
 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ (รับรอง)                                หนา้ ๑ จาก ๑๓  
วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

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

และประชุมทางไกลผ่าน WebEx Meeting 
-------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 

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. นางบุษยา   มาทแล็ง   กรรมการ 
๗. นายสุวิทย์   แซ่เตีย   กรรมการ 
๘. นายปิยะมิตร   ศรีธรา   กรรมการ 
๙. นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์  กรรมการ 
๑๐. นายศุภชัย   ปทุมนากุล   กรรมการ 
๑๑. นายเข็มชัย   ชุติวงศ์   กรรมการ 
๑๒. นายสุวิทย์   วิบุลผลประเสริฐ   กรรมการ 
๑๓. นายชาติศิริ  โสภณพนิช  กรรมการ 
๑๔. นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์   กรรมการ 
๑๕. นายวีระชัย  เชาว์ชาญกิจ   กรรมการ 
๑๖. นายวิบูลย์   ฤกษ์ศิระทัย  กรรมการ 
๑๗. นายประวิทย์   ประกฤตศรี  กรรมการ 
๑๘. นายประพันธ์  เจริญประวัติ  กรรมการ 
๑๙. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล     

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม      
๑. นายประสงค์  พูนธเนศ   
๒. นายชูศักดิ์  ลิ่มสกุล 
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วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓  

๓. นายประเสริฐ   เอ้ือวรากุล      
๔. นายกลินท์   สารสิน  
๕. นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร  
๖. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายทรงพล  มั่นคงสุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๒. นางสาวอรกนก  พรรณรักษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๓. นางสาวสราญจิตต์  ศรีศกุน กระทรวงการต่างประเทศ 
๔. นายกิรัณ  มุ่งถ่ิน กระทรวงการต่างประเทศ 
๕. นายศักดา  เที่ยงวิบูลย์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๖. นายอับดุลมุมิน ตอแลมา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๗. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๘. นางวิไลพร  เจตนจันทร์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
๙. นางสาวลัดดา  ไหลเวชพิทยา บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 
๑๐. นายศักรินทร์   ภูมิรัตน ประธานกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

  แห่งชาติ 
๑๑. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ       
  คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
๑๒. นายไพรัช  ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๑๓. นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๔. นายหริส สูตะบุตร ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๕. นางชัชนาถ   เทพธรานนท์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๖. นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๗. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๘. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล ส านักงานกลาง สวทช. 
๑๙. นางฐิตาภา  สมิตินนท์   ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๐. นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๑. นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๒. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๓. นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน ส านักงานกลาง สวทช 
๒๔. นางสาวลิลี่  เอ้ือวิไลจิตร ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๕. นายเฉลิมพล  ตู้จินดา ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๖. นางจินตนา  ศิริสุนทร ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๗. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ ส านักงานกลาง สวทช. 
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๒๘. นางสุณี มากวิสัย ส านักงานกลาง สวทช. 
๒๙. นางสุกัลยา  ฤกษ์สมุทร  ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๐. นางสาวนุชจรินทร์  รัชชุกูล ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๑. นายพิชกร  สุนทรารักษ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๒. นางแก้วตา  ธรรมรัตนะศิริ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๓. นายไพศาล  เสตสุวรรณ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๔. นางสาววันเพ็ญ  ชูอุตสาหะ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๕. นางสาวกรัณฑรัตน์  นาขวา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๖. นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ฉายา ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๗. นางสาวปัทมาพร  ประชุมรัตน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๘. นางกัณญา  สิทธิ์สงวน ส านักงานกลาง สวทช. 
๓๙. นางธัญพร หัตถสิงห์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๐. นางสาวนิภา  ประดิษฐ์เทียมผล ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๑. นายธนยศ  พงษ์ลิขิตพัฒน์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๒. นายอัคนี  เจริญจิระตระกูล ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๓. นางสาวพัชรี  งามวิริยะวงศ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๔. นางสุปราณี  บุญวงษ ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๕. นางสาวบังอร  สุวรรณภาญกูร ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๖. นางสาวแก้วกาญจน์  มโนสุดประสิทธิ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๗. นางสาวดารารัตน์  รัชดานุรักษ์ ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๘. นางชีวชนก  วงศ์สุชาต ส านักงานกลาง สวทช. 
๔๙. นางสาวสุปราณี  วงศ์มุนีนรากร ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๐. นางสาวชุติมนต์  สมบูรณ์แก้ว ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๑. นางสาวภัทรวดี  แสงเอก ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๒. นายสุรไกร  มะลิจันทร์บัว ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๓. นางสุรีย์  นิลก าแหง ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๔. นางสาวณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๕. นางสาวมนัสนันท์ เวทย์สุภาสุข ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๖. นางสาวจุฑารัตน์  เชยชม ส านักงานกลาง สวทช. 
๕๗. นายวรรณพ  วิเศษสงวน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
๕๘. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๕๙. นายชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 
๖๐. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. การตรวจเยี่ยม สวทช. และมอบนโยบายในการด าเนินงาน 

