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๑๐. นายเทวินทร วงศวานิช 

รายนามผูเขารวมประชุม 
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๔. นายพีรพัฒน นํามาผล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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๑๑. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นางสาวมรกต ตันติเจริญ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นายกอปร กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นายเจนกฤษณ คณาธารณา สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช 

๒๐. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย สํานักงานกลาง สวทช 

๒๑. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสาววิราภรณ  มงคลไชยสิทธิ์ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางวรรณิพา  ทองสิมา สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางสาวนิภา ประดิษฐเทียมผล สํานักงานกลาง สวทช. 
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๓๑. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางณภัทรธมนต  ภูวศิษฎเบญจภา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาวสลิลภร  สบืสาววงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวปทมาพร  ประชุมรัตน สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ  สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นายศักดิ์ชัย  วัฒนศรีรังกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางศิริพร  วัฒนศรีรังกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวนุชจรี  พิสมัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางประสานสุข ชุนถนอน สํานักงานกลาง สวทช 

๔๐. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาวสุปรียา  ตีระพิมลจันทร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นายชัชวาลย  โบสุวรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางสาววสุ  ทัพพะรังส ี สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๖. นางสาวกัญญวิมว กีรติกร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๗. นางสาวดุษฎี  เสียมหาญ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๘. นางสาวลิลี่  เอ้ือวิไลจิตร  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๙. นายสมวงษ  ตระกูลรุง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๕๐. นางสาวมยุเรศ  เอ้ือมลฉัตร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๕๑. นางอุทัยวรรณ  กรุดลอยมา ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๕๒. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๕๓. นายกฤษดา  ประภากร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๕๔. นางสาวศิริวรรณ  ตัณฑเวชกิจ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๕๕. นายฉัตรชัย  รัตนลาภ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๕๖. นางสาววรรณี  ฉินศิริกุล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๕๗. นางสาวนันทิกร  ภิญโญ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๕๘. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๕๙. นายสุธี ผูเจริญชนะชัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๖๐. นางสาวรสรินทร  ทองหอย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๖๑. นางสาวบงกช  ซ่ีโฮ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๖๒. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 

๖๓. นางพัชรี  กุลปวีณ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ   กลาวถึงวัตถุประสงคของการประชุม คือ การรวมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับ 

กาวตอไปของ สวทช. ทามกลางสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

อยางกาวกระโดดจนเกิด disruptive technology การเกิดข้ึนของมาตรการใหมๆ เชน ภาษี VC กองทุนของ

รัฐบาล กลไกประชารัฐ การผลักดันเศรษฐกิจฐานใหม Startup การผลักดันมาตรฐาน ท้ังหมดเปนความพยายาม

ของรัฐบาลท่ีจะขยายฐานขีดความสามารถใหกับประเทศดวยเทคโนโลยี นอกจากนี้ จะตองนํา วทน. เขาสูภาค

ชุมชนใหมีการเขาถึงเทคโนโลยีเพ่ือใชประโยชนอยางแพรหลาย 

ในสวนของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ มีการดําเนินงานท่ีสําคัญ ๒ เรื่อง ไดแก  

๑. เรื่องการจัดงาน Startup Thailand 2016 เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนยการประชุม

แหงชาติสิริกิติ์ โดยในงานมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน และ

กลาวปาฐกถาพิเศษ เพ่ือแสดงจุดยืนและความมุงม่ันของประเทศไทยในการกาวสูการเปน

ประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดวยการสงเสริม สนับสนุนและ

สรางแรงบันดาลใจแกผูประกอบธุรกิจเทคโนโลยีรุนใหมท่ีมีศักยภาพในการขยายธุรกิจและ

สรางตลาดใหม รวมท้ังเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหแกนักศึกษาและผูท่ีตองการเริ่มตนธุรกิจ  

(มีการฉายวีดิทัศนบรรยากาศในงาน)  ท้ังนี้  ไดเกิดความรวมมือระหวางไทยกับเกาหลีในเรื่อง

นวัตกรรมอาหาร และมีการลงนามความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐ  เอกชน และ

มหาวิทยาลัย  

๒. เรื่อง Food Innopolis ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กับ BOI ในการจัดสิทธิประโยชนและสรางแรงจูงใจใหเอกชนลงทุนทําวิจัยและพัฒนาดาน

นวัตกรรมอาหาร โดยจะใชสถานท่ีดําเนินการ คือ อาคารกลุมนวัตกรรม ๒ อุทยาน

วิทยาศาสตรวิทยาศาสตรประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ AIT  

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสรุปได ดังนี้ 

– Food Innopolis จัดอยูใน Super cluster มีหลายบริษัทสนใจจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย 

ควรเชื่อมโยงกับ BOI และคณะทํางานประชารัฐจึงจะขับเคลื่อนไดดี  นอกจากนี้ เรื่องอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ 

ไดแก เศรษฐกิจฐานดิจิทัล ซ่ึงมีประเด็น cyber security การแพทย อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

– ประเด็นท่ีมีความสําคัญในการขับเคลื่อนทุกเรื่อง คือ บุคลากรท่ีจะมาพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหม

ของประเทศ ซ่ึงทางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กําลังทํากลไก Talent Mobility โดยทําฐานขอมูล

ความเชี่ยวชาญนักเรียนทุนกระทรวงฯ ประมาณกวา ๒,๐๐๐ คน เพ่ือใชพลังของนักเรียนทุนมารวม

ในการทําวิจัยท่ีเปน s-curve  โดยจะระบุใหชัดเจนวาจะมีโครงการระดับชาติ (national project) 

ในเรื่องใดบาง นอกจากนี้ยังมีกลไกคลายของประเทศเกาหลี ท่ีจะดึงสมองไหลกลับจากกลุมคนไทย

ท่ีเชี่ยวชาญจากตางประเทศใหกลับมาชวยประเทศ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๔ จาก ๑๖ 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



– การพัฒนาคนกลุมท่ีขาดแคลน คือ นวัตกรท่ีจะสรางนวัตกรรมตอไปในอนาคต และกลุมผูบริหารท่ีมี

ความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ จําเปนตองใชเทคโนโลยีดานการศึกษา (technology of learning) 

เขามาทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีสนุกและสราง tacit knowledge ดวยการผสมผสานแนวทาง

ของ MIT กับ Stanford 

– โครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการสรางกลุมวิจัยพ้ืนฐานและกําลังคนท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของประเทศ จะตองใชเวลาในการสรางและพัฒนา ดังนั้น ควรมีการทําแผนงานเรื่องการพัฒนา

ความเชี่ยวชาญและทักษะพ้ืนฐานอยางเปนรูปธรรม กลไกท่ีเปนไปได คือ การผนึกกําลังกับ

ภาคเอกชนผานกลไก BOI ท่ีมีอยู เพ่ือใหเกิดโจทยวิจัยรวมและหองปฏิบัติการรวมมหาวิทยาลัยกับ

ภาคอุตสาหกรรม เริ่มจากบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และขยายผลไปปริญญาตรี  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ  

 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

นายทวีศักด์ิฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวา

ไมมีกรรมการแกไข  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๕๙ 

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

 

วาระท่ี ๔  การบรรยายพิเศษ 

๓.๑ การขับเคล่ือนประเทศเขาสูสังคมนวัตกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และบทบาทของ สวทช.   

นายศักรินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการจัดทํายุทธศาสตร

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นําเสนอตอท่ีประชุมวา ประเทศไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดลอมและบริบทตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ การเปดเสรีทางการคา ความทาทายของ

เทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ในขณะท่ีประเทศยังมีความไม

เขมแข็งในหลายดาน เชน ผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ํา

ทางสังคม เปนตน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)  จึงไดกําหนด

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรท่ี ๘ เรื่องวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใน ๕ ดาน ไดแก (๑) สราง

มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ (๒) เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด (๓) บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล (๔) แกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวน

ตางๆ และ (๕) เสริมสรางความเขมแข็งงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยมีกรอบแนว

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๕ จาก ๑๖ 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



ทางการพัฒนา แบงเปน ๒ กลุม ดังนี้ (๑) การสรางและการใชประโยชน เพ่ือเรงใหเกิดสังคมนวัตกรรม ไดแก 

การพัฒนานวัตกรรมภาคธุรกิจ, การพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ, การพัฒนานวัตกรรมภาคสังคม และการ

ผลักดันงานวิจัยสูนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนคุมคา และ (๒) การพัฒนาสภาวะแวดลอมของ วทน. ไดแก 

การลงทุนวิจัยและพัฒนา, การพัฒนาบุคลากรวิจัย, โครงสรางพ้ืนฐานทาง วทน. และการบริหารจัดการ  

ท้ังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ นับเปนแผนท่ีมีความครอบคลุมครบถวน แตยังไม

คอยมีการระบุถึงกลไกหรือการขับเคลื่อน และยังไมมีความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการงบประมาณ 

ตลอดจนยังไมมีกลไกเชื่อมโยงแผนกับบทบาทหนาท่ีของหนวยงานปฏิบัติและหนวยงานสนับสนุน  

ในสวนรางแผนกลยุทธของ สวทช. ฉบับท่ี ๖ ซ่ึงประกอบดวย ๕ กลยุทธ ไดแก (๑) บูรณาการ

ความสามารถท่ี สวทช. และพันธมิตรมีอยูเพ่ือทํางานวิจัยเพ่ือตอบโจทยท่ีสําคัญของประเทศ (๒) เนนการ

บริหารงานวิจัยครบวงจรตั้งแตรับโจทย ออกแบบ วิศวกรรม และทดสอบใหไดมาตรฐานพรอมใชงาน  

ไปจนถึงการใชประโยชน (๓) เรงสรางความเขาใจ การรับรู และการยอมรับในบทบาทและความสามารถของ 

สวทช. กับหนวยงานพันธมิตร (๔) พัฒนามาตรการสนับสนุน รวมกับกลไกภาครัฐทุกรูปแบบ ใหเปน

ประโยชนในการขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ และ (๕) ปรับกระบวนการทํางานใหสอดประสานต้ังแต

นโยบายสูการปฏิบัติ รักษาระดับของความยืดหยุนคลองตัว ถูกตองโปรงใส ใหเปนจุดเดนของ สวทช.  อีกท้ัง

ยังได กําหนดประเด็นวิจัย มุ ง เนน ๕ + ๓ ซ่ึงประกอบดวย ๕ ใหญ  ไดแก  (๑) เกษตรสมัยใหม  

(๒) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (๓) อาหารเพ่ืออนาคต (๔) การสรางเสริมสุขภาพ และ

คุณภาพชีวิตคนไทยตลอดชวงชีวิต และ (๕) อุตสาหกรรมยานยนตและขนสงสมัยใหม และ ๓ ยอย ไดแก  

(๑) อุตสาหกรรมดิจิทัล (๒) อิเล็กทรอนิกสและหุนยนต และ (๓) อุตสาหกรรมบริการและทองเท่ียวระดับบน 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวถือไดวาเปนแผนท่ีคอนขางครอบคลุมและเปนไปในทิศทางท่ีตอบสนองตอสถานการณ  

มีจุดเนนในการพยายามสรางสรรคผลงานสงมอบไปถึงผูใช  แตในท่ีสุดก็ควรตองมีการตัดสินใจวา สวทช.  

จะเลือกทําอะไรบาง ซ่ึงจะตองมองท้ังระยะสั้นและระยะยาวและสรางสมดุลของแตละกิจกรรม เชน สวทช. 

จะตอบสนองตอโจทยประชารัฐอยางไร?  สวทช. จะทําอะไรเพ่ือดักหนาอนาคตบาง?  การบริหารจัดการ

หนวยงานเฉพาะทางจะมุงเนนศาสตรหรือเทคโนโลยีท่ีมีความเฉพาะเจาะจงข้ึนหรือไม หรือจะมีการจัดตั้ง

ศูนยใหมหรือไม? ท้ังนี้ การกําหนดจุดเนนของ สวทช. อาจตองรอดูทาทีของการปฏิรูปประเทศไทยและการ

ปฏริูประบบวิจัยอีกสักระยะหนึ่ง หรืออาจจะพิจารณาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม       

ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

– สิ่งท่ีเปนจุดออนสําคัญในดาน วทน. ของประเทศ คือ การพัฒนากําลังคนดาน วทน.   

ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการขาดการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชน

อยากเรียนวิทยาศาสตร  นักเรียนนักศึกษายังมีทัศนคติวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องยาก 

และนักวิทยาศาสตรไมใชอาชีพท่ีนาสนใจ  

– Digital Economy เปนประเด็นท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญ ซ่ึงหนวยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชนท่ัวโลกไดมีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกาวหนาไปมากแลว  ประเทศไทยจึงควร

เลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เชน IT for communication, IT for 

medical, IT for modern living และควรมีการเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมา

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๖ จาก ๑๖ 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



ชวยวางแผนดวย จึงจะกาวไปสูระดับโลกได (world class)  นอกจากนี้ ควรมีการ

พิจารณาทบทวนการปรับโครงสรางหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมีความเหมาะสม และ

สามารถดึงดูดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถมาชวยกันทํางาน  

– แนวทางการจัดทําแผนกลยุทธควรมีท้ังในลักษณะ top down ซ่ึงเปนการวิเคราะห

ความสอดคลองเชื่อมโยงกับภาพรวมหรือนโยบายระดับชาติ ซ่ึงแผนกลยุทธของ สวทช. 

ไดมีการพิจารณาในสวนนี้แลว  และในอีกสวนควรมีการพิจารณาในลักษณะ bottom up 

ควบคูกันดวย โดยการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ วามีแนวปฏิบัติอยางไร 

และหากจะทําการขยายผล จะตองทําอยางไรบาง และจะมีปญหาอุปสรรคอะไรท่ีตอง

เผชิญบาง 

– การจัดทําแผนกลยุทธควรกําหนดเปาหมายวา วทน. จะนําไปพัฒนาเปนสินคาหรือ

บริการท่ีสรางผลกระทบใหกับประเทศไดอยางไร โดยมีการจําแนกผูมีสวนเก่ียวของกลุม

ตางๆ ใหชัดเจน เนื่องจากแตละกลุมมีเปาหมายหรือความตองการท่ีแตกตางกัน ในขณะท่ี

ตองพิจารณาความสมดุลในภาพรวมขององคประกอบท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมควบคูไปดวย  จากนั้นจึงถอยกลับมาวิเคราะหวาตองใชความรูหรือเทคโนโลยี

อะไรบาง บุคลากรท่ีมีอยูสามารถดําเนินการเองไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม หรือสวน

ไหนควรตองอาศัยเรียนรูและตอยอดจากตางประเทศ  โดยจะตองมองภาพรวมอยาง

ตอเนื่องเพ่ือใหเขาถึงปญหาหรือความตองการท่ีแทจริงของประเทศ 

– สวทช. ควรทบทวน platform technology ของหนวยงานเฉพาะทาง ๔ หนวยงาน 

วาจะปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมอยางไร เพ่ือไมใหเกิดลักษณะ “spread too thin”  

ซ่ึงมีประเด็นสําคัญท่ีควรพิจารณาคือ cyber security, ICT for Digital Economy, 

Bio Economy, New S-curve และความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน และควร

พิจารณาจัดทํา technology roadmap ของ สวทช.  

