รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
รายนามผูเขาประชุม
๑. นายพิเชฐ
ดุรงคเวโรจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. นายวีระพงษ
แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
๔. นายสมศักดิ์
โชติรัตนะศิริ
๕. พลโท ถเกิงกานต ศรีอําไพ
๖. นายเข็มชัย
ชุติวงศ
๗. นายศักรินทร
ภูมิรัตน
๘. นายสมคิด
เลิศไพฑูรย
๙. นายสุทธิพันธ
จิตพิมลมาศ
๑๐. นายโอฬาร
พิทักษ
๑๑. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
๑๒. นายอิสระ
วองกุศลกิจ
๑๓. นายชาติศิริ
โสภณพนิช
๑๔. นายวีระชัย
เชาวชาญกิจ
๑๕. นายประพันธ
เจริญประวัติ
๑๖. นายรุงโรจน
รังสิโยภาส
๑๗. นายทวีศักดิ์
กออนันตกูล
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

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

รายนามผูไมเขาประชุม
๑. นายอําพน
กิตติอําพน
๒. นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ
๓. นายลักษณ
วจนานวัช
๔. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๑ จาก ๑๖

๕.
๖.
๗.
๘.

นายอาชว
นายสุพันธุ
นายเทวินทร
นายเขมทัต

เตาลานนท
มงคลสุธี
วงศวานิช
สุคนธสิงห

รายนามผูเขารวมประชุม
๑. นายรุงโรจน
กมลเดชเดชา
๒. นางสาวรติมา
เอื้อธรรมาภิมุข
๓. พันเอก วินัย
สกุลพราหมณ
๔. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย
๕. นายธนศักดิ์
วิวัฒนวานิช
๖. นางสาวสุขุมาลย ชลการ
๗. นางชฎาพร
นิรันดร
๘. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร
๙. นายเชิญพร
เต็งอํานวย
๑๐. นางนพเกลา
กิจปานนท
๑๑. นางณีรนุช
กุลดิลก
๑๒. นายหริส
สูตะบุตร
๑๓. นายกอปร
กฤตยากีรณ
๑๔. นายชาตรี
ศรีไพพรรณ
๑๕. นายนคร
จันทรศร
๑๖. นายณรงค
ศิริเลิศวรกุล
๑๗. นางชฎามาศ
ธุวะเศรษฐกุล
๑๘. นางลดาวัลย
กระแสรชล
๑๙. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน
๒๐. นางสุวิภา
วรรณสาธพ
๒๑. นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย
๒๒. นางรุงทิพย
ควันเทียน
๒๓. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล
๒๔. นางสุรียมาศ
ทัสโร
๒๕. นายภาณุทัต
ธรรมบุศย
๒๖. นางธีรนิตย
รัตนวราห
๒๗. นายอนันตพงษ สุขเกษ
๒๘. นายชยากร
ปยะบัณฑิตกุล
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
กรมสงเสริมการเกษตร
สํานักงบประมาณ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน
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.
หนา ๒ จาก ๑๖

๒๙. นายสุภัค
๓๐. นางธัญพร
๓๑. นางสาวนิภา
๓๒. นางสาวทิพวรรณ
๓๓. นางสาวดารารัตน
๓๔. นางสาวสมฤทัย
๓๕. นางสาวกิ่งแกว
๓๖. นางสาวนิตยา
๓๗. นางสาวเกศรี
๓๘. นางสาววาทินี
๓๙. นางเบญจมาศ
๔๐. นายวราพงษ
๔๑. นางประสานสุข
๔๒. นางสาวณัฐธยาน
๔๓. นางสาวมนัสนันท
๔๔. นางสาวกัญญวิมว
๔๕. นายจุลเทพ
๔๖. นายศรัณย

พงศปยะประเสริฐ
หัตถสิงห
ประดิษฐเทียมผล
ตั้งจิตพิบูล
รัชดานุรักษ
น้ําทิพย
วงศฉายา
อํารุงจิตชัย
ลีลาศรีบรรจง
มงคลลักษณ
เรืองเพ็ชร
เทพศิลา
ชุนถนอน
แพทยหลักฟา
เวทยสุภาสุข
กีรติกร
ขจรไชยกูล
สัมฤทธิ์เดชขจร

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 (ศว.) สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช.

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตนไดเดินทางไป
สาธารณรั ฐ เกาหลี พ ร อ มกั บ รองนายกรั ฐ มนตรี (นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ ) และที ม งานสายเศรษฐกิ จ
เพื่ อหารื อและยกระดับ ความร วมมื อเศรษฐกิจ และนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ และไดเข ารวมประชุม
คณะกรรมการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางสาธารณรัฐเกาหลีและไทย ครั้งที่ ๑ (The First KoreaThailand Committee on Economic Cooperation : KOTCOM) โดยในระหวางการประชุมตนได
เชิญชวนใหเกาหลีมารวมมือในโครงการ Food Innopolis ดวย ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยและสาธารณรัฐ
เกาหลีมีความสัมพันธกันมานาน แตสําหรับในดานเศรษฐกิจแลวถือวาไดพูดคุยกันในระดับรัฐบาลนอยมาก
ดังนั้น การไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ นับวาเปนกาวสําคัญของทั้งสองประเทศ
โดยเฉพาะเปนโอกาสที่ดีที่จะไดเชิญชวนนักลงทุนเกาหลีมารวมกันในกลุมอุตสาหกรรมใหมในอนาคต หรือ
New S-Curve ที่รัฐบาลไทยกําลังขับเคลื่อน 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 ซึ่งจะเปนการขยายกรอบความรวมมือระหวางสองประเทศที่จะสราง
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๓ จาก ๑๖

