
 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๑ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เลขที่ ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

     

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ  
๒. นายสรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ  
๓. นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ 
๔. นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา กรรมการ 
๕. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ กรรมการ  
๖. พลเอก ถเกิงกานต์  ศรีอ าไพ กรรมการ 
๗. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการ 
๘. นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กรรมการ 
๙. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร์ กรรมการ 
๑๐. นายสุปรีดา   อดุลยานนท์     กรรมการ  
๑๑. นายด าริ   สุโขธนัง กรรมการ 
๑๒. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 
๑๓. นายวนัส   แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการ  
๑๔. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการ  
๑๕. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการ  
๑๖. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการ   

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม          
๑. นายพสุ   โลหารชุน  
๒. นางเกศินี วิฑูรชาติ  
๓. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
๔. นายเจน น าชัยศิริ 
 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๒ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๕. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  
๖. นายรุ่งโรจน์   รังสิโยภาส  
๗. นายประพันธ์   เจริญประวัติ   
๘. นายเสริมสกุล   คล้ายแก้ว 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชยกฤต   เจริญศิริวัฒน์          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. นายรวีภัทร์ ผุดผ่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓. นางสาวอนิณ  เมฆสุขใส ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   
๔. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๕. นายประวิทย์  ประกฤตศรี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๖. นางสาวลัดดา  ไหลเวชพิทยา บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 
๗. นางสาวกาญจนา  วานิชกร ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๘. นายหริส สูตะบุตร ส านักงานกลาง สวทช. 
๙. นายกอปร กฤตยากีรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๐. นางสาวมรกต  ตันติเจริญ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๑. นางชัชนาถ   เทพธรานนท์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๒. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๓. นายวีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชา ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๔. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๕. นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๖. นางสาววิราภรณ์  มงคลไชยสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๗. นางฐิตาภา  สมิตินนท์   ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๘. นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๙. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๐. นางอ้อมใจ  ไทรเมฆ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๑. นางสุวิภา  วรรณสาธพ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๒. นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๓. นางพัชรียา  กุลานุช ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๔. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๕. นางจินตนา  ศิริสุนทร ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๖. นางสาวลิลี่  เอ้ือวิไลจิตร ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๗. นางสุณี มากวิสัย ส านักงานกลาง สวทช. 
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๒๘. นางสุกัลยา  ฤกษ์สมุทร ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๙. นายรัชพล  สันติวรากร ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๐. นางสาวนุชจรินทร์ รัชชุกูล ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๑. นายศุภวงศ ์ วิชพันธุ์  ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๒. นางสาววทันยา  สุทธิเลิศ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๓. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๔. นางสาวอัณณ์สุชา  พฤกษ์สุนันท์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๕. นางสาวกรัณฑรัตน์ นาขวา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๖. นางธีรนิตย์  รัตนวราห ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๗. นางสาวชมพูนุช  อนุศาสน์สิทธิกิจ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๘. นายเอกชัย  ขจรค า ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๙. นางสาวนันทิยา  วิริยบัณฑร ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๐. นางสรญา  ขจิตตานนท์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๑. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๒. นางสาวธัญญวันต์  วิภาตะวณิช  ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๓. นางสาวนิภา  ประดิษฐ์เทียมผล ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๔. นางสาวตวิษา  พิพัฒน์ฐิติกร ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๕. นางธัญพร หัตถสิงห์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๖. นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ฉายา ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๗. นางณภัทรธมนต์  ภูวศิษฎ์เบญจภา ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๘. นางกัณญา  สิทธิ์สงวน ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๙. นางสาวแก้วกาญจน์ มโนสุดประสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๐. นางสาวพัชรี  งามวิริยะวงศ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๑. นางสาวปัทมาพร  ประชุมรัตน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๒. นางสาวฐิติวรรณ  อินตรา ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๓. นางสาววาทินี มงคลลักษณ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๔. นางสาวสวภัทร  แช่มชื่น ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๕. นางสาวพรรณทิพา พ่ึงประยูรพงศ ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๖. นางสาวสุวัชรีภรณ์  สีพลลา ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๗. นางสาวจุฑารัตน์  เชยชม ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๘. นางประสานสุข ชุนถนอม ส านักงานกลาง สวทช 
๕๙. นางสาวณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า ส านักงานกลาง สวทช. 
๖๐. นางสาวมนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข ส านักงานกลาง สวทช. 
๖๑. นางสาวพิมพ์พา  รัตนสุคนธ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
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๖๒. นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๖๓. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๖๔. นายศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๖๕. นายชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๖๖. นางสาวบงกช  ซี่โฮ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๖๗. นายจีรศักดิ์  เศวตวงศ ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๖๘. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 
๖๙. นางพัชรี  กุลปวีณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๕๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดการประชุม 
วิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ  ครั้งที่ ๑๕ (The 15th Asia-Pacific Conference on 
Giftedness 2018 : APCG2018) ณ ห้องเพลนารี  ฮอลล์  ๑  ศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกิติ์  กรุ ง เทพฯ   
จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน (สพฐ . )  มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือ เป็ น เวที แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ทางวิ ชาการ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาเครือข่ายการท างานระดับนานาชาติ 
ด้านการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ตลอดจนเพ่ิมพูนศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้พัฒนา
ศักยภาพตนเองอย่างถูกหลักและเต็มความสามารถ  

ในปีนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีนักวิชาการด้านการศึกษาจากทั่วโลก  และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา และศิลปะ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวมผู้เข้าร่วมงานกว่า ๘๐๐ คน  นอกจากนี้ นายณรงค์ฯ ได้น าเสนอวิดิทัศน์ สรุปภาพรวมบรรยากาศการจัดงาน 
ให้ที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
กรรมการขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๕ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. และพิจารณาแผนการด าเนินงานและงบประมาณ 

สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓.๑.๑ แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ทบทวนแผน 
กลยุทธ์เป็นประจ าทุกปี (rolling strategic plan) เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งก าลังเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเมืองและกฎระเบียบ เพ่ือให้สอดรับกับระบบ
นิเวศนวัตกรรม (innovation ecosystem) ที่เปลี่ยนไป และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ของ
ประเทศในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  

การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายส าคัญ ๒ เรื่อง คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ กระทรวงใหม่จึงมีแนวทาง “๒ ภารกิจ 
๓ ปฏิรูป ๘ หลัก” ซึ่งแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน
และปรับบทบาทภารกิจด้านต่าง ๆ ให้สะท้อนเป้าประสงค์และกลไกในการด าเนินงานของ สวทช. ในการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปสนองตอบต่อความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามแนวทางของกระทรวงใหม ่

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ สวทช. มีการทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก สวทช. มีการจัด workshop กับผู้ที่เก่ียวข้อง มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูง
ของ สวทช. เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  และผนวก 
ผลจากการประชุมระดมสมองของผู้บริหาร โดยเฉพาะส่วนการทบทวนทิศทางภารกิจของ สวทช. ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนจากการปฏิรูป วทน. และเป้าหมายภารกิจของกระทรวงใหม่  ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ (vision) ของ สวทช. 
ยังคงเน้นการเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  สวทช. ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่จะต้องด าเนินการ ได้แก่ 
(๑) การสนับสนุนการบูรณาการระหว่างกลุ่มวิจัย วทน. การบูรณาการระหว่าง สวทช. กับหน่วยงานพันธมิตร   
(๒) การสนับสนุนให้เกิดการใช้นวัตกรรมในสังคมไทย (๓) การสร้างความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับหน่วยงาน 
ในภูมิภาค และ (๔) การปรับกลไกการบริหารการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  
โดยแบ่งเป็น ๗ กลุ่มภารกิจ เพ่ือตอบโจทย์ของประเทศ ได้แก่ (๑) กลุ่มวิจัย วทน. (๒) กลุ่มบริหาร Research 
Development Innovation (RDI) (๓) กลุ่มสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน (๔) กลุ่มสร้างเสริม 
ขีดความสามารถเกษตรชุมชน (๕) กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม (๖) กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากร
วิจัย และ (๗) กลุ่มบริหาร สนับสนุน และ Shared Service  นอกจากนี้ สวทช. ได้ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 
ที่ต้องบริหารจัดการ ๘ รายการ ได้แก่  

๑. ผลผลิตวิจัยและพัฒนาสร้างผลกระทบต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด   
๒. การเชื่อมโยงกับพันธมิตรเป้าหมาย ไม่สัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจของ สวทช.  
๓. การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  

ไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด   



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๖ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๔. องค์กรปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์   
๕. การเตรียมก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐” ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด   
๖. ไม่สามารถสร้างให้มีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีด้วยกลไก/เครื่องมือด้าน

การเงิน (technology financing) ที่ครบและด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์   
๗. รายรับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ  
๘. เสียชื่อเสียงจากการบริหารจัดการหรือก ากับดูแลกิจการ 
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ควรสื่อสารให้บุคลากรทั้งองค์กรมีความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปรับ

องค์กร โดยเฉพาะกลุ่มวิจัย วทน. และติดตามการด าเนินการตามแผนอย่างสม่ าเสมอ สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่าง

