
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

      

 

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายสรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ  

๓. พลเอก ถเกิงกานต  ศรีอําไพ กรรมการ 

๔. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๕. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๖. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๗. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๘. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๙. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการ 

๑๐. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๑. นายเขมทัต สุคนธสิงห กรรมการ 

๑๒. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๓. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๔. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามผูไมเขาประชุม          

๑. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 

๒. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

๓. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ 

๔. นายสมคิด เลิศไพฑูรย  

๕. นายลักษณ   วจนานวัช 

๖. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๑ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



๗. นายอาชว   เตาลานนท 

๘. นายอิสระ วองกุศลกิจ 

๙. นายเจน นําชัยศิริ  

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นายสุวิทย พูลศิลป ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

๒. นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกุล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

๓. นายประวิทย  ประกฤตศรี สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๔. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๕. นายธงชัย อานันโทไทย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๖. นายไพรชั  ธัชยพงษ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาต ิ 

๗. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส      

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

๘. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๙. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๐. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๑. นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นางจุฬารัตน  ตันประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นายเจนกฤษณ คณาธารณา สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช 

๑๙. นางเกศวรงค  หงสลดารมภ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางจินตนา  ศิริสุนทร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางฐิตาภา  สมิตินนท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางสุณี มากวิสัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางศันสนีย  ฮวบสมบูรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๒ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



๒๙. นางสาวชมพูนุช  อนุศาสนสิทธิกิจ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสาวพิมลรัตน  คุมเสนียด สํานักงานกลาง สวทช 

๓๑. นางสาวเกศรี  ลีลาศรบีรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช 

๓๓. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นายศุภวงศ  วิชพันธุ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวสลิลภร  สืบสาววงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาวจุฑารัตน  เชยชม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางสาวจีราภา  ปาระวนิชย สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช 

๔๒. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นายวราพงษ  เทพศิลา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นายสมวงษ  ตระกูลรุง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๖. นางอารี  ธนบุญสมบัติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๔๗. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๘. นางสาวพนิตา  พงษไพบูลย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๙. นายกุลชาติ  มีทรัพยหลาก ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๕๐. นายชาวีร  อิสริยภัทร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๕๑. นางสาวเอมอัชนา นิรันตสุขรัตน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๕๒. นางสาววรรณี  ฉินศิริกุล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. เว็บไซตลงนามนอมเกลาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(วท.) โดย สวทช. ไดเริ่มจัดทําระบบเพ่ือรองรับการลงนามแสดง

ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้ังแตเย็นวันศุกรท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  

เพ่ือเปนชองทางใหประชาชนผู ท่ีไมสามารถเดินทางมารวมพิธี สามารถรวมแสดงความอาลัยทางเว็บไซต 

www.thaigov.go.th, www.most.go.th และ www.nstda.or.th/king   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๓ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



หลังจากท่ีมีการประชาสัมพันธออกไป ประชาชนท้ังชาวไทยและชาวตางชาติไดลงนามแสดงความ

อาลัยเปนจํานวนมาก จึงไดมีการปรับระบบใหมีขนาดความจุท่ีเพ่ิมข้ึนและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

โดยไดจัดทําหนาจอท้ังหมด ๕ ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุน และไทย นอกจากนี้ ยังไดประสานงาน

ไปยังกระทรวงการตางประเทศเพ่ือใหเผยแพรเชิญชวนไปยังสถานทูตไทยท่ัวโลก รวมท้ังกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา ตลอดจนศูนยบัญชาการติดตามสถานการณ (ศตส.) ใหชวยประชาสัมพันธในวงกวาง ท้ังนี้  เม่ือถึงเวลา 

อันเหมาะสมจะไดมีการรวบรวมรายชื่อท้ังหมดนํามาจัดพิมพรวมเลมหนังสือใหเปนประวัติศาสตรในนาม 

ของรัฐบาลตอไป 

อนึ่ง นางจุฬารัตนฯ รองผูอํานวยการ สวทช. ไดรายงานสถิติการเขาใชงานระบบลงนามแสดง

ความอาลัย ตั้งแตวันท่ี ๑๔ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยแยกตามภูมิภาคท่ัวโลก และรายนามคณะผูจัดทําเว็บไซต  

