
 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๑ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

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

     

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ 
๒. นายสรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  รองประธานกรรมการ  
๓. นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส  กรรมการ 
๔. นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา  กรรมการ 
๕. นายเข็มชัย ชุติวงศ์  กรรมการ 
๖. พลเอก ถเกิงกานต์  ศรีอ าไพ  กรรมการ 
๗. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน  กรรมการ 
๘. นางเกศินี วิฑูรชาติ  กรรมการ 
๙. นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  กรรมการ 
๑๐. นายพสุ   โลหารชุน  กรรมการ 
๑๑. นายชาติศิริ โสภณพนิช  กรรมการ 
๑๒. นายวนัส   แต้ไพสิฐพงษ์  กรรมการ 
๑๓. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ  กรรมการ  
๑๔. นายเขมทัต สุคนธสิงห์  กรรมการ  
๑๕. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  กรรมการ   

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม      
๑. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 
๒. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร์   
๓. นายสุปรีดา   อดุลยานนท์       
๔. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๒ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

๕. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร     
๖. นายประพันธ์   เจริญประวัติ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายณัฐวัฒน์  จารุโชคทวีชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๒. นายกวิน  เทพปฏิพัธน์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๓. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๔. นางหงษ์ศรี   เจริญวราวุฒ ิ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๕. นางสาวลัดดา  ไหลเวชพิทยา บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 
๖. นายกิติพงค์  พร้อมวงค์ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๗. นางสาวกาญจนา  วานิชกร ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๘. นางสาวอรนุช  รัตนะ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๙. นายภาสพงศ์  อารีรักษ์ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๑๐. นายสุชาต  อุดมโสภกิจ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๑๑. นางสาวมนันยา  ชุณหวุฒิยานนท์ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๑๒. นางสาวนิรดา  วีระโสภณ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
๑๓. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์       

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
๑๔. นายกอปร กฤตยากีรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๕. นางสาวมรกต  ตันติเจริญ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๖. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๗. นางชัชนาถ   เทพธรานนท์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๘. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๙. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๐. นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๑. นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ส านักงานกลาง สวทช. 
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๒๒. นางสาววิราภรณ์  มงคลไชยสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๓. นางฐิตาภา  สมิตินนท์   ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๔. นางสุวิภา  วรรณสาธพ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๕. นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๖. นางพัชรียา  กุลานุช ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๗. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๘. นางสุณี มากวิสัย ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๙. นางสาวนุชจรินทร์ รัชชุกูล ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๐. นางสาวพิมลรัตน์ คุ้มเสนียด  ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๑. นางสาวตวิษา  พิพัฒน์ฐิติกร ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๒. นางสาวกรัณฑรัตน์ นาขวา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๓. นางธัญพร หัตถสิงห์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๔. นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ฉายา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๕. นางกัณญา  สิทธิ์สงวน ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๖. นางณภัทรธมนต์  ภูวศิษฎ์เบญจภา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๗. นางสาวปัทมาพร  ประชุมรัตน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๘. นางสาวเกศรี  ลีลาศรีบรรจง ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๙. นางสาวนิภา  ประดิษฐ์เทียมผล ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๐. นางสาวพัชรี  งามวิริยะวงศ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๑. นางสาวแก้วกาญจน์  มโนสุดประสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๒. นางสาวบังอร สุวรรณภาญกูร ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๓. นางสาวดารารัตน์ รัชดานุรักษ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๔. นางสาวจุฑารัตน์  เชยชม ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๕. นางประสานสุข ชุนถนอม ส านักงานกลาง สวทช 
๔๖. นางสาวณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๗. นางสาวมนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๘. นางสาวพิมพ์พา  รัตนสุคนธ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๙. นายวรเชษฐ์ ขันโยธา ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๐. นายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๕๑. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๕๒. นางสาวทิพวรรณ ตั งจิตพิบูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๕๓. นายชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๕๔. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั งที่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า 
มีกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๕ การปรับโครงสร้างองค์กรของ สวทช. (ประชุมเฉพาะ
กรรมการ) เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ น ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ 
ตามรายงานการประชุม 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๖๒  

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   
๓.๑   การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. และพิจารณาแผนการด าเนินงานและงบประมาณ 

ของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ด าเนินการทบทวน 

แผนกลยุทธ์เป็นประจ าทุกปี (Rolling Strategic Plan) เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง รวมทั งกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งในช่วงปี ๒๕๖๒ มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ การจัดตั งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการปฏิรูป  
ในด้านโครงสร้างระบบบริหารจัดการนโยบายและด้านงบประมาณ  การทบทวนกลยุทธ์จึงมีความจ าเป็นในการ
เตรียมความพร้อมขององค์กรและทิศทางการด าเนินงานของ สวทช. ในช่วง ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ สวทช. สามารถสนับสนุนแนวคิด Power to Lead ของการจัดตั งกระทรวง อว. ในการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นฐานในการสร้างคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ และน าพาประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมภายใต้แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ มีการก าหนดเป้าหมายสิ่งส่งมอบ 
ที่ชัดเจนของแต่ละภารกิจที่ด าเนินการ  มีกลไกการด าเนินงานและร่วมกับพันธมิตรอย่าง เป็นรูปธรรมและชัดเจน 
เพ่ือสนับสนุนความส าเร็จของเป้าหมาย เพ่ือน าพาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  
ที่ได้พิจารณาความเสี่ยงในการด าเนินงานของ สวทช. ควบคู่กันไป 

ทั งนี   สวทช. ได้ก าหนดกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายเพ่ือตอบโจทย์ส าคัญของประเทศ 
(Technology Development Groups : TDGs) ๑๐ เรื่อง เพ่ือเน้นการน าความสามารถด้านเทคโนโลยีส าคัญต่าง ๆ 
ของ สวทช. มาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือผลักดันให้สามารถน าผลงานไปตอบโจทย์ส าคัญของประเทศ  โดยได้ระบุความเสี่ยง



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๕ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ระดับองค์กรที่ต้องบริหารจัดการมี ๑๐ รายการ ได้แก่ (๑) ผลกระทบและการลงทุน ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่ ากว่าเป้าหมาย (๒) การขับเคลื่อนรายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (๓) เสียชื่อเสียงจากผลผลิตวิจัยและ
พัฒนา (๔) กลไก/เครื่องมือด้านการเงิน (Tech Financing) ไม่มีประสิทธิภาพ  (๕) การท างานร่วมกับพันธมิตร 
ขาดการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ (๖) EECi ไม่สัมฤทธิ์ผล (๗) การเตรียมก าลังคนเพ่ือประเทศไทย ๔.๐  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (๘) การบูรณาการการท างานระหว่างเขตนวัตกรรมกับกลุ่มภารกิจอ่ืนไม่เข้มแข็ง (๙) กลไก
ภายในไม่ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และ (๑๐) การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี   นายณรงค์ฯ ได้น าเสนอแผนการด าเนินงานของ สวทช. เพ่ือตอบโจทย์ส าคัญ
ของประเทศ ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Economy, Circular 
Economy และ Green economy : BCG) เป็น New Inclusive Growth Engine  (๒) Digital Transformation 
(๓) Mobility and Logistics (๔) National Quality Infrastructure (NQI) และ (๕) การพัฒนาคนและความสามารถ 
รวมทั งน าเสนอแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีแผนงบประมาณ
รายจ่าย จ านวน ๙,๕๗๗ ล้านบาท  คาดการณ์รายรับจากการด าเนินงานของ สวทช. จ านวน ๒,๕๐๐ ล้านบาท และมีแผน 
อัตราก าลังคนในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓,๓๘๐ คน 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ และแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
ในฐานะประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ความส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  (BCG) โดยจะยกระดับ
ความส าคัญของ BCG ให้อยู่ในระดับเดียวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยน าความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและ
ระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า  
การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพื นที่ของ
จังหวัด  กลุ่มจังหวัด เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั งให้ความส าคัญกับกฎระเบียบ ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  โดยกระทรวง อว. จะมีส่วนในการตอบโจทย์ดังกล่าว 
ผ่าน 4 Platform ได้แก่  (๑) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  (๒) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม (๓) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื นที่และลดความเหลื่อมล  า และ (๔)  การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  ดังนั น  จึงให้ สวทช. ด าเนินการ  ดังนี  

๑. จัดล าดับความส าคัญของเรื่องต่าง ๆ ที่น าเสนอภายใต้ BCG โดยเริ่มจากฐานของ
พีระมิด เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล  า 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๖ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

๒. จัดท ารายละเอียดนโยบายของ BCG ในการตอบโจทย์ประเทศ โดยก าหนด
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ (Objectives and Key Results : OKR), ระยะเวลา, กลไก
การบริหารจัดการ และงานส าคัญเร่งด่วน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงฯ 
ร่วมกันท างานแบบเครือข่าย ๔ ภาคส่วน (Quadruple Helix) ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และชุมชน  ทั งนี  ขอให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือหาแนวทางการท างานร่วมกัน 

