ขอ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ขอ ๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและคมนาคม  

ดานคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟาเชื่อม

กรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีข้ึน 

ขอ ๖.๑๓ ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงท่ีมีการแยกบทบาทและ

ภารกิจของหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดตั้งหนวยงาน

กํากับดูแลระบบราง 

ขอ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม   

ขอ ๘.๔  สงเสริมใหการลงทุนขนาดใหญของประเทศ ใชประโยชนจากผลการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไมเพียงแตจะใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

สงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุและสินคาอ่ืนๆ ท่ีเปนผลการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดให

มีนโยบายจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวย เพ่ือสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณี 

ท่ีจําเปนจะตองจัดซ้ือวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ ใหมีเง่ือนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให

สามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคต 

 กระทรวงคมนาคมไดจัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ังนี้ จะเห็นไดวา  

กรอบงบประมาณการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญในการคมนาคมขนสงทางรางมีมากกวาสาขาอ่ืน  

โดยแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสัดสวนสูงท่ีสุดอยูท่ีรอยละ ๔๘.๒  

และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตอแผน

ดังกลาวตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชน  เตรียมความพรอมของบุคลากร 

แรงงาน และวัสดุกอสราง เพ่ือตอบสนองกับความตองการใชทรัพยากรในแตละชวงเวลาและบูรณาการ 

การพัฒนาไดอยางประสานสอดคลอง รวมถึงคําสั่งนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไดสั่งการให

กระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจในกํากับฯ ปรับปรุงแนวทางและแผนงานการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ

ราง โดยเฉพาะโครงการท่ียังอยูระหวางการดําเนินการขออนุมัติเริ่มโครงการ โดยจะตองรวมกับกระทรวง

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๗ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



อุตสาหกรรมกําหนดประเภทชิ้นสวน หรือผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม

และขนสงท่ีภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต และกําหนดใหมีการใชชิ้นสวนหรือ

ผลิตภัณฑดังกลาวในโครงการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศและจูงใจ 

ใหเกิดการตอยอดนวัตกรรมของภาคการผลิตท่ีเก่ียวของตอไป   

นอกจากนี้  รัฐบาลยังมีนโยบายผลักดันโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม

ขนสงของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริหาร 

ดานคมนาคมขนสง ดําเนินการโดยกระทรวงคมนาคม และยังมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส 

ของประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ไดกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Position)  

ของประเทศใหมีบทบาทเปนศูนยกลางธุรกรรมการคาและบริการของกลุมประเทศลุมแมน้ําโขงและเปน

ประตูการคาสูตลาดเอเชีย (Trade and Service Hub of GMS and Gateway to Asia) และการเปน

ศูนยกลางดานโลจิสติกส (Logistic Hub) และกําหนดภารกิจหลักเพ่ือการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร  

คือ การสรางความเข็มแข็งใหกับผูประกอบการไทยในหวงโซอุปทาน การยกระดับประสิทธิภาพระบบอํานวย

ความสะดวกทางการคา การพัฒนาปจจัยสนับสนุน ซ่ึงมีองคประกอบหลายๆ ภาคสวน เชน ภาครัฐซ่ึงเปน 

ผูกําหนดนโยบาย ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเปนผูผลิต ภาคการเดินรถซ่ึงเปนผูใหบริการ ภาคการศึกษาและวิจัย 

ซ่ึงเปนผูพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือรองรับโครงการดานคมนาคมขนสงทางรางไทยท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 

เชน โครงการรถไฟสายสีแดง โครงการรถไฟทางคู โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนซ่ึงจะตองการใชชิ้นสวน

อุปกรณระบบรางเปนจํานวนมาก  ดังนั้น อุตสาหกรรมระบบรางของไทยควรท่ีจะการเตรียมความพรอม 

เพ่ือเขาไปมีสวนในการในพัฒนาโครงการตางๆ ของประเทศ ความพรอมของประเทศไทยในการพัฒนา 

ระบบราง ซ่ึงรัฐบาลจัดใหมีโครงการลงทุนขนาดใหญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง

ภายในประเทศประมาณ ๒ ลานลานบาท เพ่ือเปนการเตรียมศักยภาพดานการคมนาคมขนสงสําหรับ 

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ป ๒๕๕๘ ซ่ึงเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนสง 

