
รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๑ จาก ๑๘ 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

     

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ 
๒. นายสรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  รองประธานกรรมการ  
๓. นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส  กรรมการ 
๔. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์   กรรมการ 
๕. นายประสงค์  พูนธเนศ   กรรมการ 
๖. นางบุษยา   มาทแล็ง   กรรมการ 
๗. นายสุวิทย์   แซ่เตีย   กรรมการ 
๘. นายปิยะมิตร   ศรีธรา   กรรมการ 
๙. นายประเสริฐ   เอ้ือวรากุล   กรรมการ 
๑๐. นายศุภชัย   ปทุมนากุล   กรรมการ 
๑๑. นายเข็มชัย   ชุติวงศ์   กรรมการ 
๑๒. นายสุวิทย์   วิบุลผลประเสริฐ   กรรมการ 
๑๓. นายชาติศิริ  โสภณพนิช   กรรมการ 
๑๔. นายวีระชัย  เชาว์ชาญกิจ   กรรมการ 
๑๕. นายกลินท์   สารสิน   กรรมการ 
๑๖. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส   กรรมการ 
๑๗. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล     

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม      
๑. นายชูศักดิ์  ลิ่มสกุล 
๒. นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ 
๓. นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์  



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๒ จาก ๑๘ 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๔. นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร 
๕. นายประวิทย์   ประกฤตศรี  
๖. นายประพันธ์  เจริญประวัติ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสุวรรณี ค าม่ัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๒. นายทรงพล  มั่นคงสุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๓. นางสาววีรกา  มุทิตาภรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ 
๔. นายกิรัณ  มุ่งถ่ิน กระทรวงการต่างประเทศ 
๕. นางสาวสราญจิตต์ ศรีศกุน กระทรวงการต่างประเทศ 
๖. นางสาวสุทธิรา  แซ่ลี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๗. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๘. นางวิไลพร  เจตนจันทร์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
๙. นายวรวัฒน์  พิทยศิริ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๑๐. นางสาวลัดดา  ไหลเวชพิทยา บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 
๑๑. นางสาวกาญจนา  วานิชกร ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๑๒. นายไพรัช  ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๑๓. นายหริส สูตะบุตร ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๔. นายกอปร กฤตยากีรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๕. นางสาวมรกต  ตันติเจริญ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๖. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๗. นางชัชนาถ   เทพธรานนท์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๘. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๙. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๐. นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๑. นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๒. นางสาววิราภรณ์  มงคลไชยสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๓. นางฐิตาภา  สมิตินนท์   ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๔. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๕. นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๖. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๗. นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๘. นางพัชรียา  กุลานุช ส านักงานกลาง สวทช. 
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๒๙. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๐. นายเฉลิมพล  ตู้จินดา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๑. นางสุณี มากวิสัย ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๒. นายพิชกร  สุนทรารักษ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๓. นางสาวกรัณฑรัตน์ นาขวา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๔. นางธัญพร หัตถสิงห์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๕. นางณภัทรธมนต์  ภูวศิษฎ์เบญจภา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๖. นางสาวปัทมาพร  ประชุมรัตน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๗. นางกัณญา  สิทธิ์สงวน ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๘. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๙. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๐. นางสาวธัญญวันต์  วิภาตะวณิช ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๑. นางสุปราณี  บุญวงษ ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๒. นางสาวจุฑารัตน์  เชยชม ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๓. นางประสานสุข ชุนถนอม ส านักงานกลาง สวทช 
๔๔. นางสาวณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๕. นางสาวมนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๖. นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๔๗. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๔๘. นางสาวอลิสา  คงทน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๔๙. นายชูชาติ  หฤไชยะศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๕๐. นายกริช  นาสิงห์ขันธุ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๕๑. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๖๒ ที่ประชุมได้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. ทดแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระ 
การด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ โดย กวทช. ชุดนี้ มีวาระด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าความหลากหลายในประสบการณ์ของ กวทช. แต่ละท่านจะน ามาสู่การผลักดันนโยบายการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไป   

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ กวทช. ชุดเดิมพิจารณา โดยได้ครบก าหนด 
การพิจารณาแจ้งรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งไม่มีกรรมการขอแก้ไข จึงขอเสนอ 
ที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องประเด็นเสวนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓.๑ แพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI for Thai 

