
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

 

 

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นางอรรชกา สีบุญเรือง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายสรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ  

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๔. นายธีระพงษ  วงศศิวะวิลาส กรรมการ 

๕. พลเอก ถเกิงกานต  ศรีอําไพ กรรมการ 

๖. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๗. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๘. นายสมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

๙. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๑๐. นายอาชว   เตาลานนท กรรมการ 

๑๑. นายเจน นําชัยศิริ กรรมการ 

๑๒. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๓. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการ 

๑๔. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๕. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๖. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๗. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามผูไมเขาประชุม          

๑. นายปรเมธี  วิมลศิริ 

๒. นายสมศักดิ์   โชติรตันะศิริ 

๓. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๑ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



๔. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

๕. นายลักษณ   วจนานวัช 

๖. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร  

๗. นายอิสระ วองกุศลกิจ 

๘. นายเขมทัต สุคนธสิงห  

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวชมภารี ชมภรูัตน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นางสาวศิขณัฐก  มานุวงศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. พันเอก กานตวีร โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๔. นายวิโรจน   นรารักษ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๕. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล  สํานักงบประมาณ 

๖. นายบุญศิริ   วัฒนโรจนานิกร  บริษัท โปรเฟสชั่นนัลคอมพิวเตอร จํากัด 

๗. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๘. นายชนินทร  เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๙. นางสาวเอกอนงค จางบัว สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

๑๐. นางสาวภัทรธิรา เก้ือก้ิม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

๑๑. นายดําริ   สุโขธนัง  ประธานคณะกรรมการบรหิารศูนยเทคโนโลยีโลหะ 

  และวัสดุแหงชาติ 

๑๒. นายไพรชั  ธัชยพงษ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 

๑๓. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางจุฬารัตน  ตันประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นายประสทิธิ์  ผลิตผลการพิมพ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นายเจนกฤษณ คณาธารณา สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางเกศวรงค  หงสลดารมภ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๒ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



๒๕. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นายชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางสุณี มากวิสัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางศันสนีย  ฮวบสมบูรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นายศุภวงศ  วิชพันธุ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาวพิมลรัตน  คุมเสนียด สํานักงานกลาง สวทช 

๓๔. นางสาวเกศรี  ลีลาศรบีรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช 

๓๖. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวปทมาพร  ประชุมรัตน สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาวพัชรี  งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นายสุภัค  พงศปยะประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาวฐิติวรรณ  อินตรา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวจุฑารัตน  เชยชม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางเบญจมาศ  เรืองเพ็ชร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช 

๔๖. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๗. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๘. นางสาวสุภัทรา  โพธิเดช สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๙. นายสมวงษ  ตระกูลรุง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๕๐. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๕๑. นายสุธี  ผูเจริญชนะชัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๕๒. นางอุรชา  รักษตานนทชัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น. 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ ไดกลาวแสดงความยินดีในโอกาสท่ีประธานฯ ไดรับ 

โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และไดเรียนเชิญนายพารณฯ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มอบกระเชาแสดงความยินดีใหกับประธานฯ  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๓ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ไดกลาวถึงแผนบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีเปาหมาย 

คือ (๑) เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และ (๒) เพ่ิมความสามารถในการ

ประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและ

บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยมีการจัดสรรงบประมาณแบงออกเปน ๔ ดาน ไดแก  

๑. ดานเศรษฐกิจ มีเปาหมายในการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและ

เปาหมายของประเทศ   

๒. ดานสังคม มีเปาหมายในการสรางงานวิจัยวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหา หรือสรางความ

เขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตรประเทศ 

๓. การสะสมองคความรู มีเปาหมายในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสราง/สะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ 

๔. โครงสรางพ้ืนฐาน มีเปาหมายในการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และปจจัยเอ้ือท่ีสนับสนุนการ

วิจัยและนวัตกรรม  

นอกจากนี้ ประธานฯ ไดเสนอแนวทางการดําเนินงานของ สวทช. เพ่ือใหสอดคลองกับแผนบูรณาการ

การวิจัยและนวัตกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. ควรมีการวิจัยท่ีเปน strategic research, program base  ซ่ึงในป ๒๕๖๑ ขอใหคํานึงการทํางาน

รวมกับกลุมกับเอกชน เชน การวิจัยในลักษณะ consortium  

๒. สนับสนนุการดําเนินงานของ Innovation district, startup district ซ่ึงอาจจะตองมีการทํางานท่ี

เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยตางๆ ดวย   

๓. การจัดทํา FabLearning Lab ซ่ึง สวทช. ควรใหสนับสนุนเรื่องวิทยาศาสตรในโรงเรียน  เพ่ือกระตุน 

ใหเด็กสนใจการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 

๔. ควรมีการกระตุนผลงานวิจัยออกไปสูภาคการผลิตใหมากข้ึน ทําอยางไรจะขับเคลื่อนผลงานวิจัยให

ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน โดยเฉพาะคลัสเตอรเปาหมาย เชน  แบตเตอรีรถไฟฟา โดยเนนบูรณาการ

การทํางานรวมกัน เนื่องจากเรื่องรถยนตไฟฟาเปนเปาหมายของประเทศ นอกจากนี้ อยากให identify เทคโนโลยี

ใหมๆ เพ่ือตอบโจทยประเทศมากข้ึน ตามความตองการของผูประกอบการ  

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุม 

กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวามีกรรมการ

แกไข จํานวน ๑ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ ไดปรับปรุงรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๔ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ นาโนเทคโนโลยีเพ่ือ Functional Ingredients : กลยุทธในการขับเคล่ือนสูอุตสาหกรรม 

(Nanotechnology Enabling Functional Ingredients : Key  Drive  for  Thai  

Strategic  Industry) 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา จากการท่ีรัฐบาลไดวางทิศทางการ

พัฒนาประเทศดวย ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย สวทช. ในฐานะหนวยงานพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดมีความพยายามท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยจะชวยผลักดันใหเกิดการสราง GDP 

ใหมจากอุตสาหกรรมใหม และคิดวาอุตสาหกรรม Functional ingredients เปนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการ

สนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมายไดหลายอุตสาหกรรม เชน อาหาร ยา และเครื่องสําอาง และยังสามารถชวยเพ่ิม

มูลคาของสินคาเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชและสัตวเศรษฐกิจ เพราะจากการศึกษา Patent analysis เก่ียวกับ 

Functional ingredients พบวาวัตถุดิบท่ีมีการวิจัยจํานวนมาก คือ ไข นม และขาว ท้ังนี้ ขอใหนางอุรชาฯ      

เปนผูชี้แจงในรายละเอียด 

นางอุรชาฯ รองผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) เรียนใหท่ีประชุมทราบถึง

ผลงานวิจัยของ ศน. เก่ียวกับ Functional ingredients ซ่ึงจะมีสวนชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยได

อธิบายถึงความหมายของ Functional food หมายถึง อาหารท่ีเติมสารท่ีมีหนาท่ีพิเศษ ท่ีจะชวยสงเสริมสุขภาพ 

และปองกันโรค และ Functional ingredients หมายถึง สารปรุงแตงท่ีชวยเสริมสรางความเขมแข็งของระบบตางๆ 

ในรางกาย Functional ingredients ๕ กลุม ที่รูจักกันดี  ไดแก โอเมกา ๓ จุลินทรียโพรไบโอติกส  วิตามินอี 

โปรตีนจากถ่ัวเหลือง และสารพฤกษเคมี (Phytosterols)  ซ่ึงในป ค.ศ. ๒๐๑๕  Functional ingredients            

มีมูลคาตลาด ๑๓๐ พันลานเหรียญสหรัฐฯ มูลคาตลาดสูงสุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร และยังถูกใชใน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน ยา เครื่องสําอาง และอาหารสัตว ซ่ึงจากการคาดการณมูลคาตลาดของ Functional 

ingredients พบวา   จะมีมูลคาสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยในป ค.ศ. ๒๐๒๒ จะมีมูลคาสูงถึง ๑๔๑ พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ผูมีบทบาทหลักของโลกอยูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ซ่ึงเปนตลาดใหญของโลกและมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง 

โดยผูท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด คือ ประเทศญ่ีปุน และมีการคาดการณวาในป ค.ศ. ๒๐๒๖ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟคจะมี

มูลคาตลาดสูงถึง ๕ พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

ประเทศไทยมีความหลากหลายของสมุนไพรมาก มูลคาทางเศรษฐกิจของสมุนไพรคิดเปน

ประมาณ ๑๘๐ พันลานบาท โดยสมุนไพรจะถูกนําไปใชใน ๓  กลุมหลัก ไดแก อาหารเสริม เครื่องสําอาง และ      

ยาสมุนไพร ซ่ึงใน สวทช. มีการทําแผนท่ีนําทางของนวัตกรรมอาหาร โดยพิจารณาความสามารถของ สวทช.    

