
 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๑ จาก ๑๐ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๑  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เลขที่ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

     

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ  
๒. นายสรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ  
(ท าหน้าที่ประธานในระเบียบวาระท่ี 
๔.๒ – ๔.๓ และ ๕) 

๓. นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ  
๔. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการ 
๕. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ กรรมการ 
๖. พลเอก ถเกิงกานต์  ศรีอ าไพ กรรมการ 
๗. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการ 
๘. นายพสุ   โลหารชุน กรรมการ 
๙. นายสุปรีดา   อดุลยานนท์     กรรมการ  
๑๐. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการ  
๑๑. นายด าริ   สุโขธนัง กรรมการ 
๑๒. นายเจน น าชัยศิริ กรรมการ 
๑๓. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการ  
๑๔. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการ  
๑๕. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการ   

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๒ จาก ๑๐ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

ผู้ไม่มาประชุม          
๑. นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา 
๒. นางเกศินี วิฑูรชาติ 
๓. นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ   
๔. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร์ 
๕. นายชาติศิริ โสภณพนิช 
๖. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
๗. นายวนัส   แต้ไพสิฐพงษ์ 
๘. นายประพันธ์   เจริญประวัติ   
๙. นายเสริมสกุล   คล้ายแก้ว 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายการัณย์  สุขเกษม กระทรวงอุตสาหกรรม 
๒. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๓. นางหงษ์ศรี   เจริญวราวุฒ ิ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๔. นางสาวลัดดา  ไหลเวชพิทยา บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 
๕. นางสาวกาญจนา  วานิชกร ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๖. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล ส านักงานกลาง สวทช. 
๗. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล ส านักงานกลาง สวทช. 
๘. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๙. นางสุวิภา  วรรณสาธพ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๐. นางเกศวรงค ์ หงส์ลดารมภ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๑. นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๒. นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๓. นางพัชรียา  กุลานุช ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๔. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๕. นางสุณี มากวิสัย ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๖. นางสาวนุชจรินทร ์รัชชุกูล ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๗. นางสาวอัณณ์สุชา พฤกษ์สุนันท์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๘. นางณภัทรธมนต์  ภูวศิษฎ์เบญจภา ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๙. นางสาวตวิษา  พิพัฒน์ฐิติกร ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๐. นางธัญพร หัตถสิงห์ ส านักงานกลาง สวทช. 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๓ จาก ๑๐ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

๒๑. นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ฉายา ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๒. นางสาวแก้วกาญจน์ มโนสุดประสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๓. นางประสานสุข ชุนถนอม ส านักงานกลาง สวทช 
๒๔. นางสาวณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๕. นางสาวมนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๖. นางสาวพิมพ์พา  รัตนสุคนธ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๗. นางสาวเกื อกูล  ปิยะจอมขวัญ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๒๘. นางสาวพนิตา  พงษ์ไพบูลย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๒๙. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า  ตามที่คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี สิน
ตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยข้อ ๔ ได้มีการก าหนดต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการหน่วยงานต่าง ๆ 
ครอบคลุมหน่วยงานประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ให้มีหน้าที่ในการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ซึ่งตามข้อ ๗.๘.๘.๑๓ ก. ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ และกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย นั น 

เนื่องจากทุกท่านในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งใน กวทช. เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี สิน
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ซึ่ง สวทช. ได้ประสานกับส านักงาน 
ป.ป.ช. แล้ว ได้รับแจ้งว่า ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้นยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี สินตั งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี สินได้ที่ https://www.nacc.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๔๔๓๘  ทั งนี   สวทช. จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทุกท่านทราบต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

https://www.nacc.go.th/%20หรือ


 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๔ จาก ๑๐ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั งที่ ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
กรรมการขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๑  

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
๓.๑ การแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งบริหาร  

๓.๒ การพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจ่ายเงินเพิ่ม
พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

๓.๓ ผลการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

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

๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑) 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของ สวทช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และต่อมาในคราวการประชุม กวทช. ครั งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการปรับแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง สวทช. มุ่งเน้นที่จะด าเนินการ เพ่ือสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นที่
ประจักษ์ภายในปี ๒๕๖๔ โดยเน้นด าเนินการใน ๕ เรื่อง คือ (๑) สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร 
(๒) ระบบขนส่งสมัยใหม่ (๓) การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย (๔) เคมีชีวภาพและเชื อเพลิงชีวภาพ 
และ (๕) นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรยั่งยืน ผ่านการด าเนินงานใน ๕ คลัสเตอร์ ได้แก่ (๑) คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร 
(๒) คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ (๓) คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (๔) คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ และ 
(๕) คลัส เตอร์ อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ ใช้ประโยชน์ ในหลาย 
คลัสเตอร์ ตลอดจนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) ที่ส าคัญในอนาคต ๔ ด้าน 
ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีชีวภาพ (๒) เทคโนโลยีวัสดุ (๓) เทคโนโลยีดิจิทัล และ (๔) นาโนเทคโนโลยี นอกจากนี   
ยังควบรวมเทคโนโลยีหลากหลายสาขาภายใต้เทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ (Integrated Technology Platform) 
ใน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) Sensors (๒) High-Performance Computing and Data Analytics และ (๓) Bio-based 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๕ จาก ๑๐ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

materials เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคต นอกจากนี  
สวทช. ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกการส่งมอบ เพ่ือผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์  
ทั งเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ให้มากขึ น ตลอดจนด าเนินงานตามพันธกิจเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ อาทิ การพัฒนาก าลังคน และโครงสร้างพื นฐาน  โดยในคราวการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม 
๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) และให้น าเสนอที่ประชุม กวทช. รับทราบต่อไป โดยรายงานผลการด าเนินงาน
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี  

