
รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ (รับรอง)                                 หน้า ๑ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ณ ห้องประชุม ๗๑๑ ชั้น ๗ อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี)  
เลขที่ ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

และประชุมทางไกลผ่าน WebEx Meeting 

  

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ 
๒. นายสรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  รองประธานกรรมการ  
๓. นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส  กรรมการ 
๔. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์   กรรมการ 
๕. นายอนันต์   แก้วก าเนิด   กรรมการ 
๖. นายชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  กรรมการ 
๗. นางบุษยา   มาทแล็ง   กรรมการ 
๘. นายสุวิทย์   แซ่เตีย   กรรมการ 
๙. นายปิยะมิตร   ศรีธรา   กรรมการ 
๑๐. นายศุภชัย   ปทุมนากุล   กรรมการ 
๑๑. นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์  กรรมการ 
๑๒. นายเข็มชัย   ชุติวงศ์   กรรมการ 
๑๓. นายสุวิทย์   วิบุลผลประเสริฐ   กรรมการ 
๑๔. นายชาติศิริ  โสภณพนิช  กรรมการ 
๑๕. นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์   กรรมการ 
๑๖. นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร  กรรมการ 
๑๗. นายวีระชัย  เชาว์ชาญกิจ   กรรมการ 
๑๘. นายวิบูลย์   ฤกษ์ศิระทัย     กรรมการ 
๑๙. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส  กรรมการ 
๒๐. นายประวิทย์   ประกฤตศรี     กรรมการ 
๒๑. นายประพันธ์  เจริญประวัติ  กรรมการ 
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๒๒. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล     

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม      
๑. นายประสงค์  พูนธเนศ   
๒. นายประเสริฐ   เอ้ือวรากุล   
๓. นายกลินท์   สารสิน       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายกิรัณ  มุ่งถ่ิน กระทรวงการต่างประเทศ 
๒. นางสาวสราญจิตต์ ศรีศกุน กระทรวงการต่างประเทศ 
๓. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  ลัดพลี กระทรวงการคลัง 
๔. นายศักดา  เที่ยงวิบูลย์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๕. นายพัฒพงศ ์ จิตรมุ่ง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๖. นายอับดุลมุมิน ตอแลมา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๗. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๘. นางวิไลพร  เจตนจันทร์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
๙. นางสาววิมล  ลือรุ่งขจร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
๑๐. นางสาวลัดดา  ไหลเวชพิทยา บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 
๑๑. นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๑๒. นายศักรินทร์   ภูมิรัตน ประธานกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

  แห่งชาติ 
๑๓. นายไพรัช  ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๑๔. นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๕. นายหริส สูตะบุตร ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๖. นางสาวมรกต  ตันติเจริญ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๗. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๘. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๙. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๐. นางฐิตาภา  สมิตินนท์   ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๑. นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๒. นางสาววิราภรณ์  มงคลไชยสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
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๒๓. นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๔. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๕. นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน ส านักงานกลาง สวทช 
๒๖. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๗. นางพัชรียา  กุลานุช ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๘. นางสุวิภา  วรรณสาธพ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๙. นายเฉลิมพล  ตู้จินดา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๐. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๑. นางสุณี มากวิสัย ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๒. นางสาวนุชจรินทร์  รัชชุกูล ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๓. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๔. นางสาวกรัณฑรัตน์ นาขวา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๕. นางสาวตวิษา  พิพัฒน์ฐิติกร ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๖. นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ฉายา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๗. นางณภัทรธมนต์  ภูวศิษฎ์เบญจภา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๘. นางสาวเกศรี  ลีลาศรีบรรจง ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๙. นางกัณญา  สิทธิ์สงวน ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๐. นางสาวแก้วกาญจน์ มโนสุดประสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๑. นายเอกชัย  ขจรค า ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๒. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๓. นายวรพล  คุ้มสิน ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๔. นางสาวพัชรี  งามวิริยะวงศ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๕. นางธัญพร หัตถสิงห์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๖. นางสาวนิภา  ประดิษฐ์เทียมผล ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๗. นางชีวชนก  วงศ์สุชาต ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๘. นางสาวณัฐรดา  แซ่โก่ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๙. นางสาวจุฑารัตน์  เชยชม ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๐. นางสาวณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๑. นางสาวมนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๒. นางสาวจิราภรณ์  แก้วอาจ ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๓. นายวรรณพ  วิเศษสงวน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๕๔. นางสาวเกื้อกูล  ปิยะจอมขวัญ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
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๕๕. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๕๖. นายชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๕๗. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การประชุม กวทช. ในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดการประชุมทางไกลผ่าน WebEx 
Meeting  ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. เข้าร่วมประชุมผ่าน WebEx Meeting จ านวน ๑๗ ท่าน ได้แก่  
(๑) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ (๒) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ (๓) นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล (๔) นางบุษยา มาทแล็ง (๕) นายสุวิทย์ 
แซ่เตีย (๖) นายปิยะมิตร  ศรีธรา (๗) นายศุภชัย ปทุมนากุล (๘) นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ (๙) นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 
(๑๐) นายสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ (๑๑) นายชาติศิริ  โสภณพนิช (๑๒) นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ (๑๓) นายวิบูลย์ 
ฤกษ์ศิระทัย (๑๔) นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ (๑๕) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (๑๖) นายประวิทย์ ประกฤตศรี และ  
(๑๗) นายประพันธ์  เจริญประวัติ  โดยการประชุมผ่าน WebEx ดังกล่าว เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วย 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และผู้เข้าร่วมประชุม  
ณ ห้องประชุม ๗๑๑ จ านวน ๕ ท่าน ได้แก่ (๑) นายสรนิต ศิลธรรม (๒) นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส  
(๓) นายอนันต์ แก้วก าเนิด (๔) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และ (๕) นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงาน  

การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า 
ไม่มีกรรมการขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องประเด็นเสวนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓.๑ Inclusive Innovation : Farmer Corporation เพื่อส่งเสริมธุรกิจเกษตร 

และฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการฯ ได้น าเสนอ e-book เรื่อง “โลกเปลี่ยน คนปรับ 

หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน (https://www.nstda.or.th/th/e-book/13214-the-world-changes-people)  
ซึ่งเขียนโดยประธานฯ และ สวทช. ได้น ามาจัดท าเป็นคลิปวิดีโอเรื่อง “โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะอยู่อย่างไรในโลก
หลังโควิด” (https://youtu.be/rywX4SOn_Uo) และ e-book เรื่อง “นวัตกรรมรับมือ COVID 19” (https://www. 

https://youtu.be/rywX4SOn_Uo
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nstda.or.th/th/e-book/13220-research-on-innovation-covid-19) ซึ่งโลกหลัง COVID-19 แนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือแนวคิด BCG จะสามารถตอบโจทย์ความยั่งยืน
และการเติบโตแบบทั่วถึง โดยมี ๔ อุตสาหกรรม คือ (๑) เกษตรและอาหาร (๒) สุขภาพและการแพทย์ (๓) พลังงาน 
วัสดุและเคมีชีวภาพ  และ (๔) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย  
โดยในช่วงที่ผ่านมา สวทช. ได้จัดระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้องกับ BCG ทุกภาคส่วน และมีการหารือร่วมกับแกนน า 
ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจากการระดมสมองจะน ามาเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป  
ในโอกาสนี้ สวทช. ขอน าเสนอแนวคิด Inclusive Innovation ในภาคเกษตร โดยใช้ตลาดน าการผลิต ทั้งนี้ ขอให้
นางสาววิราภรณ์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาววิราภรณ์ฯ ได้กล่าวแนะน าโครงการ Inclusive Innovation เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ
เกษตรและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาคี เพ่ือยกระดับรายได้และความมั่นคง 
ในอาชีพของเกษตรกร โดยมีแนวคิดที่ส าคัญ คือ (๑) เน้นการรวมกลุ่มเกษตร เพ่ือท าธุรกิจในรูปแบบบริษัท หรือ 
Farmer Corporation ซึ่งอาจรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ โดยจะรวมปัจจัยการผลิต แรงงาน และที่ดิน ซึ่งมีธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดท าแผนธุรกิจ รวมถึงการให้ความรู้ ซึ่งหาก
กลุ่มเกษตรกรต้องการเงินกู้ ธ.ก.ส. จะปล่อยกู้โดยมีดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี (๒) ใช้กลไกตลาด โดยให้เอกชน 
ที่รับซื้อผลผลิต ก าหนดราคา คุณภาพ และปริมาณที่ต้องการรับซื้อ และ (๓) ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม 
ในแต่ละพ้ืนที่ โดยจะเป็นบทบาทของ สวทช. และมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ จะต้องวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ซ่ึงในเบื้องต้น สวทช. ไดน้ าแนวคิด Inclusive Innovation ไปใช้กับการเกษตร ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