– ควรมีการกําหนด KPI รวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถทํางานตอบ

โจทยท่ีเปนเปาหมายเดียวกันสําเร็จ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

๓.๒ การปฏิรูปประเทศและทิศทางการดําเนินงานของ สวทช. ในอนาคต 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ ในฐานะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

(สปท.) และรองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ นําเสนอขอมูลการแตงตั้ง

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ซ่ึงแบงเปน ๔ กลุมภารกิจ ไดแก (๑) ดาน

การเงินการคลัง  (๒) ดานอุตสาหกรรมและบริการ (๓)  ดานการเกษตร และ  (๔) ดานเศรษฐกิจกระแสใหม  

โดยไดมีการวางยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศ ใน ๔ ดาน ไดแก  

(๑) ยุทธศาสตรท่ี ๑ การกาวไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว (๒) ยุทธศาสตรท่ี ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๗ จาก ๑๖ 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



ดานเศรษฐกิจ (๓) ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๔) ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

การสรางความยั่งยืนทางการคลังและการเงิน  จากนั้นไดนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ

กระแสใหม ซ่ึงประกอบดวย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และ เศรษฐกิจสังคม (Social Economy)  และโมเดลเศรษฐกิจไทย 

๔.๐ ซ่ึงเนนการขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม  ท้ังนี้ จากการวิเคราะหนโยบายของรัฐท่ีจะมีผลตอการ

ดําเนินงานของ สวทช. สามารถสรุปภารกิจท่ีสําคัญขางหนาของ สวทช. ได ดังนี้ (๑) การเพ่ิมขีดความสามารถ 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของพนักงาน ผานการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีฐาน (๒) โอกาส

ทํางานวิจัยพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพระดับสากล (๓) การพัฒนาความสามารถองคกรใหสามารถรับโจทยจาก

ผูประกอบการ และทํางานรวมกับภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ  (๔) การรวมขับเคลื่อนโครงการสําคัญ

ของประชารัฐ เชน นวัตกรรมและผลิตภาพ, เกษตรสมัยใหม และ New S-curve (๕) ความรวมมือท่ีดีกับ

สถาบันวิจัยอ่ืน และสถาบันการศึกษา (๖) การสรางระบบนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือกาวสูเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนากําลังคน และ (๗) การมีสวนรวมในระบบการใหบริการเทคนิคดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (MSTQ) ของประเทศ ซ่ึงจะเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพท่ีสําคัญในการ

ผลักดันใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

จากนั้น นายทวีศักดิ์ฯ ไดนําเสนอ (ราง) แผนกลยุทธของ สวทช. ฉบับท่ี ๖ ซ่ึงมีกลยุทธหลัก

ในการดําเนินงาน ๕ กลยุทธ ไดแก (๑) บูรณาการความสามารถท่ี สวทช. และพันธมิตรมีอยู เพ่ือทํางานวิจัย

ตอบโจทยท่ีสําคัญของประเทศ (๒) เนนการบริหารงานวิจัยครบวงจรไปถึงการออกแบบ วิศวกรรม และการ

ทดสอบใหไดมาตรฐานพรอมใชงาน (full research) (๓) เรงสรางความเขาใจ การรับรูในบทบาทและ

ความสามารถของ สวทช. กับหนวยงานพันธมิตร (๔) พัฒนามาตรการสนับสนุน รวมกับกลไกภาครัฐ 

ทุกรูปแบบ ใหเปนประโยชนในการขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ และ (๕) ปรับกระบวนการทํางานใหสอด

ประสานต้ังแตนโยบายสูการปฏิบัติ รักษาระดับของความยืดหยุน คลองตัว ถูกตอง โปรงใส ใหเปนจุดเดน

ของ สวทช.  และไดเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการปฏิรูปประเทศและ 

ทิศทางการดําเนินงานของ สวทช. ในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

– สวทช. ตองทบทวนวา ๒๕ ปท่ีผานมาทําอะไรใหประเทศบาง และในอีก ๕ ปขางหนา 

สวทช. จะทําอะไรมากข้ึน และจะเลิกทําอะไร เลือกโจทยท่ี Specific ไมกวางจนเกินไป 

และไมนอยจนเกินไป  

– ควรรวมมือกับเอกชนและมหาวิทยาลัย และกําหนดบทบาทใหชัดเจน รวมถึงบทบาท

ของหนวยงานอ่ืนๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนซ่ึงกัน

และกัน 

– สวทช. ควรผลักดันการประชาสัมพันธในเชิงรุกเพ่ือให Stakeholder เขาใจและรับรู

บทบาทของ สวทช. และควรเนนการใช วทน. ในสังคม/ชุมชน ใหประชาชนมีสวนรวม

และไดประโยชนจาก วทน.  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๘ จาก ๑๖ 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



– การปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดของนักวิจัยและพนักงานในองคกรใหออกมาจาก 

comfort zone  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

๓.๓ ประชารัฐกลุม ๑ : การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพและความคาดหวังตอ สวทช.  