อนึ่ง  ประธานฯ  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ Big Data พัฒนา 
Model ต่าง ๆ  ในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ โดยพิจารณาความยากจนรายบุคคลและให้ข้าราชการลงไป
พัฒนาพื นที่  ซึ่งประเทศไทยมี Thai People Map and Analytics Platform หรือ TPMAP ที่รวบรวมข้อมูล 
ความยากจนรายครัวเรือน และ Agri-Map ซึ่งให้ข้อมูลทางการเกษตร หากสามารถพัฒนา Community Map 
เพ่ิมเติม และรวมข้อมูลเข้าด้วยกันได้ โครงการนี จะมีส่วนส าคัญในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จได้  
ทั งนี   นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างจัดท าโครงการอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จรายบุคคล  
ซึ่งจะต้องมีการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ทั งนี   
อาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลงพื นที่ในการส ารวจข้อมูล เพ่ือช่วยลดความยากจนรายบุคคล อันจะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั งใหญ่  นอกจากนั น สวทช. ควรสร้าง Platform ดิจิทัลรองรับการท างานของโครงการขจัด
ความยากจนตามโมเดลต่าง ๆ เช่น Smart Tambon Model, XYZ Model ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์) และสามพราน Model  เป็นต้น 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี  
๑. เรื่อง Mobility ขอให้หารือผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi 

Institute of Science and Technology : VISTEC) และกระทรวงคมนาคม เพ่ือหา
จุดส าคัญของเรื่องการพัฒนาแบตเตอรี่ ยานยนต์ไร้คนขับ และระบบราง เพ่ือท าวิจัย
และพัฒนาผ่านกลไก Technology Localization และโครงสร้างพื นฐานด้าน
คุณภาพ  

๒. สวทช. ควรจัดท าข้อมูล โครงสร้ างพื นฐานด้ านคุณภาพ (National Quality 
Infrastructure: NQI) เพ่ือใช้ในการสื่อสารให้ทราบถึงความส าคัญของโครงสร้าง
พื นฐานด้านคุณภาพ และหารือกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
เพ่ือจัดท ามาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในส่วนการให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบด้วย  

๓. การสร้างคน อาจแยกพิจารณาออกเป็น ๒ ส่วน คือ Manpower และ Brainpower 
โดยกระทรวง อว. จะรับผิดชอบทั ง ๒ เรื่อง คือ (๑) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
รองรับตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงเพ่ิมการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในตลาดแรงงาน
ปัจจุบัน โดยพัฒนา New skill, Reskill, Upskill ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาค 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๗ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

อุตสาหกรรม โดยท างานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ (๒) การพัฒนา 
ก าลังคนที่เป็นสมอง (Brainpower) เพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมที่มูลค่าเพ่ิมสูง ผ่านกระบวนการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรม 

๔. พิจารณาความเหมาะสมในการเปลี่ยนชื่อ National Research Lab เป็น National 
Research Development Innovation Lab ซึ่ ง แ ต่ ล ะภู มิ ภ า ค มี โ จ ท ย์  BCG  
ที่แตกต่างกัน โดยให้น าองค์ประกอบที่มีอยู่ในกระทรวง อว.  เช่น Food Innopolis และ 
Medicopolis ที่อยู่ในภูมิภาคให้มีการท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา 
Technology Readiness Levels (TRL) ให้อยู่ในระดับ TRL 9  

๕. ขอให้ สวทช. เร่งสร้างความเข้าใจกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยขับเคลื่อน
โครงการต่าง ๆ ที่น าเสนอข้างต้นไปสู่จุดหมาย รวมถึงการขจัดอุปสรรคด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ และแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามที่เสนอ โดยให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

มติที่ประชุม  
๑. เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน ๖.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ตามที่เสนอ 
๒. อนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่เสนอ  
๓. ให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

๓.๒  การก าหนดตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ 
 นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานทุนหมุนเวียนให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่  
ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ทุนหมุนเวียน จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ และออก
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการรายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เกณฑ์การประเมิน ปฏิทินการปฏิบัติงานและเงื่อนไขการประเมินผลการด าเนินงานที่คณะอนุกรรมการประเมินผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวียนก าหนด  โดย สวทช. ถูกก าหนดให้เป็นหน่วยงานที่เข้าสู่ระบบการประเมินผล  
การด าเนินงานทุนหมุนเวียนตั งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และประธาน กวทช. ต้องลงนามบันทึกข้อตกลง 
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน กับกระทรวงการคลังเป็นประจ าทุกปี 