ชัดเจน ในปี ๒๕๖๒ คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน โดยจะสร้าง Platform การท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 

เช่น ภาคเอกชนรายใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแต่เดิมท างานร่วมกันเป็นรายโครงการ และจะมีการปรับ

รูปแบบการให้บริการโดยจะเสนอวิธีแก้ปัญหาเป็นหลัก  

๒. การปรับเปลี่ยนการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

ของหน่วยวิจัยให้อยู่ในรูปแบบ research pillars จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ สวทช. ได้ แต่ควร

พิจารณาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นฐานให้ชัดเจน ซึ่ง สวทช. ต้องสร้างความสามารถของบุคลากร

ใน สวทช. ควบคู่กันไปด้วย และบางส่วนอาจต้องน าความรู้มาจากต่างประเทศ ส าหรับการเลือกท า Frontier 

Research เช่น Quantum AI และ Terahertz ควรต้องพิจารณาปริมาณนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟิสิกส์ 

ด้วย  โดยอาจท างานเชื่อมโยงกับ Center of Excellence ด้านฟิสิกส์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เป็นต้น 

๓. สวทช. ควรมีบทบาทในการขับเคลื่อน National Program เพ่ือที่ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะได้เชื่อมโยงการลงทุนเข้ากับ National Program รวมทั้งผลักดันให้เกิด
การดูดซับความรู้จากต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนที่มาขอสิทธิประโยชน์ 

อนึ่ง  ประธานฯ มีความเห็นว่า สวทช. จะเป็นหน่วยงานส าคัญในภาพใหญ่ของ
การจัดตั้งกระทรวงใหม่ ซึ่งเป็นการรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และหน่วยงานให้ทุน โดยต้องด าเนินการในหลายรูปแบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยี เช่น การซื้อเทคโนโลยี  
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมพัฒนาหรือการสร้างเทคโนโลยีเอง ในขณะที่ BOI สนับสนุนการน าเทคโนโลยี
จากภายนอกเข้ามาใช้  ดังนั้น ควรต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะมีส่วนท าให้เกิด 
Technology Localization และการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างไร และ สวทช. จะช่วยการสร้างเทคโนโลยีของ
ตัวเองร่วมกับภาคเอกชนอย่างไร โดยการวิจัยในอนาคตต้องตอบโจทย์ ๒ เรื่อง คือ (๑) การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม
ทางเศรษฐกิจสังคม และ (๒) นวัตกรรมเพ่ือสร้าง investment for the future  และ Frontier research   



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๗ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  

ที่ประชุมเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 
ตามที่เสนอ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

๓.๑.๒  แผนการด าเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ สวทช. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนการด าเนินงานตามกลุ่มภารกิจ
ใหม่ภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ ดังนี้  (๑) กลุ่มวิจัย วทน. เพ่ือสร้างขีดความสามารถการพัฒนา
เทคโนโลยีให้อยู่ในระดับแนวหน้า และสร้างความเข้มแข็งในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศด้วย วทน. ใน ๖ สาขาเทคโนโลยีหลัก (pillars) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Bioscience and Biotechnology), เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม (Materials and Engineering Technology), 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (Electronics & Information Technology), นาโนศาสตร์ และนาโน
เทคโนโลยี (Nanoscience and Nanotechnology), เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) และงานตาม
วาระแห่งชาติ (Agenda Based) รวมถึงการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(National S&T Infrastructure) และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure)  
(๒) กลุ่มบริหาร Research Development Innovation (RDI) เพ่ือบริหารวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้ตอบสนอง 
ต่อประเด็นที่เป็นวาระแห่งชาติ (๓) กลุ่มสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมบนฐานการสร้างนวัตกรรม (๔) กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถ
เกษตรชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มาแก้ไขปัญหาระดับ
ท้องถิ่น (๕) กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม บริหารจัดการเขตนวัตกรรมของประเทศ ได้แก่ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และเขตนวัตกรรมเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน (๖) กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย เพ่ือพัฒนา
และสร้างเสริมบุคลากรวิจัยของประเทศในทุกระดับ และ (๗) กลุ่มบริหาร สนับสนุน และ Shared services 
บริหารงานตามภารกิจหลักขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน  