ท้ังภายในประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน โดยมีเปาหมายเพ่ือผลักดันใหประเทศไทยพัฒนาไปสู

การเปนประตูการคาหลักและประตูการคาชายแดน และเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจดานการคมนาคมขนสง 

อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจและทําใหเกิดการลงทุนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาการ

พัฒนาระบบรางของประเทศมีการขยายตัวของเสนทางรถไฟไมสัมพันธกับการเจริญเติบโตของประเทศ 

กลาวคือ เม่ือเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของจํานวนประชากร ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

และรางรถไฟของประเทศในป ๒๔๙๓ และป ๒๕๕๗ พบวา ประชากรมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนประมาณ ๓ เทา  

สวน GDP เพ่ิมข้ึนประมาณ ๑๘ เทา ขณะท่ีเสนทางรางรถไฟไทยกลับเพ่ิมข้ึนเพียง ๑.๒๓ เทา นอกจากนี้  

ยังพบวา การใชระบบขนสงทางรางมีสัดสวนนอยกวาการขนสงประเภทอ่ืน ท้ังท่ีการขนสงทางรางมีตนทุนต่ํา  

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการเตรียม

ดานความพรอมดานบุคลากรการขนสงทางรางของไทย เพ่ือการสรางบุคลากรใหอุตสาหกรรมระบบราง  

โดยเกิดจากความรวมมืออยางจริงจังของภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยเปาหมายคือ การสราง

วิศวกรไทย ชางเทคนิคไทย และบุคลากรไทย ในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางรวดเร็ว เปนรูปธรรม และมี

ประสิทธิภาพ สวทช. จึงไดริเริ่มใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมระบบขนสงทางราง ตั้งแต 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๘ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



ป ๒๕๕๔ เปนตนมา โดยปจจุบัน ดําเนินการไปแลว ๔ รุน สามารถสรางบุคลากรดานวิศวกรรมระบบขนสง

ทางราง รวม ๑๓๑ คน อยางไรก็ตาม จํานวนบุคลากรดังกลาวยังไมเพียงพอตอการเติบโตของการลงทุน

ระบบรางของประเทศ ซ่ึงเบื้องตนประมาณการไววา ในป ๒๕๖๕ จะมีความตองการบุคลากรผูเชี่ยวชาญ 

ดานระบบรางรวมประมาณ ๒๘,๐๐๐ คน ท้ังวิศวกร ชางเทคนิค และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือรองรับการ

เกิดข้ึนของรถไฟทางคู และรถไฟฟาขนสงมวลชน ๑๐ สาย สําหรับความพรอมดานการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีทางรางของไทยนั้น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดใหการสนับสนุนงบประมาณ

งานวิจัยมุงเปาระบบราง ตั้งแตป ๒๕๕๖ เปนตนมา โดยสนับสนุนงบประมาณปละ ๓๐ ลานบาท  

และดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยเริ่มปรากฏเปนรูปธรรมและสามารถนําไปใชงานได เชน  

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบ

การจําลองการขับรถไฟและชุดทดสอบการทํางานของหัวรถจักร Alstom” เพ่ือสงมอบใหกับการรถไฟแหง

ประเทศไทย (รฟท.) ซ่ึงเปนการวิจัยเพ่ือจัดทําเครื่องขับรถไฟจําลองหรือเครื่อง Train Driving Simulator 

เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมท่ีศูนยฝกอบรมของการรถไฟแหงประเทศไทยท่ีไมสามารถใชงานไดสมบูรณ   

โดยคณะผูวิจัยสามารถสรางเครื่องนี้เพ่ิมเติมใหแก รฟท. หรือหนวยงานเดินรถอ่ืนๆ ไดเม่ือมีความตองการ

ดวย นอกจากนี้  ยังมีผลงานและกิจกรรมท่ีไดดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม  

นอกจากนี้  นายนครฯ ไดนําเสนอ (๑) ตัวอยางการพัฒนากําลังคนในหลักสูตรตางๆ  

(๒) ตัวอยางผลงานวิจัย ป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ (๓) หนังสือและสิ่งพิมพเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู 

(๔) การจัดประชุมวิชาการ การแสดงนิทรรศการดานอุตสาหกรรมระบบรางของไทยและการนําเสนอ

ผลงานวิจัย (๕) การถายทอดเทคโนโลยีระบบราง และ (๖) การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับตางประเทศ 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ (๑) การจัดทําแผนท่ีนําทางโดยดําเนินการใหสอดคลองกับ

ทิศทางของแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ (ระยะ ๘ ป)  

ของกระทรวงคมนาคม และ (๒) การเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ   

และมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. ยกรางรายละเอียดแนวทางการจัดตั้ง

สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ โดยระยะแรกใหอยูภายใตการกํากับดูแลของ สวทช. 

และใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางราง

แหงชาติ โดยประกอบดวยหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ระบบรางจะมีลักษณะคลายกับการ

สรางบาน พอมีสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึนก็จะมีการขยายหรือกอสรางเพ่ิมเติม ซ่ึงมาตรฐานในการขยายหรือ

กอสรางเพ่ิมเติมในแตละครั้งจะไมสอดคลองกัน ซ่ึงเปนปญหาในการซอมแซม ดังนั้น จะตองกําหนดความ

ตองการและทิศทางการดําเนินงานใหมีความชัดเจน วาประเทศไทยตองการท่ีจะเปนผูสรางและใชบริการ 

หรือเปนผูสรางแลวนําไปขายใหกับตางประเทศ เชน สาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศท่ีเล็ก จึงมีความตองการ

ใชบริการในระดับหนึ่ง  ซ่ึงตางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีการใชภายในประเทศ และไดพัฒนาเปน

อุตสาหกรรมเพ่ือขายไปยังประเทศอ่ืนๆ  เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีเล็ก หากจะมีการพัฒนา

เชนเดียวกับสาธารณรัฐเกาหลี จะตองมีจุดมุงหมายพ้ืนฐานท่ีชัดเจนวาจะขายรางหรือระบบประกอบอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของ หรือมีจุดมุงหมายตองการท่ีจะไดชิ้นสวน/อุปกรณท่ีมีราคาถูก โดยจะตองพิจารณาดูวาเรา

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๙ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



ตองการเทคโนโลยีอะไร เชน เทคโนโลยีการปดกวาด การซอมแซม การออกแบบ เลือกชิ้นสวน/อุปกรณ และ

ถายทอด เทคโนโลยีใหคนอ่ืนได  โดยทางเลือกอาจเปนสามารถออกแบบ เลือกชิ้นสวน/อุปกรณ คุมงานการ

กอสราง และซอมแซมบํารุงรักษาเอง สวนการ Operation เปนเรื่องท่ีสามารถบริหารจัดการได ซ่ึงผูจําหนาย

ชิ้นสวน/อุปกรณ จะตองเปนผูมาสอนหรือฝกอบรมให ท้ังนี้ จะตองใชเวลาในการดําเนินงานประมาณ  

๗ – ๑๐ ป โดยครั้งแรกเปนการจางทํา ครั้งท่ีสองยังคงจางมาทําเพ่ือเรียนรูอีกรอบ และในครั้งท่ีสามจางมาอีก

โดยในครั้งนี้เปนผูมาใหคําแนะนํา 

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ตนไดไปรวม

การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนสงทางรางไทย ครั้งท่ี ๒ ณ สถานีรถไฟฟา 

แอรพอรต เรลลิงก มักกะสัน กรุงเทพฯ ไดพบกับนวัตกรรมของรถไฟฟาทางคูขนาดเบา (Light Rail) หรือ 

LRT ของบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ซ่ึงเปนรถไฟฟาท่ีใชแบตเตอรี ไมมีสายไฟฟา โดยจะชารจไฟตามสถานีเวลา 

ท่ีหยุดรับ – สงผูโดยสาร ซ่ึงนาจะเหมาะกับโครงการ ICONSIAM ท่ีถนนเจริญนคร  ซ่ึงนายพารณฯ ใหขอมูล

เพ่ิมเติมวา โครงการ ICONSIAM ไดจัดทํา “แผนแมบทวิสัยทัศนแหงแมน้ําเจาพระยา (ICONSIAM River 

Master Vision)” ริมแมน้ําเจาพระยา บนถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ ภายใตความรวมมือของผูประกอบการ 

และหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงมีมูลคาการลงทุน ๕๐,๐๐๐ ลานบาท จะกลายเปน

ศูนยกลางท่ีเชื่อมตอการคมนาคมทางน้ํากับโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมในระบบอ่ืน ประกอบดวย  

๒ สะพานขามแมน้ําเจาพระยาในปจจุบัน กับอีก ๓ โครงการสรางสะพานขามแมน้ําในอนาคต ระบบขนสง

มวลชนรถไฟฟาสายสีเขียว (บีทีเอส) และโครงการรถไฟฟาสายสีแดง ท้ังนี้ หาก สวทช. มีเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมท่ีสามารถไปรวมกับโครงการ ICONSIAM ได ตนยินดีท่ีจะรับไปประสานงานให   

นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา ควรจะมีการวางแผนกลยุทธในระยะ  

๔ – ๕ ป อยางเปนระบบและมีความชัดเจน วาเราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับระบบขนสง 

ทางรางดานใดไดบาง  หากสามารถพัฒนาระบบ อุปกรณและชิ้นสวนตางๆ ไดแลว และเม่ือถึงเวลาท่ีจะ

ดําเนินการจัดประมูลก็ใหระบุวาจะตองใชของภายในประเทศ  นอกจากนี้ ควรจะมีการศึกษาเทคโนโลยี

ระบบขนสงทางรางของประเทศตางๆ ในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาควบคูไปดวย   

นายประพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา ไดมีการรวมตัวกันของนักธุรกิจภายใน

จังหวัดขอนแกน จัดตั้งบริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จํากัด (KhonKaen City Development Company 

Limited : KKTT) เพ่ือทําโครงการ Light Rail ภายในจังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลเคียง ดังนั้น  สวทช. 

นาจะมีความรวมมือกับบริษัทดังกลาว และใชโครงการนี้เปนโมเดลในการพัฒนาและขยายผลไปสูพ้ืนท่ีอ่ืน

ตอไป ท้ังนี้ นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา โครงการ Light Rail ภายในจังหวัด

ขอนแกนดําเนินงานโดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน และเปนประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงโครงการ

ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เปนโครงการ

ลักษณะรถรางไฟฟา (Tram) โดยในระยะท่ี ๑ เชื่อมตอระหวางทิศเหนือกับทิศใตของจังหวัดขอนแกน  

เปนระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีกําหนดเปดใหบริการปลายป ๒๕๖๑ ถึงตนป ๒๕๖๒   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๑๐ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/


นายเชิญพรฯ ผูแทนนายสุพันธฯ ฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา หากรัฐบาลใหการ

สนับสนุนการพัฒนาระบบรางท่ีใชชิ้นสวนในประเทศ จะชวยสรางงานและสรางขีดความสามารไดเปน 

อยางมาก  ซ่ึงการจัดตั้งสถาบันฯ ข้ึนมาก็มีความจําเปนในแงการกําหนดกลยุทธและเปนศูนยกลาง 

ในการประสานงานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถระบบขนสงทางรางภายในประเทศ  ท้ังนี้ รัฐบาลจะตองมี

ความชัดเจนกอนวาจะสนับสนุนโดยใช Government Procurement   

นายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรจะตองมีการศึกษาเก่ียวกับระบบ 

ชิ้นสวน/อุปกรณตางๆ อยางละเอียดเพ่ือนํามากําหนดเปนคุณสมบัติมาตรฐาน  หากทุกอยางเปนมาตรฐาน

เดียวกันแลวการจัดหาอะไหลหรือการดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวของก็สามารถทําเปน Mass ได และสามารถ

จัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในแตละดานไวลวงหนาได     

ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผูสูงอายุเปนหนวยงานใน สวทช. 

