
 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๓ (รับรอง)                                 หน้า ๑ จาก ๑๓ 
วันที่ ๒๒ มถิุนายน ๒๕๖๓  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน 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. นายสุวิทย์   แซ่เตีย   กรรมการ 
๘. นายปิยะมิตร   ศรีธรา   กรรมการ 
๙. นายประเสริฐ   เอ้ือวรากุล   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. นางบุษยา   มาทแล็ง     
๓. นายกลินท์   สารสิน       

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

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๙. นายศักรินทร์   ภูมิรัตน ประธานกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

  แห่งชาติ 
๑๐. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 

  คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
๑๑. นายไพรัช  ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๑๒. นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๓. นายหริส สูตะบุตร ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๔. นายกอปร กฤตยากีรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๕. นางชัชนาถ   เทพธรานนท์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๖. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๗. นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา 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. นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา ส านักงานกลาง สวทช. 
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๒๓. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๔. นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน ส านักงานกลาง สวทช 
๒๕. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๖. นางพัชรียา  กุลานุช ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๗. นางสุวิภา  วรรณสาธพ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๘. นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๙. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๐. นายอัครวิทย์  กาญจนโอภาษ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๑. นางสุณี มากวิสัย ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๒. นางสาวนุชจรินทร์  รัชชุกูล ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๓. นางสุกัลยา  ฤกษ์สมุทร ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๔. นางสาววราภรณ์  แพทย์รักษ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๕. นายธนยศ  พงษ์ลิขิตพัฒน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๖. นางสาวกรัณฑรัตน์ นาขวา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๗. นางสาวตวิษา  พิพัฒน์ฐิติกร ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๘. นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ฉายา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๙. นางสาวปัทมาพร  ประชุมรัตน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๐. นางณภัทรธมนต์  ภูวศิษฎ์เบญจภา ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๑. นางสาวเกศรี  ลีลาศรีบรรจง ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๒. นางกัณญา  สิทธิ์สงวน ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๓. นายสุภัค  พงศ์ปิยะประเสริฐ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๔. นางธัญพร หัตถสิงห์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๕. นางสาวนิภา  ประดิษฐ์เทียมผล ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๖. นางสุปราณี  บุญวงษ ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๗. นางสาวณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๘. นางสาวมนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๙. นางสาวจุฑารัตน์  เชยชม ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๐. นางสาวจิราภรณ์  แก้วอาจ ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๑. นายวรรณพ  วิเศษสงวน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๕๒. นางสาววัชริน  มีรอด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๕๓. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๕๔. นายชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๕๕. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 

๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National Energy 
Technology Center : ENTEC) เป็นหน่วยงานเฉพาะทางในส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ 

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

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า 
มีกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๒ เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ  
ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องประเด็นเสวนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓.๑ BCG in Action : The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจ 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ ได้เรียนที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ประธานฯ ได้น าประธาน ๘ กลุ่มอุตสาหกรรม BCG เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG 
ประกอบด้วย  

๑. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง  ประธานกลุ่มเกษตร  
๒. นายธีรพงศ์ จันศิริ  ประธานกลุ่มอาหาร   
๓. นายปิยะสกล สกลสัตยาทร  ประธานกลุ่มยาและวัคซีน   
๔. นายไพรัช ธัชยพงษ์  ประธานกลุ่มเครื่องมือแพทย์     
๕. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  ประธานกลุ่มพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพ    
๖. นายกลินท์ สารสิน  ประธานกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์    
๗. นายวิจารย์ สิมาฉายา  ประธานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน  
๘. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ  ประธานกลุ่มผู้บริหารบริษัทชั้นน าสาขาเกษตร อาหารและ

พลังงาน  
โดยได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศภายหลังจากการระบาดของ COVID-19  

เริ่มคลี่คลายลง จะอยู่บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง  
จากภายในเชื่อมสู่ประชาคมโลก และเดินหน้าไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลั ง โดยมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงทาง
อาหารเพ่ือให้มีอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ความมั่นคงทางสาธารณสุขในด้านยาและวัคซีน ความมั่นคง  
ทางพลังงาน เพ่ือลดการพ่ึงพาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ หลักประกันการมีงานท า และความยั่งยืนของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนา ๔ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) การเกษตรและอาหาร (๒) สุขภาพและ
การแพทย์ (๓)  พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ (๔) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างไรก็ดี 
จุดส าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG คือ ต้องมีนโยบายและการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้อง
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อน และทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม 