ดานแปง โปรตีน และวิตามิน พบวา จาก ๗ ปท่ีผานมา ศน. มีองคความรูและงานวิจัยดานอาหาร เครื่องสําอาง 

และยา ท้ังในรูปผลงานตีพิมพ และการนําองคความรูท่ีมีไปตอยอดดวยการรับจางวิจัย ๓๒ โครงการ และถายทอด

เทคโนโลยี ๘ โครงการ โดยมีลูกคาหลัก คือ ภาคเอกชน งานวิจัยของ ศน. สรางยอดขายไดกวา ๑,๐๐๐ ลานบาท 

และสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจไดกวา ๑,๗๐๐ ลานบาท 

ศน. ไดพิจารณาการเพ่ิมมูลคาของภาคอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากตนทาง คือ สมุนไพร และใช

เทคโนโลยี encapsulation และ formulation ไปผลิต Functional ingredients ในข้ันกลาง และ สวทช. ยังได

ลงทุนโรงงานผลิตตนแบบอนุภาคนาโน และศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีข้ันสูง เพ่ือท่ีจะสงงานวิจัย

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๕ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



ไปยังปลายทาง เทคโนโลยีหลักท่ีใช คือ encapsulation ซ่ึงเปนกระบวนการข้ันกลาง จะชวยตอยอดวัตถุดิบ

ข้ันตนท่ีเปนสมุนไพรท่ีสลายไดงาย มาทําเปนอนุภาคนาโนใหเกิดเปน Functional ingredients ซ่ึงเปนวัตถุดิบ  

ข้ันกลางท่ีใชประโยชนไดดีข้ึนเพราะสามารถเพ่ิมความคงตัว ยืดอายุ ลดปริมาณสารออกฤทธิ์ และควบคุมการ

ปลอดปลอยไดดีกวาวัตถุดิบข้ันตน 

ในปจจุบัน ศน. มี ๕ หนวยปฏิบัติการ และ ๙ มหาวิทยาลัยเครือขาย ตัวอยางผลงานท่ีผานมา 

ของ ศน. และมหาวิทยาลัยเครือขาย ในการคิดคน Functional ingredients เชน  

- การเปลี่ยนน้ํามันใหเปนอาหารไกเพ่ือเติมสารอาหารซ่ึงมีประสิทธิภาพตานทานเชื้อโรค      

เพ่ิมประสิทธิภาพในระบบยอยอาหารของไก  

- การสกัดสารจากพริกมาทํายาทาบรรเทาอาการปวดจากขอเขาเสื่อม  

- การข้ึนรูปน้ํามันใหเปน emulsion ปองกันยุง ซ่ึงถายทอดใหเอกชนแลว  

- การพัฒนาสารสกัดมะขามปอมเพ่ือเติมในเครื่องสําอาง  

- การพัฒนาสารสกัดจากดอกดาวเรืองเปนอนุภาคนาโนเพ่ือเติมไปในเครื่องสําอาง  

- การกักเก็บกลิ่นสมุนไพรในแผนฟลมเพ่ือนําไปใชทําอาหาร 

ศน. ยังมีโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีชวยผลักดันผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยโดย

จะเปนตัวเชื่อมงานวิจัยและอุตสาหกรรม เชน โรงงานผลิตอนุภาคนาโน (ตนแบบ) ท่ีขณะนี้อยูระหวางการขอข้ึน

ทะเบียน Good Manufacturing Practice (GMP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ท้ังนี้ 

ประมาณการวาศูนยวิเคราะหทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีข้ันสูงจะสามารถเปดใหบริการในชวงกลางป ๒๕๖๐   

ศูนยวิเคราะหทดสอบฯ มีความสามารถในการทดสอบท้ังดานเคมี ชีวภาพ และความเปนพิษ อันจะชวยสนับสนุน

การทํางานในหลากหลายอุตสาหกรรม ซ่ึงจากการประเมินผลกระทบท่ีไดจากผลงานวิจัยของ ศน. จํานวน            

๓ โครงการ ไดแก สารสกัดจากพริกบรรเทาอาการปวด เอ็นไซมลดสารพิษจากเชื้อรา สารออกฤทธิ์ใหกลิ่นติดทน 

