
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 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. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๔. นายธีระพงษ  วงศศิวะวิลาส กรรมการ 

๕. พลเอก ถเกิงกานต  ศรีอําไพ กรรมการ 

๖. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๗. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๘. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๙. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร กรรมการ 

๑๐. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๑. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๒. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการ 

๑๓. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๔. นายเขมทัต สุคนธสิงห กรรมการ 

๑๕. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๖. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๗. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามผูไมเขาประชุม          

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

๒. นายปรเมธี  วิมลศิริ 

๓. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๑ จาก ๑๔ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



๔. นายสมคิด เลิศไพฑูรย  

๕. นายลักษณ   วจนานวัช 

๖. นายอาชว   เตาลานนท 

๗. นายอิสระ วองกุศลกิจ 

๘. นายเจน นําชัยศิริ  

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นายพีรพัฒน นํามาผล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. พันเอก กานตวีร โชครตันชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๓. นายสุวิทย พูลศิลป ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

๔. นายวิโรจน  นรารักษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

๕. นายประวิทย  ประกฤตศรี สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๖. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๗. นายจิรพัชร เมธเศรษฐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๘. นายบุญเกรียง  ธนาพันธสิน ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๙. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๐. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๑. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายเจนกฤษณ คณาธารณา สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางเกศวรงค  หงสลดารมภ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นายศรีเมฆ   ชาวโพงพาง สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางรุงทิพย ควนัเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางฐิตาภา  สมิตินนท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางสุณี มากวิสัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางสาวพิมลรัตน  คุมเสนียด สํานักงานกลาง สวทช 

๒๗. นางสาวเกศรี  ลีลาศรบีรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๒ จาก ๑๔ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



๒๘. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช 

๒๙. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวปทมาพร  ประชุมรัตน สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาววาทินี  มงคลลักษณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวเอมอร  อ่ิมเจริญ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวพัชรี  งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นายสุภัค  พงศปยะประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวจุฑารัตน  เชยชม สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางเบญจมาศ  เรืองเพ็ชร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นายวราพงษ  เทพศิลา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวสุภัทรา  โพธิเดช สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นายสมวงษ  ตระกูลรุง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๕. นางสาวลิลี่  เอ้ือวิไลจิตร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๖. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๔๗. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๘. นางพัชรี  กุลปวีณ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. แทนตําแหนงท่ีวางลง 

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. แทนตําแหนงท่ีวางลง จํานวน ๒ ทาน ไดแก 

๑. นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส  ตําแหนง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๒. นายปรเมธี วิมลศิริ   ตําแหนง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ท้ังนี้  มีผลตั้งแตวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ 

ซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)   

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๓ จาก ๑๔ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



๒. การจัดงาน “นวัตกรรมจากพอ” พรอมนิทรรศการเผยแพรพระอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) ไดจัดงาน “นวัตกรรมจากพอ” พรอมนิทรรศการ

เผยแพรพระอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเสวนาพิเศษเรื่อง “ศาสตรพระราชา  

สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” เพ่ือรวมนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  ลานอีเดน ๓ ชั้น ๓ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด   

การจัดงานดังกลาวเปนหนึ่งในกิจกรรมท่ีสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) 

รวมกับ ๑๓ หนวยงานในสังกัด วท. จัดข้ึนเพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีใชแนวคิด 

“เขาถึง เขาใจและพัฒนา” กอใหเกิดเปนศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน จนนําไปสูผลสําเร็จของ

โครงการในพระราชดาํริ กวา ๔,๐๐๐ โครงการ กระจายอยูท่ัวประเทศ อาทิ โครงการฝนหลวง โครงการแกลงดิน 

โครงการแกมลิง โครงการกังหันน้ําชัยพัฒนา และโครงการวิจัยและพัฒนาขาวไทยจากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 

อันนําไปสูการชวยเหลือและแกไขปญหาใหแกพสกนิกรไทยท่ัวทุกภูมิภาคตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 

นอกจากนี้  ภายในงานยังจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมจากพอ” ท่ีรวบรวมพระอัจฉริยภาพสําคัญ    

๔ ดาน ไดแก ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานดินและน้ํา ดานสิ่งแวดลอม และดานการพัฒนาคน  ท้ังนี้  

ผูสนใจสามารถเขาชมงานได ตั้งแตวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ถึงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยไมเสียคาใชจาย  

๓. การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) 

ในคราวการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ  

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ซ่ึงท่ีประชุม คนพ. ไดมีมติเห็นชอบใหเพ่ิมแผนการลงทุนการยกระดับ

และพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Conceptual 

Framework of Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi)  ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (วท.) เสนอ โดยจุดเดนของ EECi  คือ การสรางพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศนวัตกรรมอยางสมบูรณแบบ หรือ 

เมืองนวัตกรรม (Innovation City) เปนตนแบบของการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะองค

รวม ท่ีเนนการบูรณาการการทํางานรวมกันตามแนวทางประชารัฐ มีการใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือกอประโยชน

สูงสุด ดวยการรวมศูนยหองปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม (Fabrication Laboratory & Test-bed 

Sandbox) ศูนยรับรองมาตรฐานนวัตกรรมทางดานระบบและอุปกรณอัจฉริยะ โดยจัดตั้งเปนเขตทดสอบ

นวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศท่ีผอนปรนกฎระเบียบท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการคิดคนนวัตกรรม ตลอดจนการเปน

ชุมชนการจางงานผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูงของท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ควบคูกับการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป  

โดยท่ีประชุมไดมอบหมายให วท. ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทํา

รายละเอียดแนวทางและวิธีการดําเนินงานของ EECi เพ่ือนําเสนอในการประชุม คนพ. ครั้งตอไป   

นอกจากนี้ นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ ไดเรียนท่ีประชุมวา เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ประธานฯ ไดเดินทางไปท่ีเมือง Cork สาธารณรัฐไอรแลนด เพ่ือเขารวมบรรยายในการประชุม Policy Priorities 

for 2017 เพ่ือชวยกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Startup และเตรียมการกอนการประชุมใหญ Global 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๔ จาก ๑๔ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



Entrepreneurship Congress (GEC) ซ่ึงจะจัดข้ึนในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ท่ีนครโยฮันเนสเบิรก ประเทศ

แอฟริกาใต  

โดยในการประชุมดังกลาวไดมีการประกาศผลผูไดรับรางวัลประจําป Startup Nations ใน ๓ สาขา 

คือ (๑) ผูขับเคลื่อน Startup ระดับชุมชนเมือง (๒) ผูนําดานนโยบาย Startup ระดับชาติ และ (๓) ผูริเริ่ม

กิจกรรม Startup ใหมๆ ซ่ึงคณะกรรมการไดประกาศใหประธานฯ เปนผูไดรับรางวัล Startup Nations Award 

for National Policy Leadership จากผูเขารอบสุดทาย ๗ ทาน จากประเทศตางๆ ท่ัวโลก ซ่ึงถือเปนเกียรต ิ

แกประเทศไทยท่ีไดกาวข้ึนมาในเวทีระดับโลกในชวงระยะเวลาไมนาน และยังถือไดวามีความยอมรับใน Startup 

ของไทย ท้ังนี้  ขอเชิญรองประธานฯ เปนผูแทน กวทช. ในการมอบกระเชาดอกไมเพ่ือรวมแสดงความยินดี          

กับประธานฯ ดวย 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุม 

กวทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวาไมมีกรรมการแกไข  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม

๒๕๕๙  

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ ศูนยชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) : ฐานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชีวภาพ 

นางสาวลิลี่ฯ รองผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช) เรียน 

ท่ีประชุมวา ปจจุบันอุตสาหกรรมท่ีอาศัยความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ถือเปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีมี

ศักยภาพและเปนเปาหมายของเศรษฐกิจของโลกในอนาคต ไดแก อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ  และเกษตรกรรมสมัยใหม เปนตน ซ่ึงชีววัสดุ 

เชน เซลลของสิ่งมีชีวิต (จุลินทรีย สัตวและพืช) องคประกอบภายในเซลล เชน ดีเอ็นเอ จีโนม เนื้อเยื่อ (tissue) 

รวมถึงขอมูลทางดานกายภาพและพันธุกรรมของชีววัสดุเหลานั้นมีความสําคัญในการพัฒนาและการใช

เทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรมเหลานี้อยางมาก  ดังนั้น  การพัฒนาศูนยชีววัสดุของประเทศและภูมิภาค

อาเซียนจึงเปนแนวทางท่ีจะชวยสรางฐานและยกระดับมาตรฐานการจัดการการเขาถึงชีววัสดุ การสรางเสริม

นวัตกรรมดานชีววัสดุและการบริการชีววัสดุ  เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและกอใหเกิด

ความรวมมือเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งและความสามารถในการใชประโยชนจากทรัพยากรและนวัตกรรมชีวภาพ     

ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 

ศช. ไดทําการสํารวจและรวบรวมสถานภาพของศูนยจุลินทรียและชีววัสดุในประเทศไทย 

และประชาคมอาเซียน เม่ือป พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๒ - ๒๐๑๓) ในสวนของประเทศไทย แบงเปน  

(๑) ศูนยจุลินทรียและชีววัสดุท่ีไดลงทะเบียนกับ World Data Centre for Microorganisms (WDCM) จํานวน 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๕ จาก ๑๔ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



๖๐ แหง และ (๒) หนวยงานและบุคลากรท่ีมีการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียและชีววัสดุ แตไมไดลงทะเบียนกับ 

WDCM จํานวน ๑๒๗ ราย โดยพบวามีศูนยจุลินทรียท่ีลงทะเบียนไวกับ WDCM และยังคงมีการเปดดําเนินงาน

เหลือเพียง ๒๗ แหง และหยุดดําเนินงานไปแลวจํานวน ๒๔ แหง (สวนท่ีเหลือไมสามารถติดตามได)  ผลการ

สํารวจพบวาศูนยจุลินทรียฯ ท่ียังดําเนินการอยูมีการจัดเก็บรักษาจุลินทรียไวใชในการศึกษาและวิจัยไมต่ํากวา 

๑๒๔,๓๗๗ สายพันธุ  แตเนื่องจากศูนยจุลินทรียฯ  สวนใหญเปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย ทําใหไมมี

รูปแบบการจัดการท่ีชัดเจน ขาดความตอเนื่องท้ังดานงบประมาณ บุคลากร ระบบการจัดการฐานขอมูล และ

เครื่องมือท่ีจําเปนในการดําเนินงาน สงผลใหไมมีการจัดเก็บอยางมีคุณภาพ  ไมมีการนําฝากจุลินทรียและชีววัสดุไปยัง

ศูนยชีววัสดุท่ีไดมาตรฐาน  และไมมีคลังสํารองการจัดเก็บจุลินทรียและชีววัสดุดังกลาว  ทําใหจุลินทรียและชีววัสดุท่ีผาน

การวิจัยการใชประโยชนสูญหายไป  ถึงแมไดมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยเชิงวิชาการไปแลวก็ตาม  โอกาสการเขาถึง

เพ่ือตอยอดจากงานวิจัยจุลินทรียหรือชีววัสดุดังกลาวจึงเปนไปไดนอยมาก   ซ่ึงกอใหเกิดการสูญเสียท้ังทรัพยากรและ 

การลงทุนดานการศึกษาวิจัยของประเทศไปเปนจํานวนมาก และเปนอุปสรรคตอความกาวหนาในการสรางนวัตกรรม

และการใชประโยชนจากงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพอยางมาก 

ปจจุบันประเทศไทยมีหนวยงานท่ีใหบริการสายพันธุจุลินทรียไมต่ํากวา ๔ แหง แตจํานวน

จุลินทรียและชีววัสดุท่ีมีใหบริการยังมีจํานวนนอยมากเม่ือเปรยีบเทียบกับจํานวนชนิดจุลินทรียท่ีมีความตองการใช

ในงานวิจัยและท่ีมีอยูจริงในธรรมชาติ  อีกท้ังตนทุนในการจัดเก็บรักษาจุลินทรียและชีววัสดุมีมูลคาคอนขางสูง  

ทําใหศูนยจุลินทรียฯ  เพียงศูนยเดียวไมสามารถจัดเก็บจุลินทรียและชีววัสดุไดท้ังหมด  ดังนั้น การสรางความ

รวมมือในรูปแบบเครือขายจึงเปนรูปแบบท่ีจะชวยเพ่ิมความสามารถการจัดเก็บจุลินทรียและชีววัสดุไดอยาง

หลากหลายมากข้ึน  โดยศูนยจุลินทรียฯ ในเครือขายสามารถจัดเก็บรักษาและใหบริการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางของตนแตก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนท้ังชีววัสดุและความรูความเชี่ยวชาญระหวางกันได รวมท้ังสามารถเปนคลัง

สํารองสําหรับเครือขายไดอีกดวย  

ดังนั้น  ศูนยชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center  : TBRC หรือ

www.tbrcnetwork.org) จึงไดถูกกอตั้งข้ึนในรูปแบบโครงการภายใต ศช. สวทช. โดยไดเปดดําเนินการ เม่ือวันท่ี 