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

๒. รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วย

การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐ (๓) ได้ก าหนดให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานต่อ กวทช. เป็นประจ าทุก ๓ เดือน รวมทั งกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ที่ก าหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานให้ กวทช. ทราบรายไตรมาสและรายปีนั น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกอบด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน ได้แก่ (๑) นายอาชว์ 
เตาลานนท์ เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบฯ  (๒) นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์  (๓) นายสิทธิชัย  จันทราวดี 
(๔) นางศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย  (๕) นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล  เป็นอนุกรรมการตรวจสอบฯ  และหัวหน้าส านัก
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่เลขานุการ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กวทช. ได้มอบหมายให้ก ากับดูแล
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และตามที่ก าหนดในกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ เสริมสร้างและ
ก ากับให้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมและก ากับดูแล ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๖ จาก ๑๐ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

ตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศ ระบบการประเมินตนเองด้านการควบคุม สอบทานรายงานทางการเงิน  
ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่า สวทช. สามารถด าเนิน
ภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการประชุม
รวมทั งสิ น ๖ ครั ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหาร และส านักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระ
ที่เกี่ยวข้อง และได้ร่วมประชุมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จ านวน ๒ ครั ง  โดยมีสรุปสาระส าคัญ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี  (๑) การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
(๒) การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (๓) การก ากับ ดูแลงานการตรวจสอบภายใน (๔) การสอบ
ทานรายงานทางการเงิน (๕) การสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (๖) การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง 
(๗) การสอบทานด้านการด าเนินงาน และ (๘) การประชุมร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผนดิน  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๓ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ในคราวประชุม กวทช. 

ครั งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบแนวทางการประเมินองค์การมหาชน 
ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) และเห็นชอบให้มีการประเมินตนเองของ 
กวทช. ตามแบบประเมินที่ก าหนด และสรุปผลการประเมินรายงานในที่ประชุม เป็นประจ าปีละ ๑ ครั ง   
และต่อมาในคราวการประชุม กวทช. ครั  งที ่ ๗/๒๕๖๑ เมื ่อวันที ่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการฯ    
ได้ด าเนินการส่งแบบประเมินให้ กวทช. จ านวน ๒๔ ฉบับ ได้รับการตอบกลับ จ านวน ๑๕ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
๖๒.๕ จากจ านวน กวทช. ทั งหมด ซึ่งมีผลการประเมินโดยสรุป ดังนี  

๑. ผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของ กวทช. ที่เห็นด้วยกับข้อค าถาม 
คิดเป็นร้อยละ ๘๒ 

๒. ผลการประเมินความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการฯ  
ที่เห็นด้วยกับข้อค าถาม คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 
การประชุม 

 
 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๗ จาก ๑๐ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี  
๑. ควรให้ความส าคัญเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิด Commercialization 

และผลกระทบต่อประเทศ  ทั งนี  ควรน าผลการด าเนินงานกลับมารายงานให้ 
ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม เพ่ือให้ กวทช. ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา 

๒. ควรเชิญให ้กวทช. มีส่วนร่วมกับงานขององค์กรนอกเหนือจากการประชุม เพ่ือร่วม
ผลักดันใหก้ารด าเนินงานต่าง ๆ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   
๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช. 

ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยจัดประชุมในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดังนี  
ครั งที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
ครั งที่ ๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ครั งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ครั งที่ ๔/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
ครั งที่ ๕/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ครั งที่ ๖/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ครั งที่ ๗/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ครั งที่ ๘/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ครั งที่ ๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
ครั งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ครั งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ครั งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๕.๒  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
 ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
 นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช. 

ครั งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ (รับรอง)                                 หน้า ๘ จาก ๑๐ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

๕.๓  สรุปข่าว สวทช. ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจ าเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จ านวน ๒๓ ข่าว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

นางสาวณัฐธยาน์  แพทย์หลักฟ้า 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ (รับรอง)                            หน้า ๙ จาก ๑๐ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
          

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๗/๒๕๖๑  รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๗/๒๕๖๑  
โดยไม่มีการแก้ไข 

  

๓.๑ การแต่งตั งพนักงานต าแหน่งบริหาร  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 
 

   

๓.๒ การพิจารณาการขึ นเงินเดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจ่ายเงินเพ่ิม
พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเพ่ิมพิเศษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๓.๓ ผลการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

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

 รับทราบ   

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รับทราบ   



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ (รับรอง)                            หน้า ๑๐ จาก ๑๐ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
          

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๔.๓ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รับทราบ และให้ สวทช. รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 ให้ สวทช. รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการ 

 ผพว. 

๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 รับทราบ   

๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั งที่ ๙/๒๕๖๑ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั งที่ ๙/๒๕๖๑  
ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั น ๓ 
อาคาร สวทช. โยธ ี

 ฝ่ายเลขานุการฯ 

 
 