พบวา ผลงานวิจัยสามารถสรางผลกระทบในรูปการลดตนทุน การเพ่ิมกําไร การเพ่ิมการลงทุน และการจางงาน  

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานนาโนเทคโนโลยี

เพ่ือ Functional Ingredients : กลยุทธในการขับเคลื่อนสูอุตสาหกรรม (Nanotechnology Enabling 

Functional Ingredients : Key  Drive  for  Thai  Strategic  Industry) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. Functional ingredients เปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมอาหารท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูง 

สวทช. ควรนําเสนอใหเห็นถึงภาพรวมความสามารถของ สวทช. ในดาน Functional food 

และการทํางานรวมกันระหวางศูนยเพ่ือลดความซํ้าซอนในการทํางาน รวมท้ังสงเสริมการ

ทํางานท่ีมีความเชื่อมโยงกัน ซ่ึงจะทําใหเห็นประโยชนไดชัดเจนข้ึน ซ่ึงนายณรงคฯ ไดเรียนท่ี

ประชุมวา ศูนยแหงชาติภายใน สวทช. ไดมีการทํางานรวมกันมาแลวเปนเวลา ๒ - ๓ เดือน 

โดยมีนายวรรณพ วิเศษสงวน ผูอํานวยการหนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ศช.         

ซ่ึงรับผิดชอบภาพรวมของโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดยคาดวา

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๖ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



แผนท่ีนําทางของนวัตกรรมอาหารจะแลวเสร็จเร็วๆ นี้ และจะนําเสนอตอ กวทช. และสภา

นโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) ในโอกาสถัดไป 

๒. Scagel เปนตัวอยางของผลงานวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงสุด กลาวคือ มียอดจําหนาย ๓๘๕  

ลานบาท มีกําไร ๒๐๓.๕ ลานบาท แสดงใหเห็นวาผลงานวิจัยสามารถสงตอไปยังภาคการ

ผลิตไดจริง โดย ศน. อาจอธิบายเพ่ิมเติมวาใชเทคโนโลยีเขาไปชวยในสวนใดบาง และ

งานวิจัยสามารถตอบสนองความตองการของภาคเอกชนไดอยางไร 

๓. ปญหาการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชยท่ีไดรับการกลาวถึงมาก เชน การข้ึน

ทะเบียน อย. การข้ึนบัญชีนวัตกรรม และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ทําใหใน

ปจจุบันมีการนําผลงานวิจัยจํานวนมากไปข้ึนทะเบียน FDA ท่ีตางประเทศ แลวนํากลับมา

ข้ึนทะเบียน อย. ในประเทศไทย และบางรายการตองสงไปทดสอบตางประเทศ ทําใหตนทุน

สูงข้ึนจากคาขนสงและภาษี และใชเวลานาน ปญหาดังกลาวอาจสามารถแกไขได           

โดยพยายามให อย. มีสวนรวมตั้งแตกระบวนการวิจัย และชี้ใหรัฐบาลเห็นถึงความสําคัญ

ของโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีและการศึกษา โดยจะมีการเสนอปญหาภาพรวมของ

ประเทศ ตอ สวนช. ซ่ึงจะรวมมิติอ่ืนๆ ท่ีจะรองรับการใชประโยชนเชิงพาณิชย ไมใชเฉพาะ

แตการวิจัย เชน กฎหมาย และโครงสรางพ้ืนฐาน เปนตน โดยควรใชโอกาสนี้เสริมโครงสราง

พ้ืนฐานของประเทศใหเขมแข็งข้ึน และหาก สวทช. มองวาจะสามารถเปนศูนยกลางสราง

ความเขมแข็งได ควรเชิญมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนมาจัดตั้ง consortium เพ่ือรวม

ทรัพยากรและใชประโยชนรวมกัน ตามแนวคิด Triple Helix เพราะมหาวิทยาลัยจะชวย

ผลิตบุคลากรและงานวิจัยพ้ืนฐาน นอกจากนั้น สวทช. ควรตองทํางานรวมกับ partners 

จากตางประเทศ โดยเม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของประเทศจีนไดใหความเห็นชอบให Chinese Academy of Science (CAS) ทํางาน

รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ในการวิจัยดานจุลินทรีย 

นอกจากนั้น สวทช. จะทํางานรวมกับ AIST ประเทศญ่ีปุน ในดานการทดสอบ Functional 

ingredients 

๔. รัฐบาลควรสรางความตระหนักดานทรัพยสินทางปญญา เพราะเปนรากฐานท่ีสําคัญในการ

ตอยอดผลงานวิจัยโดยเฉพาะผลงานของตางประเทศ โดยตองเรงกระบวนการคุมครองและ

การบังคับใช อีกท้ังยังตองใหความรูดานเทคนิคในการวิเคราะหทรัพยสินทางปญญาแก

ผูประกอบการดวย 

๕. การตั้งโจทยวิจัยท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ และตอบสนองความตองการของภาคเอกชน 

ควรจะตองทําใหเกิดสมดุลในดานผลกระทบทางเศรษฐกิจ การสรางความสามารถของ 

สวทช. และการลดความเหลื่อมล้ํา ซ่ึงจะตองสรางสมดุลของแหลงท่ีมาของรายไดดวย 

๖. จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0  สวทช. ควรประชาสัมพันธใหผูประกอบการ 

SMEs ทราบถึงผลงานวิจัยและความสามารถของ สวทช. ท่ีสามารถชวยเหลือผูประกอบการ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๗ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



ใหมีการเติบโตโดยใชนวัตกรรมตามทิศทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 และควรให

ผูประกอบการสามารถเขาถึงผลงานวิจัยและบริการของ สวทช. ไดโดยงาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การบริหารความเส่ียงของ สวทช. สรุปผลการดําเนินงานบริหารความเส่ียง   

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนบริหารจัดการความเส่ียง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๔.๑.๑  สรุปผลการบริหารจัดการความเส่ียง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 นางจุฬารัตนฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สวทช. ไดนําผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 

๒๕๕๘ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองคกร ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ใหท่ีประชุมพิจารณาโดยท่ีประชุม 

มีมติเห็นชอบและใหนําผลการดําเนินงานตามแผนฯ มารายงานใหท่ีประชุมทราบตอไป 

ในคราวการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙       

เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  ท่ีประชุมไดพิจารณาและประเมินระดับความเสี่ยง ปงบประมาณ ๒๕๕๙ พบวา 

จากรายการความเสี่ยง ๙ รายการ สวทช. ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ รายการ โดยมี

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) ๑ รายการ และความเสี่ยงระดับสูง (สีสม) ๕ รายการ ซ่ึง สวทช. สามารถ

ดําเนินการลดและควบคุมความเสี่ยงไดตามเปาหมาย/มากกวาเปาหมายท่ีกําหนด โดยแบงเปน ๒ กลุม ดังนี้  

กลุมท่ี ๑ ลดระดับความเสี่ยงไดเทากับเปาหมาย ๒ รายการ ประกอบดวย (๑) REF-1 

เกิดวิกฤตดานงบประมาณจนไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนกลยุทธ (๒) REO-1 พนักงานสายวิจัยและพัฒนา    

ท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญสูงออกจาก สวทช. กะทันหันจํานวนมาก  

กลุมท่ี ๒ ลดระดับความเสี่ยงมากกวาเปาหมายท่ีกําหนด ๔ รายการ ประกอบดวย     

(๑) REO-4 ระบบ ICT ไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ (๒) RES-2 การใชประโยชนของผลงานวิจัย   

มีนอย (๓) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด (๔) REO-5 ไมสามารถใช

ทรัพยากรหรือทรัพยสินท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

สําหรับความเสี่ยงระดับต่ํา (สีเทา) ๓ รายการ ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

กําหนดใหเปนความเสี่ยงท่ีอยูในระดับยอมรับไดภายใตกลไกการควบคุมเดิมท่ีมีอยูแลว ซ่ึงความเสี่ยงในระดับนี้  

จะถือวากลไกการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบันสามารถดูแลระดับความเสี่ยงได   

  เม่ือเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙  

กับเกณฑประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน : ดานการบริหารพัฒนากองทุนฯ ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒ การบริหาร    

ความเสี่ยง พบวา สวทช. สามารถดําเนินการไดครอบคลุมทุกหัวขอ จากการประเมินผลประเด็นหลัก ๕ หัวขอ 

ประกอบดวย หัวขอท่ี (๑) การระบุความเสี่ยงระดับองคกร ผลการดําเนินงาน พบวา สวทช. มีการระบุความเสี่ยง

ระดับองคกร ๔ ดาน (ตามกระทรวงการคลัง หรือตามหลักเกณฑของ COSO ERM)  หัวขอท่ี (๒) การประเมิน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร ผลการดําเนินงาน พบวา สวทช. มีการประเมินระดับความรุนแรง