๒๐ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  มีเปาหมายเปนศูนยกลางเครือขายดานการเก็บรักษาและการวิจัยใชประโยชนจาก

จุลินทรียและชีววัสดุในประเทศไทยและอาเซียน  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความสามารถของเครือขาย  ดาน

การศึกษา การวิจัยและอุตสาหกรรม และสรางกลไกท่ีขับเคลื่อนการนําจุลินทรียและชีววัสดุตางๆ ไปใชประโยชน

ในเชิงอุตสาหกรรมมากข้ึน ปจจุบัน TBRC  ทําหนาท่ีรับฝาก (deposit/storage) บริการชีววัสดุ (supply) การคัด

แยก (isolation) การจัดเก็บดวยเทคนิคตางๆ (preservation) การบงชี้ยืนยันชนิดจุลินทรีย (identification) 

และเปนศูนยจัดการธุรกรรมออนไลนของหนวยงานเครือขายในการใหบริการ (online intermediary) โดย

ประเภทชีววัสดุท่ีใหบริการผานเครือขายของ TBRC ประกอบดวย (๑) จุลินทรีย (แบคทีเรีย รา ยีสต ไวรัส) (๒) 

พลาสมิด (plasmid) และ (๓) แอนติบอดี้ (Antibody)  โดยชีววัสดุเหลานี้ TBRC และ     ศูนยเครือขายจะมี

ขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการนําไปใชตอยอดไดอยางรวดเร็ว และ TBRC ยังไดรวมมือกับ

หนวยวิจัยตางๆ เพ่ือใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมในการพัฒนานวัตกรรมชีววัสดุดานตางๆ อีกดวย ปจจุบันมี

หนวยงานท่ีเก็บรักษาและใหบริการจุลินทรียและชีววัสดุเขารวมเปนเครือขายของศูนย TBRC จํานวน    ๕ 

หนวยงาน ไดแก  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๖ จาก ๑๔ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



 

• หองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย  ศช. (BCC)  

• ศูนยจุลินทรีย TISTR Collection สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

• หองปฏิบัติการวิจัยดานการพัฒนาแบบยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติจุลินทรีย (SDBR) 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

• ศูนยวิจัยการหมักเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร (FerVapp) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

• ภาควิชาจุลชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (MSCU) 

และอีก ๑ หนวยงานจากประเทศมาเลเซียท่ีอยูระหวางดําเนินการเขารวมเครือขายกับ TBRC คือ ศูนยจุลินทรีย 

UniCC, University Putra Malaysia (UPM)  นอกจากนี้ TBRC ยังมีสมาชิกลงทะเบียนรายบุคคลจาก

สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศ รวมจํานวนท้ังสิ้น ๔๕๗ ราย และเพ่ือสนับสนุนการ

ทํางานรวมกันของเครือขายในดานตางๆ TBRC ไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเครื่องมือ เชน        

การพัฒนาการจัดการขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันทางอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาระบบธุรกรรม

ออนไลนในการบริการจุลินทรียและชีววัสดุผานทางเว็บไซตและโมบายแอพพลิเคชั่น การพัฒนาเครื่องมือการ

คนหาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลโอมิคสและขอมูลผลวิจัยจากบทความวิชาการตางๆ เพ่ือสรางฐานขอมูลท่ีชวย 

ในการประเมินศักยภาพและแนวโนมการใชประโยชนจุลินทรียและชีววัสดุ เปนตน 

นอกจากนี้ TBRC ยังเปนผูดําเนินการหลักในการเริ่มพัฒนาเครือขายทรัพยากรชีวภาพทาง

การแพทยเพ่ือการพัฒนาวัคซีนของประเทศ รวมกับสถาบันชีววัตถุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข        

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ภายใตวาระแหงชาติดานวัคซีน (๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแหงชาติ (National Vaccine Institute) กระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงจัดเปนอีก

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศในการพัฒนาดานสุขภาพ (Health Care ) ท่ีมุงสูการสรางสังคมท่ีมีสุขภาวะ 

รวมท้ังสงเสริมการสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีและความสามารถของตนเองในการคิดคนวัคซีนชนิดใหมและการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของวัคซีนท่ีใชอยูในปจจุบัน  อันจะนําไปสูการผลิตวัคซีนข้ึนใชเองภายในประเทศไดตอไป    