ขอถอน 

๔.๒ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 

๕.๑ ผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม– เดือนธันวาคม 

๒๕๕๘) 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน 

และงบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ และในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – ธันวาคม 

๒๕๕๘) และใหนําเสนอท่ีประชุม กวทช. รับทราบตอไป จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

• ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ  

นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) จํานวน  

๙ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) KS1 มูลคาการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และ

ภาคเกษตรกรรม เปาหมาย คิดเปน ๒.๐ เทาของการลงทุนในปงบประมาณ ๒๕๕๔ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ 

๒๐ ผลการดําเนินงาน ๐.๑๒ เทา (๒) KS3-A การนําผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการ

ผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน เปาหมาย ๒๒๐ รายการ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๑๑ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



๑๕ ผลการดําเนนิงาน ๓๒ รายการ (๓) KS4 ลูกคาเดิม (กลุมยุทธศาสตร) ท่ีกลับมาใชบริการ สวทช. เปาหมาย

รอยละ ๘๐ ของป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ จํานวน ๔๐ หนวยงาน สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน 

๗๘.๙๑ (๔) KS5 สัดสวนรายไดตอคาใชจายท้ังหมด เปาหมาย ≥ ๑ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ ผลการ

ดําเนินงาน ๑.๒๑ (๕) KS7-A สัดสวนบทความวารสารนานาชาติตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๔๐ ฉบับ/บุคลากร

วิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน ๑.๒๐ (๖) KS7-B สัดสวนทรัพยสินทาง

ปญญาตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๒๐ คําขอ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ ผลการ

ดําเนินงาน ๐.๗๒ (๗) KS12 ความสามารถดานการออกแบบวิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ เปาหมายได

ตามแผนรอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๕ ผลการดําเนินงาน ๑๔.๕๐ (๘) KS13 ความสามารถในการ

จัดการความรูขององคกร เปาหมายไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๕ ผลการดําเนินงาน 

๘.๓๐ และ (๙) ความสามารถขององคกรในระดับสากล เปาหมายไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก 

รอยละ ๕ ผลการดําเนินงาน ๑๔.๖๐ 

• รายงานทางการเงิน 

นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม 

๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘)  โดย สวทช. มีรายได จํานวน ๑,๓๔๑.๔๗ ลานบาท คาใชจายจํานวน ๑,๑๐๖.๐๐ 

ลานบาท สินทรัพย จํานวน ๑๑,๐๖๕.๐๒ ลานบาท หนี้สิน จํานวน ๒,๒๙๕.๕๗ ลานบาท และเงินกองทุนเพ่ือ

การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๘,๗๖๙.๔๕ ลานบาท ท้ังนี้ สวทช. มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

จํานวน ๔,๙๕๐.๒๒ ลานบาท มีภาระผูกพันตางๆ จํานวน ๔,๙๐๓.๘๖ ลานบาท โดยแบงออกเปน

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๓,๔๔๐.๗๘ ลานบาท และปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จํานวน 

๑,๔๖๓.๐๘ ลานบาท นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ขอมูล

เปรียบเทียบไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กับปงบประมาณ ๒๕๕๘   

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙  

(ตุลาคม ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประธานฯ  มีความเห็นวา  การรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวเปนระบบดี มีตัวชี้วัด

ตางๆ ทําใหสามารถประเมินออกมาเปนตัวเลขได อยางไรก็ตาม ควรจะตองมีการอางอิงกับหนวยงานตางๆ  

ท่ีมีการทํางานรวมกับ สวทช. เชน สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เปนตน  ท้ังนี้  เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรร

งบประมาณการวิจัยจากเดิมท่ีเปนการสรางความรูเพียงอยางเดียว มาเปน ๓ ประเภท  ไดแก (๑) งบประมาณ 

วิจัยเพ่ือรองรับยุทธศาสตรของประเทศ (๒) งบประมาณวิจัยเพ่ือสรางความรู  และ (๓) งบประมาณวิจัยเพ่ือ

โครงสรางพ้ืนฐานและกําลังคนดาน ว และ ท  ดังนั้น จึงขอให สวทช. ทบทวน KPI ท่ีใชในปจจุบันวามีความ

ยืดหยุนคลองตัวเพียงพอแลวหรือไม เพ่ือใหการชี้วัดมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน   

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๑๒ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือน

ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ไดมีมติ

เห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตามคําสั่งท่ี ๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

โดยใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ

มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ กวทช. วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ 

สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยในไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 

เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สรุปมีประเด็นรายงานให กวทช. ทราบ ดังนี้ 

๑. รายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณ และรายงานทางการเงินประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณ และ

รายงานทางการเงินประจําป ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ พบวา งบการเงินไดจัดทําข้ึนตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดสอบทานในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญท่ีเก่ียวของในทรัพยสิน 