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวทช. มีแผนงบประมาณรายจ่าย จ านวน 
๙,๗๒๒ ล้านบาท แยกเป็นรายจ่ายค่าบุคลากร ๒,๔๘๐ ล้านบาท รายจ่ายเพ่ือการด าเนินงาน ๕,๓๒๕ ล้านบาท 
และรายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๙๑๗ ล้านบาท นอกจากนี้  ยังมีแผนงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือการลงทุนในบริษัทร่วมทุน หน่วยบริการ Holding Company และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ๒๐๐ ล้านบาท และ
รายจ่ายส ารองฉุกเฉิน ๒๕๐ ล้านบาท รายจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ ๔๕๖ ล้านบาท โดยคาดการณ์รายรับจากการด าเนินงาน
ของ สวทช. จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท และมีแผนอัตราก าลังคนในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓,๒๕๐ คน  

ทั้งนี้  สวทช. ได้ก าหนดตัวชี้วัด ตาม Balanced Score Card (BSC) จ านวน ๖ 
ตัวชี้วัด ดังนี้ (๑) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๘ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  

(๒) การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) (๓) สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย  
(๔) ร้อยละของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ (๕) การปรับ สวทช. เข้าสู่ โครงสร้างกระทรวงใหม่   
และ (๖) ความสามารถขององค์กรในการบริหาร ก ากับและประเมินผลที่สอดคล้องกับระบบใหม่กระทรวงใหม่  
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม อนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีเสนอ 

๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓.๒.๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๓  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ กวทช. 

ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐ (๓) ได้ก าหนดให้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานต่อ กวทช. เป็นประจ าทุก ๓ เดือน รวมทั้งกฎบัตร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบที่ก าหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานให้ กวทช. ทราบ
รายปีด้วยนั้น  

ในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการ
ประชุม  ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สรุปมีประเด็นรายงานให้ กวทช. 
ทราบ ดังนี้  

๑. การพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผน ประจ าปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. ทบทวนกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) กฎบัตร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. และ  
(๒) กฎบัตรส านักตรวจสอบภายใน 

๓. พิจารณาแนวทางในการสอบทานการประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

๔. รายงานผลการให้ค าปรึกษา การใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรมของหน่วยงานที่ได้รับทุนจากฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรม
วิจัย (CPM)  

จึงขอเสนอที่ประชุมเ พ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 
อนุกรรมการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๙ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๒.๒  การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบฯ ได้รับมอบหมายจาก กวทช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานของ สวทช. ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส โดยได้ก าหนดภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ และให้มีการทบทวนกฎบัตรฯ ดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีนั้น 

 ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงและเพ่ิมเติมถ้อยค ากฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
ให้มีความชัดเจนและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ที่ประชุมเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามท่ีเสนอ 

๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๓.๔ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๓.๕ การแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งบริหารระดับสูง (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม 

๒๕๖๐ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของ สวทช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง สวทช. ด าเนินการในคลัสเตอร์มุ่งเน้น ๕ คลัสเตอร์ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๑๐ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  

ได้แก่ (๑) คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (๒) คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ (๓) คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(๔) คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ และ (๕) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และมุ่งเน้นที่จะด าเนินการ   
เพ่ือสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ใน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) อาหารเพ่ืออนาคต (๒) ระบบ
ขนส่งสมัยใหม่ (๓) การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (๔) เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ และ  
(๕) นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรยั่งยืน  ตลอดจนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform 
Technology) ที่ส าคัญในอนาคต ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีชีวภาพ (๒) เทคโนโลยีวัสดุ (๓) เทคโนโลยีดิจิทัล 
และ (๔) เทคโนโลยีนาโน รวมถึงการควบรวมเทคโนโลยีหลากหลายสาขาภายใต้เทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ 
(Integrated Technology Platform) ใน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) Sensors (๒) High-Performance Computing & 
Data Analytics และ (๓) Bio-based materials เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่
การใช้ประโยชน์ในอนาคต นอกจากนี้ สวทช. ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกการส่งมอบ เพ่ือผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้น ตลอดจนด าเนินงานตาม
พันธกิจเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ อาทิ การพัฒนาก าลังคน และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  โดยในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑) และให้น าเสนอที่ประชุม กวทช. รับทราบต่อไป 
โดยรายงานผลการด าเนินงานประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ (ผลการด าเนินงานตาม BSC, ผลปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการที่เสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส านักงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียนประจ าปี ๒๕๖๑) 

๒. รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

(ตุลาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ –

มิถุนายน ๒๕๖๑) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมทุนของ สวทช. 
      (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๑๑ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการสอบข้อเท็จจริงตามค าสั่ง
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลับ ที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามที่น าเสนอ และมอบให้ สวทช. ด าเนินการทบทวนในประเด็นต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ 
น าเสนอ  

นายรัชพลฯ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนที่ประชุมว่า  
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี โดยฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินงานตามมติที่ประชุม กวทช.  
ดังนี้ 