ความเข มแข็งดานการวิ จัย พัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมดวยกั น ในส วนของกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร ฯ ได ข ยายความร ว มมื อ ๒ ด า น คื อ (๑) ความร ว มมื อ ระหว า งกระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ
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 มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การจัดงาน CEO Innovation Forum 2016
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธานฯ ไดเปนประธานการจัดงาน “CEO Innovation
Forum 2016 และเปดตัวมาตรการยกเวนภาษี 300% สําหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม” ซึ่งจัดโดย
สวทช. และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ภายในงาน
มีการเสวนาพิเศษ หัวขอ “การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดวยการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
คุณกานต ตระกู ลฮุ น ประธานรว มคณะทํางานรว มประชารัฐ ดานการยกระดับ นวัตกรรมและผลิ ตภาพ
พรอมเปดตัวมาตรการยกเวนภาษี 300%
โดยมาตรการยกเวนภาษี 300% เพื่อขับเคลื่อนประเทศสูนวัตกรรม เปนการเปดเสรีทางคา
ทําใหทุกประเทศเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันที่รวดเร็วและรุนแรง ประเทศไทยตองปรับตัวจาก
ประเทศที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency-driven) มาเป น นวั ต กรรม (innovation-driven)
ซึ่งภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต รวมทั้งการสรางนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
ใหมๆ เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธหลักที่จะ
นําพาประเทศบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ที่ตองการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข งขั น และหลุ ดพ น จากการเป น ประเทศที่ติ ดกับ ดักประเทศรายไดป านกลาง (Middle-income
trapped country) รวมทั้งเปาหมายป ๒๕๕๙ ที่ตองการเพิ่มสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเปนรอยละ ๑
ของ GDP
ปจ จุ บั น กระทรวงวิ ทยาศาสตรฯ มีมาตรการในหลายๆ ดานเพื่อสนับสนุน สงเสริม และ
อํานวยความสะดวกใหกับภาคเอกชนในการลงทุนดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ซึ่งเปนกลไกหลัก
ในการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับภาคเอกชน โดยออกแบบใหเหมาะกับขนาดธุรกิจ ไดแก มาตรการ
ยกเว น ภาษี 300% สํ า หรั บ ค า ใช จ า ยวิ จั ย และพัฒ นาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อขับ เคลื่อนประเทศ
สูนวัตกรรม มาตรการลดภาษีเงินไดสําหรับผูประกอบการ SME ใหเหลือ 10% ในระยะเวลา ๒ รอบบัญชี
มาตรการยกเวนภาษีนิติบุคคล ระยะเวลา ๕ รอบบัญชีสําหรับผูประกอบการรายใหมในกลุม New Growth
Engine การจัดตั้งกองทุนสงเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายใหม จํานวน ๒,๐๐๐ ลานบาท การตั้งเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ภายใตความรวมมือ
ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน โครงการคูปองนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนกลุมธุรกิจ SME
ใหสามารถเขาถึงนวัตกรรม โดยมีงบประมาณสนับสนุนในรูปแบบคูปอง โครงการบัญชีนวัตกรรม
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๔ จาก ๑๖