แนวคิดเศรษฐกิจ BCG มุ่งหวังให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในสู่ระดับโลก ซึ่งแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทยมีประเด็นส าคัญที่เป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรค
ประจ าถิ่น คือ พยาธิใบไม้ในตับ และภาคเหนือมีความต้องการข้าวให้เกิดคุณค่าด้วยนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งในการ
ขับเคลื่อนระดับภูมิภาค สวทช. ได้ประสานกับส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาค โดยเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตามแนวคิด BCG ต้องการเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จาก ๓.๔ ล้านล้านบาท เป็น ๔.๔ 
ล้านล้านบาท ในอีก ๕ ปี เพ่ิมการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องจาก ๑๖.๕ ล้านคน ไปสู่ ๒๐ ล้านคน โดยต้อง
มีการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น มีการเติบโตเชิงคุณภาพ มีการกระจายรายได้ ลดการใช้ทรัพยากรลดมลพิษ 
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สิ่งแวดล้อม สร้างสังคมฐานความรู้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษใหม่ เป็นต้น ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG จ าเป็นต้อง
ปรับกลไกการท างานใน ๗ เรื่อง ได้แก่  

๑. ปรับจากภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลัก ไปสู่ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน โดยการสร้างระบบ
นิเวศท่ีเกื้อหนุนให้ภาคเอกชนมีสัดส่วนของการลงทุนในการพัฒนาที่สูงกว่าภาครัฐ 

๒. ปรับการใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือแก้ปัญหา ไปสู่การลงทุนภาครัฐเพ่ือการพัฒนาและ
แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ 

๓. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณรายปี ไปสู่ระบบการจัดงบประมาณเพ่ือการลงทุน
แบบผูกพันต่อเนื่อง 

๔. ปรับการสนับสนุนทุนวิจัยรายโครงการ ไปสู่การสนับสนุนทุนวิจัยครบวงจร (วิจัย 
พัฒนา สู่การผลิตและจ าหน่าย: RDIM) 

๕. ปรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยึดโยงอุตสาหกรรมเดิม ไปสู่การสร้างอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ใหม่ 

๖. ปรับการเติบโตของประเทศโดยการพ่ึงพาปัจจัยจากภายนอกประเทศ ไปสู่การเติบโต
ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก 

๗. ปรับจากการท างานแบบต่างคนต่างท า ไปสู่การเดินหน้าไปด้วยกัน ผนึกก าลังจตุภาคี 
ทั้งนี้ การลงทุน BCG ในช่วงที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณโครงการ Big Rock ในการสร้าง

และพัฒนา National Biobank เพ่ือเก็บ รักษา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  Genomic 
Thailand เพ่ือน าไปสู่การป้องกัน รักษา และการแพทย์แม่นย า อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ือขยายงานวิจัย 
ไปสู่การใช้ประโยชน์ Big Data ส าหรับแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับการผลิตภาคเกษตรแบบมุ่งเป้า  
เช่น TP Map, AgriMap และ Hydro& Geo Map ตลอดจนการจัดตั้งโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery 
Pilot Plant) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี 

ในปัจจุบัน แต่ละสาขาของ BCG มีความท้าทายที่แตกต่างกัน ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็ง 
ที่สามารถเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้เป็นโอกาสได้ โดยต้องอาศัยยุทธศาสตร์ส าหรับแต่ละสาขา ดังนี้ 