และ TBRC ยังเปนคลังจัดเก็บชีววัสดุท่ีเปนผลงานวิจัยท่ีเกิดจากการสนับสนุนจากหนวยงานสนับสนุนวิจัยบางแหง

ของประเทศ และเปนศูนยรับฝากจุลินทรียท่ียื่นจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย         

รวมถึงมีการทํางานท่ีเชื่อมตอเครือขายระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาทรัพยากรจุลินทรียและชีววัสด ุ 

ในระดับนานาชาติเปนอีกแรงขับเคลื่อนท่ีจะทําใหการใชประโยชนจากจุลินทรียและชีววัสดุของภูมิภาคอาเซียน   

มีความแพรหลายมากข้ึน  โดย TBRC ไดริเริ่มการจัดตั้งเครือขายการวิจัยเพ่ือการใชประโยชนจากจุลินทรียของ

ภูมิภาคอาเซียน (AnMicro : ASEAN Network on Microbial Utilization หรือ www.anmicro.net)          

เพ่ือทํางานรวมกับหนวยงานวิจัยจํานวน ๑๓  แหง จาก ๖ ประเทศ  ไดแก สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา เวียดนาม 

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และประเทศไทย โดยมีความรวมมือกันในการทําวิจัย การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การ

จัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ASEAN Microbial Biotechnology Conference (AMBC) และการฝกอบรม

ดานตางๆ ท่ีเปนการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมุงเนนการสรางนวัตกรรม และสวนหนึ่งของความรวมมือนี้

ยังเปนการสรางมิตรภาพผานความรวมมือทางวิทยาศาสตร (Science Diplomacy) ไดแก (๑) การแลกเปลี่ยน

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๗ จาก ๑๔ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



นักวิจัย TBRC กับ Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI) ท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากกระทรวงตางประเทศของท้ังสองประเทศ เพ่ือรวมกันสรางงานวิจัยท่ีมีคุณคาตอภูมิภาคและเพ่ิม

ความเขมแข็ง   ในการแขงขันของประชาคมอาเซียน (๒) เขารวมเปนสมาชิกของศูนยจุลินทรียโลก (World 

Federation of Culture Collection: WFCC) (๓) เปนกรรมการบริหาร (Executive board) ของเครือขาย 

Asian Network on Resource Research Center (ANRRC) และ (๔) รวมกอตั้งและเปนคณะทํางานของ

เครือขาย Asian Consortium for the Conservation and Sustainable Utilization of Microbial 

Resources (ACM)      เปนตน 

อยางไรก็ตาม  การเขาถึงจุลินทรียและชีววัสดุตางๆ อาจถูกจํากัดดวยขอกฎหมายท่ีมีความ

แตกตางกันในแตละประเทศ และกระบวนการแบงปนผลประโยชนระหวางประเทศจากการใชทรัพยากร

พันธุกรรม ศูนยชีววัสดุประเทศไทยไดเขารวมเปนคณะทํางานการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากร

ชีวภาพของประเทศท่ีแตงตั้งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไดรับมอบหมายใหเปน 

competent national authority ดานจุลินทรียของประเทศตามหลักการของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ท้ังนี้  เพ่ือสงเสริมใหมีการใชประโยชนแตยังคงไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน            

แตเนื่องจากการประเมินสถานะความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและภูมิภาคจําเปนตองมีขอมูลท่ีทันสมัย

และสามารถใชในการติดตามตรวจสอบได  TBRC จึงไดเสนอการพัฒนาขีดความสามารถดานมาตรฐานการจัดการ

ขอมูลชีววัสดุของศูนยจุลินทรียและชีววัสดุรวมกับ ASEAN Center for Biodiversity (ACB) ในภูมิภาคอาเซียน 

ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีชีวภาพ (Sub-Committee on Biotechnology : 

SCB)  ในคราวการประชุม ครั้งท่ี ๔๘  เม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ภายใตกรอบความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอาเซียน (COST)   ดังนั้น  ชีววัสดุท่ีมีคุณภาพเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชีวภาพ ซ่ึงโครงการศูนยชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) เปนอีกหนึ่งความมุงม่ันในการวางรากฐานโครงสรางพ้ืนฐาน

จากเครือขายทางดานวิทยาศาสตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีจะชวยผลักดันการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจในตลาดโลก และการพัฒนาสังคมท่ีนาอยูและสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน  