นายพิเชฐฯ ประธาน กวทช. ในฐานะหัวหนาทีมภาครัฐ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ 

กลุม ๑ : การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ กลาวถึงการทํางานของคณะทํางานดานการยกระดับ

นวัตกรรมและผลิตภาพ (D1) มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ลดความ 

เหลื่อมล้ํา และหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง โดยแบงการทํางานออกเปนกลุมบริษัทขนาดใหญ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน และ Startup มีการผลักดันท่ีสําคัญ ไดแก  

(๑) ผลักดันใหเกิดการรายงานคาใชจายดานวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ มุงเนนบริษัทในตลาดหลักทรัพย 

บริษัทขนาดใหญ บริษัทขามชาติ และบริษัท Startup เพ่ือใหดัชนีชี้วัดคาใชจายดานวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศเพ่ิมข้ึนมากกวา ๐.๕๖ ไปอยูระดับมากกวา ๐.๗๕  (๒) ยกระดับนวัตกรรมและเพ่ิมผลิตภาพของ 

SMEs และวิสาหกิจชุมชน (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  โดยมีวัตถุประสงค คือ นํานวัตกรรมเขาไปชวยในเชิง

กระบวนการเพ่ือให SMEs เติบโต (scale up) โดยตองทํารวมกับมาตรการสนับสนุนดานเงินทุน 

นอกเหนือจากมาตรการของ ITAP และคูปองนวัตกรรม และมาตรการอ่ืนๆ ท่ีใหมหาวิทยาลัยมาเขามีสวน

ร วมด วยมาก ข้ึน  (๓)  จั ดตั้ งกลุ มความร วม มือเ พ่ือการวิ จั ยและพัฒนาเทคโนโลยี เฉพาะด าน  

(R&D Consortium) ในลักษณะของ triple helix รวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย กําลัง

เริ่มดําเนินการเรื่อง Food Innopolis ในดานเทคโนโลยีและกําลังคน (๔) การจัดทํา Technology Road 

Map (TRM) ของ ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย โดย สวทน. ดําเนินการ (๕) สนับสนุน Startup ดาน

เทคโนโลยี โดยจะเริ่มดําเนินการในภูมิภาค และออกมาตรการเพ่ิมเติม เชน กองทุน Startup รวมกับ

กระทรวงการคลัง มาตรการ VC startup district มาตรการภาษี และมาตรการ Competitive fund  

โดยจะรวมมือกับบริษัทขนาดใหญท่ีมีความตองการสงเสริม Startup ดวย และ (๖) เรื่องอ่ืนๆ ท่ีกําลังศึกษา 

เพ่ือผลักดันเพ่ิมเติม ไดแก Open Innovation Center, PhD. Training Program, R&D Spending 

Report in SET 100 และมาตรการสงเสริม Startup   

จากนั้น นายทวีศักด์ิฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา สวทช. กําลังอยูระหวางดําเนินการเรื่องการ

รายงานคาใชจายดานวิจัยและพัฒนาสําหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย และเรื่องขอเสนอปรับโครงสราง

ระบบวิจัยของอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือนวัตกรรม 

สวทช. จัดอยูในหนวยงานบริหารจัดการวิจัย และในสวนของบทบาทของหนวยงานเฉพาะทาง ๔ หนวยงาน 

เปนหนวยดําเนินการวิจัย ซ่ึงบทบาทหนวยบริหารจัดการวิจัยจะแตกตางจาก สกว. ตรงท่ีจะเรียกขอเสนอ

โครงการตอเม่ือมีโจทยในคลัสเตอรมุงเนนของ สวทช. และจะมีการจัดการองคความรูไปใชประโยชนผาน

กลไกของ สวทช. 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๙ จาก ๑๖ 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

– เรื่องการสรางบุคลากรวิจัยของประเทศ มีประเด็นเด็กเกงสวนใหญไปเรียนตอแพทย

หรือวิศวกรรม ไมเรียนตอดานวิทยาศาสตร และขยายผลไมได โดยนายพารณฯ เสนอ

เรื่อง technology of learning จะหาแนวทางการทํางานรวมกับ สวทช. และ

ภาคเอกชน พัฒนาเปนพิมพเขียวตอไป 

– เรื่องสนับสนุนงานวิจัยมีประเด็นใชเงินจํานวนมาก ควรเสนอรัฐบาลเพ่ือขอแบงจากภาษี

สรรพสามิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล ภาษีจากสลากกินแบงรัฐบาล มาสนับสนุน

