
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

      

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระพงษ แพสุวรรณ 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ  

  (ทําหนาท่ีประธานวาระท่ี ๒ และ ๕.๓) 

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ  

๔. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ 

๕. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ กรรมการ  

๖. พลโท ถเกิงกานต   ศรีอําไพ กรรมการ 

๗. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๘. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๙. นายสมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

๑๐. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๑๑. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร กรรมการ 

๑๒. นายอาชว   เตาลานนท กรรมการ 

๑๓. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๔. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการ 

๑๕. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๖. นายเขมทัต สุคนธสิงห กรรมการ  

๑๗. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๘. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๙. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๑ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



 

รายนามผูไมเขาประชุม          

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

๒. นายลักษณ   วจนานวัช 

๓. นายโอฬาร   พิทักษ 

๔. นายอิสระ วองกุศลกิจ  

๕. นายชาติศิริ โสภณพนิช 

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวนฤมล  รัตนสุวรรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๓. นางสาวสุขุมาลย ชลการ สํานักงบประมาณ 

๔. นายชนินทร  เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๕. นายสุวิทย พูลศิลป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

๖. นายจิรพัชร เมธเศรษฐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๗. นายประวิทย  ประกฤตศรี สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๘. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๙. นางสาววิภาวี อองแสงคุณ บริษัท  น้ําตาลมิตรผล  จํากัด 

๑๐. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๑. นายไพรชั  ธัชยพงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นายเจนกฤษณ คณาธารณา สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางลดาวัลย  สันทรานันท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสาวอุษารัตน  บุนนาค สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๒ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



๒๕. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางศันสนีย  ฮวบสมบูรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นายนพดล  หอธิวงค สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางสาวเอมอร  อ่ิมเจริญ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวนิภา ประดิษฐเทียมผล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาวพิมลรัตน  คุมเสนียด สํานักงานกลาง สวทช 

๓๔. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวพิมพพิศา  ประนอมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวเกศรี  ลีลาศรบีรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาวพัชรี งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางสาวปทมาพร  ประชุมรัตน สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นายธัชวุทธิ ์ ศรีวิโรจนวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางสาวอาภรณ  โพธิ์พงศวิวัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางสาวแกวกาญจน มโนสุดประสิทธิ์ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นางณภัทรธมนต  ภูวศิษฎเบญจภา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๖. นางสาวสลิลภร  สืบสาววงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๗. นางสาววาทินี  มงคลลักษณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๘. นางสาวจุฬาลักษณ การสะสม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๙. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๐. นางสาวจีราภา  ปาระวนิชย สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๑. นายวีระวุฒิ  ฟุงรัตนตรัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๒. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช 

๕๓. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๔. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๕. นายชัชวาลย  โบสุวรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๕๖. นายสมวงษ  ตระกูลรุง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๕๗. นายชัยรัตน  อุทัยพิบูลย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๓ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



๕๘. นายพงษพิสิฐ  คุณยศยิ่ง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๕๙. นางสาวปุม  ปรีดากุล ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๖๐. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๖๑. นายสุธี  ผูเจริญชนะชัย  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๖๒. นางสาวรสรินทร  ทองหอย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๖๓. นางสาวบงกช  ซ่ีโฮ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๖๔. นางสาววรรณี  ฉินศิริกุล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๔๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายวีระพงษฯ รองประธานฯ เรียนใหท่ีประชุมทราบวา นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะประธานฯ ท่ีประชุม กวทช. และนายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและ

เลขานุการ ติดประชุมดวนกับรองนายกรฐัมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัย 

จึงมอบหมายใหตนทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมในชวงแรก โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘ แหงพระราช 

บัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔   

ท่ีประชุมรับทราบ 

ภายหลังจากนั้นนายพิเชฐฯ ในฐานะประธานฯ ท่ีประชุม กวทช. และนายทวีศักดิ์ฯ กรรมการ

และเลขานุการ ไดเขารวมประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระ โดยนายทวีศักดิ์ฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) และ สวทช. มีความรวมมือกันในการพัฒนาขีดความสามารถ 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพ้ืนท่ีอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยรังสิต อาทิ ความรวมมือในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (Food 

Innopolis @ Thailand Science Park) ซ่ึงเปนหนึ่งในซุปเปอรคลัสเตอรตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการ 

บูรณาการความรวมมือในเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาตอยอดองคความรูผานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

บุคลากรใหมีศักยภาพเปนท่ียอมรับ ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานสากล ในครั้งนี้ มธ. และ สวทช. ไดบรรลุขอตกลงท่ีจะรวมกัน

จัดต้ังศูนยสัตวทดลอง มธ.-สวทช. (TU-NSTDA Animal Facility) ข้ึนในพ้ืนท่ีของ มธ. ศูนยรังสิต เพ่ือเปน

โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การยกระดับคุณภาพสินคาไทย  

รวมไปถึงการรวมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร รวมถึงเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพ (Bioeconomy) ตามแนวทางขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเปาหมายใหม (S Curve) และประเทศไทย 

๔.๐ โดยเฉพาะในกลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness and  

Bio-Medicine) เพ่ือใหการใชสัตวทดลองสามารถรองรับงานวิจัยในดานดังกลาวไดมาตรฐานในระดับสากล

อยางตอเนื่อง  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๔ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



ในโอกาสนี้ มธ. และ สวทช. จึงขอใชโอกาสนี้จัดใหมีการลงนามขอตกลงความรวมมือสนับสนุน

การจัดตั้งศูนยสัตวทดลอง มธ.-สวทช. ข้ึน ซ่ึงภายหลังจากการลงนามบันทึกขอตกลงไดมีการถายภาพรวมกัน

เพ่ือเปนท่ีระลึก  

อนึ่ง ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณนายทวีศักดิ์ฯ ซ่ึงจะปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ สวทช. ครบวาระ

ในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่ีไดผลักดันงานของ สวทช. ใหมีความเจริญกาวหนาเปนลําดับ  และกลาว

ตอนรับนายณรงคฯ ซ่ึงเริ่มปฏิบัติงานวันแรกในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในฐานะผูอํานวยการ สวทช. 

พรอมนี้ประธานฯ ไดมอบกระเชาดอกไมใหกับท้ังสองทาน 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

นายณรงคฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการ

ประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว โดยครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ มีกรรมการรับรองโดยมีการแกไข จํานวน  

๑ ทาน และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ มีกรรมการรับรองโดยมีการแกไข จํานวน ๒ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ  

ไดปรับปรงุรายงานการประชมุเรียบรอยแลว  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ บทบาทและการมีสวนรวมของ สวทช. ในการขับเคล่ือน Food Innopolis @Thailand 

Science Park 

นายเจนกฤษณฯ ผูชวยผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีใหความ

เห็นชอบในการจัดตั้งโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เปนหนึ่งในซุปเปอรคลัสเตอรเพ่ือให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางของการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมอาหารท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงโดยกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีไดกําหนดใหระยะแรกของเมืองนวัตกรรมอาหารตั้งอยูท่ีอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

(Food Innopolis @ Thailand Science Park) นั้น วัตถุประสงคในการจัดตั้ง Food Innopolis @ 

Thailand Science Park ไดแก (๑) ดึงดูดบริษัทอาหารชั้นนําของโลก (๒) เปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Development and Innovation Hub) สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

และเปนแหลงจางงานบุคลากรวิจัย (๓) ยกระดับความสามารถ SMEs และบริษัทจัดตั้งใหม (Startup)  

ใหสามารถเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานอาหารระดับโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ และ (๔) ปรับเปลี่ยนโครงสราง

อุตสาหกรรมอาหารของไทยจากการผลิตสินคาและบริการท่ีใชแรงงานเขมขนมีมูลคาเพ่ิมต่ําไปสูสินคาและ

บริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางเขมขน  ในการนี้ สวทช. จึงได

กําหนดบทบาทและมีสวนรวมในการขับเคลื่อน Food Innopolis @ Thailand Science Park ดังนี้  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๕ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



๑. สวทช. โดยอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (TSP) ทําหนาท่ีเปนเจาบานของ Food 

Innopolis @ TSP ในการสนับสนุนขีดความสามารถนวัตกรรมอาหารของอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ประกอบไปดวย นักวิจัยท่ีเก่ียวของ จํานวน ๑๒๖ คน จาก ๒๑ หองปฏิบัติการวิจัยท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรม

อาหารของ ๔ ศูนยแหงชาติ นอกจากนี้ ยังมีกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในภาคเอกชนของศูนย

บริหารจัดการเทคโนโลยี รวมไปถึงหองปฏิบัติการของภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหารอีก  

๑๗ ราย และพันธมิตรในพ้ืนท่ีเดียวกันไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) และสถาบันเทคโนโลย ี

แหงเอเชีย (เอไอที) ท่ีพรอมจะดําเนินการวิจัยรวมกับเอกชนชั้นนําเพ่ือรวมกันพัฒนาพ้ืนท่ีของ มธ. และ 

เอไอที สวนท่ีติดกับอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย รวมถึงรวมกันพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติม 

เพ่ือรองรับภาคเอกชนดานอาหารตอไปในอนาคต    

๒. สวทช. ทําหนาท่ีเปน Flagship ให Food Innopolis @ TSP  โดยมุงท่ีจะบูรณาการ

และเชื่อมโยงความตองการของภาคอุตสาหกรรมมาสูการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร ผานกลไกท่ีเรียกวา 

“คลัสเตอรนวัตกรรมอาหาร” (Food Innovation Cluster) ซ่ึงมุงเนนการทํางานจากหลายภาคสวน  

มีคณะทํางาน และ Cluster manager ทําหนาท่ีขับเคลื่อนคลัสเตอรนวัตกรรมอาหารท่ีบูรณาการ  

และเชื่อมโยงท้ังดานวิจัยพัฒนา ถายทอดเทคโนโลยี พัฒนาคน และโครงสรางพ้ืนฐาน  โดยมีบทบาทในการ 

พัฒนาคอนซอรเทียม (Consortium) ท้ังในรูปแบบ Pre-competitive level consortium เพ่ือพัฒนา

เทคโนโลยีฐานและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับ “อาหารเพ่ืออนาคต” และ Innovation value chain 

consortium ในหวงโซคุณคาเดียวกันหรือจากตางอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหเชื่อมตอกันจนเกิด

ผลิตภัณฑหรือบริการในรูปแบบใหม โดยมีการทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 

นอกจากนี้  ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมอาหารโดยบูรณาการกลไกสนับสนุนตางๆ  ของพันธมิตรในคลัสเตอรนวัตกรรมอาหาร อาทิ 

การใหคําปรึกษาเทคโนโลยี การฝกอบรมเฉพาะทาง การวิเคราะหทดสอบและการออกแบบทางวิศวกรรม 

การสนับสนุนการเงินและภาษี การใหสิทธิเทคโนโลยี การจับคูธุรกิจระหวางผูมีโจทยกับผูมีโซลูชั่น รวมถึง

การรวมวิจัยและรับจางวิจัย เปนตน      

จึงขอเสนอท่ีประชุม (๑) เพ่ือทราบบทบาทและแนวทางของ สวทช. ในการขับเคลื่อน 

Food Innopolis @ TSP และ (๒) ขอคําแนะนําจาก กวทช. เพ่ือนําไปพัฒนาการดําเนินงานตอไป และ