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเรื่องการผลักดันใหศูนยชีววัสดุ

ประเทศไทย (TBRC) มีบทบาทเปนศูนยจุลินทรียของอาเซียน เรื่องการบริหารจัดการจุลินทรียเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดสอบถามสาเหตุท่ีรัฐบาลไทยหามนําเขาสินคา  Genetically 

Modified Organisms  (GMOs)  ซ่ึงนายศักรินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา (ราง) พระราช 

บัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ... ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือควบคุมดูแลการใชสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม          

ในกระบวนการตางๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอความหลากหลายทางชีวภาพโดยคํานึงถึงความเสี่ยงตอสุขภาพ

ของมนุษยและสัตว และสอดคลองกับการดําเนินงานในระดับสากล  ซ่ึง ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี     

เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของไปพิจารณา ปจจุบัน (ราง) พระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

(สนช.) เนื่องจากยังมีประเด็นขอกังวลของกลุม Non Governmental Oganization (NGO)  ซ่ึงเปนประเด็นท่ีตอง 

ทําความเขาใจกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของตอไป 

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

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรใหความสําคัญในการบริหารจัดการดานโครงการสรางพ้ืนฐาน  เพ่ือใหเกิดการใช

ประโยชนสูงสุดจากโครงสรางพ้ืนฐาน 

๒. การท่ี ศช. มีการทํางานเปนเครือขายรวมกับอาเซียนถือวาเปนประโยชนในเชิงวิชาการ    

เนื่องจากการใชประโยชนจากความหลาหลายทางชีวภาพ มีขอตกลงอนุสัญญาวาดวยความ      

หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) ระหวางประเทศกําลัง

พัฒนาและประเทศพัฒนาแลว  เพ่ือใหเกิดการชดเชยอยางเปนธรรมแกประเทศท่ีเปนเจาของ

ทรัพยากรชีวภาพ  ซ่ึงประเทศไทยถือเปน hotspot ความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก  

ดังนั้น  ควรมีการเก็บรวบรวม วิจัย และสรางองคความรูจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพ่ือนําไปตอยอดทางชีวภาพไปสูเชิงพาณิชย  โดยใชโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยู และควรมีการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ควบคูไปดวย 

๓. ควรมีการลงทุนดานความหลากหลายทางชีวภาพอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนสมบัติของประเทศ 

และควรมีการทํางานรวมกับภาคเอกชน เชน  กลุมบริษัทมิตรผล  

๔. ควรมีการกําหนดกลยุทธในการทํางานใหมีความชัดเจน  โดยเนนเปาหมายงานวิจัยท่ีจะเพ่ิม

มูลคาใหประเทศมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดเปนโอกาสทางธุรกิจ    

๕. ควรมีการศึกษาผลกระทบเชิงบวกดานตางๆ ใหมีความชัดเจน  เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

ดานสุขภาพ ดานสิ่งแวดลอม และควรมีการทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือศึกษา

ความตองการดานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยอาจะตองดําเนินการในรูปแบบประชารัฐ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  การพิจารณาการข้ึนเงินเดือนประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ และเกณฑการประเมินผล 

การดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ และการพิจารณาการจายเงินเพ่ิมพิเศษ 

ตามผลการปฏิบัติงานของ สวทช. ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๔.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

(ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

 

 

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

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



วาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือทราบ 

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙  (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – เดือน

กันยายน ๒๕๕๙) 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา  ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี  

๖/๒๕๕๘ เ ม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน 

และงบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ และในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุม

รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) และให

นําเสนอท่ีประชุม กวทช. รับทราบตอไป จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

• ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

นายณรงคฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) จํานวน ๙ 

ตัวชี้วัด  ดังนี้  (๑) KS1 มูลคาการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาค

เกษตรกรรม เปาหมาย คิดเปน ๒.๐ เทาของการลงทุนในปงบประมาณ ๒๕๕๔ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๒๐  

ผลการดําเนินงาน ๒.๔๙ เทา (๒) KS3-A การนําผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต      

ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน เปาหมาย ๒๒๐ รายการ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการ

ดําเนินงาน ๒๒๐ รายการ (๓) KS4 ลูกคาเดิม (กลุมยุทธศาสตร) ท่ีกลับมาใชบริการ สวทช. เปาหมาย รอยละ ๘๐ 

สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงานรอยละ ๘๐.๒๗ (๔) KS5 สัดสวนรายไดตอคาใชจายท้ังหมด 