๑. ทบทวนขั้นตอนและท าความเข้าใจในการบริหารเครือข่ายกับ ABAC  
ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดด าเนินการถูกต้องตามบันทึกข้อตกลง  โดยเงินส่วนที่เหลือ ABAC ไม่ประสงค์จะขอเบิก และ 
ABAC ไดแ้สดงความประสงค์ขอยุติ บันทึกข้อตกลง 

๒. ทบทวนบันทึกข้อตกลง และกระบวนการบริหารเครือข่าย ITAP – ABAC โดยได้ 
ปรับข้อความใหม้ีความชัดเจน ส าหรับการท าบันทึกข้อตกลงโอกาสต่อไป 

๓. ก าหนดให้มีการทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความต้องการจากผู้ประกอบการ
ในลักษณะกลุ่ม หากหัวข้อใดที่ไม่จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในการน าเทคโนโลยีไปใช้กับผู้ประกอบการแต่ละราย 
ให้พิจารณาแนวทางการสนับสนุนในรูปแบบ platform  

๔. ปรับปรุงการท างานในขั้นตอนการประเมินเบื้องต้น การตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้เชี่ยวชาญ  การติดตามการจัดท าข้อเสนอโครงการ และการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ รวมทั้งเพ่ิมเติม
กระบวนการทวนสอบการเรียนรู้และทักษะของที่ปรึกษาเทคโนโลยี  

๕. ก าหนดให้มีการแจ้งโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนขออนุมัติโครงการ 
๖. ก าหนดแนวทางประเมินความสามารถของที่ปรึกษาเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบ 

โดยให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติในการรับที่ปรึกษาเทคโนโลยีใหม่อย่างเข้มงวด ก าหนดพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยสอนงาน  
จัดให้มีการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติงานจริง และได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการในการควบคุมการ
ท าหน้าที่ของที่ปรึกษาเทคโนโลยี ในกลุ่มหรือเครือข่าย จากนั้นประเมินผลการท างานเทียบกับแผนงานรายบุคคล  
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาที่ปรึกษาเทคโนโลยีใหม่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. ก าหนดให้การประเมินโครงการฯ โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรม ทั้งในขั้นตอนการอนุมัติโครงการการติดตามโครงการและการ
ประเมินผลโครงการ  

๘. ก าหนดให้มีผู้พิจารณาโครงการเพ่ิมเติม โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรม และก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้ชัดเจนและลดปัญหาที่จะเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๑๒ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบรายละเอียดแนวทางการทบทวนและปรับปรุง 
การด าเนินงานของโปรแกรม ITAP รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบแนวทางการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานของโปรแกรม ITAP 
ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   
๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

 ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
 นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช. 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒  เอกสารเผยแพร่ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ได้จัดเอกสารเผยแพร่ 

จ านวน ๔ รายการ คือ (๑) หนังสือผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒) หนังสือบัญชี
นวัตกรรมไทย  โดยส านักงบประมาณ ฉบับรวมเล่ม (เดือนกันยายน ๒๕๖๐ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) (๓) รายงาน
ประจ าปี ๒๕๖๐ สวทช. และ (๔) เอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ  
ครั้งที่ ๑๕ (The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness : APCG2018) 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓  สรุปข่าว สวทช. ประจ าเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจ าเดือน

มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓๘ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จ านวน ๕๕ ข่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๕๐ น. 

นางสาวกรัณฑรัตน์  นาขวา 
นางสาวณัฐธยาน์  แพทย์หลักฟ้า 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                            หน้า ๑๓ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
          

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
โดยไม่มีการแก้ไข 

  

๓.๑ การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. และพิจารณา
แผนการด าเนินงานและงบประมาณ สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.๑.๑ แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 
 
 
 
๓.๑.๒ แผนการด าเนินงานและงบประมาณของ 

สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 
 เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช.  

ฉบับทบทวน ๖.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๖ ตามที่เสนอ และให้ สวทช. รับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการ 

 อนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่เสนอ 

 

 
 

 ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์         
ฉบับทบทวน ๖.๒ 

 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ      

 
  
 
 ผพว. 
 

๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ และการทบทวนกฎบัตร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                            หน้า ๑๔ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
          

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๓.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ  
ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๒.๓  การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รับทราบ 
 
 

 เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามท่ีเสนอ 

๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๓.๔ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๓.๕ การแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งบริหาร  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) 

 รับทราบ   



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ (รับรอง)                            หน้า ๑๕ จาก ๑๕ 
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
          

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทร่วมทุนของ สวทช. 
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานของโปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

 รับทราบ   

๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ 
อาคาร สวทช. โยธ ี

 ฝ่ายเลขานุการฯ 

 