๑. สาขาเกษตรและอาหาร ปัจจุบันมีประชากรที่เป็นแรงงานอยู่ในสาขานี้กว่า ๑๒ ล้านคน 
และมีการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ ๙๐ ของประเทศ ปลูกพืชเศรษฐกิจเพียง ๖ ชนิด โดยใช้แรงงานร้อยละ ๓๒ 
ของก าลังแรงงานทั้งประเทศ แต่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้เพียงร้อยละ ๑๓ ของ GDP เท่านั้น เนื่องจาก
ประสิทธิภาพในการผลิตของสาขาเกษตรและอาหารของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ า และยังต้องน าเข้าปัจจัยการผลิต 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีจุดแข็ง คือ ไทยมีความมั่นคงด้านอาหารสูงเพราะเป็นผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจในอันดับต้น ๆ 
ของโลก ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นครัวของโลก แต่ปัจจุบันยังส่งออกสินคาเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าเพ่ิมต่ า  
จึงควรมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร คือ การปรับระบบเกษตร โดยเน้นสินค้า ๔ ประเภท ได้แก่ สินค้า
เกษตรหลัก สินค้ามูลค่าสูง สินค้าประจ าถิ่น และปัจจัยการผลิต โดยมีกลไกการขับเคลื่อน เช่น การสร้าง
อาสาสมัครเกษตร โดยจะต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังคล้ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยต้องมี
กลไกในการให้ความรู้อาสาสมัครเกษตรเหล่านี้ให้สามารถขับเคลื่อนกลไก Smart farming การลดการใช้สารเคมี
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ในการเพาะปลูกและยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ การส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงข้อมูล  
ส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร เป้าหมายหลักแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ อาหารดั้งเดิม อาหารใหม่ที่เป็น Functional food 
และอาหารท้องถิ่น โดยมีกลไกขับเคลื่อน คือ การน านวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงระบบอัตโนมัติมาใช้เพ่ือลดต้นทุน 
การทดสอบการออกฤทธิ์ การมี One stop service การปลดล็อกกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค  
การขึ้นทะเบียนแบบ Fast Track การจัดซื้อจัดจ้าง และการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและเสนอให้จัดท าโครงการ Big Rock เช่น การพัฒนา Functional food เช่น DHA เพ่ือน าไป
ผสมในนมผงส าหรับเด็ก เพ่ือพัฒนานมผงให้มีมูลค่าสูงขึ้น เป็นต้น  

๒. สาขาสุขภาพและการแพทย์ ปัจจุบันประเทศไทยน าเข้าผลิตภัณฑ์เวชกรรมและ 
เภสัชกรรมกว่า ๑ แสนล้านบาท ขณะที่แนวโน้มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของไทยเพ่ิมสูงขึ้นเป็น ๑.๔ ล้านบาท 
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในสาขาสุขภาพและการแพทย์  
มีเป้าหมาย คือ การเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและการลดการน า เข้า โดยต้องผลักดันให้ เกิด
อุตสาหกรรมยา วัคซีน และเครื่องมือแพทย์ที่มาจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ และยกระดับการให้บริการ
ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีจีโนม ทั้งนี้ มีสิ่งที่ต้องปลดล็อก เช่น การให้ทุนวิจัยต้องเป็นแบบ Multi-year และ 
Block Grant การปรับกลไกการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นแบบต่อเนื่องหลายปีและสนับสนุนให้มีการผลิตยา วัคซีน และ
เครื่องมือแพทย์เพ่ือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย การปรับโครงสร้างภาษีของเครื่องมือแพทย์และส่วนประกอบ 
รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการ การสนับสนุนการทดสอบและการรับรองมาตรฐาน เป็นต้น  

๓. สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ ปัจจุบันพลังงานที่ใช้ภายในประเทศมาจากการ
น าเข้าเป็นหลักถึงร้อยละ ๖๐ และส่วนที่เหลือที่ผลิตได้ภายในประเทศ มีเพียงร้อยละ ๑๕ เท่านั้น ที่มาจากการใช้
พลังงานหมุนเวียน ขณะที่ประเทศไทยมีการเพาะปลูกมันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามันจ านวนมาก และยังมี 
ชีวมวลอีก ๔๐ ล้านตันต่อปี ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์ในสาขานี้ 
มีเป้าหมาย คือ เพ่ิมการใช้ผลผลิตเกษตรและชีวมวลในการผลิตพลังงาน เพ่ือลดการน าเข้าพลังงานฟอสซิลจาก
ต่างประเทศ โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน เช่น การเร่งรัดด าเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก การพัฒนาระบบ Smart Grid และ Energy Trading Platform การลงทุนในโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี 
และการพัฒนามาตรฐาน เป็นต้น  ทั้งนี้ มีเรื่องที่จ าเป็นต้องปลดล็อก เช่น การแก้ไข พระราชบัญญัติสุรา เพ่ือให้
เอกชนสามารถผลิตเอทานอลเพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมยาได้การจัดการ Carbon pricing และ
การประกาศใช้ Green tax ส่วนโครงการ Big Rock ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ที่ได้
มาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมยา การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ Ethanol Fuel Cell  
การประกาศใช้กลไก Carbon pricing และ Green Tax เป็นต้น  