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ประธานฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เยี่ยมชมผลงาน สวทช. โดยมีผู้อ านวยการ สวทช. และคณะผู้บริหาร 
สวทช. ให้การต้อนรับ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  โดยผู้อ านวยการ สวทช. ได้น าเสนอ
ภาพรวมพันธกิจของ สวทช. พร้อมทั้งได้น าคณะฯ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของ สวทช. ในแต่ละด้าน อาทิ AI For 
Thai ผลงานนวัตกรรมป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี
ในขั้นตอนเดียว ความก้าวหน้าของวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ผลงานวิจัยด้าน Green Rubber Technology 
ผลงานระบบกักเก็บพลังงาน และทดลองนั่งรถ EV Aluminum Bus สัญชาติไทย ตัวถังผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป
ผสมพิเศษที่แข็งแรงกว่าเหล็กและอลูมิเนียมทั่วไปถึง ๔ เท่า เป็นอลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ส าหรับผลิต Super Car 
ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ ากัด ผลิตขึ้นเพื่อเป็นรถต้นแบบ และ
เตรียมส่งมอบให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ใช้เป็นต้นแบบของยานพาหนะรุ่นใหม่ที่จะน ามาใช้
ปฏิรูประบบขนส่งของ ขสมก. และยังได้โดยสารรถโดยสารไฟฟ้าของบริษัท รถไฟฟ้าประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ด้วย 

นอกจากนี้ ประธานฯ และคณะผู้บริหาร อว. ได้เยี่ยมชมโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ งชาติ  ได้แก่  ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่ งชาติ  (National Biobank of Thailand : NBT)  
ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค านวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center : ThaiSC) รวมทั้งได้เยี่ยมชม
ผลงานวิจัยต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) และผลงานวิจัยเครื่องมือแพทย์ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์  ผลงานวิจัยด้านการพัฒนานาโนเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรม
เครื่องส าอางและเวชส าอาง การพัฒนาสารเคลือบนาโน รวมถึงผลงานวิจัยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ า   
ทั้งนี้  ประธานฯ ได้มอบนโยบายในการด าเนินงานของ สวทช. ประกอบด้วย  

๑. การพัฒนา Science advisor เพ่ือเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กับรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ  

๒. ศึกษาข้อมูลการใช้ social media ในประเทศไทย และรวบรวมข้อมูล social behavior 
ของเยาวชนอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๒ ปี ว่าเยาวชนกลุ่มนี้สนใจอะไร มีความชอบด้านไหน 
เพ่ือน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาได้อย่างถูกทาง 

๓. รวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้สูงวัยว่ามีกิจกรรมอะไร สุขภาพเป็นอย่างไร อายุคาดเฉลี่ย (Life 
Expectancy) โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชนบท เพ่ือน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพดี  

๔. ถอดบทเรียนความส าเร็จในการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่
ครบรอบ ๓๐ ปี ของการจัดตั้ง สวทช. เพ่ือการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต  
 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ (รับรอง)                                หนา้ ๕ จาก ๑๓  
วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓  

๒. แสดงความยินดีกับนายชาติศิริ โสภณพนิช ที่ได้รางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี 
๒๕๖๒ หรือ Financier of The Year 2019”  

   ประธานฯ ได้แสดงความยินดีกับนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. 
ทีไ่ดร้ับรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี ๒๕๖๒ หรือ Financier of The Year 2019” 

๓.  ขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. ที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการ  
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. จ านวน ๔ ท่าน ที่ครบวาระ
เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แก่ 

๑. นายสรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๒. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๓. นายประสงค์  พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง 
๔. นางบุษยา  มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

  โดยประธานฯ ได้มอบกระเช้าดอกไม้ให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. ที่เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้อง ๗๑๑  และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งกระเช้าให้ กวทช. ที่เข้าร่วมประชุมผ่าน WebEx Meeting 
และท่ีไม่มาประชุมต่อไป 
  อนึ่ง นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า เนื่องจากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การประชุม กวทช. ในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดการประชุมทางไกล
ผ่าน WebEx Meeting โดยมีกรรมการประชุมผ่าน WebEx Meeting จ านวน ๑๑ ท่าน ได้แก่ (๑) นายธีระพงษ์ 
วงศ์ศิวะวิลาส (๒) นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ (๓) นายอนันต์ แก้วก าเนิด (๔) นางบุษยา มาทแล็ง (๕) นายสุวิทย์ แซ่เตีย 
(๖) นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ (๗) นายเข็มชัย ชุติวงศ์ (๘) นายชาติศิริ  โสภณพนิช (๙) นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ 
(๑๐) นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย และ (๑๑) นายประวิทย์ ประกฤตศรี ซ่ึงการประชุมผ่าน WebEx Meeting เป็นไป
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ และมีกรรมการเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ๗๑๑ จ านวน ๘ ท่าน ได้แก่ (๑) นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์  
(๒) นายสรนิต ศิลธรรม (๓) นายปิยะมิตร  ศรีธรา (๔) นายศุภชัย  ปทุมนากุล (๕) นายสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ  
(๖) นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์ (๗) นายประพันธ์  เจริญประวัติ และ (๘) นายณรงค ์ ศิริเลิศวรกุล 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงาน  
การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า 
ไม่มีกรรมการขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ (รับรอง)                                หนา้ ๖ จาก ๑๓  
วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
๓.๑ ร่างข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการ

โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ....   
นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ด้วยบริบทของประเทศ 

ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการสร้างนวัตกรรรมเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มี
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประเด็นหนึ่งที่ส าคัญในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่จะต้องมีการส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์  
เชิงพาณิชย์ได้มากข้ึน เนื่องจาก สวทช. เป็นหนึ่งในหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มีการผลิตผลงานที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่ด าเนินการวิจัยเอง และ/หรือร่วมด าเนินการกับพันธมิตรซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐและ/
หรือภาคเอกชน โดยที่ผ่านมา สวทช. ได้ให้ความส าคัญในการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และ  
เชิงสาธารณประโยชน์และมีผลงานที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในระดับหนึ่ง   

เพ่ือเป็นการเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอบสนองนโยบาย BCG Economy ของ
ประเทศ การผลักดันให้เกิดความคล่องตัวในการร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่าง สวทช. กับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือ
ภาคเอกชน และน าผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สวทช. จึงได้จัดท าร่างข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ....  โดยในคราวประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองร่างข้อบังคับดังกล่าวแล้ว และเห็นควรน าเสนอ กวทช. พิจารณา
ในล าดับต่อไป 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ....  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ในโอกาสต่อไปควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การแบ่งผลประโยชน์ให้กับผู้วิจัย 

ใน สวทช. ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจ (incentive) ในการผลิตผลงาน
และเร่งผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์  

๒. ขอให้เพ่ิมกลไกการรายงานผลการด าเนินงานในการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือทราบด้วย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการ
โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ....  โดยให้เพ่ิมการรายงานผลการด าเนินงานในการโอนสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือทราบ 
เป็นระยะด้วย  และให ้สวทช. รบัข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ (รับรอง)                                หนา้ ๗ จาก ๑๓  
วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓  

๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการทบทวนกฎบัตร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.๒.๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ สวทช. พ.ศ. 
๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๐ (๓) ได้ก าหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อ กวทช. เป็นประจ าทุก ๓ เดือน รวมทั้งกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ สวทช. ที่ก าหนดให้คณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบฯ รายงานผลการด าเนินงานต่อ กวทช. เป็นประจ าทุก ๓ เดือนด้วยนั้น  

ในไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
ได้มีการประชุม จ านวน ๓ ครั้ง โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ให้ความส าคัญกับการพิจารณาสอบทาน
ความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในการจัดการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. โดยมีประเด็นรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ เพ่ือน าเสนอต่อ กวทช. ทราบ ดังนี้  

๑.  เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ - ๓  

๒.  เห็นชอบต่อรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศของระบบ
สารสนเทศ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบ สวทช. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒   

๓.  เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าผลการสอบทานระบบการบริหารงานวิจัย ระบบการ
บริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการท างานการ
บริหารงานวิจัย และการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย 

๔.  เห็นชอบรายงานผลการสอบทานการลงทุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ของภาครัฐ “กลไกการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒    

๕.  เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทานการลงทุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน จ านวน ๓ เรื่อง 

๖. เห็นชอบต่อรายงานผลการสอบทานระบบติดตามและประเมินผลหน่วยงานของ 
สวทช. (NSTDA Monitoring Dashboard)   

๗. เห็นชอบต่อรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการหารายได้ (แหล่งทุนภายนอก)  
๘. เห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ

การทบทวนกฎบัตรด้านการตรวจสอบภายใน   



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ (รับรอง)                                หนา้ ๘ จาก ๑๓  
วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓  

๙. รับทราบผลการติดตามงานตามข้อเสนอแนะที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้
ค าแนะน าต่อฝ่ายบริหารของ สวทช. ไปด าเนินการเพ่ือการปรับปรุงระบบการท างาน กลไกการควบคุมภายในของ
กระบวนการท างานต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ
ไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ 
(เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๓.๒  การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการ  
ตรวจสอบฯ ได้รับมอบหมายจาก กวทช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารงานของ สวทช. ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส โดยได้ก าหนดภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ และให้มีการทบทวนกฎบัตรฯ ดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีนั้น 

ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงถ้อยค าในกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑ ในข้อ ๑๐. จากเดิม “ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของ
ผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อ กวทช.” โดยให้ใช้ค าว่า “ส านักตรวจสอบภายใน” แทนค าว่า 
“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนผังโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส านักตรวจสอบ
ภายในกับผู้บริหารและคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ  

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีเสนอ 

๓.๓ การร่วมลงทุนในบริษัท เจเนพูติก ไบโอ จ ากัด (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๓.๔ การขายหุ้นบริษัท เลิร์นเทค จ ากัด (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ (รับรอง)                                หนา้ ๙ จาก ๑๓  
วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓  

๓.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ  
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๓.๖ การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๒ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่ 

๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒) ซึ่งประกอบด้วย (๑) ผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๒) รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบงบการเงินของ สวทช. ซึ่งประกอบ 
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของกองทุน และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายบัญชีที่ส าคัญ โดย สตง. เห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน  ซึ่งตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔  
ได้ก าหนดให้  “ทุก ๆ ปี ให้ส านักงานจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือเสนอรัฐมนตรี โดยแสดงงบดุล 
บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้อง พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
แสดงผลงานของส านักงานในปีที่ล่วงมาด้วย ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี และให้
คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ” 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ และรายงานของผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือ สวทช. จะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) 

นางลดาวัลย์ฯ รองผู้อ านวยการ สวทช. ได้น าเสนอรายงานภาพรวมผลงานของ สวทช.  
ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย (๑) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (๒) การยกระดับ
ความสามารถ Research and Development ของ SMEs (๓) การบริการวิเคราะห์ทดสอบ (๔) การพัฒนา 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ (รับรอง)                                หนา้ ๑๐ จาก ๑๓  
วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓  

เขตนวัตกรรม (Thailand Science Park : TSP และ Software Park Thailand : SWP) (๕) การพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพนักวิจัย และ (๖) การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

นอกจากนี้ นางลดาวัลย์ฯ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ สรุปผล 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด OKRs ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงฐานะการเงิน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
เปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และผลการด าเนินงานสะสมงวด ๙ เดือน ปี ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๒  ทั้งนี้ ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) และให้น าเสนอที่ประชุม กวทช. รับทราบ
ต่อไป 

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

ที่ประชุมรับทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
๕.๑ สรุปข่าว สวทช. ประจ าเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  

นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สวทช. มีข่าวเด่นประจ าเดือน
กรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๓๘ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จ านวน ๔๖ ข่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที่ประชุมทราบก าหนดการประชุม กวทช.

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๑๑ ชั้น ๗ อาคารส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี) เลขท่ี ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
และประชุมทางไกลผ่าน WebEx Meeting 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น. 
นางสาวณัฐธยาน์  แพทย์หลักฟ้า 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ (รับรอง)          หน้า ๑๑ จาก ๑๓ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
           

  

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๒ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
โดยไม่มีการแก้ไข 

  

๓.๑ ร่างข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการโอนสิทธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ... 

 เห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วย
การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. .... 

 ให้เพ่ิมการรายงานผลการด าเนินงานในการโอน
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อที่ประชุมคณะ 
อนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือทราบเป็นระยะ 
 

 ให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 จัดท าข้อบังคับฯ 
 เสนอประธานฯ ลงนามในค าสั่งฯ 

 
 รายงานผลการด าเนินงานในการโอนสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญาต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทราบ
เป็นระยะ 

 รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาด าเนินการ 

 ผอ.ฝ่ายกฎหมาย 
 
 

 ผพว. 

 

๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน  
ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.๒.๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะ 

อนุกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 
 

 
 
 รับทราบ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ (รับรอง)          หน้า ๑๒ จาก ๑๓ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
           

  

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๓.๓.๒  การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามท่ีเสนอ 

๓.๓ การร่วมลงทุนในบริษัท เจเนพูติก ไบโอ จ ากัด 
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๓.๔ การขายหุ้นบริษัท เลิร์นเทค จ ากัด 
(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ     

๓.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยี
พลังงานแห่งชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๓.๖ การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๔.๑ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ และรายงานของผู้สอบ
บัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 รับทราบ   

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๓ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) 

 รับทราบ   



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ (รับรอง)          หน้า ๑๓ จาก ๑๓ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
           

  

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๕.๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๑๑ ชั้น ๗ 
อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี) เลขที่ ๗๓/๑ ถนน
พระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
และประชุมทางไกลผ่าน WebEx Meeting 

 ฝ่ายเลขานุการฯ 

 