 
 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๘ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ในปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในภาพรวม ระดับ ๔.๙๔๕๐ คะแนน (จาก ๕.๐๐๐ คะแนน)  ทั งนี  กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๓ โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดให้ทุนหมุนเวียนด าเนินการ ดังนี  

๑. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างตัวชี วัดการ
ประเมินผลฯ ก่อนจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท 
ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 

๒. ทุนหมุนเวียนจัดประชุมหารือร่างตัวชี วัดการประเมินผลฯ ร่วม ๓ ฝ่าย ระหว่าง
กรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาฯ และผู้แทนทุนหมุนเวียน โดยคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียนต้องแต่งตั งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือมอบหมาย
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า ๓ ท่านเข้าร่วมประชุมหารือภายในก าหนด
ระยะเวลา 

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หรือ กวทช. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งแต่ละท่านมีหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจเป็นจ านวนมาก  ดังนั น การแต่งตั ง
คณะท างานที่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า ๓ คน อาจท าให้เกิดความไม่สะดวก 
ในการนัดประชุมหารือร่างตัวชี วัดฯ ได้ทันภายในก าหนดเวลาของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งจากการหารือกับกรมบัญชีกลาง 
กวทช. สามารถมอบหมายผู้บริหารของ สวทช. ให้เข้าร่วมการประชุมหารือร่างตัวชี วัดการประเมินผลฯ ระหว่าง
กรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) ได้ และให้น าผลการหารือ 
มาเสนอให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนทราบต่อไป จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

๑. ร่างตัวชี วัดการประเมินผลฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ดังนี  

ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๒๕๖๓ 

ด้านการเงิน  

๑. รายได้จากความสามารถ  ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
๑.๑ รายได้จากความสามารถจากภาครัฐ ๑,๓๐๐ ล้านบาท 
๑.๒ รายได้จากความสามารถจากภาคเอกชน    ๗๐๐ ล้านบาท 

๒. รายได้จากความสามารถต่อค่าใช้จ่าย ๐.๔๒ เท่า  

ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๑. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ (ตัวชี วัดร่วม) ระดับ ๕ 
๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวชี วัดร่วม) ร้อยละ ๙๒ 
๓. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการน าผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์  
 

๔.๘ เท่า 
 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๙ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๒๕๖๓ 

ด้านการปฏิบัติการ  
๑. ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์  ๕๒ รายการ 
๒. จ านวน SMEs ที่ได้รับการถ่ายทอด วทน.   ๙๔๕ โครงการ 
๓. จ านวนความร่วมมือและการได้รับทุนในระดับนานาชาติ ๑๖ โครงการ 

๒ . มอบหมายผู้บริหารในการประชุมหารือร่างตัวชี วัดการประเมินผลฯ  ร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง และท่ีปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) ประกอบด้วย (๑) นางลดาวัลย์ 
กระแสร์ชล รองผู้อ านวยการ สวทช. สายงานบริหาร เป็นหัวหน้าทีมในการประชุม (๒) นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สวทช. ด้านแผนงบประมาณ และการเงิน (๓) นางพัชรียา กุลานุช ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สวทช. 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และ (๔) นางสาวนุชจรินทร์ รัชชุกูล ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และนโยบาย
องค์กร สวทช.   

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
ประธานฯ มีความเห็นว่า สวทช. ต้องท างานใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ

หน่วยงานพันธมิตรในระดับนานาชาติ (Global Partner)  ทั งนี  ตัวชี วัดของ สวทช. ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กวทช. 
ล้วนเป็นตัวชี วัดที่มีเป้าหมายส าคัญในการผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ  

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม  
๑. เห็นชอบร่างตัวชี วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ตามท่ีเสนอ 
๒. มอบหมายผู้บริหาร จ านวน ๔ ราย ในการประชุมหารือร่างตัวชี วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุน

หมุนเวียน ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด)  
ตามที่ สวทช. เสนอ   

๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๓  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. พ.ศ. 
๒๕๔๕ ข้อ ๑๐ (๓) ได้ก าหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานต่อ กวทช. เป็นประจ า 
ทุก ๓ เดือน รวมทั งกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่ก าหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานผล 
การด าเนินงานให้ กวทช. ทราบรายปีด้วยนั น  



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๑๐ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุม 
๒ ครั ง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมให้ความส าคัญกับการพิจารณา
สอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมภาย ในการ
จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. โดยมีประเด็นรายงานให้ 
กวทช. ทราบ ดังนี   