ขอเสนอแนะในบทบาทของ สวทช. สําหรับการขับเคลื่อน Food Innopolis @ Thailand Science Park 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา เรื่อง Food Innopolis ถือวาเปน 

flagship ของ สวทช. แตภาคเอกชนยังมีสวนรวมนอย และควรมีการทํางานรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

เพราะมีหนวยงานในสังกัดท่ีเก่ียวของอยูจํานวนมาก  ซ่ึงจะตองมีการนําเขามาบูรณาการรวมกัน   

ประธานฯ ไดชี้แจงวา ไดมีการทํางานรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหารจะมาใชสถานท่ีของ 

Food Innopolis และไดมีการหารือเรื่อง food design นอกเหนือจาก food research และไดเชิญ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมเขามารวมดวย 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๖ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ไดสอบถามวา กอนท่ีจะดําเนินการเรื่อง Food 

Innopolis ไดมีการศึกษาขอมูล EcoSystem ของ Food Industry ในประเทศไทยหรือไม โดยเฉพาะ 

major player ท่ีอยูในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะเปนกลุม high value added ในระยะยาว เชน กลุมอาหาร

สําหรับผูสูงอายุ  กลุมความสวยความงามท่ีเนนอาหารเพ่ือสุขภาพ วามี direction ในการพัฒนาเทคโนโลยี

อยางไรบาง  ดังนั้น  จึงอยากให map expected technology และ industry และแนวคิดของ player 

ซ่ึง สวทช. ควรท่ีจะมีขอมูลดังกลาว  ท้ังนี้ นายเจนกฤษณฯ ไดชี้แจงวา ตอนนี้ไดมีการหารือกับหนวยงาน

ตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือจะดูทิศทางในอนาคตจึงไดกําหนดออกมาเปน ๓ ระยะ ซ่ึงในสวนของ สวทช. ไดมีการ

พัฒนาแผนการดําเนินงาน ๕ ป ไดพิจารณาจุดแข็งและโอกาสท่ีจะใหเกิดการพัฒนาเปนโปรแกรมตางๆ 

นอกจากนี้ ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ไดตั้งเปาหมายไวจะมี Stakeholder ๔ กลุม คือ (๑) กลุมบริษัท

ขนาดใหญภายในประเทศไทยท่ีทําเรื่องอาหาร  ซ่ึงไดมีการลงนามรวมกันไปแลว ๑๔ บริษัท นอกจากนี้  

ยังมีบริษัทท่ีเก่ียวของกับอาหารท่ีอยูในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยประมาณ ๑๐ บริษัท (๒) กลุม

Multi national company (๓) กลุม SMEs ดานอาหาร และ (๔)  กลุม  Food Startup  

นายเทวินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวาเรื่อง Food เปนหนึ่งใน Super 

Cluster ซ่ึงจะตองมีการทํางานท่ีเก่ียวของกันหลายดาน  ดังนั้น จะตองมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรหรือผลักดันการทํางานตางๆ ซ่ึงนาจะเปนบทบาทของ สวทช. หรือหนวยงานใด  

ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดมีการ set up โดยมีหลายหนวยงานเขามา

เก่ียวของ ซ่ึง management office จะอยูท่ี สวทน. ซ่ึงจะตองมีการทํางานแบบบูรณาการระหวางกระทรวง

ตางๆ และภาคเอกชนดวย   

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา จากท่ีประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เสนอวาในอนาคตจะอาศัย SMEs ถึง 50% ในการ

สรางรายได แตปญหาของ SMEs คือ ไมมีบุคลากรท่ีมีความรูท่ีจะนําเทคโนโลยีไปพัฒนาตอ  ดังนั้น สวทช. 

อาจจะเปนหนวยงานหลักในการชวยพัฒนาให SMEs เขมแข็ง ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ตอนนี้

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ มีโครงการตางๆ ท่ีสนับสนุน SMEs อยูเปนจํานวนมาก อนึ่ง นายณรงคฯ ไดชี้แจงวา 

ITAP ไดสงท่ีปรึกษาไปใหคําปรกึษากับผูประกอบการโดยตรง และหลังจากรับทราบปญหาแลวจะมีการหารือ

กับผูเชี่ยวชาญท่ีอยูใน สวทช. มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ ท่ีมีเครือขายอยูท่ัวประเทศ ซ่ึงใน ๒๕๕๙ 

นาจะไดไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ โครงการ และจะเพ่ิมข้ึนเปน ๓,๐๐๐ โครงการ อีกใน ๑ - ๒ ปขางหนา  

นางสาวดวงใจฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา  Food Innopolis เปนสวนหนึ่ง

ของ Super Cluster แต Focused Sector บางอยางไมสามารถขอสิทธิประโยชนจาก BOI ภายใต 

package innopolis ได และ package ของ Super Cluster จะหมดอายุภายในสิ้นปนี้  ดังนั้น  อาจจะตอง

มีการปรับเง่ือนไขตางๆ   

นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา Food Innopolis สิ่งท่ีจะตองให

ความสําคัญ คือ (๑) ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  (๒) การรับรองมาตรฐาน และ (๓) กฎ ระเบียบระหวาง

ประเทศท่ีเก่ียวของกับการสงออก ซ่ึงกฎหมายในประเทศควรตองสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศดวย   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๗ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนนิการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ แผนกลยุทธ สวทช. ฉบับท่ี ๖ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดเร่ิมกระบวนการจัดทํา

แผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที่ ๖ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธของ สวทช. 