๔. สาขาท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ปัจจุบันประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 
ซึ่งนักท่องเที่ยวร้อยละ ๘๐ กระจุกใน ๘ จังหวัด เนื่องจากท่ีผ่านมา เน้นการท่องเที่ยวเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ในสาขานี้มีเป้าหมาย คือ การเปลี่ยนการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบใหม่ที่เน้นความปลอดภัย ยั่งยืน กระจาย
รายได้สู่ชุมชน โดยวางเป้าหมายเป็น Happy Destination ซึ่งมีกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ เช่น การยกระดับ
มาตรฐาน ความสะอาด สะดวก และปลอดภัย และยกระดับระบบสาธารณูปโภคให้เชื่อมโยงถึงแหล่งท่องเที่ยว



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๓ (รับรอง)                                 หน้า ๘ จาก ๑๓ 
วันที่ ๒๒ มถิุนายน ๒๕๖๓  

มากขึ้น  ทั้งนี้ มีสิ่งที่ต้องปลดล็อก เช่น การส่งเสริมให้โรงแรม/ที่พักนอกระบบจดทะเบียนในระบบให้มากที่สุด 
การออกพระราชบัญญัติเพ่ือส่งเสริมและควบคุมธุรกิจ Sharing Economy จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น Airbnb 
และ Grab โดยมี โครงการ Big Rock ที่ควรด าเนินการ เช่น การสนับสนุนดิจิ ทัลแพลตฟอร์มของไทย 
ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครบวงจร และสร้างความมั่นใจ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษาและ
ดูแลสุขภาพ การสนับสนุนประเทศไทยเป็น Sport Tourism Hub และการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
การผลิต Creative Content ของเอเชีย  

โดยนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หาแนวทางพัฒนาและปลดล็อกต่าง ๆ ร่วมกับ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นจะมีการจัดสมัชชา BCG เพ่ือให้ 
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และการจัดท าแผน ๕ ปี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบความก้าวหน้า BCG in Action : The New Sustainable 
Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ปัจจุบันกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศฯ ได้สร้างกลไก

เชื่อมต่อการสนับสนุนทุนกับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ PMU ภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพ่ือให้ครบวงจร จึงอยากขอให้ สวทช. ช่วยระบุธุรกิจหรือ
เทคโนโลยีใหม่ที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังไม่ได้ส่งเสริมในปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
การปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เช่น ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ยังไม่
ครอบคลุมในบัญชีประเภทกิจการของ BOI เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากธุรกิจเทคโนโลยีใหม่แล้ว ที่ประชุมขอให้ BOI 
ช่วยสนับสนุน BCG ในมิติอ่ืน ๆ เช่น ชุมชน ก าลังคนที่ท า Frontier Research รวมทั้งสนับสนุนเรื่องอ่ืน ๆ ที่มิใช่เงิน 
เช่น การปลดล็อก ทั้งนี้ ในปัจจุบัน BOI ได้ออกมาตรการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้ว และหลังจาก 
COVID-19 คาดว่าประเทศไทยจะมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ที่ครอบคลุม
ตั้งแต่ยา วัคซีน Genomic สมุนไพร และ Telemedicine และอุตสากรรมอาหาร นอกจากนั้น BOI ควรให้การ
ส่งเสริมการพัฒนาแบบ Area-based คล้ายกับ Yokohama Model ที่เน้นส่งเสริมเทคโนโลยีสุขภาพ โดย อว.  
ได้จัดท า Yothi Innovation District และจะจัดท า Medical Innovation District ในแต่ละภูมิภาค 

๒. ในปัจจุบัน การพัฒนา Medical Hub และการปลดล็อคด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาล
รามาธิบดีเริ่มมีการด าเนินการไปแล้ว เช่น Regulatory Sandbox ส าหรับ Telemedicine ซึ่งต้องปลดล็อก 
ที่แพทยสภา และสภาเภสัชกรรม การจัดตั้ง Thai Clinical Research Enterprise เพ่ือรับท า Clinical Trial  
ในเรื่องส าคัญระดับประเทศ การส่งเสริม Medical Tourism ในกลุ่มชาวต่างชาติระดับ Hi-end โดยด าเนินการ
ร่วมกับบริษัทธนารักษ์บริหารสินทรัพย์ และการต่อยอดอาหารส าหรับผู้สูงอายุ และ Functional food  
โดยด าเนินการร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ เพ่ือส่งออกต่างประเทศ 

๓. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ
เงินกู้ท่ีจะให้แก่โครงการ Quick win ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ บางส่วน 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๓ (รับรอง)                                 หน้า ๙ จาก ๑๓ 
วันที่ ๒๒ มถิุนายน ๒๕๖๓  

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ควรค านึงถึงการพัฒนาก าลังคนด้วย โดยอาจพัฒนา
ก าลังคนแบบดั้งเดิมในมหาวิทยาลัย หรือการ Upskill & Reskill ขอให้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สวทช. หารือกันเรื่องแผนพัฒนาก าลังคน  