หนี้สิน รายไดและคาใชจาย และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ  

๒. สรุปผลการบริหารความเสี่ยง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙  

คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดรับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ซ่ึงได

ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ผลการ

ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยงระดับ ERM จํานวน ๑๒ รายการ สวทช. สามารถ

ดําเนินการลดและควบคุมความเสี่ยงตามเปาหมาย ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีนาพอใจ ๙ รายการ สวนแผน

บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกรปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดดําเนินการโดยบูรณาการเขากับกระบวนการ

ภายในของ สวทช. โดยมีการทบทวนประเมินความเสี่ยง ดวยการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการ

บรรลุวัตถุประสงคตามแผนกลยุทธขององคกรควบคูไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธประจําป รวมท้ังไดมี

การปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ใหมีความชัดเจนและครบถวนมากข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานสําหรับป ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา แผนการบริหารความเสี่ยง

ของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตองดําเนินการใหทันกับสถานการณ และใหพยายามหามาตรการและ

วิธีการลดความเสี่ยงของคาใชจายดานบุคลากรเม่ือเทียบกับสัดสวนของรายไดท่ีมีจํานวนสูงข้ึนอยางมี

นัยสําคัญ โดยบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

๓. ผลการดําเนินงานของ สวทช. ตามตัวชี้วัด BSC ปงบประมาณ ๒๕๕๘ และเปาหมาย

การดําเนินงานตามตัวชี้วัด BSC ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๑๓ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ตามตัวชี้วัด BSC 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘  ซ่ึง สวทช. มีผลการดําเนินงานในภาพรวมคิดเปนคะแนนเทากับ ๙๖.๖๔ ซ่ึงอยูใน

ระดับ “ดีมาก” และคณะอนุกรรมการตรวจสอบไดทราบถึงตัวชี้วัด BSC ของ สวทช. สําหรับปงบประมาณ 

๒๕๕๙ ซ่ึงมีท้ังสิ้น ๙ ตัวชี้วัด โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะวาควรเรงสรางระบบการ

ควบคุมภายในของ สวทช. และการใชมาตรการประหยัดคาใชจาย เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงหากเกิด

วิกฤตการณทางการเงิน รวมถึงการหารายไดใหเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับคาใชจายดานบุคลากรท่ีสูงข้ึน

โดยลําดับ 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเ พ่ือรับทราบและใหขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานของ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 

การประชุม  

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๑ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ ในวันจันทรท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. 

โยธี 

อนึ่ง  นายทวีศักดิ์ฯ เรียนใหท่ีประชุมวา จะมีการจัดประชุม กวทช. สัญจร ในพุธวันท่ี ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. (รับประทานอาหารคํ่า) ณ สามพราน ริเวอรไซด จังหวัด

นครปฐม  

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน  

๕ รายการ คือ  (๑) ยิ่งจายยิ่งไดคืน ลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ยกเวนภาษี 300%  (๒) ๑๒ แนวโนมโลก

และความปกติใหมของประเทศไทยในอีกสิบปขางหนา โดย ฝายวิจัยนโยบาย สวทช.  (๓) โบรชัวร การจัดงาน

ประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๙ (NAC 2016) ภายใตหัวขอ  “๒๕ ป วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ืออนาคต

เศรษฐกิจและสังคมไทย”  (๔) รายงานประจําป ๒๕๕๘ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และ  

(๕) จดหมายขาวเทคโนโลยีระบบราง ฉบับงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๕๘                 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๑๔ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



๖.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๙ จํานวน ๒๑ ขาว และขาว

ประเภทสื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๖๑ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น. 

  

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)         หนา ๑๕ จาก ๑๖ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  



 
สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  • รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ บทบาทของ สวทช. ในการพัฒนาระบบราง 

ของประเทศไทย 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผพว. 

• นายนคร  จันทรศร 

๔.๑ การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและ

ผูสูงอายุเปนหนวยงานใน สวทช. 

• ขอถอน   

๔.๒ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๕.๑ ผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม – เดอืนธันวาคม ๒๕๕๘) 

• รับทราบ   

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ 

• รับทราบ   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  

ในวันจันทร ท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธี 

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)                                        หนา ๑๖ จาก ๑๖ 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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