ใหท่ีประชุมรับทราบ 

๒. การจดัทําระบบลงทะเบียนออนไลนสําหรับประชาชนท่ีตองการเขากราบถวายบังคมพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ศูนยบัญชาการติดตามสถานการณ (ศตส.) ไดมอบหมายใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. จัดทําแอพพลิเคชั่นใหประชาชนลงทะเบียน 

ออนไลนสําหรับประชาชนท่ีตองการเขากราบถวายบังคมพระบรมศพ  

๓. จุดอํานวยการรวมท่ีราชตฤณมัยสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ (สนามมานางเลิ้ง) 

กองอํานวยการรวมรักษาความสงบเรียบรอย (กอร.รส) ไดใชสนามมานางเลิ้งเปนจุดกอง

อํานวยการรวม ซ่ึงกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบอํานวยความสะดวกใหกับ

ประชาชนท่ีจะเดินทางไปสนามหลวง และจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไดแก อาหาร น้ําดื่ม หนวยแพทย 

รถรับ-สง เพ่ือบริการประชาชนท่ีเขาไปรวมสักการะพระบรมศพ ตั้งแตวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดมีแนวความคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือเปนการรําลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในสวนท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

ตามพระราชดําริ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงโครงการสัมมนา โดยมีระยะเวลาในการจัด

กิจกรรม ๓ – ๕ วัน เพ่ือรวมนอมรําลึกถึงอัจฉริยภาพในดานตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช 

๔. การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

รัฐบาลไดมีนโยบายและใหความสําคัญในการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานภาครัฐเพ่ือการ

พัฒนาประเทศท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซ่ึงกลไกในการพัฒนาประเทศไดมุงเนนใหมีการปฏิรูป

ระบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงตางๆ ใหเกิดความรูและ 

การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง

บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหตรงตามความตองการและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือลดความ

ซํ้าซอน และสามารถผลักดันใหมีการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม จึงกําหนดใหมีสภานโยบายวิจัยและ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๔ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



นวัตกรรมแหงชาติเพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร รวมท้ังปรับปรุงระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกํากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการ

ดําเนินการใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเปนประโยชนตอการแกไขปญหาการวิจัยของประเทศและ

ปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน 

๕. การประชุมคณะกรรมการอาเซียนวาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๗๑  

(The 71st ASEAN Committee on Science and Technology : ASEAN COST 71) 

ประธานฯ พรอมดวยคณะผูบริหารของ วท. ไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนวาดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๗๑  และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนวาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ระหวางวันท่ี ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผูแทนรัฐบาลจาก ๑๐

ประเทศสมาชิกอาเซียนเขารวมประชุมดวย 

การประชุมในครั้งนี้เปนโอกาสอันดีท่ีจะผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความ

รวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในเวทีอาเซียน และผลักดันกิจกรรมผานโครงการ 

ท่ีประเทศไทยเปนผูริเริ่มใหเกิดผลเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน  โดยเฉพาะในปงบประมาณ ๒๔๖๐ นี้ วท. ไดเตรียม

งบประมาณ ๑ ลานดอลลารสหรัฐฯ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม วทน. สูอาเซียน เพ่ือใหเกิดการคาการลงทุน รวมถึง 

ใหทุนการศึกษาสําหรับเด็กเกงของอาเซียนเพ่ือใหมีโอกาสมาศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา  นอกจากนี้ วท. ยังยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือรับนักวิจัยท่ีมีความสามารถจาก

ประเทศในกลุมอาเซียนมาทํางานกับภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตท่ีตั้งอยูในประเทศไทย ผานโครงการ 

Asean Talent Mobility เพ่ือใหการเคลื่อนยายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตรในกลุมประเทศอาเซียนและระหวาง

อาเซียนกับโลกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดยอาจจะมีการทําวีซานักวิจัยในการ

เคลื่อนยายการทํางานไปยังประเทศตางๆ ซ่ึงจะเปนโอกาสสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนา วทน. ของอาเซียน 