นางสาวอลิสาฯ รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(ศอ.) เรียนที่ประชุมว่า ศอ. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI for Thai เพ่ือให้บริการ
เทคโนโลยีด้าน AI กับประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษา รวมถึงนักพัฒนาได้ใช้ประโยชน์ โดย ศอ. ได้เปิดตัว
แพลตฟอร์ม AI for Thai ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค (NECTEC ACE) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๖๒  ทั้งนี้  ขอให้นายชูชาติฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  

นายชูชาติฯ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศอ. ได้รายงานความก้าวหน้าของ
แพลตฟอร์ม AI for Thai ที่เปิดให้บริการบนเว็บไซต์ ด้วยเห็นว่าเทคโนโลยี AI จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศ 
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการให้ประเทศใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือเข้าสู่ Smart Thailand โดยการ
พัฒนาเทคโนโลยีนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์  โดยช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 
ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยปรับปรุงการท าธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยหน่วยงานแรกที่เริ่มมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ คือ กลุ่มธนาคาร เพราะต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ซึ่งเทคโนโลยี  
Big Data และ AI เป็นหัวใจส าคัญในการท าให้เกิด Digital Transformation อย่างไรก็ตาม ในการจัดอันดับ
ความสามารถด้าน AI ตามความพร้อมของการใช้ AI ในภาครัฐ พบว่า ประเทศไทยอยู่ ในอันดับที่  ๕๖ 
นอกเหนือจากนี้ จากการผลการส ารวจล่าสุดซึ่งจัดท าโดย IDC พบว่าประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้าน Data 
Scientist ท าให้หน่วยงานภาคเอกชนต้องใช้งานโซลูชั่นจากต่างประเทศ เพราะไม่มีผู้ประกอบการไทยให้บริการ 
ดังนั้น  ภาคเอกชนจึงต้องการความร่วมมือจากภาครัฐในการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว 

ปัจจุบัน ตลาด AI ผูกกับ Cloud เพราะจ าเป็นต้องใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้
เห็นศักยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง ซึ่งผู้ให้บริการรายใหญ่ของโลก ๔ ราย ได้แก่ Google Cloud, Microsoft Azure, 
Amazon Web Services และ IBM Cloud ล้วนมีการให้บริการ AI และ Cloud ควบคู่กัน และในตลาดประเทศไทย 
Huawei Cloud เริ่มให้บริการเชิงรุกมากขึ้น โดยจัดตั้ง Open Lab ซึ่งมี Use cases จากภาครัฐจ านวนมาก 
รูปแบบการให้บริการ AI จะคล้ายกับการให้บริการ Software as a Service (SaaS) ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
กล่าวคือ AI เป็นการให้บริการแบบ AI as a Service (AIaaS) ผ่าน Cloud เช่น การจับภาพป้ายทะเบียนรถส่งผ่าน 
Cloud แล้ว AI แปลเป็นตัวอักษร การวิเคราะห์ความรู้สึกของคนในเชิงบวกหรือลบจากโซเชียลมีเดีย ซึ่ง AI  
จะประมวลผลแทนมนุษย์ เพ่ือตอบว่าความรู้สึกของคนเป็นบวกหรือลบในเรื่องอะไรบ้าง  โดย AI สามารถท างาน 
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ที่มีปริมาณมาก รวมทั้งงานที่มีความถี่ในเรื่องเดิม ๆ ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีข้อจ ากัด นอกจากนั้น AI สามารถถอด
และวิเคราะห์เสียงพูดเป็นข้อความ โดย AI for Thai สามารถถอดเสียงพูดได้ถูกต้องมากถึงร้อยละ ๘๗ ซึ่งถือว่ามี
ประสิทธิภาพดีกว่าการถอดเสียงพูดของ Google ปัจจุบันแพลตฟอร์ม AI for Thai ให้บริการ ๓ ด้าน ได้แก่ ภาษา
ซึ่งเน้นภาษาไทย การวิเคราะห์รูปภาพและวิดีโอ และการสนทนา โดยมีแพลตฟอร์มที่ช่วยพัฒนา Chatbot ซึ่งเป็น
บริการที่ครบถ้วนคล้ายกับบริการของ Google และ Amazon แต่ AI for Thai เน้นภาษาไทยที่ เป็นจุดแข็ง  
โดยพยายามชูประเด็น AI สัญชาติไทย เช่นสามารถท าการวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความภาษาไทยได้ ในขณะที่  
ผู้ให้บริการจากต่างประเทศรายอ่ืนยังไม่สามารถท าได้  