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๘ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



ของปจจัยเสี่ยงระดับองคกรครบถวนทุกความเสี่ยง และมีการจัดทําแผนภาพความเสี่ยงระดับองคกร            

(Risk Profile) หัวขอท่ี (๓) การกําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ผลการดําเนินงาน พบวา       

มีการกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปจจัยเสี่ยงระดับองคกร โดยมีการวิเคราะห Cost-Benefit ในแตละ

ทางเลือก และแผนบริหารความเสี่ยงผานความเห็นชอบจาก กวทช. หัวขอท่ี (๔) การดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน พบวา สวทช. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไดครบถวนครบทุกปจจัยเสี่ยง 

และระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรงสูงสามารถลดลงไดตามเปาหมายท่ีกําหนดและ    

หัวขอท่ี (๕) การจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน พบวา สวทช. มีคูมือการบริหารความเสี่ยง

ของทุนหมุนเวียนซ่ึงมีองคประกอบท่ีดีของคูมือครบถวน และคูมือผานความเห็นชอบจาก กวทช. และเผยแพร

คูมือการบริหารความเสี่ยงใหกับผูบริหารและพนักงานในองคกร 

 จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือใหความเห็นชอบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๔.๑.๒  แผนบริหารจัดการความเส่ียงระดับองคกร ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

นางจุฬารัตนฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดกําหนดแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework) ตามมาตรฐาน ISO 31000:2009 

และเริ่มดําเนินการรอบแรกในปงบประมาณ ๒๕๕๕ โดย สวทช. ไดศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ

องคกรวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท้ังในประเทศ และตางประเทศท่ีมีลักษณะและพันธกิจ

ใกลเคียงกับ สวทช. และพบวา CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization)  

เปนองคกรท่ีมีพันธกิจใกลเคียงกับ สวทช. รวมถึง CSIRO ยังเปนองคกรสําคัญท่ีมีสวนรวมในการออกแบบ

มาตรฐาน ISO 31000:2009 ซ่ึงใชแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงองคประกอบสําคัญในการบริหารจัดการความ

เสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram เปนเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงขององคกร ท่ีใชสื่อสารทําความเขาใจไดงาย

และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  สวทช. จึงนําเครื่องมือดังกลาวมาประยุกตใชในการวิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ 

พิจารณาทางเลือก และกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงใชในการประชุม รายงานผล ปรึกษาหารือ 

สื่อสาร รวมกับคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ดวย  

โดยในคราวการประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙      

เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมไดพิจารณาประเมินระดับความเสี่ยง (Likelihood*Impact) จํานวน     

๙ รายการ ดังนี้  

• ความเสี่ยงระดับสูง (สีสม) จํานวน ๖ รายการ  คือ   

(๑) REF-1 เกิดวิกฤติดานงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร จนไม

สามารถสงมอบผลงานตามความคาดหวัง 

(๒) REO-5 ไมสามารถใชทรัพยากรหรือทรัพยสินท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

(๓) RES-2 การใชประโยชนของผลงานวิจัยมีนอย 
รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๙ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



(๔) REO-4 ระบบ ICT ไมสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(๕) RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด  

(๖) RES-4 ขาดพันธมิตรสําคัญท่ีทําใหพันธกิจสมฤทธิ์ผล ระดับความเสี่ยงปานกลาง  

• ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จํานวน ๒ รายการ คือ  

(๑) REO-1 พนักงานสายวิจัยและพัฒนาท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญสูง

ออกจาก สวทช. กระทันหัน  

(๒) REC-1 เสียชื่อเสียงจากการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลกิจการ  

• ความเสี่ยงระดับต่ํา (สีเทา) จํานวน ๑ รายการ คือ REO-3 ไมสามารถรักษาระดับขีด 

ความสามารถของบุคลากร 

   จากผลการประเมินระดับความเสี่ยง (Likelihood*Impact) ขางตน คณะกรรมการ

จัดการความเสี่ยง สวทช. ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร (ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยงท่ีระบุในคูมือบริหารความเสี่ยง หนา ๓๖-๔๒) ของรายการความเสี่ยงระดับสูง (สีสม) ๖ รายการ ระดับ

ความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) ๒ รายการ สวนความเสี่ยงระดับตํ่า (สีเทา) ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง

กําหนดใหเปนความเสี่ยงท่ีอยูในระดับยอมรับความเสี่ยงภายใตการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงความเสี่ยงในระดับ