๕. การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมให้เห็นผลภายใน ๑ ปี ควรพัฒนากลไกเพ่ือให้บริษัท
ที่ท าวิจัยและพัฒนาเองสามารถขายและเติบโตได้ เช่น การอนุญาตให้บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด และบริษัท 
ไบโอเนท เอเชีย จ ากัด สามารถผูกขาดการขายยาและวัคซีนชีววัตถุเป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งประเทศไทยเคยให้สิทธิ
ประโยชน์ในลักษณะนี้แก่บริษัทร่วมทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรม และบริษัท ซาโนฟ่ี จ ากัด เป็นเวลา ๘ ปี   
โดยการผลิตยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีเพียงการน าเข้ายามาบรรจุในไทยเท่ านั้น ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ 
ในลักษณะนี้เป็นการส่งสัญญาณจากภาครัฐไปยังภาคเอกชนว่าต้องการด าเนินการอย่างจริงจัง และขอให้รัฐบาล
ระมัดระวังการเจรจาการค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการสนับสนุนนวัตกรรม 
ในประเทศ นอกจากนั้น ต้องหารือกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ล่วงหน้าก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและเตรียมการรับรองมาตรฐาน โดยไม่ต้องรอ
พิจารณาเมื่อท าวิจัยเสร็จแล้วและพร้อมออกจ าหน่าย โดยรัฐบาลควรปฏิรูป อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพ่ือให้เชื่อมโยงกันอย่างราบรื่น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ อว. ดูแลเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของ
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ โดยจะมีการหารือกันเรื่องนี้ต่อไป  

ที่ประชุมรับทราบ และให้  สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
ไปพิจารณาด าเนินการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
๔.๑ หลักเกณฑ์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะอนุกรรมการ  

ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(กวทช.) และต่อมา สวทช. ได้ออกประกาศส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก าหนดให้การประชุมที่กระท าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม 

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ .ศ. ๒๕๖๓ ได้มีผลบั งคับใช้  และให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗  
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้ยกเลิกหลักการในเรื่องการให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม  



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๓ (รับรอง)                                 หน้า ๑๐ จาก ๑๓ 
วันที่ ๒๒ มถิุนายน ๒๕๖๓  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือขอยกเลิกมติ กวทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะอนุกรรมการ และขอ
อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้มีผลถัดจากวันที่ กวทช. มีมติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ 
มติที่ประชุม  
๑.  ยกเลิกมติ กวทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์ 

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๒.  อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๔.๒  การแต่งตั้งผู้อ านวยการฝ่าย (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ  

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
๕.๑ สรุปข่าว สวทช. ประจ าเดือนพฤษถาคม ๒๕๖๓  

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจ าเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๖ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จ านวน ๒๑ ข่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๓ (รับรอง)                                 หน้า ๑๑ จาก ๑๓ 
วันที่ ๒๒ มถิุนายน ๒๕๖๓  

๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
 ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช. 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๑๑ ชั้น ๗ อาคาร
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี) เลขท่ี ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
๑๐๔๐๐ และประชุมทางไกลผ่าน WebEx Meeting 

ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๔๕ น. 

นางสาวกรัณฑรัตน์  นาขวา 
นางสาวณัฐธยาน์  แพทย์หลักฟ้า 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๓ (รับรอง)          หน้า ๑๒ จาก ๑๓ 
วันที่ ๒๒ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
          

  

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๒ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  
โดยไม่มกีารแก้ไข 

  

๓.๑ BCG in Action : The New Sustainable 
Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจ 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 ผพว. 

 

๔.๑ หลักเกณฑ์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ยกเลิกมติ กวทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะอนุกรรมการ  
ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

 อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการ 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะอนุกรรมการ  
ซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะกรรมการพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  

 จัดท าประกาศฯ 

 เสนอ ผพว. ลงนามในประกาศฯ 

 ผอ.ฝ่ายกฎหมาย 

๔.๒ การแต่งตั้งผู้อ านวยการฝ่าย  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๖/๒๕๖๓ (รับรอง)          หน้า ๑๓ จาก ๑๓ 
วันที่ ๒๒ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
          

  

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๑๑  
ชั้น ๗ อาคารส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
(โยธี) เลขที่ ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ 
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
และประชุมทางไกลผ่าน WebEx 
Meeting 

 ฝ่ายเลขานุการฯ 

 