งานวิจัย 

– ในการประชุม กวทช. ควรเพ่ิมการมีสวนรวมของหนวยงานเฉพาะทาง ๔ หนวยงาน 

โดยใหหนวยงานเฉพาะทางนําเสนอผลงาน ในท่ีประชุม กวทช. ในรูปแบบวีดิทัศน และ

ใหเชิญประธานคณะกรรมการบริหารหนวยงานเฉพาะทางและผูอํานวยการหนวยงาน

เฉพาะทางเขารวมดวยทุกครั้ง 

– การพัฒนาชิ้นสวนในประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม

ยานยนต และชิ้นสวนอากาศยาน จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องการ

ลดตนทุนและระยะเวลา โดยอํานวยความสะดวกในกระบวนการอนุมัติใชชิ้นสวน 

ในประเทศ การทดสอบมาตรฐานข้ันสูงในหองปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

เปนตน 

– ประเด็นเสนอแนะการจัดทําแผนกลยุทธ สวทช. ระยะ ๕ ป ดังนี้  

 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในดาน ผูเลนหลัก ทรัพยากร ผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้น 

เสนอใหรวมวางแผนการทํางานกับภาคเอกชนใหญๆ เพ่ือหาจุดมุงเนนเพ่ิมเติม และ

เชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยวิจัย ๙ แหง ใหสงเสริม

กัน นอกจากนี้ โครงสรางงบประมาณจะมีการปรับเปน agenda based โครงสราง

การทํางานในกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ควรมีความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน โดย 

สวทช. ควรเปนหลักในการขับเคลื่อนงาน เสนอใหสราง Forum หารือระหวาง CEO 

ของทุกหนวยงาน 

 ควรหาจุดมุงเนน ของ สวทช. และจัดลําดับความสําคัญใหชัดเจน การทบทวนแนวทาง

ของ Cluster และ Platform ควรใชขอเสนอแนะจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา

นานาชาติ (IAC) และหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงพิจารณาแนวทางการรวมมือ

กับเอกชนและความสามารถท่ีมีอยู 

 ควรพิจารณาผลงานท่ีจะสงมอบใหสังคมภายในรัฐบาลชุดนี้ (ระยะ ๑.๕ ป) ใหชัดเจน 

โดยใหเลือกเรื่องใหญๆ ท่ีเปนยุทธศาสตรของประเทศ และควรเกิดจากความรวมมือ

ของ สวทช. ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๑๐ จาก ๑๖ 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

๓.๔ ประชารัฐกลุม ๑๐ : การพัฒนาเกษตรสมัยใหม และความคาดหวังตอ สวทช. 

นายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะหัวหนาทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลัง

ประชารัฐ กลุม ๑๐ : การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม นําเสนอตอท่ีประชุมวาการเกษตรสมัยใหม (modern 

farm) คือ การใช วทน. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมผลผลิต และลดตนทุน ลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๖ ประการคือ (๑) การใชนวัตกรรม การวิจัย และวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี (๒) การทําการเกษตรแบบแมนยํา (precision farming) (๓) การควบคุมปจจัยผันแปร เชน  

ดิน น้ํา อากาศ (๔) การใชเครื่องจักรกลเกษตร (mechanization) และการใชใหเต็มประสิทธิภาพ 

(utilization) (๕) การรวมกลุมการผลิต และ (๖) การมีมาตรฐาน สอบกลับได เทียบเคียงไดกับตางประเทศ 

(benchmarking)  ท้ังนี้ การปฏิรูปภาคเกษตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยกลไกลประชารัฐ ใหความสําคัญกับ

การพัฒนาตั้งแตตนน้ํา (เกษตรกร) กลางน้ํา (การแปรรูป) และปลายน้ํา (ตลาด) โดยมีแผนงานระยะสั้นคือ 

(๑) การรวมกลุมการผลิตเพ่ือพัฒนาใหเปนเกษตรสมัยใหม  (๒) การพัฒนาสหกรณการเกษตรประชารัฐ   

(๓) การผลิตสินคาเกษตรสรางรายไดเร็ว (cash crop) และแผนงานระยะกลาง-ยาว คือ (๑) การตั้งศูนยวิจัย

เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีพันธุพืช พันธุสัตว และนวัตกรรมการเกษตร และ (๒) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

พัฒนา application เพ่ือการเกษตรและการจัดทําทะเบียนเกษตรกร  

นายอิสระฯ ไดสรุปความคาดหวังตอ สวทช. ในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม ไดแก  

(๑) การจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา พันธุพืช พันธุสัตว และศูนยนวัตกรรมการเกษตร รวมท้ังการพัฒนา IT 

application เพ่ือการเกษตร  (๒) การสนับสนุนนโยบาย Food Innopolis โดยเฉพาะการวิจัยดาน health & 

functional foods และ high value added food โดยมีการพัฒนาตั้งแตวัตถุดิบ การเก็บเก่ียว การแปรรูป 

การพัฒนาสินคา และ (๓) การทํางานเชิงรุกของนักวิจัย สวทช. ท่ีจะนําความรูหรือตนแบบระดับ