นี้จะถือวากลไกปฏิบัติงานปกติท่ีมีอยูในปจจุบันสามารถดูแลระดับความเสี่ยงนี้ไดโดยใหเพ่ิมความระมัดระวัง      

ในการดําเนินงานตามกลไกปฏิบัติงานปกติ แตตองมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระดับองคกรของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายอาชวฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของ สวทช. มีความเห็นวา  REF-1 เกิดวิกฤติดานงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร จนไมสามารถสง

มอบผลงานตามความคาดหวัง เปนความเสี่ยงข้ันวิกฤตแตไมควรจะถือเปนปญหาขององคกร เพราะความเสี่ยงนี้

เปนความเสี่ยงปรกติของธุรกิจท่ีจะตองดูแลใหมีรายไดมากกวารายจาย และองคกร สวทช. ก็ไดออกแบบใหเปน

ลักษณะเชนนี้ รายไดของ สวทช. มาจาก ๓ แหลง คือ งบประมาณแผนดิน เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และรายไดท่ีจะตองหาเอง ประการท่ีสําคัญ ความเสี่ยงนี้ควรจะมองวามีผลลัพธเปนบวก กลาวคือ 

จะเปนแรงท่ีกระตุนใหผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะตองทํากิจกรรมเพ่ือใหมีรายไดท่ีจะอยูรอดได  เรื่องความเสี่ยง

ขององคกร สวทช. ทําตอเนื่องมาเปนเวลา ๕ ปแลว โดยเอาระบบ ISO และไดดูตนแบบ CSIRO ของประเทศ

ออสเตรเลีย ซ่ึงเปนระบบท่ีมีมาตรฐานสูงและผูบริหารของ สวทช. ก็ไดมีความมุงม่ัน ทุมเททําอยางจริงจัง และ

เปนผลดีตอองคกร 

ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. RES-1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสรางผลกระทบต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด สวทช. 

ควรตั้ง  portfolio ของโจทยวิจัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ และควร

ศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา เพ่ือไมใหสถานการณท่ี สวทช. 

ทํางานไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๑๐ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



๒. REO-3 ไมสามารถรักษาระดับขีดความสามารถของบุคลากร ควรใหความสําคัญ

เรื่องการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในอนาคตดวย 

๓. ปจจุบันเปนยุค Disruptive Technology ดังนั้น ภารกิจของ สวทช. คือ การตั้ง

โจทยในการวิจัยเพ่ือหา solution ซ่ึงแบงเปน ๒ ระดับ คือ technical solution 

และ commercial solution โดยจะวัดผลจากคุณภาพ ตนทุน และ Roll out ของ 

solution ท่ีไดมา นอกจากนี้  ควรใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ทุกๆ ดาน และในสวนของกลยุทธตองมุงเนนสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือใหสามารถลดระดับความเสี่ยง และทําใหองคกรมีความยั่งยืนตอไป 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวทช. 

ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามท่ีเสนอ  และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกรของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐   

และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

๔.๑.๓  คูมือบริหารความเส่ียง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 นางจุฬารัตนฯ รองผู อํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดดําเนินการ

ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009   รอบท่ี ๔ ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยไดจัดทํา

คูมือการบริหารความเสี่ยงข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรซ่ึงคูมือฯ 

ดังกลาว ไดรับการเห็นชอบจาก กวทช. ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  ซ่ึงจาก

ผลของการดําเนินการในรอบท่ี ๑ รอบท่ี ๒ รอบท่ี ๓ และรอบท่ี ๔ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ สวทช. 

ไดเรียนรูประสบการณ และไดปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ใหมีความชัดเจนและครบถวนมาก

ยิ่งข้ึน โดยสาระสําคัญของการปรับปรุงแนวทางในการดําเนินงานสําหรับป ๒๕๖๐ ประกอบดวย  

 ๑. “เพ่ิม” การบูรณาการงานบริหารความเสี่ยงเขากับกระบวนการหลักของ สวทช.  

 ๒. “แกไข” การติดตามตรวจสอบและรายงานผล (Monitor and Report)  

 ๓. “แกไข” Flow Chart ข้ันตอนการติดตามตรวจสอบและรายงานผล (Monitor and  

Report)  

 ๔. “เพ่ิม” การทบทวนและปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง (Review and Adjust)  

 ๕. “เพ่ิม” รายละเอียดการวางแผนกลยุทธท่ีครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง  

(Risk and Strategic Planning)  

 ๖. “เพ่ิม” รายละเอียดการสอบทานผลการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง (Risk and Internal Audit) หนา ๔๙ 

 ๗. “เพ่ิม” รายละเอียดการสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 

communication) หนา ๕๐ 

 ๘. “แกไข” ฟอรม RMR, MAR ในภาคผนวก 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๑๑ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๔.๒ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 

๕.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส    

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําป ๒๕๕๙      

เพ่ือวัดระดับความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐซ่ึงจะเปนท่ียอมรับในระดับสากล  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการ

ปฏิบัติราชการ และยกระดับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ 

ใหสูงข้ึน  โดยการประเมินฯ จะครอบคลุมดัชนีสําคัญ ๕ ดัชนี คือ ความโปรงใส ความพรอมรับผิด คุณธรรมการ

ใหบริการของหนวยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรและคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน  ซ่ึงมีดัชนีการประเมิน

ใน ๒ รูปแบบ คือ (๑) การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ โดยใหหนวยงานท่ีรับการประเมินตอบคําถามเก่ียวกับ

การปฏิบัติงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีหนวยงานดําเนินการจริงพรอมหลักฐานประกอบ และ (๒) การประเมิน 

การรับรู โดยการเก็บขอมูลจากการสงแบบสอบถามใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน และบุคลากร

ภายในหนวยงานประเมินการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหนวยงาน  

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เปนปท่ี ๒ ท่ี สวทช. ไดรวมโครงการประเมินฯ โดยไดรับความรวมมือจาก

ทุกฝายท่ีเก่ียวของในการตอบคําถาม จัดสงหลักฐานเชิงประจักษ พรอมท้ังใหขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนได   

สวนเสียของหนวยงาน ใหแกหนวยงานผูประเมินโดยความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (สํานักงาน ป.ป.ท.) ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ท. ไดมีการประกาศผลคะแนนการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๙  โดย สวทช. มีผลระดับคะแนนอยูท่ีรอยละ ๘๑.๕๔ อยูในเกณฑการใหคะแนนระดับ “สูงมาก”   

อยูในลําดับท่ี ๒๔ จากท้ังสิ้น ๕๓ องคการมหาชน ท่ีอยูในความรับชอบในการดําเนินการประเมินของสํานักงาน 

ป.ป.ท. 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 

การประชุม 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๑๒ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



ท่ีประชุมรับทราบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี 

๒/๒๕๖๐ ในวันจันทรท่ี ๒๐ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๒ เอกสารเผยแพร 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน   

๑  รายการ คือ วารสารเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับท่ี ๘๓ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙   

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ 

สวทช. มีขาวเดนประจําเดือนพฤศจกิายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒๓ ขาว และขาวประเภท

สื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๕๕ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๐ น. 

 

นางสาวกรัณฑรัตน  นาขวา 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายณรงค  ศิริเลิศวรกุล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๑๓ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  



  

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  

 

• รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ นาโนเทคโนโลยีเพ่ือ Functional 

Ingredients : กลยุทธในการขับเคลื่อน     

สูอุตสาหกรรม (Nanotechnology 

Enabling Functional Ingredients : Key  

Drive  for  Thai  Strategic  Industry) 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชมุไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

•  ผพว. และ ผศน. 

 

๔.๑  การบริหารความเสี่ยงของ สวทช. สรุปผล

การดําเนินงานบริหารความเสี่ยง   

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๔.๑.๑ สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๔.๑.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ

องคกร ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เห็นชอบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง

ของ สวทช. ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

• เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ

องคกร ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

• ให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ  

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

• ดําเนินการแผนบริหารและคูมือจัดการ

ความเสี่ยงระดับองคกร ปงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ         

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

• ผูบริหารท่ีทําหนาท่ีเปน Risk 

Owner ของแตละรายการ

ความเสี่ยง 

• ผอ.ฝายติดตามและประเมินผล

องคกร 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)                                       หนา ๑๔ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

 



  

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๔.๑.๓ คูมือบริหารความเสี่ยง สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

• เห็นชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงของ 

สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

• ดําเนินการตามคูมือการบริหารความเสี่ยง

ของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

• พนักงาน สวทช. 

 

 ๔.๒ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

 ๕.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

• รับทราบ 

 

 

  

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  

ในวันจันทรท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธ ี

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ (รับรอง)                                       หนา ๑๕ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
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