ใหเขมแข็งตอไป 

๖. การแสดงความยินดีกับนายเข็มชัย ชุติวงศ 

ตามท่ีสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีมตมิอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ใหแกนายเข็มชัย  

ชุติวงศ ในสาขานิติศาสตร เปนศาสตราจารยพิเศษ  ท้ังนี้ กวทช. ขอแสดงความยินดีกับนายเข็มชัยฯ ดวย 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุม 

กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวาไมมีกรรมการ

แกไข  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน 

๒๕๕๙  

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๕ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ การขับเคล่ือนประเทศไทย ๔.๐ ดวยอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (Driving Thailand 4.0 with 

Internet of Things)  

นางสาวพนิตาฯ นักวิจัย หนวยวิจัยเครือขายเทคโนโลยีไรสายและความม่ันคง (NWSRU) 

หองปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ต (INO) ศอ. เรียนท่ีประชุมวา Internet of Things หรือ IoT กําลัง 

เปนท่ีสนใจและเติบโตอยางรวดเร็วท่ัวโลก มีการพัฒนาวิทยาการมากมายเพ่ือเชื่อมตออุปกรณทุกอยางเขาดวยกัน 

IoT ไดรับประโยชนโดยตรงจากการเติบโตของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ

เคลื่อนท่ี และเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด IoT เปนการเชื่อมตอโลกแหงความจริงเขาสูโลกไซเบอร 

(Cyber-physical System)  มีการคาดการณวาอุปกรณ IoT จะมีจํานวนสูงถึง ๕ หม่ืนลานชิ้น ภายในป ค.ศ. 

๒๐๒๐ ซ่ึงตลาดและผูนําของเทคโนโลยี  IoT จะไมไดอยูในซีกโลกตะวันตกอีกตอไป ทุกประเทศมีโอกาสแขงขัน 

ในเทคโนโลยีนี้เทาๆ กัน เนื่องจาก IoT เปนเทคโนโลยีท่ีไมตองลงทุนสูง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน 

มีสมรรถภาพสูงในราคาท่ีทุกคนเขาถึงได  ดังนั้น  จึงเปนโอกาสของผูพัฒนาชาวไทยและประเทศไทยท่ีจะเขามา 

มีบทบาท ไมใชในฐานะผูใชเทานั้น แตยังสามารถมีสวนกําหนดทิศทาง สรางนวัตกรรม บริการ ผลิตภัณฑหรือ

มาตรฐานใหม เพ่ือกาวข้ึนไปเปนผูนําดาน IoT ของโลกได 

Network Platform for Internet of Everything หรือ NETPIE คือ Cloud Platform สําหรับ

การพัฒนา IoT ท่ีพัฒนาโดยหองปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ต NETPIE ใหบริการในรูปแบบ Platform-

as-a-Service สําหรับอํานวยความสะดวกใหกับนักพัฒนาสามารถพัฒนาใหอุปกรณของตัวเองเชื่อมตอ 

แลกเปลี่ยนขอมูล และมีปฏิสัมพันธกันไดในแบบ IoT NETPIE มีองคประกอบ ๒ สวนคือ Cloud Platform และ 
Library ซ่ึงเปนเสมือน Firmware หรือ Software Development Kit (SDK) สําหรับติดตั้งบนอุปกรณ  NETPIE 

จะชวยดูแลการเชื่อมตอของอุปกรณตางๆ เรื่องความปลอดภัย (Security) ความพรอมใช (Availability) และการ

ขยายตัวของระบบ (Scalability) นักพัฒนาจึงไมตองกังวลเรื่องการบริหารจัดการระบบและการสื่อสารท่ีอยู

เบื้องหลัง NETPIE อํานวยความสะดวกใหภาคธุรกิจเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและบริการแบบด้ังเดิมใหกลายเปน

สินคาและบริการแบบ IoT โดยชวยลดระยะเวลาและลดข้ันตอนการพัฒนาสินคาและบริการแบบ IoT อีกท้ัง 

ชวยลดภาระการบริหารจัดการดูแลโครงสรางพ้ืนฐานระบบเซิรฟเวอรและระบบเก็บขอมูล ภาคธุรกิจสามารถ 

