
 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ (ฉบับที ่๒) (รับรอง)         หน้า ๑ จาก ๔ 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

๑. นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ 

๒. นายสิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  รองประธานกรรมการ   

๓. นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์  กรรมการ 
๔. นายวันชัย  พนมชัย  กรรมการ 
๕. นายบรรจง  มไหสวริยะ  กรรมการ 
๖. นายสมหมาย  ผิวสอาด  กรรมการ 
๗. นายปิยะมิตร   ศรีธรา   กรรมการ 
๘. นายบุญชัย   จรัสแสงสมบูรณ์     กรรมการ  
๙. นายผดุงศักดิ์  รัตนเดโช     กรรมการ 
๑๐. นายศุภชัย   ปทุมนากุล   กรรมการ 
๑๑. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี      กรรมการ 
๑๒. นายกลินท์ สารสิน      กรรมการ 
๑๓. นายสุธรรม อยู่ในธรรม  กรรมการ 
๑๔. นายสุวิทย์   วิบุลผลประเสริฐ   กรรมการ 
๑๕. นายเอกนฏั  พร้อมพันธุ์  กรรมการ 
๑๖. นายสมคิด  เลิศไพฑูรย์  กรรมการ 
๑๗. นายแสงชัย  ธีรกุลวาณิช  กรรมการ 
๑๘. นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ  กรรมการ 
๑๙. นายรุ่งโรจน์   รังสิโยภาส  กรรมการ 
๒๐. นายทศพร    ศิริสัมพันธ์     กรรมการ 
๒๑. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล       

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ 
 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ (ฉบับที ่๒) (รับรอง)         หน้า ๒ จาก ๔ 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม      
๑. นายดนุชา  พิชยนันท์ 

๒. นายอนันต ์ แก้วกำเนิด 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล สำนักงานกลาง สวทช. 

๒. นางพัชรียา  กุลานุช สำนักงานกลาง สวทช.  

๓. นายวันนี นนท์ศิร ิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

๔. นางสาวนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๕ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมทราบเรื่อง 

การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๕ (NAC 2022) ดังนี้  

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที ่ประชุมว่า สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๕ (NAC 2022) ภายใต้หัวข้อ พลิก

ฟื ้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG “Revitalizing Thai Economy through BCG 

Research and Innovation” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด

ปทุมธานี  โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลงานตามพันธกิจของ สวทช. โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจ/สังคม และเพ่ือให้สังคมรับทราบ ตระหนักถึงความสำคัญของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(วทน.) ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ กระตุ้นความสนใจและการเข้าถึงบริการของ สวทช. 

 รูปแบบการจัดงาน เน้นจัดแบบ online เป็นหลัก และ on site ภายใต้มาตรการการควบคุม

โรคระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย นิทรรศการ การประชุมสัมมนา และกิจกรรม NSTDA Open 

House ในรูปแบบ online                          

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 

๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วย 

จึงขอเรียนเชิญ กวทช. เข้าร่วมงานในระบบ online  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

นายณรงค์ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม 

กวทช. ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๕ เมื ่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว โดยส่งออกเมื ่อวันที่  



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ (ฉบับที ่๒) (รับรอง)         หน้า ๓ จาก ๔ 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และส่งรายงานการประชุมระเบียบวาระการประชุมเฉพาะกรรมการ (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขรายงานในระเบียบวาระการประชุมเฉพาะกรรมการ  

(ฉบับที่ ๒) ดังนี้ 

๑. หน้าที่ ๔ ย่อหน้าที่ ๓  จาก “...นายทศพร (ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาฯ)...” แก้ไขเป็น 

“...ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาฯ...” 

๒. หน้าที่ ๕ ย่อหน้าที่ ๒ จาก “ประธานและอนุกรรมการสรรหาฯ แจ้งว่า...” แก้ไขเป็น “ประธาน 

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ แจ้งว่า...”  

๓. หน้าที่ ๕ ย่อหน้าที่ ๓ เพ่ิมข้อความ “อนุกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นว่า...”  

๔. หน้าที่ ๕ ย่อหน้าที่ ๔ เพ่ิมข้อความ “อนุกรรมการสรรหาฯ ใหค้วามเห็นว่า...”   

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข ๔ แห่ง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ พนักงานและพนักงานโครงการ 

      ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ...  

(นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป) 

๔.๒ ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สวทช.  

(นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)  

ที่ประชุมรับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ สรุปข่าว สวทช. ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕   

ที่ประชุมรับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม  

๖.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๕ 

ที่ประชุมรับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม  
 



 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๕ (ฉบับที ่๒) (รับรอง)         หน้า ๔ จาก ๔ 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๕ น. 

 