๑. ข้าว โดยการจับคู่ ๒ บริษัท ได้แก่ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟ เจียเม้ง จ ากัด และบริษัท 
กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จ ากัด (มหาชน) กับกลุ่มเกษตรกร ๓ กลุ่ม ซึ่งครอบคลุมเกษตรกร ๑๔๐ คน พ้ืนที่ ๑,๖๐๐ ไร่ 
ในปี  ๒๕๖๓ จะสามารถเชื่อมตลาดรับซื้อผลผลิตได้  ๔๖,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมเกษตรกร ๒,๙๖๐ ราย  
สร้างผลกระทบได้ ๒,๐๔๒ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๔ จะขยายผลไปในพ้ืนที่ ๙๔,๐๐๐ ไร่  ผลผลิตข้าว ๓๗,๖๐๐ ตัน 
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการรับซื้อผลผลิตแล้ว บริษัททั้งสองยังมีมาตรการสนับสนุนอ่ืนด้วย เช่น การสนับสนุนเงินทุน
โดยไม่คิดดอกเบี้ยส าหรับการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร เมล็ดพันธุ์ และปัจจัยการผลิต การรับซื้อข้าวบริสุทธิ์ 
100% ในราคาสูงขึ้นกรณีท่ีกลุ่มเกษตรกรมีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย และการสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นต้น  

๒. มันส าปะหลัง โดยการจับคู่ ๓ บริษัท ได้แก่ บริษัท ธนะวัฒน์ คลอลิตี้ สตาร์ช จ ากัด 
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด และบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จ ากัด กับกลุ่มเกษตรกร ๓ กลุ่ม  
ซึ่งครอบคลุมเกษตรกร ๑๑๐ คน พ้ืนที่ ๒,๘๐๐ ไร่ มีผลผลิตมันส าปะหลัง ๑๔,๐๐๐ ตัน ซึ่งระยะต่อไป จะขยาย
ผลไปในพ้ืนที่ ๕๐,๐๐๐ ไร่ จะมีผลผลิต ๒๕๐,๐๐๐ ตัน  

๓. พืชผักและพืชหลังนา โดยมีการจับคู่  ๔ บริษัท ได้แก่ ท็อปส์  ซูเปอร์มาร์เก็ต  
โดยบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด ที่ต้องการรับซื้อผักอินทรีย์ องค์การเภสัชกรรมที่ต้องการรับซื้อขมิ้นชัน 
บริษัท กิตติทัต จ ากัด ที่ต้องการรับซื้อถั่วเขียว และบริษัท โรงงานแม่รวย จ ากัด (โก๋แก่) ที่ต้องการรับซื้อถั่วลิสง 
กับกลุ่มเกษตรกร ๙ กลุ่ม ซึ่งครอบคลุมเกษตรกร ๗๗๘ คน พ้ืนที่ ๒,๙๓๕ ไร่ ซึ่งระยะต่อไป จะขยายผลในพ้ืนที่ 
๕,๐๐๐ ไร่ 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ (รับรอง)                                 หน้า ๖ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบแนวคิด Inclusive Innovation : Farmer Corporation 
เพ่ือส่งเสริมธุรกิจเกษตรและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การท างานในรูปแบบนี้คล้ายกับเกษตรพันธะสัญญา (Contract farming) ซึ่งสิ่งที่

ต้องคิดเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน คือ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เพ่ือไม่ให้เกษตรกรน าผลผลิตไปขายให้รายอ่ืน
หลังจากมีความสามารถแล้ว และการให้เกษตรกรมีบทบาทมากขึ้น เช่น ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี หรือร่วมลงทุน 
ในวิสาหกิจหรือบริษัท  

๒. สวทช. ควรคิดกลไกในการขยายผลไปในวงกว้าง ซึ่งหากสามารถท าได้ จะมีเงินกู้  
๔ แสนล้านบาท ที่ต้องการลงในพ้ืนที่ จึงอยากให้ สวทช. น าโมเดลนี้ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น  
โดยได้มีการชี้แจงในที่ประชุมว่า สวทช. ได้ส่งโครงการนี้ไปร่วมในโครงการเงินกู้ ๔ แสนล้านบาทแล้ว  

๓. สวทช. ควรช่วยต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูปอย่างง่ายและท าวิจัย
และพัฒนาเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และอาจสนับสนุนให้ปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชหลังนา เพราะในขณะนี้มีความต้องการ  
ในประเทศจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันต้องน าเข้าจากต่างประเทศ โดยต้องเริ่มจากการพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองที่ไม่มีการ
วิจัยมาเป็นเวลานาน 