หองปฏิบัติการ (lab scale) มาตอยอดรวมกับภาคเอกชน เพ่ือใชประโยชนในเชิงพาณิชย  

ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

– การผลักดันเรื่องเกษตรสมัยใหมจะตองทําความเขาใจถึงสาเหตุท่ีเกษตรกรไทยไมใช

เทคโนโลยี ซ่ึงอาจเปนเพราะเกษตรกรระดับชาวบานเขาไมถึงภาควิชาการ ในอีกทางหนึ่ง 

การถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรจะตองพิจารณาวิธีการและข้ันตอนในการ

นําเสนอใหถูกคน ถูกเวลา ถูกปญหา และมีการบริหารจัดการท่ีดี เนื่องจากการปรับใช

เทคโนโลยีจะเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการจัดการ จึงมีแนวโนมท่ีจะ

ถูกปฏิเสธได การมองปญหาเหลานี้จะตองพิจารณาใหรอบดาน เนื่องจากปจจัยตางๆ  

มีความเก่ียวของกันเปนลูกโซ สิ่งสําคัญคือการสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยกอน 

ซ่ึงตองมีการทํางานรวมกันหลายฝายเพ่ือใหมีความพรอมท้ังในดานงาน เงิน (ความม่ันใจ

ในการตลาด) และคน แลวจึงจะสามารถนําความรูและเทคโนโลยีนําเสนอใหเกษตรกร

จนเปนท่ียอมรับได  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๑๑ จาก ๑๖ 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



– ควรมีการพัฒนาสื่อท่ีใหความรูกับเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงอินเทอรเน็ต

โดยมีแหลงขอมูลความรูท่ีเขาใจงายและเขาถึงงายในนั้น  

– การใหความรูแกเกษตรกรอาจพิจารณาการใหความรูแกพลทหารกอนปลดประจําการ 

เพ่ือใหมีความรูในการทําเกษตรกรรมตามหลักวิชาการ โดยมุงหวังใหเขากลับไปเปนผูนํา

ชุมชนตอไป  ซ่ึงการสื่อสารใหความรูควรดําเนินการในลักษณะฉันญาติมิตรมากกวา

มุงเนนในเชิงวิชาการ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

วาระท่ี  ๔ สรุปผลการประชุม  

นายณรงคฯ รองผูอํานวยการ สวทช. ไดสรุปขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม ดังนี้ 

ขอเสนอระดับประเทศ  

– ควรมีการกําหนดนโยบาย ทิศทางและเปาหมายของการพัฒนาในแตละเรื่องท่ีชัดเจน  

โดยตองพิจารณาท้ังสภาพตลาดและจุดแข็งของประเทศไทย เชน ครัวของโลก การทองเท่ียว 

Logistic hub เปนตน   

– ในสวน digital technology นั้นเปนเรื่องท่ีกวางมาก ดังนั้น ควรพิจารณาเลือกวาไทยจะ

มุงเนนในดานใด เชน IT for communication, IT for medical  

– การจะทําเรื่อง ICT ในระดับ world class ควรพิจารณาการจัดจางผูเชี่ยวชาญตางชาติเขา

มารวมดําเนินการ 

กลไกการบริหารจัดการ  

– การปฏิรูประบบวิจัยมุงเนนการพัฒนาหนวยงานดานนโยบายใหเขมแข็ง เพ่ือกําหนดทิศทาง 

จัดสรรงบประมาณ และติดตามประเมินผล ซ่ึงเปนการบริหารจัดการแบบ top down แตใน

อีกทาง ก็ควรมีการศึกษา Best practice แลวดูวาอะไรเปนอุปสรรคท่ีทําใหไมสามารถขยาย

ขนาดได   

– รูปแบบการจัดสรรงบประมาณวิจัยจะแบงเปน ๓ สวน คือ (๑) การตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 

(๒) การสรางองคความรู และ (๓) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและกําลังคนดาน วทน.  

– ควรมีการกําหนด KPI รวมกันสําหรับหนวยงานท่ีตองทํางานตอบเปาหมายเดียวกัน   

– การพัฒนากําลังคนก็เปนเรื่องสําคัญ ควรมีการใชสื่อชวยสนับสนุนการชักจูงใหเด็กและ

เยาวชนอยากเรียนวิทยาศาสตร และสื่อตองเขาถึงผูปกครองดวย เพราะเปนผูมีอิทธิพลตอ

เด็กและเยาวชน  

– ควรใหความสําคัญกับการมีกลไกการดูดซับเทคโนโลยีจากตางชาติ เชน การกําหนดเง่ือนไข

การถายทอดเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งในการจัดซ้ือสินคาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๑๒ จาก ๑๖ 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



ขอเสนอตอ สวทช.  

– การกําหนดทิศทางและแผนการดําเนินงานของ สวทช. อาจตองรอดูทิศทางประเทศอีกสัก

ระยะหนึ่ง เชน ทิศทางประชารัฐ เพ่ือความชัดเจน แตหากไมสามารถรอไดก็ตองเลือกสิ่งท่ีดี

ท่ีสุดท่ีเปนไปได (pick up the best) โดยอาจพิจารณานําขอมูลยุทธศาสตร ๒๐ ป 

มาประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงานของ สวทช. วาจะทํากิจกรรมอะไรบาง นอกจากนี้ 

สวทช. ตองทบทวนวา ๒๕ ปท่ีผานมาทําอะไรใหประเทศบาง และในอีก ๕ ปขางหนา สวทช. 