เปาหมาย ≥ ๑ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ ผลการดําเนินงาน ๐.๙๗ (๕) KS7-A สัดสวนบทความวารสารนานาชาติ 

ตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๔๐ ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน 

๓๔.๙๐ ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป (๖) KS7-B สัดสวนทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๒๐ 

คําขอ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ ผลการดําเนินงาน ๒๕.๕๘ คําขอ/บุคลากรวิจัย 

๑๐๐ คน/ป  (๗) KS12 ความสามารถดานการออกแบบวิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ เปาหมายไดตามแผน 

รอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๕ ผลการดําเนินงานไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ (๘) KS13 ความสามารถ 

ในการจัดการความรูขององคกร เปาหมายไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๕ ผลการดําเนินงาน

ไดรอยละ ๙๓.๓๐ และ (๙) ความสามารถขององคกรในระดับสากล เปาหมายไดรอยละ ๙๑.๔๔ สัดสวนน้ําหนัก 

รอยละ ๕ ผลการดําเนินงานไดตามแผนรอยละ ๑๐๐ โดยผลสรุปคะแนนรวม ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ได ๙๗.๐๐ 

คะแนน 

• รายงานทางการเงิน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

นายณรงคฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ปงบประมาณ ๒๕๕๙  โดย สวทช.   

มีรายได จํานวน ๔,๙๘๘.๒๑  ลานบาท คาใชจายจํานวน ๔,๒๙๗.๓๙ ลานบาท  สินทรัพย จํานวน ๑๐,๐๐๐.๙๖  

ลานบาท หนี้สิน จํานวน ๑,๕๑๐.๙๗  ลานบาท  และเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 

๘,๔๘๙.๙๙ ลานบาท ท้ังนี้ สวทช. มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน ๓,๓๕๗.๘๘ ลานบาท มีภาระผูกพันตางๆ 

จํานวน ๔,๐๓๘.๙๖ ลานบาท โดยแบงออกเปนปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๐๖๑.๓๘ ลานบาท และ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๑๐ จาก ๑๔ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จํานวน ๒,๙๗๗.๕๘ ลานบาท นอกจากนี้  นายณรงคฯ ไดรายงานสถานะทางการเงิน

ของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๘  

โดยสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙  ผลการดําเนินงาน ผลรายไดและ

คาใชจายของ สวทช.  สวนใหญเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว และผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด BSC บรรล ุ

ไดตามเปาหมาย  ยกเวน KS7-A  ท่ีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย แต สวทช. สามารถนําผลงานวิจัยและ

พัฒนาไปใชประโยชนในชวง ๓ ปท่ีผานมา มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม 

๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ –กันยายน 

๒๕๕๙) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช. ประจาํป 

๒๕๖๐ โดยประชุมในวันจันทร สัปดาหท่ี ๔ ของทุกเดือน เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ดังนี้ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ วันจันทรท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ท่ีประชุมรบัทราบ 

๖.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี 

๑๐/๒๕๕๙ ในวันจันทรท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๑๑ จาก ๑๔ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



๖.๓ เอกสารเผยแพร 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน   

๑  รายการ คือ แผนกลยุทธ สวทช. ฉบับท่ี ๖ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๔ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ ขาว และขาวประเภทสื่อสิ่งพิมพ 

ในหนังสือพิมพ จํานวน ๓๐ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายณรงค  ศิริเลิศวรกุล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๑๒ จาก ๑๔ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  



  

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙  

 

• รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ ศูนยชีววัสดปุระเทศไทย (TBRC) : ฐานการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชีวภาพ 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชมุไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผศช. 

 

๔.๑  การพิจารณาการข้ึนเงินเดือนประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๐ และเกณฑการ

ประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ และการพิจารณาการ

จายเงินเพ่ิมพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของ 

สวทช. ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

 ๔.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

(ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

 ๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙  

(เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – เดือนกันยายน ๒๕๕๙) 

• รับทราบ 

 

 

 

  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ (รับรอง)                                       หนา ๑๓ จาก ๑๔ 

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

 



  

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ประจาํป ๒๕๖๐ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ประจําป ๒๕๖๐ 

ตามท่ีกําหนดไว 

• ฝายเลขานุการฯ 

๖.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙  

ในวันจันทรท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 

๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร 

สวทช. โยธ ี

• ฝายเลขานุการฯ 

 

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

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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