๑. ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดย สตง. ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  

๒. ให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานตามแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบไตรมาสที่  ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๓.๒  การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบฯ ได้รับมอบหมายจาก กวทช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานของ สวทช. ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส โดยได้ก าหนดภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ และให้มีการทบทวนกฎบัตรฯ ดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีนั น 

 ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ครั งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงและเพ่ิมเติมถ้อยค าในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ เรื่อง “ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั ง โยกย้าย เลื่อนขั น 
เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าส านักตรวจสอบภายในต่อ กวทช.” ให้มีความชัดเจนและครบถ้วน
มากยิ่งขึ น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ที่ประชุมเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีเสนอ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๑๑ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

๓.๔ การแต่งตั้งพนักงานต าแหน่งบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ   
๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ และ

ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ผลการด าเนินงานของ สวทช. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ โดยรวมเป็นไปตามแผน  โดยได้น าเสนอภาพรวมผลงาน
ของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ประกอบด้วย (๑) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม (๒) การลงทุน 
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๓) รายได้จากการด าเนินงาน (๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
(๕) การยกระดับความสามารถ Research & Development ของ SMEs (๖) การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ  
(๗) การพัฒนาเขตนวัตกรรม (๘) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัย และ (๙) การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

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

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   

๕.๑ สรุปข่าว สวทช. ประจ าเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจ าเดือน

เมษายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๔๙ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จ านวน ๑๐๙ ข่าว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช. 

ครั งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั น ๔ อาคารพระจอมเกล้า 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ที่ประชุมรับทราบ 
 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                                 หน้า ๑๒ จาก ๑๔ 
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

๕.๓ เอกสารเผยแพร่ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ได้จัดเอกสารเผยแพร่ 

Science & Technology Book Series จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย (๑) เศรษฐกิจชีวภาพ BIO ECONOMY  
(๒) เศรษฐกิจสีเขียว GREEN ECONOMY (๓) เศรษฐกิจอัจฉริยะ INTELLIGENT ECONOMY (๔) เศรษฐกิจร่วมใช้
ประโยชน์ SHARING ECONOMY (๕) เศรษฐกิจผู้สูงวัย SILVER ECONOMY และ (๖) เทคโนโลยีควอนตัม 
QUANTUM Technology 

อนึ่ง  ประธานฯ มีความเห็นว่า  Science & Technology Book Series เป็นเอกสาร 
ที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้  มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจ 
ด้านวิทยาศาสตร์  จึงขอให้ สวทช. น าเอกสารดังกล่าวไปแจกที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ด้วย  

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๔๐ น. 
 

นางสาวกรัณฑรัตน์  นาขวา 
นางสาวณัฐธยาน์  แพทย์หลักฟ้า 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                            หน้า ๑๓ จาก ๑๔ 
วันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
          

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๓/๒๕๖๒  รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๓/๒๕๖๒  
โดยไม่มีการแก้ไข 

  

๓.๑ การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. และพิจารณาแผน 
การด าเนินงานและงบประมาณของ สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

 เห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 
๖.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ตามที่เสนอ  

 อนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ สวทช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีเสนอ 

 ให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม  
ไปพิจารณาด าเนินการ 

 ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์  
ฉบับทบทวน ๖.๓ 

 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ      

 ผพว. 

๓.๒ การก าหนดตัวชี วัดกรมบัญชีกลาง ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๓ 

 เห็นชอบร่างตัวชี วัดการประเมินผลการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ตามท่ีเสนอ 

 มอบหมายผู้บริหาร จ านวน ๔ ราย ในการประชุม
หารือร่างตัวชี วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษา 
ด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด)  
ตามที่ สวทช. เสนอ   

 จัดส่งตัวชี วัดการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๓ ให้กรมบัญชีกลาง 
 

 ผพว. 
 ผอ. ฝ่ายนโยบาย 

แผนงานและ
งบประมาณ 

๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบฯ 
ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

  
 
 
 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ (รับรอง)                            หน้า ๑๔ จาก ๑๔ 
วันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
          

 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๓.๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.๓.๒ การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามท่ีเสนอ 

 รับทราบ 

๓.๔ การแต่งตั งพนักงานต าแหน่งบริหาร  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ    

๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓  
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒) 

 รับทราบ   
 

๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั งที่ ๕/๒๕๖๒ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั งที่ ๕/๒๕๖๒  
ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั น ๔ 
อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง 
การอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

 ฝ่ายเลขานุการฯ 

 