(ผูบริหาร สวทช./ผูบริหารหนวยงานเฉพาะทาง/ผูเกี่ยวของตางๆ และฝายกลยุทธ) ตั้งแตป ๒๕๕๗ เพ่ือใหม่ันใจ

วา สวทช. มีเอกสารแผนกลยุทธที่ตอเนื่องเปนรูปธรรม ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

ซ่ึงเริ่มจากการทบทวนบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประเด็นทาทายตอประเทศไทย ยุทธศาสตรชาติ และกลไก

การพัฒนาประเทศ  จากนั้นไดดําเนินการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ

การสรางความเขมแข็งดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศบรรลุเปาหมาย อีกทั้งได

ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากที่ประชุม กวทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ และไดรับขอสังเกต และขอเสนอแนะของที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานของ สวทช. มาปรับปรุงและ

จัดทํา (ราง) แผนกลยุทธฯ นอกจากนี้ เม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สวทช. ไดเชิญชวนใหพนักงาน สวทช. 

มีสวนรวมในการปรับปรุง (ราง) แผนกลยุทธฯ ผานกระบวนการประชาพิจารณในรูปแบบการประชุมสัมมนา 

และการแสดงความคิดเห็นผานแบบสอบถามออนไลน ซึ่ง สวทช. ไดดําเนินการนําความคิดเห็นดังกลาวมา

ปรับปรุง (ราง) แผนกลยุทธฉบับท่ี ๖ ใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนแลว   

การทบทวนบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระดับโลก และประเด็นทาทายตอประเทศไทย 

ตลอดจนเปาหมายยุทธศาสตร และกลไกการพัฒนาประเทศ นําไปสูการวิเคราะห โอกาส ความทาทาย  

จุดแข็ง จุดออน และภารกิจท่ีสําคัญขางหนาของ สวทช. ในเรื่องการสรางความเขมแข็งงานวิจัยพ้ืนฐาน  

และสรางนวัตกรรมใหมๆ ไปสูการใชประโยชน ความรวมมือท่ีดีกับหนวยงานวิจัยอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศ 

การรับโจทยจากผูประกอบการ และทํางานรวมกับเอกชน การรวมขับเคลื่อนโครงการสําคัญของประชารัฐ 

ระบบนวัตกรรมของประเทศ และระบบการใหบริการเทคนิคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการนําไปสู

เปาหมาย สวทช. จะดําเนินการภายใต ๕ กลยุทธ 

กลยุทธท่ี ๑ : บูรณาการความสามารถท่ี สวทช. และพันธมิตรมีอยู เพ่ือทํางานดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ใหตอบโจทยท่ีสําคัญของ

ประเทศ  

กลยุทธท่ี ๒ : เรงสรางความเขาใจ การรับรู และการยอมรับในบทบาทและความสามารถ

ของ สวทช. กับหนวยงานพันธมิตรท้ังในและตางประเทศ 

กลยุทธท่ี ๓ : บริหารงานวิจัยครบวงจรตั้งแตรับโจทย ออกแบบ วิศวกรรม และทดสอบ 

ใหไดมาตรฐานพรอมใชงาน ไปจนถึงการใชประโยชน  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๘ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



กลยุทธท่ี ๔ : พัฒนามาตรการสนับสนุนรวมกับกลไกภาครัฐ ใหเปนประโยชนในการ

ขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ  

กลยุทธท่ี ๕ : ปรับกระบวนการทํางานใหสอดประสานตั้งแตนโยบายสูการปฏิบัติ รักษา

ระดับของความยืดหยุนคลองตัว ถูกตองโปรงใส ใหเปนจุดเดนของ สวทช.  

ในแผนกลยุทธฉบับท่ี ๖ มีการคัดเลือกประเด็นวิจัยมุงเนนท่ีจะดําเนินการเพ่ือสราง

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมใหเปนท่ีประจักษภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยจะเนนดําเนินการใน ๕ เรื่อง 

คือ (๑) เกษตรสมัยใหม (๒) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (๓) อาหารเพ่ืออนาคต (๔) การ

สรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดชวงชีวิต และ (๕) อุตสาหกรรมยานยนตและขนสงสมัยใหม 

และจะมีการผลักดันตอยอดผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนใน ๓ ดาน ประกอบดวย (๑) ดิจิ ทัล  

(๒) อิเล็กทรอนิกส หุนยนตและระบบอัตโนมัติ และ (๓) อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวระดับบน  

โดยมีโครงสรางกลไกสนับสนุนการผลักดันประเด็นมุงเนนคือการบริหารคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัยและ

โปรแกรมเทคโนโลยีฐาน  โดยการบริหารคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัยจะมุงเนนการเลือกใชและการพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการตอบโจทยของประเทศ โดยกําหนดคลัสเตอรมุงเนน ๕ คลัสเตอร ไดแก  

(๑) คลัสเตอรเกษตรและอาหาร (๒) คลัสเตอรพลังงานและสิ่งแวดลอม (๓) คลัสเตอรสุขภาพและการแพทย 

(๔) คลัสเตอรอุตสาหกรรมการผลิต และ (๕) คลัสเตอรทรัพยากรชีวภาพ   

โดยเปาหมายของ สวทช. ณ สิ้นแผนกลยุทธฉบับท่ี ๖ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ (๑) สราง

ผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง จนกอใหเกิดผลกระทบ

ตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคิดเปนมูลคาไมต่ํากวา ๕ เทาของคาใชจายเฉลี่ยตอปของ สวทช. ระหวาง

ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (๒) เพ่ิมการลงทุนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของภาคการผลิต ภาค