จากประสบการณ์ของ ศอ. พบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการ AI ที่เป็นภาษาไทย
มากขึ้น และมีผู้ประกอบการท า Chatbot จ านวนมาก แต่ Chatbot นั้นยังไม่สามารถเข้าใจภาษาในเชิงลึก 
(Natural Language Understanding) เพราะส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural 
Language Processing) เท่านั้น  ในขณะที่ผู้ประกอบการอีกจ านวนหนึ่งต้องการพัฒนา Service Chatbot  
ที่สามารถพูดภาษาไทยได้ นอกจากนั้น บริษัทต่างประเทศที่ให้บริการ AI Service ก็ต้องการพัฒนาบริการของตน
ให้ตอบสนองต่อภาษาไทยได้ดีขึ้น  ดังนั้น แผนงานที่จะด าเนินการต่อไป คือ การท า AI Model ที่รู้จักประเทศไทย
ในเชิงลึก เช่น การบอกชื่ออาหารไทยจากรูปถ่าย การวิเคราะห์อารมณ์จากข้อความภาษาไทย การวิเคราะห์ 
ป้ายจราจร และการวิเคราะห์หาเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ไข่พยาธิในอุจจาระ เชื้อมาลาเรีย และจุลสาหร่ายในน้ า เป็นต้น  
AI for Thai มีเป้าหมายเพ่ือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของประเทศที่ช่วยขับเคลื่อน Thailand 4.0 
อันจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างและถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และนักพัฒนาในประเทศไทย พร้อมไปกับการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ AI ในประเทศไทย 
ซึ่งประกอบด้วย Key Player ได้แก่ ผู้เก็บข้อมูลและเนื้อหา เช่น Pantip, Google, Facebook และข้อมูลเปิด
ภาครัฐ ผู้พัฒนาเทคโนโลยี เช่น ศอ. มหาวิทยาลัย และบริษัทเทคโนโลยี ผู้ให้บริการฝึกอบรม เช่น Career for 
the Future Academy ของ สวทช. มหาวิทยาลัย และสถาบันฝึกอบรม และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเป็น 
Software solution แล้วให้บริการเป็น Software as a Service และผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า ซึ่งก็คือประชาชนทั่วไป  

ส าหรับแพลตฟอร์ม AI for Thai นั้น ตั้งแต่เปิดตัวได้ ๕๙ วัน มีผู้ลงทะเบียนแล้ว
จ านวน ๑,๒๕๓ คน ในจ านวนนี้ มีผู้ใช้ที่ใช้งานต่อเนื่องจ านวน ๕๙๘ คน โดยบริการที่มีการใช้งานมากที่สุด คือ  
การวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความภาษาไทย ซึ่งได้รับค าขอใช้บริการมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ครั้ง เนื่องจากไม่มี
บริการจากผู้ให้บริการต่างประเทศ หลังจากนี้ ศอ. จะวิจัยและพัฒนา Module ที่เป็นความต้องการของ
อุตสาหกรรมและผู้ใช้ เพ่ือเพ่ิมบริการ APIs และจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Hackathon รวมทั้งการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้บริการ API โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณ
จากกองทุนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือขยายผลการใช้งาน ระยะเวลาโครงการ ๓ ปี โดยมีเป้าหมายให้เกิด
การใช้งาน AI จริงในประเทศ มีตัวชี้วัด คือ การเป็นทางเลือกหนึ่งของประเทศ ให้ประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้  
และน า AI ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน และขอความเห็น 
ในประเด็นแนวทางการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ 
ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสมาคมต่าง ๆ  
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ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ ศอ. สวทช. สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตอบโจทย์การใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
ในภาคธุรกิจและเอกชน ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต การให้บริการและในภาครัฐและประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. AI for Thai มีความได้เปรียบด้านภาษาไทยและการวิเคราะห์ความรู้สึก จึงควร 

น ามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ เช่น อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ โดยอาจท าเป็น Area-based เพ่ือให้เกิด use case  
โดยในระยะแรกอาจพิจารณาเน้นเรื่องการท่องเที่ยวในเมืองรอง การเคลื่อนย้ายคน
และโลจิสติกส์บริเวณชายแดน ทั้งนี้ ศอ. ควรออกแบบระบบให้ใช้งานได้ง่ายและ
สะดวก ซึ่งเมื่อเกิด use case แล้วสามารถใช้กลไกการขยายผลผ่าน Young 
Entrepreneur Chamber of Commerce ของหอการค้าไทย ซึ่งเป็นเครือข่าย
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดได้  

๒. การประยุกต์ใช้ AI ทางการแพทย์ ซึ่งเริ่มมีการน ามาใช้มากขึ้น เช่น การเชื่อมโยง
ข้อมูลสุขภาพกับการประกัน การวินิจฉัยโรคจากภาพเพ่ือให้ AI เรียนรู้และ
วิเคราะห์ร่วมกับแพทย์ การวิเคราะห์ความรู้สึกของคนไข้ต่อการบริการของ
โรงพยาบาลเพ่ือน ามาปรับการให้บริการ ซึ่งในบางเรื่อง AI สามารถท าได้ดีกว่า
แพทย์ เช่น การวิเคราะห์พยาธิวิทยา และการอ่านฟิล์มเอกซเรย์ เนื่องจาก AI 
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ เหนื่อยล้า ประมวลผลไม่ผิดพลาด  
นับจ านวนได้แม่นย า และเรียงล าดับของฟิล์มได้ เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม  
ควรค านึงถึงความสามารถในการแข่งขันกับเทคโนโลยีของต่างประเทศด้วย 
เนื่องจากต่างประเทศมีการเก็บข้อมูลที่เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ท าให้ผลการ
วิเคราะห์มีความแม่นย ามากกว่า ซึ่งท้ายที่สุดประเทศไทยอาจต้องซื้อเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศมาใช้  ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเลือกศึกษาวิจัยและพัฒนาในเรื่อง 
ที่ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ หรือโรคที่มีอัตราการเกิดสูงในประเทศไทย 
เช่น โรคติดเชื้อที่เกิดเฉพาะในประเทศไทย มะเร็งศีรษะและล าคอ เป็นต้น 

๓. สวทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานระดับชาติ ควรจัดท ากลยุทธ์ AI ระดับชาติ  
โดยต้องทราบว่าใครท าอะไร ที่ไหน มีกลไกอย่างไรให้เกิดการท างานร่วมกัน 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์จริง โดยรวมงาน
ของ ศอ. ที่เป็นแพลตฟอร์ม และการประยุกต์ใช้ของหน่วยงานอ่ืนเข้าไว้ด้วยกัน  
ในลักษณะการท างานแบบ Consortium ขนาดใหญ่ระดับชาติ เพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
การจัดท ากลยุทธ์ AI ระดับชาตินี้จะเป็นการขับเคลื่อน AI ให้ภาคประชาชน 
นักศึกษา และนักพัฒนาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ โดยอาจขยายผล AI as a Service 
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และใช้ AI เข้าไปช่วยยกระดับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (AI for BCG)  

๔. ขอให้ สวทช. ท าวิดีโอขนาดสั้น ๓ นาที เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือรับทราบ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานและน าไปขยายผลต่อไป  

ที่ประชุมรับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
๔.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

๔.๑.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี 

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช.  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒  ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขึ้นใหม่  โดยให้มีอ านาจหน้าที่และวาระในการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
พ.ศ. ๒๕๔๓  และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. นายทศพร   ศิริสัมพันธ์   เป็น ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เป็น รองประธานอนุกรรมการ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๓. นายประพันธ์   เจริญประวัติ   เป็น อนุกรรมการ 
๔. นายวีระชัย   เชาว์ชาญกิจ   เป็น อนุกรรมการ 
๕. นายพิชัย   ถิ่นสันติสุข   เป็น อนุกรรมการ 
๖. นายกอปร   กฤตยากีรณ   เป็น อนุกรรมการ 
๗. นายเข็มชัย   ชุติวงศ ์   เป็น อนุกรรมการ 

 
 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๘ จาก ๑๘ 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๘. รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ที่รับผิดชอบด้านการเงินและการบัญชี  เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ 

๙. ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบตามที่
เสนอ และมีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการ
บริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔.๑.๒  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช.  