๒. เปดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย” สรางรายไดผูประกอบการสนับสนุนงานวิจัย ลดความ
เหลื่อมล้ํา ยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยสูสากล
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธานฯ ไดเปนประธานในพิธีแถลงขาวงานเปดตัว “บัญชี
นวัตกรรมไทย” จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวทช. รวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี สํานัก
งบประมาณ และกระทรวงการคลั ง กรมบัญ ชีกลาง เพื่อสรางโอกาสใหผูประกอบการไทยสามารถขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ บริ ก ารที่ เ ป น ผลงานนวั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐาน จนนํ า ไปสู ก ารสร า งรายได
ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสรรคสังคมไทย ตลอดจนทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ รวมทั้งสรางความ
ยั่งยืน มั่นคง และมั่งคั่งใหแกประเทศในระยะยาว ซึ่งรัฐบาลนําโดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการเพิ่มขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ในการผลักดัน
ประเทศใหพัฒนากาวทันนานาอารยประเทศ จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
หรือ คพน. โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และไดมีนโยบายในการสงเสริม
นวัตกรรมอยางเขมขน ซึ่งมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. จัดทําโครงการ
บัญชีนวัตกรรม นําผลงานวิจัยมาสรางเปนนวัตกรรมไทยที่มีมูลคา และอาศัยกลไกการจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐเปนตัวนํา เอื้อประโยชนและเพิ่มโอกาสใหผูประกอบการไทยสามารถขายผลิตภัณฑหรือบริการที่เปน
ผลงานนวัตกรรมใหกับภาครัฐไดงายและสะดวกมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถสงเสริมใหภาครัฐมีมิติ
ของการจัดซื้อจัดจางที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ภายใตเงื่อนไขของนวัตกรรมที่จะบรรจุลงในบัญชีน้ัน
จะตองเปนนวัตกรรมของไทย และตองผานมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศ หรือมาตรฐานสากล รวมทั้ง
ขอกําหนดสําคัญอื่น ๆ พร อมใช งานจริ ง หรือมีภาคเอกชนรับ ถายทอดเทคโนโลยีไปผลิตเชิ งพาณิชยแล ว
ซึ่ง สวทช. โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวั ตกรรมไทย
จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมไทยตามหลักเกณฑ ๔ ขอ ไดแก (๑) เปนนวัตกรรมที่เปน
ผลมาจากงานวิจัยและพัฒนาของคนไทยอยางมีนัยสําคัญ (๒) เปนนิติบุคคลไทยที่มีผูถือหุนมากกวารอยละ
๕๑ หรือองคกรภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการผลิตและจําหนาย (๓) ผานการรับรองมาตรฐาน
บังคับ และ (๔) มีผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑหรือบริการโดยหนวยงานที่นาเชื่อถือ เมื่อคณะกรรมการฯ
มีมติรับรอง สวทช. จะนําสงรายละเอียดผลงานที่ผานการพิจารณาแลวใหสํานักงบประมาณ ดําเนินการ
ตรวจสอบราคาผลิตภัณฑและบริการ และจัดทําประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งขณะนี้มีผลงานนวัตกรรมที่
ยื่นแบบคําขอฯ มายัง สวทช. จํานวน ๘๘ ผลงาน และที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการฯ แลวจํานวน ๓๑
ผลงาน โดยสํานักงบประมาณไดประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบรอยแลว จํานวน ๒๖ ผลงาน
อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การจัดงานประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๙ (NSTDA Annual Conference :
NAC2016)
สวทช. กําหนดจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจําป ๒๕๕๙ ภายใตแนวคิด “๒๕ ป
วิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ อนาคตเศรษฐกิจ และสังคมไทย” พบกับ การประชุ ม/สั มมนาเจาะลึ ก
ในประเด็นวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแสดงผลงานวิจัย การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ และการ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๕ จาก ๑๖

รับสมัครงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนํา ระหวางวันที่ ๓๐ มีนาคม –
๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดงานประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๙ ในพุธวันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงขอเรียนเชิญ กวทช. รวมรับเสด็จฯ ในวัน เวลาดังกลาว
๒. การแตงตั้งผูอํานวยการ สวทช.
ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ที่ประชุมไดพิจารณาให
ความเห็นชอบการแตงตั้งนายณรงค ศิริเลิศวรกุล เปนผูอํานวยการ สวทช. โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
๓. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. ผนึกกําลังหนวยงานรัฐ และสถาบัน
วิจัยรางฯ ประเทศญี่ปุน จัดโชวนวัตกรรมระบบรางฝมือคนไทยเสริมเมกะโปรเจกต
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีไดเปนประธานเปดการประชุมวิชาการและแสดง
นิ ทรรศการอุ ตสาหกรรมระบบขนส งทางรางไทย ครั้งที่ ๒ เรื่ อง “ผลิ ตชิ้น สว นระบบรางอยางไรใหไ ด
มาตรฐาน” (The Second Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE2) "Railway
Standard and Thai Railway Parts Manufacturing" ณ สถานีรถไฟฟาแอรพอรต เรลลิงก มักกะสัน
กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวทช. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด (แอรพอรตเรลลิงก) การ
รถไฟฟ าขนส งมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) สมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางรางไทย (วศรท.) และ
Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
เพื่ อนํ า เสนอความก า วหน า ของผลงานวิ จัย และนวัตกรรมระบบรางของประเทศไทยที่ส ามารถนําไปใช
ประโยชนในภาคอุตสาหกรรมไดจริง และเผยแพรองคความรูดานมาตรฐานการผลิตชิ้นสวนระบบราง รวมทั้ง
นําเสนอความก าวหนาของการพัฒนาชิ้นสวนระบบรางในตางประเทศ เพื่ อเปนบทเรียนที่ดีในการนํามา
ประยุกตและตอยอดขยายผลในประเทศไทย อันเปนการสนับสนุนใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แขงขันและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนในระยะยาว
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
นายทวี ศักดิ์ ฯ กรรมการและเลขานุการ เรีย นที่ป ระชุมว า ฝายเลขานุ การฯ ได จั ดส งรายงาน
การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวา
มี กรรมการรั บรองโดยมี การแก ไข จํ า นวน ๑ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ ไดป รับ ปรุ งรายงานการประชุ ม
เรียบรอยแลว
จึงขอเสนอที่ ประชุมพิ จารณารั บรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่ อวัน ที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๖ จาก ๑๖