ลดบุคลากรดาน System Administration และลดตนทุนการจัดหาและดูแลเซิรฟเวอร 

NETPIE เริ่มเปดใหบริการแกสาธารณะตั้งแตวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ท่ี https://netpie.io  

จนถึงปจจุบัน (ณ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) มีผูใชงาน จํานวน ๒,๘๘๕ คน และมีอุปกรณ  IoT เชื่อมตอกับ 

Platform จํานวน ๑๑,๓๓๓ อุปกรณ  นอกจากนี้  NETPIE ไดรับคัดเลือกเปน ๑ ใน ๕ ผลงานเดนของ สวทช. 

เพ่ือนําเสนอตอนักลงทุน และไดรับรางวัลผลงานท่ีนาลงทุนมากท่ีสุดในงาน NSTDA Investors' Day 2016  

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะแนวทางการขยายผลเพ่ือให NETPIE สามารถ 

ชวยขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ดวยอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ไดอยางยั่งยืน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๖ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑.  สิ่งท่ีสําคัญ คือ ทําอยางไรท่ีจะทําใหสะดวกและงายเพ่ือให SMEs สามารถนําไปใชประโยชนได  

ท้ังนี้  อาจจะศึกษารูปแบบธุรกิจของบริษัทในตางประเทศท่ีดําเนินงานแลวประสบ

ความสําเร็จ เพ่ือนํามาประยุกตใชในประเทศไทย 

๒.  ควรใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของขอมูล โดยตองพัฒนาบุคลากรทางดานความ

ปลอดภัยทางสารสนเทศควบคูไปดวย  

๓.  ปจจัยสําคัญ คือ โครงสรางพ้ืนฐาน และทรัพยากรบุคคล ดังนั้น ควรท่ีจะมีรายละเอียด 

ในเรื่องดังกลาวใหชัดเจนมากกวานี้  เม่ือมีองคประกอบท่ีครบถวนและชัดเจนแลว สวทช. 

ควรท่ีจะพิจารณาจัดทํารูปแบบการดําเนินการ เนื่องจาก IoT เปนเรื่องใหมของโลกและ 

ของประเทศไทย  สวทช. ในฐานะท่ีเปนหนวยงานของรัฐ จึงควรท่ีจะดําเนินการเรื่อง IoT  

เพ่ือใหประชาชนเขาถึงได โดย สวทช. ควรพิจารณาในเชิง public goods, public service 

เปนหลัก มากกวาการจัดตั้งเปนรูปแบบบริษัท รวมถึงจะตองใหความสําคัญในเรื่องการ

พัฒนาบุคลากร และโครงสรางพ้ืนฐานดวย 

๔.  พิจารณาในมุมมองของภาคธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทเปนเรื่องท่ีนาสนใจ เนื่องจากมีผูใชงานท่ี 

หลากหลาย แตสิ่งท่ีสําคัญคือการเพ่ิมประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน supply chain หรือการ

ไดมาซ่ึง customer insight มีหลายภาคสวนท่ีนาจะใชประโยชนได เชน การทองเท่ียว 

เพราะสามารถเขาถึงนักทองเท่ียว ท่ีพัก รานอาหารและสายการบินไดโดยตรง ประเทศไทย 

มีศักยภาพท่ีจะเปนศูนยกลางดานการทองเท่ียว อาหาร และสุขภาพของอาเซียนได   

ปจจุบันบริษัทใหญๆ มีความตองการท่ีจะใช IoT แตติดปญหาในเรื่องการทดลองใชระบบ

เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพกอนการลงทุน ภาครัฐควรใหการสนับสนุนดวย 

๕.  สวทช. ควรมีบทบาทในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประเทศเพ่ือสนับสนุนการทํางาน

ใหกับทุกภาคสวน  เนื่องจากระบบ IoT ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุน ทําใหสินคา

หรือบริการสามารถแขงขันกับผูอ่ืนได  

นายทวีศักดิ์ฯ ท่ีปรึกษาอาวุโส ผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร ศอ. 

ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา หากคนหาคําวา “Internet of Things” ใน facebook จะพบกลุมบุคคลท่ีสนทนาเรื่อง IoT 

จํานวน ๖,๘๕๙ คน ในจํานวนนี้จะเปน SMEs รายยอยท่ีกําลังจะเริ่มตนธุรกิจ ดังนั้น ระบบ IoT จึงเปนโอกาส 

ท่ีจะเขาไปอํานวยความสะดวก เพ่ือลดเวลาของ SMEs ใหสามารถสงมอบงานไดเร็วข้ึน แตสิ่งสําคัญท่ียังขาดอยู 

ในขณะนี้คือผูท่ีจะริเริ่มดําเนินการ เพ่ือใหมีการเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ มีขอมูลท่ีม่ันคงและปลอดภัย server 

ไมลม ซ่ึงเปน Platform ตามท่ีนางสาวพนิตาฯ ไดนําเสนอ ดังนั้น หากประเทศไทยเริ่มดําเนินการกอนในกลุม

อาเซียนจะมีขอไดเปรียบ และเปนโอกาสท่ีจะขยายผลไปยังประเทศตางๆ ได 

ประธานฯ  มีความเห็นวา ควรกําหนดนโยบายและเปาหมายการใชงานของ NETPIE ใหมีความ

ชัดเจน ซ่ึงควรเปน public platform เพ่ือตอบโจทยของสังคมและเปนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศไทยได   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๗ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของ สวทช.  

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี  

๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงของ สวทช.  และไดมีคําสั่ง กวทช. ท่ี ๘/๒๕๕๘  เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

๑. นายอาชว เตาลานนท   เปน ประธานอนุกรรมการ 

๒. ผูอํานวยการ สวทช.    เปน รองประธานอนุกรรมการ 

๓. นายศักรินทร ภูมิรัตน   เปน อนุกรรมการ 

๔. นายกอปร กฤตยากีรณ   เปน อนุกรรมการ 

๕. นายหริส สูตะบุตร    เปน อนุกรรมการ 

๖. ผูอํานวยการฝายประเมินผลองคกร  เปน เลขานุการ 

สวทช. ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework) 

มาตรฐาน ISO 31000:2009 ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๔ จนถึงปจจุบันเปนเวลาประมาณ ๕ ป  โดยการ

ดําเนินการดังกลาวเริ่มในชวงท่ีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ทําหนาท่ีผูอํานวยการ สวทช. ซ่ึงนายทวีศักด์ิฯ ไดเขา

ประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. อยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังใหคําแนะนําท่ีเปน

ประโยชนแกทีมงานอยางตอเนื่อง ทําใหผลงานดานการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ไดรับการชื่นชม และหลาย

หนวยงานไดมาศึกษาดูงานดานบริหารความเสี่ยงของ สวทช.  และหลังจากท่ีครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ

ผูอํานวยการ สวทช. นายทวีศักดิ์ฯ ไดทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาอาวุโส ของ สวทช. รวมท้ังยังปฏิบัติหนาท่ีเปนสมาชิก

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ดวย  

สวทช. ไดพิจารณาแลวเห็นวา ความรูและประสบการณของนายทวีศักดิ์ฯ จะเปนประโยชน 

ตอการดําเนินงานดานความเสี่ยงของ สวทช. อยางมาก จึงไดปรึกษาประธานอนุกรรมการฯ เพ่ือเสนอให 

นายทวีศักดิ์ฯ เปนอนุกรรมการฯ เพ่ิมอีก ๑ ทาน ซ่ึงประธานอนุกรรมการฯ เห็นวาการเสนอแตงตั้งดังกลาว 

มีความเหมาะสม 

 จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังนายทวีศักด์ิ กออนันตกูล เปนอนุกรรมการ 

ในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู 

ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ท่ีไดแตงตั้งไวแลว ตามคําสั่ง กวทช. ท่ี ๘/๒๕๕๘ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๘ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เปนอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช.  เพ่ิมเติมอีก ๑ ทาน  โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของอนุกรรมการซ่ึงไดรับการ

แตงตั้งไวแลว ท้ังนี้  ใหมีผลถัดจากวันท่ี กวทช. มีมต ิ

๔.๒  หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน แกพนักงานและพนักงานโครงการ 