จะทําอะไรมากข้ึน และจะเลิกทําอะไร เลือกโจทยท่ีเหมาะสมและจําเพาะ ไมกวางจนเกินไป 

และไมแคบจนเกินไป 

– แผนกลยุทธ สวทช. ฉบับท่ี ๖ ควรมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน เชน หากจะเนน  

Bio Economy จะทําเรื่องอะไร จะตองรวมมือกับเอกชนในการทําอะไรบาง ในระยะสั้นภาค

การเกษตรจะเนนรวมกลุมการผลิตเพ่ือใชเทคโนโลยี ซ่ึง สวทช. นาจะเขามาชวยไดในการ

สนับสนุนเทคโนโลยี เชน เครื่องจักรกลการเกษตร การใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  การพัฒนา 

remote sensing technology  การพัฒนา IT application สําหรับเทคโนโลยีการเกษตร

ของ สวทช.  การพัฒนาพันธุพืชและสัตว การสนับสนุนนโยบาย Food Innopolis โดยการ

พัฒนางานวิจัยดาน health and functional foods และ high value added food การ

ตอยอดผลงานวิจัยระดับหองปฏิบัติการไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย นอกจากนี้ การนํา

เทคโนโลยีเขาสูชุมชน จะตองจัดกลุมเปาหมายใหชัดเจน และตองมีการบริหารจัดการในการ

นําเทคโนโลยีเขาไปใหถูกคน ถูกปญหา และถูกเวลา 

– สวทช. ควรพิจารณาการสรางความเชื่อมโยงกับภายนอกใหมากข้ึน เชน การสรางธุรกิจ

เทคโนโลยี อาจดูตัวอยางการผลักดันบริษัท INET จนสูตลาดหลักทรัพย ซ่ึงตองมีการทํางาน

เชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกอยางเขมแข็งข้ึน และมีเครื่องมือสนับสนุนท่ีพรอม ควรรวมมือ

กับเอกชนและมหาวิทยาลัย และกําหนดบทบาทใหชัดเจน เชน  ควรเชื่อมโยง Research 

University Network (RUN) ๙ มหาวิทยาลัย และ forum กับภาคเอกชน สรางความรวมมือ

ตางๆ รวมถึงบทบาทของหนวยงานอ่ืนๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ก็ตองสอดคลองและ

สนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

– ควรทบทวนคลัสเตอรและ ๔ เทคโนโลยีหลักวาจะมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึนหรือไม และ

ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานใดเพ่ิมเติมหรือไม  เชน cyber security หรือ biodiversity 

รวมท้ังทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการวาจะเปนอยางไร เชน แยกศูนยแหงชาติเปนอิสระ

ตอกัน  

– เพ่ิมการมีสวนรวมของ ๔ เทคโนโลยี โดยอาจปรับรูปแบบการประชุม กวทช. ให ประธาน

คณะกรรมการบริหารหนวยงานเฉพาะทางและผู อํานวยการหนวยงานเฉพาะทาง  

๔ หนวยงานเขารวมทุกครั้ง 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๑๓ จาก ๑๖ 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



– สวทช. ควรผลักดันการประชาสัมพันธในเชิงรุก เพ่ือให Stakeholder เขาใจและรับรูบทบาท

ของ สวทช. ควรเนนการใช วทน. ในสังคม/ชุมชน ใหประชาชนมีสวนรวมและไดประโยชน

จาก วทน.  

– การปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดของนักวิจัยและคนในองคกร ใหออกมาจาก comfort zone 

เพ่ือการริเริ่มและพัฒนางานใหมๆ 

วาระที ่ ๕ เร่ืองอืน่ๆ  

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ในวันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. 

โยธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน  

๑ รายการ คือ 25th สวทช. Anniversary                  

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๙ 

 สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๙ จํานวน ๒๕ ขาว และขาว

ประเภทสื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๕๑ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

  

นางธัญพร หัตถสิงห 

นางสาวปทมาพร ประชุมรัตน 

นางสาวทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๑๔ จาก ๑๖ 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  



 
สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

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

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ การขับเคลื่อนประเทศเขาสูสังคมนวัตกรรม 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ

บทบาทของ สวทช. 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผพว. 

๓.๒ การปฏิรูปประเทศและทิศทางการดําเนินงาน

ของ สวทช. ในอนาคต 

 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผพว. 

๓.๓ ประชารัฐกลุม ๑ : การยกระดับนวัตกรรมและ

ผลิตภาพและความคาดหวังตอ สวทช. 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผพว. 

๓.๔ ประชารัฐกลุม ๑๐ : การพัฒนาเกษตรสมัยใหม 

และความคาดหวังตอ สวทช. 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผพว. 

๔ สรุปผลการประชุม • ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

 

 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผพว. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)                                      หนา ๑๕ จาก ๒๐ 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 



 
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  

ในวันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธี 

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ (รับรอง)                                      หนา ๑๖ จาก ๒๐ 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 


	วาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ

