
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

      

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระพงษ แพสุวรรณ 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๔. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ 

๕. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ กรรมการ 

๖. พลโท ถเกิงกานต   ศรีอําไพ กรรมการ 

๗. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๘. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ  

๙. นายลักษณ   วจนานวัช กรรมการ  

๑๐. นายโอฬาร   พิทักษ กรรมการ 

๑๑. นายกฤษดา   เรืองอารียรัชต  กรรมการ 

๑๒. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๓. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๔. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๕. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูไมเขาประชุม       

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

๒. นายศักรินทร ภูมิรัตน  

๓. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร    

๔. นายอาชว   เตาลานนท 

๕. นายอิสระ วองกุศลกิจ  

๖. นายสุพันธุ  มงคลสุธี 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
๗. นายเทวินทร วงศวานิช 

๘. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ  

๙. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส  

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นายรุงโรจน   กมลเดชเดชา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) 

๒. พันเอก วินัย สกุลพราหมณ กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๓. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๔. นางสาวสุขุมาลย ชลการ สํานักงบประมาณ 

๕. นายเชิญพร เต็งอํานวย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

๖. นายศุภนารถ   เกตุเจริญ  กรมสงเสริมการเกษตร 

๗. นายวิชัย บุญเย็น กรมสงเสริมการเกษตร 

๘. นายวิโรจน จันทรขาว กรมสงเสริมการเกษตร 

๙. นายอุเทน ทรงคํา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

๑๐. นางวิวรรณ  ธรรมมงคล บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

๑๑. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นายไพรชั  ธัชยพงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นายสุภัค พงศปยะประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางธีรนิตย  รัตนวราห สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางสาวนิภา ประดิษฐเทียมผล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๒ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
๓๐. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวพัชรี งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาวธนัญญา  โชคชนะชัยสกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางเบญจมาศ  เรืองเพ็ชร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวพิมพพิศา  ประนอมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาวกัญญวิมว กีรติกร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๒. นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๔๓. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๔๔. นายศิวรักษ  ศิวโมกษธรรม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๕. นางจุฬารัตน  ตันประเสริฐ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๖. นายนพดล  คีรีเพ็ชร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. การจัดงาน NSTDA Investors’ Day 2015 

เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประธานฯ ไดเปนประธานเปดงาน “NSTDA Investors’ Day 

2015” ภายใตแนวคิด “พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ ดวยพลังวิทยและนวัตกรรม” จัดโดย สวทช. 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ หอง Ballroom และ Reception Hall A ศูนยการประชุมแหงชาติ

สิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซ่ึงการจัดงาน NSTDA Investors’ Day ถือเปนงานท่ีทําเพ่ือสังคมมาโดยตลอด การจัดงาน

ครั้งนี้จึงถือเปนกิจกรรมท่ีจะชวยสงเสริมใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี พรอมเปดโอกาสใหนักวิจัยไดพบปะ

พูดคุยกับนักธุรกิจท่ีมีความรู ประสบการณ และเงินทุน ใหสามารถสรางสรรคงานวิจัยท่ีตอบสนองความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน โดยการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะมีการ

เติบโตอยางไมหยุดยั้ง ประเทศไทยจะเจริญไดดวยความรวมมือกันระหวางทุกฝาย ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน

จะเปนสะพานเชื่อมเพ่ือพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัยของประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

โดยกิจกรรมภายในงานไดมีการจัดแสดงผลงานเดนและผลงานนาสนใจท่ีมีความพรอมและ 

มีศักยภาพในการลงทุนสูง มากกวา ๕๐ ผลงาน จากท้ังในสวนของ สวทช. หนวยงานพันธมิตร และ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๓ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
มหาวิทยาลัยเครือขาย พรอมท้ังมีการจัดแสดงบริการในรูปแบบตางๆ ของ สวทช. ท่ีใชเปนกลไกสนับสนุน

ภาคเอกชน ในการนําองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ออกสูเชิงพาณิชยหรือตอยอดธุรกิจ อาทิ การรวม

ลงทุน โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา การยกเวนภาษี ๓๐๐% การใหคําปรึกษาและการฝกอบรมใหแกผูประกอบ

ธุรกิจเทคโนโลยี เปนตน ในสวนการสัมมนาจะประกอบดวยการบรรยายพิเศษเรื่อง “๑๐ เทคโนโลยี 

ท่ีนาจับตามองสําหรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch)” 

๒. การจัดงาน NECTEC ACE 2015 ชูแนวคิด พลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจนวัตกรรม 

เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ประธานฯ ไดเปนประธานเปดงานประชุมวิชาการและ

นิทรรศการเนคเทค ประจําป ๒๕๕๘ (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2015) ภายใต

แนวคิด "เนคเทค: พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม หรือ A driving Force to an Innovation 

Economy" จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สวทช. ณ โรงแรม 

ฮอลิเดย อินน สุขุมวิท ๒๒ กรุงเทพฯ  ซ่ึงภายใตแนวคิด พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม เปนหัวขอท่ี 

สอดรับกับสถานการณในปจจุบันของประเทศไทย  โดยมุงการสรางสมดุลของการพัฒนาประเทศดวย

นวัตกรรมท่ีนําไปสูการเติบโต ใน ๓ มิติ ประกอบดวย (๑) การเติบโตแบบแบงปนท่ัวถึง (๒) การเติบโตท่ีทํา

ใหเกิดมูลคาเพ่ิมสูง และ (๓) การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ซ่ึงสอดรับกับสถานการณของประเทศไทย 

และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ท่ีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเขมแข็ง 

ทางดาน เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน ดวยการเรงสรางขีดความสามารถดานงานวิจัย และการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยการสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนดานงานวิจัยและพัฒนา

ใหพอเพียงเพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ รวมท้ังการเสริมสรางบุคลากรดานการวิจัย และการ

สรางเครือขายวิจัยสําหรับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ท้ังภายในและภายนอกของ

ประเทศ เพ่ือมุงสูประโยชนของสังคมและประชาชน ซ่ึงการจัดงานภายใตแนวคิดดังกลาวนี้ จึงเปนเสมือน

การบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูเศรษฐกิจนวัตกรรม และจะชวยนําพาประเทศใหกาวพน

กับดักประเทศรายไดปานกลาง อันจะเปนการคืนความสุขใหกับประชาชนชาวไทยในทุกภาคสวน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการ

ประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวามี

กรรมการรับรองโดยมีการแกไข จํานวน ๓ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ ไดปรับปรุงรายงานการประชุม 

เรียบรอยแลว  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๘  

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๔ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ บทบาทของ สวทช. กับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) : การบูรณาการขอมูล 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนท่ีดินดานการเกษตร 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ภาคเกษตรกรรมมีความสําคัญ 

ตอภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากเปนแหลงรายไดหลักของคนสวนใหญ ซ่ึงมีอาชีพ 

ทําการเกษตร ท้ังพ้ืนท่ีประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศ ยังเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมซ่ึงเปนฐานในการสราง

มูลคาเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมในประเทศท่ีสําคัญ ประกอบกับเกษตรกรรายยอยมักประสบกับปญหา 

รายไดตํ่า เนื่องจากความผันผวนทางการตลาด การขาดการวางแผนจัดการการผลิตท่ีดี และไมสามารถ

เขาถึงขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจวาจะเพาะปลูกพืชชนิดใด เม่ือไร และอยางไร ในแปลงของตนเองได 

ในขณะท่ีภาครัฐเองก็ขาดขอมูลภาคสนามท่ีถูกตองสมบูรณ ทําใหการวางแผนในระดับมหภาคไมสอดคลอง

กับความเปนจริง ภาครัฐจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม (Zoning) ดวยการใชประโยชนท่ีดินของประเทศใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ และวิจัยและพัฒนาโมเดลแนะนําพืชทดแทนเพ่ือใหเกษตรกร 

มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้ ขอใหนางจุฬารัตน เปนผูชี้แจงรายละเอียด 

นางจุฬารัตนฯ ผูอํานวยการหนวยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคํานวณ ศูนยเทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) เรียนท่ีประชุมวา การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

มีเปาหมายท่ีสําคัญ คือ การปรับสมดุลของอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินคาเกษตร 

ในแตละพ้ืนท่ี โดยอาศัยการบูรณาการขอมูลจากหลายภาคสวน ไดแก ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลศักยภาพ

และกายภาพในพ้ืนท่ี ขอมูลท่ีตั้งโรงงาน ขอมูลแหลงน้ํา รวมถึงขอมูลสภาพดินและสภาพอากาศในดานตางๆ  

ท่ีเก่ียวของกับภาคการเกษตร เปนตน และนํามาวิเคราะหรวมกับความตองการของตลาด เพ่ือหาความ

เหมาะสมของการทําการเกษตรในแตละพ้ืนท่ี อันจะนําไปสูการเพ่ิมผลิตผลของภาคเกษตรกรรม ซ่ึงสงผล 

ตอการเพ่ิมผลกําไรท่ีสูงกวาการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม  ซ่ึง สวทช. เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

โดยตรงในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ว. และ ท.) เพ่ือใหมีการนํา ว. และ ท. ไปใชใหเกิด

ประโยชนทางธุรกิจและสาธารณประโยชน  ไปพัฒนาความเปนอยูของเกษตรกร สรางโอกาส ลดความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับการผลิต คุณภาพชีวิต นําไปสูการพัฒนาประเทศที่เขมแข็ง 

ไดอยางยั่งยืน โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ภาครัฐเห็นชอบให สวทช. ดําเนินงานโครงการบูรณาการขอมูล

เพ่ือนํา ว. และ ท. ไปพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนท่ีดินดานการเกษตร ปท่ี ๑ ซ่ึงเปนโครงการ 

ท่ีดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรท่ี ๑ เรื่องการฟนฟูความเชื่อม่ันและเรงรัดวางรากฐานท่ีดีของประเทศ  

ในหัวขอยอย ๑.๗ เรงรัดการประยุกตใชงานวิจัยและพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  

โดยโครงการดังกลาวไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือชวยบูรณาการขอมูล 

ท่ีเก่ียวของกับการกําหนดพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม จากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลแผนท่ี ขอมูลการผลิต 

ผลผลิต สภาพพ้ืนดิน ฤดูการเพาะปลูก สภาพอากาศ อุปสงคและอุปทานของผลผลิตทางการเกษตร 

สามารถวิเคราะหและพัฒนาเปนแบบจําลองในการโซนนิ่งภาคการเกษตรท่ีเหมาะสม สามารถแนะนําพืช

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๕ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
ทดแทนท่ีจะใหผลกําไรเพ่ิมข้ึน และบริหารผลผลิตไดดีข้ึน โดยในปแรกดําเนินการนํารองใน ๑ จังหวัด  

ในกลุมพืชเศรษฐกิจ ๕ ชนิด ซ่ึงผลท่ีคาดวาจะไดรับจะชวยใหหนวยงานท่ีกํากับดูแลขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

การเกษตร มีขอมูลสนับสนุนในการวางแผน กําหนดพ้ืนท่ีสงเสริม และชนิดของพืชท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตอง

แมนยํากวาเดิม เกษตรกรท่ีรวมโครงการมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึน  โดย สวทช. ไดคนควาหาจังหวัดท่ีปลูกขาวได

ปริมาณสูงสุดของไทยจํานวน ๑๐ จังหวัด ไดแก นครสวรรค กําแพงเพชร สุโขทัย ลพบุรี พิจิตร พิษณุโลก 

ชยันาท สุพรรณบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แลวหาพ้ืนท่ีเหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) 

ตอการปลูกขาวของท้ัง ๑๐ จังหวัด นําพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวมาพิจารณาพ้ืนท่ีเหมาะสมมาก (S1)  

และเหมาะสมปานกลาง (S2) ตอการปลูกพืชออย ขาวโพด มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน และถ่ัวเหลือง ขอมูล 

Land Suitability ไดจากกรมพัฒนาท่ีดิน พบวาจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกพืชทดแทนไดมากและไดพืชหลายชนิด

มากท่ีสุด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ดังนั้น จึงเลือกจังหวัดกําแพงเพชรเปนจังหวัดนํารองของโครงการ 

ในป ๒๕๕๘  ซ่ึงทีมจิวัยของ สวทช. ไดบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมพัฒนา

ท่ีดิน, กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมการขาว, กรมชลประทาน, กรมศุลกากร, 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.), สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, กรม

โรงงานอุตสาหกรรม, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, กรมการคาภายใน, สํานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ 

สนก., สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ., สํานักงาน

เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร  และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร  เพ่ือพัฒนาโมเดลแนะนํา

พืชทดแทน คลังสารสนเทศดานการเกษตร (การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการปลูกขาว และเทคนิค

การปลูกมันสําปะหลังใหไดกําไร) และสถานีตรวจวัดอากาศ ๑๕ สถานี ใหกับจังหวัดกําแพงเพชร พรอมจัด

อบรมใหกับเกษตรอําเภอท้ัง ๑๑ อําเภอ และนําขอมูลจากระบบไปแนะนําใหกับเกษตรกรเรียบรอยแลว  

โดยในปงบประมาณป ๒๕๕๙ ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการขยายระบบ What2grow เพ่ิมอีก ๑๖ 

จังหวัด  

นอกจากนี้ นางจุฬารัตนฯ ไดนําเสนอ (๑) ระบบ What2grow เพ่ือจังหวัดกําแพงเพชร  

(๒) โมเดลแนะนําพืชทดแทน (๓) ระบบ e-Learning เพ่ือสนับสนุนระบบ What2grow (๔)  ความกาวหนา

การติดตั้งสถานีวัดอากาศ (๕) แนวทางการดําเนินงานระยะท่ี ๒ และ (๖) การประยุกตใชงาน What2grow 

กับงานดานอ่ืนๆ จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการขยายการใชงานระบบ What2grow  

ท่ีเพ่ิมอีก ๑๖ จังหวัด ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประธานฯ มีความเห็นวา การสรางความเชื่อม่ันในโมเดลเปนเรื่องท่ีสําคัญ ซ่ึงจะตองมีการ

ทํางานรวมกันระหวางกระทรวงหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดย วท. มีหนาท่ีรับขอมูลทุติยภูมิ

(Secondary Data) จากแหลงตางๆ และนําไปใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทําระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

(Decision Support System : DSS) ท้ังนี้ จะตองมีการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลเพ่ือนํามาทํา Simulation แลววิเคราะหวาจะสามารถ Customize กับโมเดลไดหรือไม และทําการ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๖ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
ทดสอบระบบในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีมีเง่ือนไขนอกเหนือจากจังหวัดกําแพงเพชร โดยเฉพาะในชวงท่ีจะมีแนวโนม

ประสบภัยแลง ซ่ึงจะเปนการสรางประโยชนใหเกิดข้ึนไปพรอมๆ กับการทดสอบระบบในแตละพ้ืนท่ี 

นายโอฬารฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร มีความเห็นวา 

การจัดทําโมเดลเพ่ือเจาะลึกขอมูลตางๆ ในระดับจังหวัดเปนสิ่งท่ีดี เพราะการทําโมเดลในระดับประเทศ 

จะนําไปสูการปฏิบัติไดไมท่ัวถึงและครอบคลุม ซ่ึงจะขาดความเชื่อม่ันของโมเดล ดังนั้น ควรจะมีการสํารวจ

ขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระดับภาคสนาม เชน การเปลี่ยนแปลงการปลูกพืช  ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีมีความ

ละเอียดออนคอนขางสูง และนําขอมูลการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตร สังคม เศรษฐกิจและการตลาด

ในแตละพ้ืนท่ีเขามาผนวกกับโมเดล  นอกจากนี้ จะตองทําความเขาใจคําวา Zoning ใหเขาใจตรงกันระหวาง

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซ่ึงมีผลกระทบดานจิตวิทยาตอประชาชนเปนอยาง

มาก อนึ่ง นายโอฬารฯ มีความเห็นวา ควรนําแผนขอมูลเตรียมการแกปญหาภัยแลงจากกรมชลประทานมา

ประยุกตใชกับระบบ What2grow เพ่ือใชบริหารจัดการภาพรวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตชลประทานและนอกเขต

ชลประทาน และเรงหามาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ีจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตแลงใหมากท่ีสุด   

ซ่ึงปญหาภัยแลงท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะสงผลใหเกษตรกรไมสามารถปลูกพืชไดแลว ในระยะยาวยังจะทําให

ประสิทธิภาพการผลิตลดลง และเกิดผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรหากไมมีการเตรียมการ 

ท่ีดีพออีกดวย   

นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา ขอมูลในระบบ What2grow ท่ีมีอยู 

เปนขอมูล Baseline ซ่ึงเปน State of the Art Review ถาจะใหเกิดเปนประโยชนจากการนําขอมูลดังกลาว

ไปประยุกตใชตองมีการ Convince กับผูมีสวนไดเสียโดยเฉพาะเกษตรกร ท้ังนี้ การปรับเปลี่ยน Zoning  

ท่ีมีอยูแลว ใหมีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชคงเปนเรื่องท่ีดําเนินการไดคอนขางยาก เนื่องจากยังมีปจจัยอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงหากตองการใหเห็นผลอยางชัดเจนควรจะตองมีทีมงานวิจัยลงสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือหาขอมูลตางๆ 

โดยละเอียด เหมือนกับบริษัทเอกชน เชน บริษัท มิตรผล จํากัด, บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด และบริษัท 

เบทาโกร จํากัด ท้ังนี้ อาจจะขอความอนุเคราะหขอมูลหรือทีมงานวิจัยจากบริษัท มิตรผลฯ เพ่ือลงพ้ืนท่ีสํารวจ

รวมกับทีมงานวิจัยของ สวทช. โดยประสานงานผานนายอิสระฯ กรรมการผูทรงวุฒิใน กวทช.  

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรมีการทํางานรวมกับสมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย (ชื่อเดิม : สมาคม

การคาและการสั่งปุยไทย) นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับโครงการ “หมอดิน” ซ่ึงเปนโครงการอันเนื่อง  

มาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีกระจายอยูท่ัวภูมิภาคของประเทศไทย ซ่ึงแตละ

โครงการมีความแตกตางกันไปตามสภาพปญหาดินของแตละพ้ืนท่ีและพืชแตละชนิด เนื่องจากปจจุบัน

เกษตรกรสวนใหญจะใชปุยท่ีเปนสารเคมีมากเกินความจําเปน แตหมอดินจะรูดีวาสภาพดินและพืชแบบไหน

ควรจะตองใสธาตุอะไรจึงจะมีความเหมาะสม เม่ือทราบแลวจึงเสริมดวยปุยเคมี เพ่ือใหตรงตามความตองการ

ของพืชชนิดนั้นๆ   

๒. ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเรื่องน้ํา ซ่ึง Prof. McLaughlin – King 

Bhumibol Professor of Water Resources Management จาก Massachusetts Institute of 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๗ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
Technology (MIT) และทีมงานท่ีเก่ียวของไดทําการศึกษาเรื่องการจัดการน้ําในลุมเจาพระยาตอนใต  

เพ่ือถวายแดในหลวง ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางไมตอเนื่อง ดังนั้น จึงขอให สวทช. พิจารณาหา

บุคลากรท่ีมีความเหมาะสมไปเรียนตอปริญญาโทและปริญญาเอกกับทาน เพ่ือมาชวยพัฒนาโครงการดังกลาว

ตอไป  กอนท่ีทานจะเกษียณอายุ 

๓. ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบสารคดี เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูล

เก่ียวกับงานของ สวทช. ในวงกวาง   

๔. ควรขยายพ้ืนท่ีดําเนินการโครงการระบบ What2grow ในจังหวัดบุรีรัมย (แหงแลงท่ีสุด)  

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (มีแคดเมียมในดิน)  

นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา โมเดลดังกลาวยังไมควรมีการคํานวณ

เรื่องกําไร/ขาดทุน หรือนําไปเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับขอกฎหมาย  

นายเชิญพรฯ ผูแทนนายสุพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การจัดทํา Zoning 

Mapping  เปนเรื่องท่ีสําคัญ ควรมีการจัดขอมูลทุกจังหวัดท่ัวประเทศเพ่ือนําไปบริหารจัดการจะทําใหทราบ

ตนทุนการปลูกพืชในพ้ืนท่ีนั้นๆ ได ซ่ึงภาครัฐสามารถนําขอมูลดังกลาวไปกําหนด Zoning ท่ีภาครัฐจะใหการ

อุดหนุน  นอกจากนี้ เกษตรกรยงัสามารถใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจวาควรจะปลูกพืชชนิดใด  

นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การจัดทํา Simulation  ของโมเดล

ควรจะใหผูท่ีใชงานซ่ึงเปนเกษตรกรมีสวนรวมในการจัดทําโมเดลดังกลาวดวย  

นายลักษณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะผูจัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร มีความเห็นวา เกษตรกรควรมีขอมูลในเรื่อง Technical Suitability จากภาครัฐใชเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจวาจะปลูกพืชชนิดใด และการจัดทํา Simulation ของโมเดลตางๆ ควรใชกระบวนการ

ผานภาคชุมชนเพ่ือใหเขามามีสวนรวม ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและตรงตอความตองการของ

เกษตรกร นอกจากนี้  นายลักษณฯ แจงท่ีประชุมวา ทาง ธ.ก.ส. ยินดีเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน

ดังกลาว 

ประธานฯ มีความเห็นวา โมเดลดังกลาวเครื่องมือ First Cut ไมใช Final Decision  

ควรจะตองใชโมเดลดวยความระมัดระวัง เนื่องจากมีความละเอียดออนและมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังท่ี

ควบคุมไดและควบคุมไมได  ท้ังนี้ ควรขยายโครงการระบบ What2grow ไปยังภาคการศึกษาในแตละชุมชน

เพ่ือใหนักเรียนในชุมชนไดเกิดการเรียนรู และจัดทํา Simulation ในชุมชนนั้นๆ ได 

ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๘ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีความเห็นวา หากกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. ทานใด ไดรับการเสนอชื่อใหดํารง

ตําแหนงในคณะกรรมการบริหารหนวยงานเฉพาะทางหรือคณะอนุกรรมการ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิทานนั้น

จะงดออกเสียงและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการแตงตั้งดังกลาว 

๔.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหนวยงานเฉพาะทาง 

๔.๑.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

ชีวภาพแหงชาติ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.)  และไดมีคําสั่ง กวทช. ท่ี ๑๐/๒๕๕๖ แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหาร ศช.  มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวจะปฏิบัติงานครบวาระ

การดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ เปนไปอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีตามความในขอบังคับ กวทช. 

วาดวยอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

๑. นายศักรินทร   ภูมิรัตน เปน ประธานกรรมการ 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

๓. และเทคโนโลยแีหงชาติ เปน  รองประธานกรรมการ 

๔. นายปรเมธี   วิมลศิริ  เปน  กรรมการ 

๕. นายอนันต  สุวรรณรัตน เปน  กรรมการ 

๖. นายเดชาภิวัฒน  ณ สงขลา เปน  กรรมการ 

๗. นายอมเรศ   ภูมิรัตน เปน  กรรมการ 

๘. นางพิมพใจ  ใจเย็น เปน  กรรมการ 

๙. นายวิชา  ธิติประเสริฐ เปน  กรรมการ 

๑๐. นายพรศิลป  พัชรินทรตนะกุล เปน  กรรมการ 

๑๑. นายพาโชค   พงษพานิช เปน  กรรมการ 

๑๒. นายรุจเวทย   ทหารแกลว  เปน  กรรมการ 

๑๓. นายกิตติพงศ   ลิ่มสุวรรณโรจน เปน  กรรมการ 

๑๔. ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรม 

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  เปน กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. รองผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรม 

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ เปน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๙ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป  มีผลตั้งแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบตามท่ีเสนอ และใหมี

อํานาจหนาท่ีตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒  

๔.๑.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม 

กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) และไดมีคําสั่ง กวทช . ท่ี ๑๑/๒๕๕๖ แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหาร ศว. มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวจะปฏิบัติงานครบ

วาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ   

เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  โดยใหมีอํานาจหนาท่ีตามความในขอบังคับ 

กวทช. วาดวยอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

๑. นายดําริ  สุโขธนัง เปน  ประธานกรรมการ 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ เปน  รองประธานกรรมการ 

๓. นายจรัญ  มหาทุมะรัตน   เปน กรรมการ 

๔. นายบุญหาญ   อูอุดมยิ่ง   เปน กรรมการ 

๕. นายปริญญา  สายน้ําทิพย  เปน กรรมการ 

๖. นายอนันต   แกวกําเนิด  เปน กรรมการ 

๗. นายปราโมช  รังสรรควิจิตร  เปน กรรมการ 

๘. นายธีรเดช  ทังสุบุตร   เปน กรรมการ 

๙. นายวีระชัย  เชาวชาญกิจ  เปน กรรมการ 

๑๐. นายสันติ  แมนศิริ   เปน กรรมการ 

๑๑. นายพสุ  โลหารชุน  เปน กรรมการ 

๑๒. นางปทมา  เธียรวิศิษฎสกุล  เปน กรรมการ 

๑๓. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีโลหะ 

และวัสดุแหงชาติ   เปน กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีโลหะ 

และวัสดุแหงชาติ   เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๐ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ 

วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลต้ังแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบตามท่ีเสนอ และใหมี

อํานาจหนาท่ีตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ (แกไขเพ่ิมเติม)  พ.ศ. ๒๕๕๒  

๔.๑.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม 

กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) และไดมีคําสั่ง กวทช. ท่ี ๑๒/๒๕๕๖  

แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ศอ. มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาว  

จะปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของ

คณะกรรมการฯ  เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยใหมีอํานาจ

หนาท่ีตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 

๒๕๕๒ โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

๑. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล  เปน ประธานกรรมการ 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ   เปน รองประธานกรรมการ 

๓. นายศักดิ์  เสกขุนทด   เปน กรรมการ 

๔. นายมน ู อรดีดลเชษฐ  เปน กรรมการ 

๕. นายเสริมสกุล  คลายแกว  เปน กรรมการ 

๖. นายบุญชู  ประสพกิจถาวร  เปน กรรมการ 

๗. นายวัลลภ  สุระกําพลธร  เปน กรรมการ 

๘. นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ  เปน กรรมการ 

๙. นายสุรพล  โอภาสเสถียร  เปน กรรมการ 

๑๐. นายสุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ  เปน กรรมการ 

๑๑. นายอานนท  สนิทวงศ ณ อยุธยา เปน กรรมการ 

๑๒. นายวุฒิพงศ  สุพนธนา  เปน กรรมการ 

๑๓. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

และคอมพิวเตอรแหงชาติ  เปน กรรมการและเลขานุการ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๑ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
๑๔. รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

และคอมพิวเตอรแหงชาติ  เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลต้ังแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบตามท่ีเสนอ 

และใหมีอํานาจหนาท่ีตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของหนวยงาน

เฉพาะทาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ (แกไขเพ่ิมเติม) 

พ.ศ. ๒๕๕๒  

๔.๒ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 

๔.๒.๑ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม 

กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล และไดมีคําสั่ง กวทช. ท่ี ๑๔/๒๕๕๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มีวาระ

การดํารงตําแหนง  ๒ ป โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกลาวจะปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เปนไปอยางตอเนื่อง 

และมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล โดยใหมีอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยมีองคประกอบ ดังนี้  

๑. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ   เปน ประธานอนุกรรมการ 

๒. นายอาชว  เตาลานนท  เปน อนุกรรมการ  

๓. นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ  เปน อนุกรรมการ  

๔. นายโอภาส   เขียววิชัย  เปน อนุกรรมการ 

๕. นางยุพา   บัวธรา   เปน อนุกรรมการ 

๖. นายธีราวุฒิ   คงปรีชา   เปน อนุกรรมการ 

๗. นายมนูญ   สรรคคุณากร  เปน อนุกรรมการ 

๘. ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรม 

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  เปน อนุกรรมการ 

๙. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีโลหะ 

และวัสดุแหงชาติ   เปน อนุกรรมการ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๒ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
๑๐. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

