
รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ (รับรอง)          หนา้ ๑ จาก ๙ 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings 
------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ 
๒. นายสิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  รองประธานกรรมการ   
๓. นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส  กรรมการ 
๔. นายอนันต์   แก้วกำเนิด   กรรมการ 
๕. นายชูศักดิ์  ลิ่มสกุล   กรรมการ 
๖. นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  กรรมการ 
๗. นายสุวิทย์   แซ่เตีย   กรรมการ 
๘. นายปิยะมิตร   ศรีธรา   กรรมการ 
๙. นายศุภชัย   ปทุมนากุล   กรรมการ 
๑๐. นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์  กรรมการ 
๑๑. นายสุวิทย์   วิบุลผลประเสริฐ   กรรมการ 
๑๒. นายทศพร ศิริสัมพันธ์  กรรมการ 
๑๓. นายชาติศิริ  โสภณพนิช  กรรมการ 
๑๔. นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์   กรรมการ 
๑๕. นายวีระชัย  เชาว์ชาญกิจ   กรรมการ 
๑๖. นายประวิทย์   ประกฤตศรี  กรรมการ 
๑๗. นายประพันธ์  เจริญประวัติ  กรรมการ 
๑๘. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล     

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม      
๑. นายดนุชา   พิชยนันท์ 
๒. นายประเสริฐ   เอ้ือวรากุล  
๓. นายเข็มชัย ชุติวงศ์   
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วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  

๔. นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร   
๕. นายกลินท์   สารสิน  
๖. นายรุ่งโรจน ์ รังสิโยภาส        
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวอรกนก พรรณรักษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๒. นายศุภกร  ปุญญฤทธิ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๓. นายสกล   นุ่นงาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๔. นางสาวนริศรา เมืองสว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๕. นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรอาวุธ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๖. นายวิโรจน ์ นรารักษ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๗. นายศักดา  เที่ยงวิบูลย์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

๘. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

๙. นางวิไลพร  เจตนจันทร์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 

๑๐. นางสาวลัดดา ไหลเวชพิทยา บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 

๑๑. นางสาวกาญจนา  วานิชกร สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

  และนวัตกรรมแห่งชาติ 

๑๒. นายไพรัช   ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๑๓. นายศักรินทร ์  ภูมิรัตน ประธานกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

   แห่งชาติ 

๑๔. นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์ สำนักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายหริส สูตะบุตร สำนักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางชัชนาถ เทพธรานนท์ สำนักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นายวีระศักดิ ์ อุดมกิจเดชา สำนักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล สำนักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล สำนักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ สำนักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางสาววิราภรณ์  มงคลไชยสิทธิ์ สำนักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางฐิตาภา  สมิตินนท์ สำนักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ สำนักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ สำนักงานกลาง สวทช. 
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๒๕. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สำนักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นายเฉลิมพล ตู้จินดา สำนักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์ สำนักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางรุ่งทิพย์ ควันเทียน สำนักงานกลาง สวทช 

๒๙. นางพัชรียา  กุลานุช สำนักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สำนักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวลิลี่  เอ้ือวิไลจิตร สำนักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสุปราณี บุญวงษ ์ สำนักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นายวรรณพ  วิเศษสงวน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 

๓๔. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 

๓๕. นายชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. 

๓๖. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมทราบ

เรื่องการสนับสนุนพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และนวัตกรรมรับมือ COVID-19 ดังนี้  

• การสนับสนุนพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า สถานการณ์โรงพยาบาลสนามที่จัดตั้ง

โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ มีความพร้อมรับ

ผู้ป่วยได้ ๙,๓๕๙ เตียง ปัจจุบันใช้งานอยู่ที่ ๒,๑๑๑ เตียง คงเหลือรองรับผู้ป่วยได้อีก ๗,๒๔๘ เตียง โดยจะสามารถ

ขยายเพิ่มจำนวนเตียงจาก ๙,๓๕๙ เตียงเป็น ๑๒,๘๒๒ เตียง ทั้งนี้ สวทช. ได้เตรียมความพร้อมอาคารบ้าน

วิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อรองรับเป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๒๒๔ เตียง ประกอบด้วย ห้องพัก ๔ เตียงจำนวน 

๕๐ ห้อง และห้องพัก ๒ เตียงจำนวน ๑๒ ห้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู ้อำนวยการโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู ้แทนจากโรงพยาบาลคลองหลวง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี ได้เข้าเยี่ยมชมและได้ตรวจประเมินสถานที่ เพ่ือพิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย

ที่อาจขยายเพ่ิมขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจะพิจารณาถึงความจำเป็นว่าต้องเปิด

โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ในอนาคตเพ่ิมเติมหรือไม่  
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• นวัตกรรมรับมือ COVID-19 

สวทช. ได้สนับสนุนผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาด

ของ COVID-19  ได้แก่ ๑) ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี “Girm Zaber UV-C Sterilizer” 

จำนวน ๙ เครื่องให้กับจังหวัดสมุทรสาคร (เขตสุขภาพที่ ๕ กระทรวงสาธารณสุข) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ 

จังหวัดตาก ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง  ๒) ติดตั้งระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้

สัมผัส “MagikTuch” จำนวน ๑ ชุด ให้กับอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ๓) ส่งมอบเปลแรงดันลบเพื่อใช้ใน

การขนย้ายผู ้ป่วย จำนวน ๕ ชุด ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์ รัศมิ ์ มูลนิธิรวมน้ำใจ 

โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา ๔) นำร่องใช้งานระบบบริการทางการแพทย์

ทางไกล “AMED Telehealth” เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถรายงานผลสถานะความเจ็บป่วยได้ด้วยตนเอง ช่วยลดภาระของ

บุคลากรทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะเริ่มใช้งานระบบเป็นแห่งแรกตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๔  และอยู่ระหว่างการพิจารณาของโรงพยาบาลสนามอีก ๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามนราธิวาส โรงพยาบาล

สนามเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามผู้สูงอายุบางขุนเทียน  ๕) ส่งมอบหน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูง “Safie 

Plus” จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ชิ้น ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร (เขตสุขภาพที่ ๕ กระทรวงสาธารณสุข) โรงพยาบาลต่าง ๆ 

ในจังหวัดตาก สงขลา จันทบุรี และระยอง ๖) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัส “BENZION” จำนวน ๖๔ 

แกลลอน ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร (เขตสุขภาพที่ ๕ กระทรวงสาธารณสุข) โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดตาก และ

ระยอง ๗) ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายภาพทรวงอก “BodiiRay S” จำนวน ๓ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล

รามาธิบดี จำนวน ๑ เครื ่อง โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๒ เครื ่อง  ๘) ส่งมอบชุดแปลง

เครื่องเอกซเรย์จากภาพระบบอนาล็อกเป็นดิจิทัล “BodiRay-R” จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ

โรงพยาบาลสนามวัดช่องลม ซึ่งพบว่าเครื่องเอกซเรย์มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้อยู่ในสภาพห้องที่ไม่มี

ระบบปรับอากาศ ๙) ส่งมอบระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 “DDC care”  ให้กับ

โรงพยาบาลในโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการใช้งาน

ระบบในการระบาด COVID-19 ระลอกที่ ๒ และระลอกใหม่ 

นอกจากนี้ ประธานฯ ขอให้ สวทช. เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับในกรณีท่ีจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่

ได้รับการรักษา COVID-19 จนมีอาการทุเลาแล้วจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มายังอาคารบ้านวิทยาศาตร์สิรินธร  

และขอให้กระทรวง อว. ติดตามและรวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวง อว. เพ่ือรับมือต่อการระบาดของ COVID-19  ซึ่งจะเป็นผลงานสำคัญเชิงประจักษ์

ของกระทรวง อว. เพ่ือเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับรู้  ทั้งนี้ นายสิริฤกษ์ ปลัด อว. และรองประธานฯ ไดเ้รียนชี้แจง

เพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ สป.อว. อยู่ระหว่างการรวบรวมผลงานดังกล่าว และมีแผนจะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่เป็นระยะ ๆ   

อนึ่ง นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที ่ประชุมว่า เนื ่องจากการแพร่ระบาด 

ของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การประชุม กวทช. ในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดการประชุมทางไกล



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ (รับรอง)          หนา้ ๕ จาก ๙ 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  

ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีกรรมการประชุมทางไกล จำนวน ๑๔ ท่าน ได้แก่ (๑) นายธีระพงษ์  

วงศ์ศิวะวิลาส (๒) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (๓) นายอนันต์ แก้วกำเนิด (๔) นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล (๕) นายปิยะมิตร 

ศรีธรา (๖) นายประพันธ์ เจริญประวัติ (๗) นายประวิทย์ ประกฤตศรี (๘) นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ (๙)  

นายชาติศิริ โสภณพนิช (๑๐) นายสุวิทย์ แซ่เตีย (๑๑) นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (๑๒) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 

(๑๓) นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ ์และ (๑๔) นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ ซึ่งการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex 

Meetings เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีกรรมการเข้าประชุม ณ ห้องประชุม รมว.อว. จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ (๑) นายเอนก 

เหล่าธรรมทัศน์  (๒) นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (๓) นายศุภชัย ปทุมนากุล และ (๔) นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
นายณรงค์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการ

ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มี

กรรมการขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔  

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๓.๑  รายงานประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่  

๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) ซึ่งประกอบด้วย (๑) ผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และ (๒) รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของ สวทช. ซึ่งประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญเสร็จสิ้นแล้ว โดย สตง. เห็นว่ารายงานการเงินดังกล่าว 
แสดงฐานะการเงินของ สวทช. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
กำหนด ซึ่งตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดให้ “ทุก ๆ 
ปี ให้สำนักงานจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือเสนอรัฐมนตรี โดยแสดงงบดุล บัญชีทำการ และ



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ (รับรอง)          หนา้ ๖ จาก ๙ 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  

บัญชีกำไรขาดทุนที่ผู ้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้อง พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของ
สำนักงานในปีที่ล่วงมาด้วย ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี และให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงาน
ต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ” 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื ่อรับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานของผู ้สอบบัญชี 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพ่ือ สวทช. จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบและเพื่อให้ สวทช. ดำเนินการเสนอรายงานประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานของ

ผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานประจำปีต่อคณะรัฐมนตรีและให้

คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังนั้นที่ประชุมจึ งอนุมัติให้นำมติที่ประชุม กวทช. วาระที่ ๓.๑ นี้  

ไปดำเนินการต่อไป โดยรับรองมติการประชุมในวาระนี้ 

 
๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน     
      ไตรมาสที่ ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 
นางลดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐ (๓) ได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินงาน 

ต่อคณะกรรมการ เป็นประจำทุก ๓ เดือน  

ในช่วงไตรมาสที่ ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการประชุมไปแล้ว ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อ

การบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. โดยมีผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม  ทั้งนี้ สวทช. สามารถดำเนินภารกิจได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย

ที่กำหนดไว้ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในข้อบังคับ กวทช. 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาส

ที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)   

มติที่ประชุม  รับทราบ 



รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ (รับรอง)          หนา้ ๗ จาก ๙ 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 

๔.๑ สรุปข่าว สวทช. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔   
นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมดังนี้ ๑) สวทช. มีข่าวเด่นประจำเดือน

มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ ข่าว และข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๓๕ ข่าว รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม และ ๒) สวทช. ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ ๑ รายการ คือ หนังสือ “๑๐๑ 

เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยง” ทีน่ำเสนอเนื้อหาการถอดบทเรียนแนวทางการบ่มเพาะเยาวชนผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยข้อมูลดังกล่าวจัดทำและเผยแพร่ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และ

รูปเล่มหนังสือ 

ประธานฯ ขอให้นำหนังสือ “๑๐๑ เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง” ส่งมอบและเผยแพร่

ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนให้ที ่ประชุมทราบกำหนดการประชุม กวทช.  

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอม

เกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

นางสุปราณี  บุญวงษ์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔           หน้า ๘ จาก ๙ 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ระเบียบ 

วาระท่ี 
เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๒ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ • รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

โดยไม่มีแก้ไข 

  

๓.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ และรายงาน 

ของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด  

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

• รับทราบและเพื ่อให้ สวทช. ดำเนินการเสนอ

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานของผู้สอบ

บัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ให ้ ร ั ฐ มนตร ี เ ส นอร าย ง านประจ ำ ป ี ต่ อ

คณะรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงาน

ต่อร ัฐสภาเพื ่อทราบ ตามมาตรา ๒๑ แห่ง

พระราชบ ัญญ ัต ิพ ัฒนาว ิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ดังนั ้นที ่ประชุมจึงอนุมัต ิให้นำมติที ่ประชุม 

กวทช. วาระที่ ๓.๑ นี้ ไปดำเนินการต่อไป โดย

รับรองมติการประชุมในวาระนี้ 

• จัดทำหนังสือเพ่ือเสนอรายงานประจำปีต่อ

คณะรัฐมนตรี และให้คณะรัฐมนตรีเสนอ

รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ 

• ฝ่ายเลขานุการ 

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) 

• รับทราบ   



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔           หน้า ๙ จาก ๙ 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบ 

วาระท่ี 
เรื่อง มติที่ประชุม งานที่ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ 

๔.๑ สรุปข่าว สวทช. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

 
• รับทราบ • มอบหนังสือหนังสือ “๑๐๑ เคล็ดลับ

นักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยง” ให้แก่โรงเรียน 

• ฝ่ายส่งเสริม

และพัฒนาเด็ก

และเยาวชนที่มี

ศักยภาพสูง 

๔.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

• รับทราบ • จัดการการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 

๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคาร

พระจอมเกล้า สำนักงานปลัด กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ

นวัตกรรม เลขท่ี ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที ่

๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และ

ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco 

Webex Meetings 

• ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 