๔. ในระหว่างด าเนินโครงการ สวทช. ควรเก็บข้อมูลสหกรณ์และข้อมูลเกษตรกรเพ่ือมา
แบ่งปันกับส่วนกลางเพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาได้ตรงจุดมากข้ึน 

ที่ประชุมรับทราบ และให้  สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
ไปพิจารณาด าเนินการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
๔.๑  การแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งบริหาร  
๔.๒  การร่วมลงทุนในบริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลนท์ จ ากัด 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ (รับรอง)                                 หน้า ๗ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอภาพรวมผลงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๒ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย (๑) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (๒) การยกระดับความสามารถ 
Research and Development ของ SMEs (๓) การบริการวิเคราะห์ทดสอบ (๔) การพัฒนาเขตนวัตกรรม 
(Thailand Science Park : TSP และ Software Park Thailand : SWP) (๕) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
นักวิจัย และ (๖) การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

นอกจากนี้ นายณรงค์ฯ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ สรุปผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด OKRs ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงฐานะการเงิน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และผลการด าเนินงานสะสมงวด ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๒  ทั้งนี้ ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) และให้น าเสนอที่ประชุม กวทช. รับทราบ
ต่อไป 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)  
นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐ (๓) ได้ก าหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการด าเนินงานต่อ กวทช. เป็นประจ าทุก ๓ เดือน รวมทั้งกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ที่ก าหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานให้ กวทช. ทราบรายไตรมาสและรายปีนั้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมให้ความส าคัญกับการ
พิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุม



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ (รับรอง)                                 หน้า ๘ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ภายในการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. โดยมีประเด็น
สรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทานระบบประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานต่อคู่มือการประเมินผล 
การด าเนินงานของ สวทช. ในเรื่องเกณฑ์การประเมินควรปรับปรุงให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

๒. เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทานระบบประเมินผลการควบคุมภายในของ 
สวทช. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระดับหน่วยงาน/องค์กร ว่าเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล COSO2013 พร้อมทั้ง 
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของ สวทช. บรรลุวัตถุประสงค์ โดยควรจัดให้มีระบบประเมินการ
ควบคุมภายในกระบวนงานหลักที่ส าคัญ 

๓. รับทราบผลการติดตามงานตามข้อเสนอแนะที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้
ค าแนะน าต่อฝ่ายบริหารของ สวทช. ไปด าเนินการเพ่ือการปรับปรุงระบบการท างาน กลไกการควบคุมภายในของ
กระบวนการท างานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

๔. รับทราบผลการประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ รายคณะ (As a Whole) และรายบุคคล (Self Assessment) 

นอกจากนี้ คณะอนุกรมการตรวจสอบฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะต่อส านักตรวจสอบ
ภายในส าหรับงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานเพื่อที่จะน าเสนอในไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. รายงานการสอบทานงบการเงิน ให้ส านักตรวจสอบภายในศึกษาระบบ PABI2  
ที่ สวทช. น ามาแทนระบบ PABI1  

๒. การสอบทานระบบบริหารงานวิจัย ระบบบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย  
ให้แนวทางการสอบทานกลไกการท างานต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยมีระบบควบคุม
ภายในเพียงพอหรือไม่  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบไตรมาสที่ ๑ และ
ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ (รับรอง)                                 หน้า ๙ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ สรุปข่าว สวทช. ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๓  

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จ านวน ๒๐ ข่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
 ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช. 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๑๑ ชั้น ๗ อาคารส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี) เลขที่ ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
และประชุมทางไกลผ่าน WebEx Meeting 

ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๒๐ น. 

นางสาวกรัณฑรัตน์  นาขวา 
นางสาวณัฐธยาน์  แพทย์หลักฟ้า 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ (รับรอง)          หน้า ๑๐ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
          

  

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๒ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  
โดยไม่มีการแก้ไข 

  

๓.๑ Inclusive Innovation : Farmer Corporation 
เพ่ือส่งเสริมธุรกิจเกษตรและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืน 

 รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 ผพว. 

 รอง ผพว.(วิราภรณ์) 

๔.๑ การแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งบริหาร  
 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๔.๒ การร่วมลงทุนในบริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต 
แพลนท์ จ ากัด 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 
 

 
 

 

๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 

 รับทราบ   

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ไตรมาส
ที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 

 รับทราบ   



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ (รับรอง)          หน้า ๑๑ จาก ๑๑ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
          

  

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๖.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๑๑  
ชั้น ๗ อาคารส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
(โยธี) เลขที่ ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ 
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
และประชุมทางไกลผ่าน WebEx 
Meeting 

 ฝ่ายเลขานุการฯ 

 