บริการ และภาคเกษตรกรรม คิดเปนมูลคาไมต่ํากวา ๒ เทาของการลงทุนฯ ป ๒๕๕๙ จึงขอเสนอท่ีประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที่ ๖ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานดาน วทน. โดยจะมีการยกเลิก

คณะกรรมการระดับชาติ ท่ี มีนายกรัฐมนตรี เปนประธานโดยตําแหน ง  จํ านวน ๒ คณะ ไดแก  

(๑) คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ และ (๒) คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แหงชาติ  เพ่ือจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายระบบวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานเพียงคณะเดียว โดยคณะกรรมการฯ จะทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ 

จัดการระบบการวิจัยใหม สงเสริมและสนับสนุนเรื่องกําลังคนดานการวิจัย จัดทําระบบงบประมาณดาน

วิทยาศาสตรเปน Program based budgeting จัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงปรับปรุงกฎหมายตางๆ  

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนมาลงทุนดาน วทน. เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น สวทช.  

ควรท่ีจะทบทวนแผนกลยุทธเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาวดวย   

นายอาชวฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สวทช. ควรจะเปนหนวยงานหลัก 

ท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน วทน. ของประเทศ ซ่ึงจะตองมีการทํางานท่ีสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๙ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



นายศักรินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา แผนกลยุทธของ สวทช. ฉบับท่ี ๖ 

มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ซ่ึงความ

คาดหวังระดับประเทศคอนขางสูงมาก แต Capability ของ สวทช. มีนอยกวาท่ีประเทศคาดหวัง   

โดยผลงานวิจัยสวนใหญจะอยูท่ีมหาวิทยาลัยประมาณ 93%  กระทรวงสาธารณสุข 2% และอยูท่ี สวทช. 

ประมาณ 5%  ดังนั้น  สวทช. ควรจะทําอยางไรเพ่ือใหมี Capability เพ่ิมมากข้ึน และมีโครงสรางพ้ืนฐาน

ดาน วทน. ท่ีเขมแข็ง  

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรใหความสําคัญกับการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือใหเกิดเปนนักนวัตกร โดยศึกษา Technology of Learning  

นายเทวินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีขอสังเกตวา นโยบายและแผนวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (ป ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ของ สวทน.  มีการปรับเปลี่ยนแผนการ

ดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ซ่ึง สวทช. ควรจะตองมีการ

ประสานงานกับ สวทน. และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน และ

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และภารกิจของ 

สวทช. เชน การกระตุนใหตื่นตัวและการกระตุนใหเกิดองคความรู เพ่ือใหเกิดระบบในการบริหารจัดการ 

วทน. และการขับเคลื่อน วทน. ใหเกิดประโยชนและสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ เพ่ือสรางความ

เขมแข็งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศ ยังตองการ การเสริมสรางใหเขมแข็งกวานี้ 

นอกจากนี้ วิสัยทัศนของ สวทช. นาจะเปนขอความท่ีทําใหเกิด inspiration และมีการกําหนดเปาหมาย 

ท่ีชัดเจน 

นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา ควรจะมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน

ของ สวทช . เนื่องจากยังมองไมเห็นเปาหมายท่ีชัดเจน ซ่ึงควรเนนเปาหมายในการเปนกําลังสําคัญ 

เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสูสังคมนวัตกรรม มากกวาบทบาทการเปนพันธมิตรรวมทางท่ีดี เพ่ือใหสอดคลอง

กับเปาหมายของแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับท่ี ๖ พันธกิจและภารกิจของ สวทช. ท้ังนี้  หากจะพิจารณาภารกิจ

ของ สวทช. จะเห็นไดวามีประเด็นวิจัยมุงเนน เกษตรสมัยใหม อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ อาหารเพ่ือ

อนาคต การสรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยตลอดชวงชีวิต และอุตสาหกรรมยานยนตและขนสง

สมัยใหม  แตพันธกิจ สวทช. จะเนน Research development design & engineering ซ่ึงนาจะตองมี

ความทาทายในอีก ๕ ปขางหนา วา สวทช. จะสรางอะไรข้ึนมาบาง เชน สรางรถไฟความเร็วสูง ท่ีเปน 

prototype และจับตองผลงานไดเปนชิ้น  นอกจากนี้ นายสุทธิพันธฯ ไดสอบถามวาแผนกลยุทธ สวทช. 

ฉบับท่ี ๖ เปนขอมูลเดียวกับท่ีนายณรงคฯ ได commit ตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการ สวทช. หรือไม และอยากใหนายณรงคฯ นําเสนอวิสัยทัศนท่ีจะผลักดันและขับเคลื่อน 

สวทช. ในอีก ๔ – ๕ ปขางหนา  ซ่ึงนายณรงคฯ เรียนท่ีประชุมวา เปนขอมูลเดียวกับท่ี commit ไวกับ

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ  ซ่ึงกระบวนการทําแผนกลยุทธท่ีผานมา ผูบริหารไดมีการทํางานและคิดรวมกัน 

แตเนื่องจากประเทศไทยมีการขับเคลื่อนไปอยางคอนขางเร็ว ซ่ึงยังไมมีความชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลง

ในชวงนี้  ดังนั้น สวทช. จึงตอง dynamic และ revise การทํางานอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะ

สิ่งแวดลอมของประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๑๐ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา การพัฒนา capability ของบุคลากร

เปนเรื่องท่ีสําคัญ ซ่ึงจะเปน key success factor วาอะไรคือจุดวัดความสําเร็จ ดังนั้น จะตองมีการหารือ 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวา capability ในสิ่งท่ีตองการคือดานไหนและมีเพียงพอหรือไม เนื่องจาก สวทช.  