วาระที่ ๓ ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓.๑ บทบาทของ สวทช. ในการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย
นายนครฯ ที่ปรึกษาผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะผูอํานวยการโครงการพัฒนาระบบขนสง
ทางรางและอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งของประเทศไทย และอดี ต รองผู ว า การรถไฟแห ง ประเทศไทย
เรียนที่ประชุมวา ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลง
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบราง และการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ดังนี้
ขอ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข อ ๖.๑๒ ในระยะยาว พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นการขนส ง และคมนาคม
ด า นคมนาคมทางบกโดยเริ่ ม โครงการรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนในกรุ ง เทพมหานครและรถไฟฟ า เชื่ อ ม
กรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
ขอ ๖.๑๓ ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาทและ
ภารกิจของหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงาน
กํากับดูแลระบบราง
ขอ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
ข อ ๘.๔ ส ง เสริ ม ให การลงทุ น ขนาดใหญ ของประเทศ ใช ป ระโยชนจ ากผลการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไมเพียงแตจะใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ
สงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุและสินคาอื่นๆ ที่เปนผลการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดให
มีนโยบายจัดซื้อจัดจางของภาครัฐที่เอื้ออํานวย เพื่อสรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณี
ที่จําเปนจะตองจัดซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ ใหมีเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดในอนาคต
กระทรวงคมนาคมได จั ด ทํา แผนพั ฒ นาโครงสร างพื้ น ฐานด านคมนาคมขนส งของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ จะเห็นไดวา
กรอบงบประมาณการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญในการคมนาคมขนสงทางรางมีมากกวาสาขาอื่น
โดยแผนปฏิบั ติการด านคมนาคมขนสง ระยะเร งดว น พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสัดสว นสูงที่สุดอยูที่รอยละ ๔๘.๒
และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตอแผน
ดังกลาวตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี กระทรวงอุ ตสาหกรรม และภาคเอกชน เตรีย มความพรอมของบุคลากร
แรงงาน และวัสดุกอสราง เพื่อตอบสนองกับความตองการใชทรัพยากรในแตละชวงเวลาและบูรณาการ
การพัฒนาไดอยางประสานสอดคลอง รวมถึงคําสั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไดสั่งการให
กระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจในกํากับฯ ปรับปรุงแนวทางและแผนงานการดําเนินโครงการพัฒนาระบบ
ราง โดยเฉพาะโครงการที่ยังอยูระหวางการดําเนินการขออนุมัติเริ่มโครงการ โดยจะตองรวมกับกระทรวง
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๗ จาก ๑๖

อุตสาหกรรมกําหนดประเภทชิ้นสวน หรือผลิตภัณฑที่ใชสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
และขนสงที่ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต และกําหนดใหมีการใชชิ้นสว นหรือ
ผลิตภัณฑดังกลาวในโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศและจูงใจ
ใหเกิดการตอยอดนวัตกรรมของภาคการผลิตที่เกี่ยวของตอไป
นอกจากนี้ รั ฐบาลยังมีนโยบายผลักดันโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
ขนส งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการและการบริห าร
ดานคมนาคมขนสง ดําเนินการโดยกระทรวงคมนาคม และยังมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ไดกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Position)
ของประเทศใหมีบทบาทเปนศูนยกลางธุรกรรมการคาและบริการของกลุมประเทศลุมแมน้ําโขงและเปน
ประตูการคาสูตลาดเอเชีย (Trade and Service Hub of GMS and Gateway to Asia) และการเปน
ศูนยกลางดานโลจิสติกส (Logistic Hub) และกําหนดภารกิจหลักเพื่อการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
คือ การสรางความเข็มแข็งใหกับผูประกอบการไทยในหวงโซอุปทาน การยกระดับประสิทธิภาพระบบอํานวย
ความสะดวกทางการคา การพัฒนาปจจัยสนับสนุน ซึ่งมีองคประกอบหลายๆ ภาคสวน เชน ภาครัฐซึ่งเปน
ผูกําหนดนโยบาย ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูผลิต ภาคการเดินรถซึ่งเปนผูใหบริการ ภาคการศึกษาและวิจัย
ซึ่งเปนผูพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับโครงการดานคมนาคมขนสงทางรางไทยที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
เชน โครงการรถไฟสายสีแดง โครงการรถไฟทางคู โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนซึ่งจะตองการใชชิ้นสวน
อุปกรณระบบรางเปนจํานวนมาก ดังนั้น อุตสาหกรรมระบบรางของไทยควรที่จะการเตรียมความพรอม
เพื่อเข าไปมี สวนในการในพัฒ นาโครงการตางๆ ของประเทศ ความพรอมของประเทศไทยในการพัฒนา
ระบบราง ซึ่งรัฐบาลจัดใหมีโครงการลงทุนขนาดใหญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
ภายในประเทศประมาณ ๒ ล า นล า นบาท เพื่อเป น การเตรีย มศักยภาพดานการคมนาคมขนสงสําหรั บ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ป ๒๕๕๘ ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนสง
ทั้งภายในประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยมีเปาหมายเพื่อผลักดันใหประเทศไทยพัฒนาไปสู
การเปนประตูการคาหลักและประตูการคาชายแดน และเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจดานการคมนาคมขนสง
อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจและทําใหเกิดการลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม ที่ผานมาการ
พัฒนาระบบรางของประเทศมีการขยายตั วของเสนทางรถไฟไมสัมพั นธกับการเจริ ญเติบโตของประเทศ
กลาวคือ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของจํานวนประชากร ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
และรางรถไฟของประเทศในป ๒๔๙๓ และป ๒๕๕๗ พบวา ประชากรมีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ ๓ เทา
สวน GDP เพิ่มขึ้นประมาณ ๑๘ เทา ขณะที่เสนทางรางรถไฟไทยกลับเพิ่มขึ้นเพียง ๑.๒๓ เทา นอกจากนี้
ยังพบวา การใชระบบขนสงทางรางมีสัดสวนนอยกวาการขนสงประเภทอื่น ทั้งที่การขนสงทางรางมีตนทุนต่ํา
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการเตรียม
ดานความพรอมดานบุคลากรการขนสงทางรางของไทย เพื่อการสรางบุคลากรใหอุตสาหกรรมระบบราง
โดยเกิดจากความรวมมืออยางจริงจังของภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยเปาหมายคือ การสราง
วิศวกรไทย ชางเทคนิคไทย และบุคลากรไทย ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรวดเร็ว เปนรูปธรรม และมี
ประสิ ทธิ ภ าพ สวทช. จึ งได ริ เ ริ่ ม ให มีโ ครงการพัฒ นาบุคลากรดานวิ ศวกรรมระบบขนสงทางราง ตั้งแต
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๘ จาก ๑๖