ผูไดรับมอบหมายใหบริหารหนวยวิจัย หองปฏิบัติการ และมอบหมายใหปฏิบัติงาน 

ตามกลยุทธ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 

๕.๑ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมาร ีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

นายไพรัชฯ ท่ีปรึกษาอาวุโส ผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนท่ีประชุมวา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงประโยชนและศักยภาพของเทคโนโลยี 

สารสนเทศหรือไอที (Information Technology : IT) ในการพัฒนาประเทศและชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูดอยโอกาส และไดทรงริเริ่มใหจัดทํา “โครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ข้ึนในป  ๒๕๓๘  

โดยใชเงินกองทุนท่ีไดรับจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล โดยมีกลุมเปาหมายหลักประกอบดวยผูดอยโอกาส 

ในสังคม ๔ กลุม ไดแก (๑) เด็กนักเรียนในชนบท (๒) ผูพิการ (๓) เด็กเจ็บปวยเรื้อรังในโรงพยาบาล และ  

(๔) ผูตองขังในทัณฑสถานและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  โดยมีคณะกรรมการโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ซ่ึงสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปนองคประธานกรรมการ  สวทช. ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ

คณะกรรมการ รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผน หรือประสานงานกับหนวยงานท่ีรวมดําเนินโครงการฯ  

โดยตลอดระยะเวลากวา ๒๐ ป นับจากเริ่มโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ แนวทางการดําเนินงาน และทรงติดตามงานในโครงการอยางใกลชิดตอเนื่อง

และสม่ําเสมอ 

ในปจจุบันทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคประธานกรรมการ   

นายไพรชั  ธัชยพงษ    เปนเลขาธิการมูลนิธิฯ  

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล    เปนรองเลขาธิการมูลนิธิฯ และ  

นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล    เปนรองเลขาธิการมูลนิธิฯ    

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๙ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



โดยในสวนท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 

ราชกุมารี มีพระราชดําริวาความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ึนอยูกับคุณภาพของคนเปนสําคัญ  

จึงไดดําเนิน “โครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี” ตั้งแตป  ๒๕๕๒ ซ่ึงมุงเนนสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย นักวิจัย  

ใหมีโอกาสไดไปเพ่ิมพูนความรูและประสบการณทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกิจกรรมตางๆ 

ตั้งแตการดูงาน การเขารับการอบรม การทําวิจัย ตลอดจนการศึกษาตอในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจ

ของแตละคน เพ่ือจะไดนําความรูและประสบการณท่ีไดรับ มาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศตอไป โดยงาน

สวนนี้ยังคงดําเนินภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ  

และตอมาในป ๒๕๕๘  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งใหจัดตั้ง 

มูลนิธิเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินงานอยางเปนทางการ เพ่ือชวยใหติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ไดอยาง

คลองตัวและมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดตั้ง “มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ซ่ึงไดจดทะเบียนจัดต้ังเปนมูลนิธิฯ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘   

โดยสํานักงานตั้งอยูท่ี ๗๓/๑ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ถนนพระรามท่ี ๖  

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และมีบุคลากร สวทช. ท่ีปฏิบัติงานในโครงการตางๆ ในมูลนิธิฯ 

ท้ังระดับผูบริหารและระดับปฏิบัติการ จํานวน ท้ังสิ้น ๑๓ คน 

วัตถุประสงค คือ 

๑. สนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีและโครงการพัฒนาอ่ืนๆ 

๒. สงเสริมการเรียน การสอน และการวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร 

๓. สงเสริมการพัฒนา สงเคราะห และชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยใช 

องคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. ดําเนินการใดๆ อันเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติเปนสวนรวม 

๕. รวมมือกับหนวยงานของรัฐและเอกชน และองคการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน 

๖. ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมือง 

ปจจุบัน มีโครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามพระราชดําริฯ จํานวน ๑๔ โครงการ และมี

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ ท่ีดําเนินงานภายใตมูลนิธิฯ จํานวน ๑๕ โครงการ  