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล และได้มีค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ 
ชุดดังกล่าวได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่ โดยให้มีอ านาจหน้าที่และวาระในการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ .ศ. ๒๕๕๘  โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ    เป็น ประธานอนุกรรมการ 

๒. นายประเสริฐ   เอ้ือวรากุล   เป็น อนุกรรมการ  
๓. นายชูศักดิ์   ลิ่มสกุล   เป็น อนุกรรมการ  
๔. นายโอภาส   เขียววิชัย   เป็น อนุกรรมการ 
๕. นางยุพา   บัวธรา   เป็น อนุกรรมการ 
๖. นายธีราวุฒิ   คงปรีชา   เป็น อนุกรรมการ 
๗. นายมนูญ   สรรค์คุณากร  เป็น อนุกรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรม 

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ   เป็น อนุกรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะ 

และวัสดุแห่งชาติ    เป็น อนุกรรมการ 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๙ จาก ๑๘ 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๑๐. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   เป็น อนุกรรมการ 

๑๑. ผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  เป็น อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี  เป็น อนุกรรมการ 
๑๓. ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ  

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน 
และพนักงานโครงการ   เป็น อนุกรรมการ 

๑๔. ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ  
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน 
และพนักงานโครงการ   เป็น อนุกรรมการ 

๑๕. นายกสโมสรส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ   เป็น อนุกรรมการ 

๑๖. รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคล  เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล วาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ และให้มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔.๑.๓  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช.  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และได้มีค าสั่งคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าวจะปฏิบัติงานครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   
ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้นใหม่ ซึ่งมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี   
มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๑๐ จาก ๑๘ 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

องค์ประกอบ 
๑. นายอาชว์  เตาลานนท์    เป็น  ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ   เป็น  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายยงยุทธ  ยุทธวงศ ์   เป็น  อนุกรรมการ 
๔. นายกอปร  กฤตยากีรณ    เป็น  อนุกรรมการ 
๕. นายหริส  สูตะบุตร    เป็น  อนุกรรมการ 
๖. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล   เป็น  อนุกรรมการ 
๗. นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา   เป็น  อนุกรรมการ 
๘. รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ที่รับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง   เป็น  อนุกรรมการและ

เลขานุการ 
๙. ผู้อ านวยการฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร  เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่  
๑. เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ต่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๒. ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

๓. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ ต่อคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มอบหมาย 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้เพ่ิมนายประพันธ์  

เจริญประวัติ เป็นอนุกรรมการอีกท่านหนึ่งด้วย  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ วาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบ 
และอ านาจหน้าที่ตามท่ีเสนอ  ทั้งนี้ ให้เพิ่มนายประพันธ์  เจริญประวัติ เป็นอนุกรรมการอีกท่านหนึ่งด้วย  

 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๑๑ จาก ๑๘ 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๔.๑.๔ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
 ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และได้มีค าสั่ง
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ  
ชุดดังกล่าวจะปฏิบัติงานครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยให้มี
อ านาจหน้าที่และวาระในการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. นายอาชว์  เตาลานนท์ เป็น  ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ เป็น  อนุกรรมการ 
๓. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ เป็น  อนุกรรมการ 
๔. นายโกศัลย์   คูส าราญ เป็น  อนุกรรมการ 
๕. นางพรสิริ   ปุณเกษม เป็น  อนุกรรมการ 
๖. หัวหน้าส านักตรวจสอบภายใน 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็น  เลขานุการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ และมีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๑๒ จาก ๑๘ 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๔.๒ ผลการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๔.๓ การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๔.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอถอน 

๔.๕ การพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การจ่ายเงินเพิ่ม
พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ –  