ป ๒๕๕๔ เปนตนมา โดยปจจุบัน ดําเนินการไปแลว ๔ รุน สามารถสรางบุคลากรดานวิศวกรรมระบบขนสง
ทางราง รวม ๑๓๑ คน อยางไรก็ตาม จํานวนบุคลากรดังกลาวยังไมเพียงพอตอการเติบโตของการลงทุน
ระบบรางของประเทศ ซึ่งเบื้องตนประมาณการไววา ในป ๒๕๖๕ จะมีความตองการบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
ดานระบบรางรวมประมาณ ๒๘,๐๐๐ คน ทั้งวิศวกร ชางเทคนิค และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับการ
เกิด ขึ้นของรถไฟทางคู และรถไฟฟาขนส งมวลชน ๑๐ สาย สําหรับ ความพรอมดานการวิจั ยและพั ฒนา
เทคโนโลยีทางรางของไทยนั้น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดใหการสนับสนุนงบประมาณ
งานวิ จั ย มุ ง เป า ระบบราง ตั้ ง แต ป ๒๕๕๖ เป น ต น มา โดยสนั บ สนุ น งบประมาณป ล ะ ๓๐ ล า นบาท
และดําเนิ นการอยา งตอเนื่ อง โดยมี ผลงานวิจัยเริ่มปรากฏเปนรูป ธรรมและสามารถนําไปใชงานได เชน
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบ
การจําลองการขับรถไฟและชุดทดสอบการทํางานของหัวรถจักร Alstom” เพื่อสงมอบใหกับการรถไฟแหง
ประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเปนการวิจัยเพื่อจัดทําเครื่องขับรถไฟจําลองหรือเครื่อง Train Driving Simulator
เพื่ อ ทดแทนเครื่ อ งเดิ ม ที่ ศู น ย ฝ ก อบรมของการรถไฟแห ง ประเทศไทยที่ ไ ม ส ามารถใช ง านได ส มบู ร ณ
โดยคณะผูวิจัยสามารถสรางเครื่องนี้เพิ่มเติมใหแก รฟท. หรือหนวยงานเดินรถอื่นๆ ไดเมื่อมีความตองการ
ดวย นอกจากนี้ ยังมีผลงานและกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
นอกจากนี้ นายนครฯ ได นํ า เสนอ (๑) ตั ว อย า งการพั ฒ นากํ า ลั ง คนในหลั ก สู ต รต า งๆ
(๒) ตัวอยางผลงานวิจัย ป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ (๓) หนังสือและสิ่งพิมพเพื่อสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู
(๔) การจั ด ประชุ ม วิ ช าการ การแสดงนิ ทรรศการดา นอุ ตสาหกรรมระบบรางของไทยและการนํ าเสนอ
ผลงานวิจัย (๕) การถายทอดเทคโนโลยีระบบราง และ (๖) การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับตางประเทศ
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ (๑) การจัดทําแผนที่นําทางโดยดําเนินการใหสอดคลองกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ (ระยะ ๘ ป)
ของกระทรวงคมนาคม และ (๒) การเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ
และมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. ยกรางรายละเอียดแนวทางการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ โดยระยะแรกใหอยูภายใตการกํากับดูแลของ สวทช.
และใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางราง
แหงชาติ โดยประกอบดวยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ระบบรางจะมีลักษณะคลายกับการ
สรางบาน พอมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นก็จะมีการขยายหรือกอสรางเพิ่มเติม ซึ่งมาตรฐานในการขยายหรือ
กอสรางเพิ่มเติมในแตละครั้งจะไมสอดคลองกัน ซึ่งเปนปญหาในการซอมแซม ดังนั้น จะตองกําหนดความ
ตองการและทิศทางการดําเนินงานใหมีความชัดเจน วาประเทศไทยตองการที่จะเปนผูสรางและใชบริการ
หรือเปนผูสรางแลวนําไปขายใหกับตางประเทศ เชน สาธารณรัฐเกาหลีเปนประเทศที่เล็ก จึงมีความตองการ
ใชบริการในระดับหนึ่ง ซึ่งตางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีการใชภายในประเทศ และไดพัฒนาเปน
อุต สาหกรรมเพื่ อขายไปยั งประเทศอื่ นๆ เนื่องจากประเทศไทยเปน ประเทศที่เล็ก หากจะมีการพัฒ นา
เชนเดียวกับสาธารณรัฐเกาหลี จะตองมีจุดมุงหมายพื้นฐานที่ชัดเจนวาจะขายรางหรือระบบประกอบอื่นๆ
ที่เ กี่ ย วข อง หรือมี จุ ดมุ งหมายต องการที่จ ะไดชิ้น สว น/อุ ป กรณ ที่มีร าคาถูก โดยจะต องพิจ ารณาดูวาเรา
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๙ จาก ๑๖

ตองการเทคโนโลยีอะไร เชน เทคโนโลยีการปดกวาด การซอมแซม การออกแบบ เลือกชิ้นสวน/อุปกรณ และ
ถายทอด เทคโนโลยีใหคนอื่นได โดยทางเลือกอาจเปนสามารถออกแบบ เลือกชิ้นสวน/อุปกรณ คุมงานการ
กอสราง และซอมแซมบํารุงรักษาเอง สวนการ Operation เปนเรื่องที่สามารถบริหารจัดการได ซึ่งผูจําหนาย
ชิ้น ส ว น/อุ ป กรณ จะต องเป น ผู มาสอนหรื อฝกอบรมให ทั้ งนี้ จะตองใชเวลาในการดําเนิน งานประมาณ
๗ – ๑๐ ป โดยครั้งแรกเปนการจางทํา ครั้งที่สองยังคงจางมาทําเพื่อเรียนรูอีกรอบ และในครั้งที่สามจางมาอีก
โดยในครั้งนี้เปนผูมาใหคําแนะนํา
นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ตนไดไปรวม
การประชุ มวิ ชาการและแสดงนิทรรศการอุ ตสาหกรรมระบบขนส งทางรางไทย ครั้งที่ ๒ ณ สถานีรถไฟฟา
แอรพอรต เรลลิงก มักกะสัน กรุงเทพฯ ไดพบกับนวัตกรรมของรถไฟฟาทางคูขนาดเบา (Light Rail) หรือ
LRT ของบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ซึ่งเปนรถไฟฟาที่ใชแบตเตอรี ไมมีสายไฟฟา โดยจะชารจไฟตามสถานีเวลา
ที่หยุดรับ – สงผูโดยสาร ซึ่งนาจะเหมาะกับโครงการ ICONSIAM ที่ถนนเจริญนคร ซึ่งนายพารณฯ ใหขอมูล
เพิ่มเติมวา โครงการ ICONSIAM ไดจัดทํา “แผนแมบทวิสัยทัศนแหงแมน้ําเจาพระยา (ICONSIAM River
Master Vision)” ริมแมน้ําเจาพระยา บนถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ ภายใตความรวมมือของผูประกอบการ
และหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีมูลคาการลงทุน ๕๐,๐๐๐ ลานบาท จะกลายเปน
ศูนยกลางที่เชื่อมตอการคมนาคมทางน้ํากับโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมในระบบอื่น ประกอบดว ย
๒ สะพานขามแมน้ําเจาพระยาในปจจุบัน กับอีก ๓ โครงการสรางสะพานขามแมน้ําในอนาคต ระบบขนสง
มวลชนรถไฟฟาสายสีเขียว (บีทีเอส) และโครงการรถไฟฟาสายสีแดง ทั้งนี้ หาก สวทช. มีเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่สามารถไปรวมกับโครงการ ICONSIAM ได ตนยินดีที่จะรับไปประสานงานให
นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรจะมีการวางแผนกลยุทธในระยะ
๔ – ๕ ป อยางเปนระบบและมีความชัดเจน วาเราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบขนสง
ทางรางดานใดไดบาง หากสามารถพัฒนาระบบ อุปกรณและชิ้นสวนตางๆ ไดแลว และเมื่อถึงเวลาที่จะ
ดําเนินการจัดประมูลก็ใหระบุวาจะตองใชของภายในประเทศ นอกจากนี้ ควรจะมีการศึกษาเทคโนโลยี
ระบบขนสงทางรางของประเทศตางๆ ในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาควบคูไปดวย
นายประพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา ไดมีการรวมตัวกันของนักธุรกิจภายใน
จังหวัดขอนแกน จัดตั้งบริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จํากัด (KhonKaen City Development Company
Limited : KKTT) เพื่อทําโครงการ Light Rail ภายในจังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลเคียง ดังนั้น สวทช.
นาจะมีความรวมมือกับบริษัทดังกลาว และใชโครงการนี้เปนโมเดลในการพัฒนาและขยายผลไปสูพื้นที่อื่น
ตอไป ทั้งนี้ นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา โครงการ Light Rail ภายในจังหวัด
ขอนแกนดําเนินงานโดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และเปนประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) ซึ่งโครงการ
ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เปนโครงการ
ลักษณะรถรางไฟฟา (Tram) โดยในระยะที่ ๑ เชื่อมตอระหวางทิศเหนือกับทิศใตของจังหวัดขอนแกน
เปนระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร มีกําหนดเปดใหบริการปลายป ๒๕๖๑ ถึงตนป ๒๕๖๒
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๑๐ จาก ๑๖

นายเชิญพรฯ ผูแทนนายสุพันธฯ ฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา หากรัฐบาลใหการ
สนับ สนุ น การพั ฒนาระบบรางที่ ใช ชิ้ นส ว นในประเทศ จะชว ยสรางงานและสรางขีดความสามารไดเปน
อย า งมาก ซึ่ ง การจั ด ตั้ ง สถาบั น ฯ ขึ้ น มาก็ มี ค วามจํ า เป น ในแง ก ารกํ า หนดกลยุ ท ธ แ ละเป น ศู น ย ก ลาง
ในการประสานงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถระบบขนสงทางรางภายในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลจะตองมี
ความชัดเจนกอนวาจะสนับสนุนโดยใช Government Procurement
นายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรจะตองมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
ชิ้นสวน/อุปกรณตางๆ อยางละเอียดเพื่อนํามากําหนดเปนคุณสมบัติมาตรฐาน หากทุกอยางเปนมาตรฐาน
เดียวกันแลวการจัดหาอะไหลหรือการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของก็สามารถทําเปน Mass ได และสามารถ
จัดเตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดานไวลวงหนาได
ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผูสูงอายุเปนหนวยงานใน สวทช.
ขอถอน
๔.๒ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ)
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ ผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม– เดือนธันวาคม
๒๕๕๘)
นายทวี ศั กดิ์ ฯ กรรมการและเลขานุก าร เรี ยนที่ ประชุมว า ในคราวการประชุม กวทช.
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
และงบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ และในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุ น เพื่ อการพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวัน ศุกรที่ ๑๑ มีน าคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – ธันวาคม
๒๕๕๘) และใหนําเสนอที่ประชุม 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. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๑๑ จาก ๑๖

๑๕ ผลการดําเนินงาน ๓๒ รายการ (๓) KS4 ลูกคาเดิม (กลุมยุทธศาสตร) ที่กลับมาใชบริการ สวทช. เปาหมาย
รอยละ ๘๐ ของป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ จํานวน ๔๐ หนวยงาน สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน
๗๘.๙๑ (๔) KS5 สัดสวนรายไดตอคาใชจายทั้งหมด 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 และเงินกองทุนเพื่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๘,๗๖๙.๔๕ ลานบาท ทั้งนี้ สวทช. มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
จํ า นวน ๔,๙๕๐.๒๒ ล า นบาท มี ภ าระผู ก พั น ต า งๆ จํ า นวน ๔,๙๐๓.๘๖ ล า นบาท โดยแบ ง ออกเป น
ป ง บประมาณ ๒๕๕๙ จํ า นวน ๓,๔๔๐.๗๘ ล า นบาท และป ง บประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จํ า นวน
๑,๔๖๓.๐๘ ล านบาท นอกจากนี้ นายทวี ศั กดิ์ ฯ ได ร ายงานการวิเ คราะห อัต ราสว นทางการเงิ น ขอ มู ล
เปรียบเทียบไตรมาสที่ ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กับปงบประมาณ ๒๕๕๘
จึ งขอเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อรั บ ทราบผลการดํ าเนิ น งานของ สวทช. ป งบประมาณ ๒๕๕๙
(ตุลาคม ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ประธานฯ มีความเห็นวา การรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวเปนระบบดี มีตัวชี้วัด
ตางๆ ทําใหสามารถประเมินออกมาเปนตัวเลขได อยางไรก็ตาม ควรจะตองมีการอางอิงกับหนวยงานตางๆ
ที่มีการทํ างานรว มกับ สวทช. เชน สํานั กงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการวิ จัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานั กงานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) เปน ตน ทั้ งนี้ เนื่องจากจะมีการเปลี่ย นแปลงการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยจากเดิมที่เปนการสรางความรูเพียงอยางเดียว มาเปน ๓ ประเภท ไดแก (๑) งบประมาณ
วิจัยเพื่อรองรับยุทธศาสตรของประเทศ (๒) งบประมาณวิจัยเพื่อสรางความรู และ (๓) งบประมาณวิจัยเพื่อ
โครงสรางพื้นฐานและกําลังคนดาน ว และ ท ดังนั้น จึงขอให สวทช. ทบทวน KPI ที่ใชในปจจุบันวามีความ
ยืดหยุนคลองตัวเพียงพอแลวหรือไม เพื่อใหการชี้วัดมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ –
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘)