นอกจากนี้  นายไพรัชฯ ไดนําเสนอตัวอยางผลการดําเนินงานในโครงการตางๆ ไดแก  

(๑) โครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย – จีน ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๓ โครงการ (๒) โครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไทย – ยุโรป ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๕ โครงการ และ 

(๓) โครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย – สหรัฐอเมริกา ตามพระราชดําริของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๑ โครงการ ซ่ึงการดําเนินงานในโครงการตางๆ มิไดรับ

งบประมาณจากรัฐบาลโดยตรง แตจะมาจากหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๑๐ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



ท่ีถวายเปนเงิน (in cash) ทุกการศึกษา (scholarship) หรือเนื้องาน (in kind) เพ่ือสรางความกาวหนาท้ังดานการ

ลดชองวางสังคมในประเทศและชองวางระหวางประเทศไทยกับประเทศท่ีเจริญแลว 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการดําเนินงาน

ของ สวทช. เพ่ือสนับสนุนพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. เพ่ือสนับสนุนพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ตามขอบังคับ กวทช. วาดวยการ

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๑๐ (๓) ไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตอ กวทช. เปนประจําทุก ๓ เดือน รวมท้ังกฎบัตรคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบท่ีกําหนดใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานให กวทช. ทราบรายปดวยนั้น  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมท้ังสิ้น  

๖ ครั้ง โดยมีผูบริหารระดับสูง ฝายบริหาร และสํานักตรวจสอบภายใน เขารวมประชุมในวาระท่ีเก่ียวของ  

สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการตรวจสอบได รวม ๗ ประเด็น ดังนี้ 

๑. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

๒. การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  

๓. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

๔. การสอบทานรายงานทางการเงิน   

๕. การสอบทานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

๖. การสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับ 

๗. การประชุมรวมกับผูสอบบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหาร 

ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพ่ือใหสํานักงานมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมกับการดําเนินงาน มีการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน 

รวมท้ังการเปดเผยขอมูลในงบการเงินมีความเพียงพอถูกตองเชื่อถือได และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมและถูกตอง  

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๑๑ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี 

๙/๒๕๕๙ ในวันจันทรท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๒ เอกสารเผยแพร 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน   

๑  รายการ คือ มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนท่ีทําวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม และเอกสารประกอบการ

นําเสนอในวาระท่ี ๕.๑ จํานวน ๒ รายการ ไดแก (๑) หนังสือรวมโปสเตอร งานสัมมนาและนิทรรศการ ๖๐ พรรษา 

รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน  และ (๒) หนังสือการตูน “ปงปอนด ตะลุยวิทย พิชิตไอที”   

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๑๖ ขาว และขาวประเภทสื่อสิ่งพิมพ 

ในหนังสือพิมพ จํานวน ๓๑ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 

 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายณรงค  ศิริเลิศวรกุล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)      หนา ๑๒ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  



  

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙  

 

• รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ดวย

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Driving Thailand 

4.0 with Internet of Things) 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 

• ผศอ. 

• นางสาวพนิตา พงษไพบูลย 

๔.๑  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของ สวทช.  

• เห็นชอบการแตงตั้งนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 

เปนอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงของ 

สวทช. เพ่ิมเติมอีก ๑ ทาน  โดยใหมีวาระการ

ดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ

อนุกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งไวแลว  

ท้ังนี้  ใหมีผลถัดจากวันท่ี กวทช. มีมต ิ

• จัดทําคําสั่งฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

 ๔.๒ หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนพิเศษ 

รายเดือน แกพนักงานและพนักงานโครงการ 

ผูไดรับมอบหมายใหบริหารหนวยวิจัย 

หองปฏิบัติการ และมอบหมายใหปฏิบัติงาน 

ตามกลยุทธ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

 ๕.๑ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 

ราชกุมาร ีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

• รับทราบ    

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)                                      หนา ๑๓ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 



  

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

 ๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ ประจาํปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• รับทราบ 

 

  

๖.๑  กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  

ในวนัจันทรท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธ ี

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ (รับรอง)                                      หนา ๑๔ จาก ๑๔ 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 