ไมสามารถดําเนินการไดทุกเรื่อง   

นายไพรัชฯ ท่ีปรึกษาอาวุโส ผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร 

ศน.  มีความเห็นวา ถือเปนโอกาสท่ีดีท่ีรัฐบาลจะมีการเพ่ิม researcher และปรับปรุงโครงสราง วทน.ของ

ประเทศไทย  แตโจทยท่ีสําคัญ คือ สวทช. จะสามารถดําเนินการในเรื่องใดไดบาง ดังนั้น จะตองมีการ

ตรวจสอบวาปจจุบันแตละมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ มีการทํางานวิจัยอะไรท่ีสนับสนุนนโยบายของ 

รัฐบาลซ่ึงเปน long term  

ท่ีประชุมพิจารณาแลวความเห็นชอบแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที่ ๖ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ ตามที่เสนอ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบแผนกลยุทธ สวทช. ฉบับที่ ๖ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามที่เสนอ และให 

สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

๔.๒ แผนการดําเนนิงานและงบประมาณ สวทช.  ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

นายทวี ศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมไดพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและงบประมาณ

ของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย สวทช. มีการดําเนินงานแบงตามพันธกิจ เปน ๒ กลุม ไดแก  

๑. กลมภารกิจพ้ืนฐานตามพันธกิจ สวทช. ประกอบดวย ๓ กลุม ดังนี้ (๑) กลุมภารกิจวิจัย

และพัฒนา คลัสเตอรมุงเปา (๒) กลุมภารกิจวิจัยและพัฒนาตามเทคโนโลยีฐาน และ (๓) กลุมภารกิจตาม

พันธกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ 

๒. แผนงานบูรณาการตามนโยบายภาครัฐ ประกอบดวย ๗ แผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงาน

บูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (๒) แผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

(๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข็มแข็ง (๔) แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๕) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 

(๖) แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ และ (๗) แผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรมศักยภาพ โดยภายใตแผนงานบูรณาการฯ มีโครงการท่ีอยูภายใต Agenda based ของ วท. 

จํานวน ๑๐ โครงการ 

โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สวทช. มีแผนรายรับ จํานวน ๗,๔๕๘ ลานบาท แบงออกเปน  

(๑) เงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีนํามาเปนคาใชจาย จํานวน ๒,๓๐๔ ลานบาท 

(๒) งบประมาณแผนดินประจําป จํานวน ๓,๔๐๔ ลานบาท (๓) รายไดจากการดําเนินงาน จํานวน ๑,๗๕๐  

ลานบาท มีแผนรายจายรวมท้ังสิ้น จํานวน ๗,๔๕๘ ลานบาท แบงออกเปน (๑) รายจายเพ่ือการดําเนินงาน 

จํานวน ๕,๙๑๕ ลานบาท (๒) รายจายคากอสรางและอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน ๓๗๗ ลานบาท (๓) รายจาย

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๑๑ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



เงินลงทุน และเงินกูดอกเบี้ยต่ํา จํานวน ๓๐๐ ลานบาท (๔) รายจายสํารองฉุกเฉิน จํานวน ๖๐๐ ลานบาท  

(๕) รายจายเงินเพ่ิมพิเศษ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๒๖๖ ลานบาท ท้ังนี้ ในปงบประมาณ ๒๕๖๐  

สวทช. จะมีกรอบอัตรากําลังรวมท้ังสิ้น จํานวน ๓,๐๑๐ คน ซ่ึงรวมนักเรียนทุนกลับมาปฏิบัติงาน จํานวน  

๑๑ คน และมีแผนความตองการอัตรากําลังใหมเพ่ือดําเนินงานตามเปาหมายท่ีวางไว จํานวน ๗๘ คน   

ท้ังนี้  สวทช. ไดกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคาน้ําหนักตาม Balanced Score Card 

(BSC) จํานวน ๕ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) KS1 มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการ 

นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน เปาหมาย ๔ เทาของคาใชจาย ป ๒๕๖๐ (ไมนอยกวา ๑๒,๐๐๐ ลานบาท) 

สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๓๐ (๒) KS2 รายไดจากความสามารถ เปาหมาย ๑,๖๓๐ ลานบาท สัดสวนน้ําหนัก 

รอยละ ๒๐ (๓) KS3 การนําผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต ภาคบริการ  

ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน เปาหมาย ๒๔๐ รายการ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๒๐ (๔) KS4 การ

ปรับปรุงระบบการวัดความพึงพอใจ เปาหมาย ปรับระบบการวัดความพึงพอใจของบริการรับจางวิจัย  

บริการท่ีปรึกษา และบริการเทคนิค/วิชาการใหเปน process-based survey ใหแลวเสร็จ สัดสวนน้ําหนัก 

รอยละ ๑๕ (๕) KS5 การบริหารและพัฒนาบุคลากร เปาหมาย สําเร็จตามแผนปฏิบัติการดานการบริหาร 

และพัฒนาบุคลากร สวทช. ป ๒๕๖๐ รอยละ ๑๐๐ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕   

นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดนําเสนอภาพรวมแผนรายจายปงบประมาณ ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ 

ตอท่ีประชุม จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

นายสมศักดิ์ฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา จากท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมอบหมายให

สํานักงบประมาณรวมกับพลเรือเอก อมรเทพ ณ บางชาง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  และ 

ศ.ดร.นิสดารก เวชยานนท โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดําเนินการปรับเปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึง สวทช. จะตองดําเนินการปรับปรุงเปาหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดเพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนยิ่ง ข้ึน  โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มุงเนนแผนงานบูรณาการท่ีจะตองมีเปาหมายและ 

ตัวชี้วัดท่ีตอบโจทยและนําไปสูเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนปแรกในการ

วางยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังนั้น งบประมาณในป ๒๕๖๐ และแผนงานบูรณาการตางๆ อาจจะมี

ความคลาดเคลื่อนและยังไมสอดคลองกัน อนึ่ง รองประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ในสวนของกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดหารือรวมกับพลเรือเอก อมรเทพฯ, ศ.ดร.นิสดารกฯ และสํานักงบประมาณ

เพ่ือดําเนินการปรับตัวชี้วัดภาพรวมของกระทรวงฯ  ซ่ึงไดดําเนินการจัดสงไปเรียบรอยแลว  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว อนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม อนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามท่ีเสนอ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๑๒ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



๔.๓ การตอสัญญารวมทุนในบริษัท ไมโครอินโนเวต จํากัด 

 ท่ีประชุมเห็นควรใหนําเสนอในการประชุมคราวถัดไป  

๔.๔ การปรับปรุงขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ตามขอบังคับ กวทช. วาดวย 

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๘ (๑) กําหนดใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลมีอํานาจและหนาท่ี

พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการออก การปรับปรุงแกไข หรือการยกเลิกขอบังคับวา

ดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การกําหนดจํานวนและตําแหนง การกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 

การเปลี่ยนแปลงเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน วินัยและการลงโทษ การอุทธรณและการรองทุกขของ

พนักงานและพนักงานโครงการ รวมท้ังการสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแกพนักงานและพนักงาน

โครงการ ตลอดจนการบริหารงานบุคคลโดยท่ัวไปของสํานักงานฯ กอนนําเสนอคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) 

สวทช. ไดพิจารณาขอบังคับ กวทช. ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลแลวเห็นควรใหมีการ

ปรับปรุงขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารบุคคล ในประเด็นการตออายุการปฏิบัติงานใหแกพนักงานหรือ

พนักงานโครงการ ใหดํารงตําแหนงตอไปไดจนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบ ๖๕ หรือ ๗๐ ป

บริบูรณ สําหรับพนักงานหรือพนักงานโครงการในตําแหนงบริหารหรือตําแหนงวิจัยและวิชาการตามลําดับ

และนําเสนอท่ีประชุมผูบริหารของสํานักงานดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะ

ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในคราว

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมได

พิจารณากลั่นกรองการเสนอปรับปรุงขอบังคับดังกลาวและเห็นควรนําเสนอ กวทช. พิจารณาในลําดับถัดไป 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงขอบังคับ กวทช. วาดวยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาและเห็นชอบในหลักการ โดยใหฝายเลขานุการฯ หารือรวมกับนายเข็มชัยฯ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับขอความท่ีจะปรับปรุงกอนเสนอประธานฯ ลงนามในขอบังคับ 

มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการ โดยใหฝายเลขานุการฯ หารือรวมกับนายเข็มชัยฯ กรรมการผูทรง 

คุณวุฒิเก่ียวกับขอความท่ีจะปรับปรุงกอนเสนอประธานฯ ลงนามในขอบังคับ โดยใหมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๔.๕ การปรับปรุงโครงสรางองคกรของ สวทช. (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๔.๖ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหารระดับสูง (ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๑๓ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



วาระท่ี ๕   เรื่องเพ่ือทราบ  

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙  

(เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ -เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) 

รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒ โครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

ท่ีประชุมเห็นควรใหนําเสนอในการประชุมคราวถัดไป  

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทรวมทุนของ สวทช. 

นายภาณุทัตฯ ผูอํานวยการฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี เรียนท่ีประชุมวา  ในป ๒๕๕๘ 

มีบริษัทที่ สวทช. รวมทุนจํานวน ๗ บริษัท โดย สวทช. คงสถานะการลงทุนในบริษัทเดิม ๔ บริษัท คือ 

(๑) บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (INET)  (๒) บริษัท เทรดสยาม จํากัด (TS)  (๓) บริษัท 

ไมโครอินโนเวต จํากัด (MICRO) และ (๔) บริษัท เลิรนเทค จํากัด (LT)  ถอนการลงทุน ๒ บริษัท คือ  

(๑) บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด (INNOVA) และ (๒) บริษัท ที-เน็ต จํากัด (T-NET) และ

ทบทวนการลงทุน ๑ บริษัท คือ บริษัท พัฒนาโคนมไทย จํากัด (ET) รวมเปนเงินลงทุน ณ วันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐๒.๒๖ ลานบาท 

สําหรับสถานะการลงทุนของบริษัทรวมทุนท้ัง ๗ บริษัท ไดรับการอนุมัติวงเงินรวมทุนจาก 

สวทช. รวมท้ังสิ้น ๑๒๓.๔๙ ลานบาท เรียกชําระแลว ๑๐๓.๙๙ ลานบาท และยังมีเงินลงทุนผูกพันรอจาย 

๑๙.๕๐ ลานบาท  โดยในป ๒๕๕๘ พบวา บริษัทท่ีมีกําไรสุทธิ  ๔ บริษัท คือ (๑) บริษัท อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (INET) มีกําไรสุทธิ ๓๙.๑๑ ลานบาท (๒) บริษัท เทรดสยาม จํากัด (TS)  

มีกําไรสุทธิ ๘.๗๒ ลานบาท (๓) บริษัท ที-เน็ต จํากัด (T-NET) มีกําไรสุทธิ ๗.๖๒ ลานบาท และ (๔) บริษัท 

เลิรนเทค จํากัด (LT) มีกําไรสุทธิ ๑.๙๔ ลานบาท  มีผลขาดทุนสุทธิ  ๑ บริษัท คือ บริษัท  ไมโครอินโนเวต 