กันยายน ๒๕๖๒) 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า การด าเนินงานของ สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) มีผลการด าเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) 
โดยผลสรุปคะแนนรวม ได้ ๙๙.๖๖ คะแนน โดยได้น าเสนอภาพรวมผลงานของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ประกอบด้วย (๑) การถ่ายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตให้ใช้สิทธิ (๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (๓) การยกระดับ
ความสามารถ Research & Development ของ SMEs (๔) การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ (๕) มูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคม (๖) รายได้จากการด าเนินงาน (๗) ค่าใช้จ่ายตามงบการเงิน และ (๘) รายได้ต่อค่าใช้จ่าย  

นอกจากนี้  นายณรงค์ฯ ได้น าเสนอตัวอย่างผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ,  
การสร้างธุรกิจให้แตกต่างด้วยนวัตกรรม, การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม, การพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงกระบวนการภายในและความสามารถองค์กร   จึงขอเสนอที่ประชุม
เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๑๓ จาก ๑๘ 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๕.๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑  
รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๔ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
ของ สวทช. (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๕.๕ รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทร่วมทุนของ สวทช.  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ สรุปข่าว สวทช. ประจ าเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๒  

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจ าเดือน
สิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๕๒ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จ านวน ๗๓ ข่าว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช. 

ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยจัดประชุมในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๑๔ จาก ๑๘ 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช. 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ที่ประชุมรับทราบ  

๖.๔ เอกสารเผยแพร่ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ได้จัดเอกสารเผยแพร่ 

จ านวน ๔ รายการ  ดังนี้ (๑) หนังสือ “น า SME ไทยก้าวไกลด้วยมิติใหม่แห่งนวัตกรรม” (๒) หนังสือ “วิทย์พลิก
ชีวิตเติมด้วยใจความรู้เทคโนโลยี” (๓) หนังสือ “นวัตกรรม 360 องศา เพ่ือความยั่งยืน” Thailand Tech Show 
2019 Innovation × Sustainability และ (๔) หนังสือ “ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” 

ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น. 
 

นางสาวกรัณฑรัตน์  นาขวา 
นางสาวณัฐธยาน์  แพทย์หลักฟ้า 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)          หน้า ๑๕ จาก ๑๘
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
          

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๒ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  รับทราบ   

๓.๑ แพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
AI for Thai 

 รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 ผศอ. 

๔.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
๔.๑.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร 
งานบุคคล 
 
 
 

 

 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระใน
การด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ 
และมีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อบังคับ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และ 
ฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล วาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบ
ตามท่ีเสนอ และให้มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ

 

 จัดท าค าสั่งฯ 
 เสนอประธานฯ ลงนามในค าสั่งฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 จัดท าค าสั่งฯ 
 เสนอประธานฯ ลงนามในค าสั่งฯ 

 
 
 

 

 ผอ.ฝ่ายกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผอ.ฝ่ายกฎหมาย 
 
 
 
 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)          หน้า ๑๖ จาก ๑๘
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
          

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

 
 

๔.๑.๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
 
 
 
๔.๑.๔ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ วาระในการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้เพิ่ม 
นายประพันธ์  เจริญประวัติ เป็นอนุกรรมการ 
อีกท่านหนึ่งด้วย  

 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วาระในการ
ด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ และมีอ านาจ
หน้าที่ตามความในข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
 

 จัดท าค าสั่งฯ 
 เสนอประธานฯ ลงนามในค าสั่งฯ 

 
 
 
 
 

 จัดท าค าสั่งฯ 
 เสนอประธานฯ ลงนามในค าสั่งฯ 

 
 

 ผอ.ฝ่ายกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 

 ผอ.ฝ่ายกฎหมาย 
 
 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)          หน้า ๑๗ จาก ๑๘
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
          

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๔.๒ ผลการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๔.๓ การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะ 
และวัสดุแห่งชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๔.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ขอถอน   

๔.๕ การพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ ปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเพ่ิม
พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) 

 รับทราบ   

๕.๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ และรายงานของผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 รับทราบ   



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ (รับรอง)          หน้า ๑๘ จาก ๑๘
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
          

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 รับทราบ   

๕.๔ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของ สวทช. 
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๕.๕ รายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริษัทร่วมทุนของ สวทช. (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 รับทราบ   

๖.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ 
อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 ฝ่ายเลขานุการฯ 

 
 

 