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๑๒ จาก ๑๖

มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๘)
๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมวา ในคราวการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ไดมีมติ
เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตามคําสั่งที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โดยใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ
มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ กวทช. วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยในไตรมาสที่ ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สรุปมีประเด็นรายงานให กวทช. ทราบ ดังนี้
๑. รายงานผลการใช จ า ยตามแผนงบประมาณ และรายงานทางการเงิ น ประจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณ และ
รายงานทางการเงินประจําป ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ พบวา งบการเงินไดจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดสอบทานในประเด็นที่เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวของในทรัพยสิน
หนี้สิน รายไดและคาใชจาย และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ
๒. สรุปผลการบริหารความเสี่ยง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙
คณะอนุ กรรมการตรวจสอบไดรับ ทราบผลการบริห ารความเสี่ย งของ สวทช. ซึ่งได
ดําเนินการบริ หารความเสี่ย งตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ผลการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงจากประเด็นความเสี่ยงระดับ ERM จํานวน ๑๒ รายการ สวทช. สามารถ
ดําเนินการลดและควบคุมความเสี่ยงตามเปาหมาย ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจ ๙ รายการ สวนแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกรปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดดําเนินการโดยบูรณาการเขากับกระบวนการ
ภายในของ สวทช. โดยมีการทบทวนประเมินความเสี่ยง ดวยการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการ
บรรลุวัตถุประสงคตามแผนกลยุทธขององคกรควบคูไปกับกระบวนการทบทวนกลยุทธประจําป รวมทั้งไดมี
การปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ใหมีความชัดเจนและครบถวนมากขึ้น เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานสําหรับป ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา แผนการบริหารความเสี่ยง
ของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตองดําเนินการใหทันกับสถานการณ และใหพยายามหามาตรการและ
วิธี การลดความเสี่ ย งของค า ใช จ า ยด า นบุ คลากรเมื่อเทีย บกับ สัดสว นของรายไดที่มีจํานวนสูงขึ้น อยางมี
นัยสําคัญ โดยบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
๓. ผลการดําเนินงานของ สวทช. ตามตัวชี้วัด BSC ปงบประมาณ ๒๕๕๘ และเปาหมาย
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด BSC ปงบประมาณ ๒๕๕๙
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๑๓ จาก ๑๖

คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ตามตัวชี้วัด BSC
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่ง สวทช. มีผลการดําเนินงานในภาพรวมคิดเปนคะแนนเทากับ ๙๖.๖๔ ซึ่งอยูใน
ระดับ “ดีมาก” และคณะอนุกรรมการตรวจสอบไดทราบถึงตัวชี้วัด BSC ของ สวทช. สําหรับปงบประมาณ
๒๕๕๙ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๙ ตัวชี้วัด โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะวาควรเรงสรางระบบการ
ควบคุ มภายในของ สวทช. และการใช มาตรการประหยัดคาใชจาย เพื่อเปน การลดความเสี่ย งหากเกิด
วิกฤตการณทางการเงิน รวมถึงการหารายไดใหเพิ่มสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับคาใชจายดานบุคลากรที่สูงขึ้น
โดยลําดับ
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ รั บ ทราบและให ข อ เสนอแนะต อ ผลการดํ า เนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
การประชุม
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๑
ปงบประมาณ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหที่ประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช.
โยธี
อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ เรียนใหที่ประชุมวา จะมีการจัดประชุม กวทช. สัญจร ในพุธวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. (รับประทานอาหารค่ํา) ณ สามพราน ริเวอรไซด จังหวัด
นครปฐม
ที่ประชุมรับทราบ
๖.๒ เอกสารเผยแพร
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา 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 เพื่ออนาคต
เศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย” (๔) รายงานประจํ าป ๒๕๕๘ ศู น ย เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห งชาติ และ
(๕) จดหมายขาวเทคโนโลยีระบบราง ฉบับงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๑๔ จาก ๑๖

๖.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สวทช. มีขาวเดนประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๙ จํานวน ๒๑ ขาว และขาว
ประเภทสื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๖๑ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น.
นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา
ผูจดรายงานการประชุม
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผูต รวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

หนา ๑๕ จาก ๑๖

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วาระที่
เรื่อง
๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๓.๑

๔.๑
๔.๒
๕.๑
๕.๒
๖.๑

บทบาทของ สวทช. ในการพัฒนาระบบราง
ของประเทศไทย
การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและ
ผูสูงอายุเปนหนวยงานใน สวทช.
การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
ผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ
๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘)
รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม
• รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
โดยไมมีการแกไข
• ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต
และขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ
• ขอถอน

งานที่ตองดําเนินการ

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ

ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

• ผพว.
• นายนคร จันทรศร

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
• รับทราบ
• รับทราบ
• รับทราบ

• จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ • ฝายเลขานุการฯ

ในวั น จั น ทร ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓
อาคาร สวทช. โยธี

หนา ๑๖ จาก ๑๖