จํากัด (MICRO) ขาดทุนสุทธิ ๓.๕๘ ลานบาท  สาเหตุเนื่องจากในป ๒๕๕๘ ตลาดมีการแขงขันดานราคา

อยางรุนแรง มีคูแขงรายใหมท่ีจะทําการผลิตและขายสินคาในกลุมถ่ัวหมักราคาถูกออกสูตลาด ทําใหบริษัทฯ 

มียอดขายไมเปนไปตามเปาหมาย ประกอบกับมีตนทุนคงท่ีคอนขางสูง ในสวนของบริษัท อินโนวา  

ไบโอเทคโนโลยี จํากัด (INNOVA) ผลการดําเนินงานในป ๒๕๕๗  มีขาดทุนสุทธิ ๐.๖๔ ลานบาท เนื่องจาก 

มีปญหาดานการทําตลาดท่ีขาดประสิทธิภาพ จึงไมสามารถสรางรายไดใหเพียงพอกับตนทุน/คาใชจาย 

ท่ีเกิดข้ึนได  ซ่ึง สวทช. ไดขายหุนในสวนของ สวทช. ใหกับผู ถือหุนเดิมของบริษัทไปเม่ือวันท่ี ๓๐ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๘ โดยกําหนดราคาขายตอหุนตามมูลคาตามบัญชีของบริษัท ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  

สําหรับบริษัท พัฒนาโคนมไทย จํากัด (ET) ไดหยุดกิจกรรมดําเนินงานและอยูระหวางทบทวนการลงทุน 

โดย ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  สวทช. มีมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนตามสัดสวน 

การลงทุนของ สวทช. รวมท้ังสิ้น ๑๔๕.๙๔ ลานบาท จากเงินลงทุนรวม ๑๐๒.๒๖ ลานบาท คิดเปนกําไร 

จากเงินลงทุนท่ียังไมเกิดข้ึน (Unrealized Capital Gain) จากบริษัทรวมทุน ๖ บริษัท จํานวน ๔๓.๖๘  

ลานบาท  ท้ังนี้  ในป ๒๕๕๘ สวทช. ไดรับเงินปนผลจากบริษัท เทรดสยาม จํากัด จํานวน ๑.๒๑ ลานบาท  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๑๔ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



ซ่ึงรวมเปนเงินปนผลท่ี สวทช. ไดรับจากบริษัทรวมทุน รวมท้ังสิ้น ๑๐๖.๑๗ ลานบาท โดยแบงเปนไดรับจาก 

(๑) บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (INET)  (ตั้งแตป ๒๕๔๑ – ๒๕๕๔) จํานวน ๑๐๒.๓๐ 

ลานบาท (๒) บริษัท เลิรนเทค จํากัด (ป ๒๕๕๕) จํานวน ๐.๔๕ ลานบาท (๓) บริษัท เทรดสยาม จํากัด  

(ป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) จํานวน ๒.๙๓ ลานบาท และ (๔) บริษัท ที-เน็ต จํากัด (ป ๒๕๕๖) จํานวน ๐.๔๙  

ลานบาท 

จึงขอเสนอท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทรวมทุน 

ของ สวทช. ประจําป ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร 

สวทช. โยธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร  

จํานวน ๑ รายการ คือ ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๙   

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒๒ ขาว และขาว

ประเภทสื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๖๖ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๑๐ น. 

 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)   หนา ๑๕ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  



  

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  

และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

• รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  

และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ บทบาทและการมีสวนรวมของ สวทช. ในการ

ขับเคลื่อน Food Innopolis @Thailand 

Science Park 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ         

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผพว. 

• ผช.ผพว.(เจนกฤษณ) 

 

๔.๑ แผนกลยุทธ สวทช. ฉบับท่ี ๖ ปงบประมาณ 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

• เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ สวทช.  

ตามท่ีเสนอ 

• ให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ      

• ดําเนินการตามแผนกลยุทธ สวทช.  

ตามท่ีเสนอ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ      

• ผพว. 

๔.๒ แผนการดําเนินงานและงบประมาณ สวทช.  

ปงบประมาณ ๒๕๖๐  

• อนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณ 

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามท่ีเสนอ 

  

๔.๓ การตอสัญญารวมทุนในบริษัท ไมโครอินโนเวต 

จํากัด 

• ท่ีประชุมเห็นควรใหนําเสนอในการประชุม 

คราวถัดไป  

• นําเสนอในการประชุมคราวถัดไป • ฝายเลขานุการฯ 

๔.๔ การปรับปรุงขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคล 

• อนุมัติในหลักการ   

• ใหฝายเลขานุการฯ หารือรวมกับนายเข็มชัยฯ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับขอความท่ีจะ

ปรับปรุงกอนเสนอประธานฯ ลงนาม 

ในขอบังคับ 

 

• หารือรวมกับนายเข็มชัยฯ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับขอความท่ีจะ

ปรับปรุงกอนเสนอประธานฯ ลงนาม  

ในขอบังคับ 

 

 

• รอง ผพว. (ลดาวัลย) 

 

 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)                                      หนา ๑๖ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

 



  

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

• จัดทําขอบังคับฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนาม 

ในขอบังคับฯ 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

๔.๕ การปรับปรุงโครงสรางองคกรของ สวทช. 

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๔.๖ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหารระดับสูง  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - 

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) 

• รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  

๕.๒ โครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

• ท่ีประชุมเห็นควรใหนําเสนอในการประชุม 

คราวถัดไป 

• นําเสนอในการประชุมคราวถัดไป • ฝายเลขานุการฯ 

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของบริษัทรวมทุนของ สวทช. 

• รับทราบ   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙  

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธี 

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ (รับรอง)                                      หนา ๑๗ จาก ๑๗ 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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