และคอมพิวเตอรแหงชาติ  เปน อนุกรรมการ 

๑๑. ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ เปน อนุกรรมการ 

๑๒. ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี เปน อนุกรรมการ 

๑๓. ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ  

ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน 

และพนักงานโครงการ  เปน อนุกรรมการ 

๑๔. ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ  

ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน 

และพนักงานโครงการ  เปน อนุกรรมการ 

๑๕. นายกสโมสรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ  เปน อนุกรรมการ 

๑๖. รองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ท่ีรับผิดชอบดานบริหารงานบุคคล เปน อนุกรรมการและเลขานุการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

รองประธานฯ มีขอสังเกตวา องคประกอบลําดับท่ี ๑๓ – ๑๔ สวทช. ควรมี

กระบวนการเลือกตั้งเพ่ือใหไดชื่อตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ และควรระบุชื่อตัวแทนพนักงานฯ 

จํานวน ๒ คน ไวในคําสั่งเพ่ือใหมีความชัดเจน และควรแกไขขอความใหสอดคลองตามขอ ๖(๕) ของ

ขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ “ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ  

ซ่ึงมาจากการแตงตั้ง ...” เปน “ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง ...” 

ซ่ึงนางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา สวทช. มีกระบวนการเลือกตั้งตัวแทน

พนักงานฯ ทุก ๒ ป ซ่ึงวาระของตัวแทนพนักงานฯ กับวาระของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

จะไมตรงกัน โดยในป ๒๕๕๘ สวทช. ไดมีการเลือกต้ังตัวแทนพนักงานฯ เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ตามประกาศ สวทช. เรื่อง ผลการเลือกตั้งตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการในคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล โดยใหมีวาระในตําแหนง ๒ ป ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 

นายเข็มชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา การแตงตั้ งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ หรือคณะอนุกรรมการตางๆ อาจจะมีคําสั่งอ่ืนๆ มาใชประกอบสําหรับการแตงตั้ง เนื่องจาก 

แตละคําสั่งจะมีกระบวนการหรือท่ีมาขององคประกอบท่ีแตกตางกัน อนึ่ง นายเข็มชัยฯ ไดยกตัวอยาง

องคประกอบการแตงตั้งคณะกรรมการอัยการ (กอ.) ใหท่ีประชุมรับทราบ   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามท่ีเสนอ ท้ังนี้  ใหแกไขขอความใหสอดคลอง 

ตามขอ ๖(๕) ของขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ “ตัวแทนพนักงานและ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๓ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
พนักงาานโครงการ ซ่ึงมาจากการแตงตั้ง ...” เปน “ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ ซ่ึงมาจากการ

เลือกตั้ง ...” 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป  

มีผลตั้งแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบตามท่ีเสนอ และใหมีอํานาจหนาท่ีตามความ 

ในขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๔.๒.๒ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม 

กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ  และไดมีคําสั่ง กวทช. ท่ี ๑๓/๒๕๕๖  แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง 

๒ ป โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกลาวจะปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ  เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ 

ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยใหมีอํานาจหนาท่ี 

ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

๑. นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ  เปน ประธานอนุกรรมการ 

๒. นางญาดา  มุกดาพิทักษ  เปน อนุกรรมการ 

๓. นายโกศัลย   คูสําราญ    เปน อนุกรรมการ 

๔. นางศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย  เปน อนุกรรมการ 

๕. นายธวัชชัย   กิจรัตนะกุล  เปน อนุกรรมการ 

๖. หัวหนาสํานักตรวจสอบภายใน 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ    เปน เลขานุการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

รองประธานฯ ไดสอบถามวา องคประกอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ดังกลาว มีอนุกรรมการท่ีมีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน ซ่ึงกําหนดไว 

ในขอ ๕ ตามขอบังคับ กวทช. วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมหรือไม โดยนายทวีศักดิ์ฯ ไดชี้แจงให  

ท่ีประชุมทราบวา นางศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย เปนอนุกรรมการท่ีมีประสบการณดานการบัญชีและการเงิน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป  

มีผลตั้งแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบตามท่ีเสนอและใหมีอํานาจหนาท่ีตามความ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๔ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
ในขอบังคับ กวทช. วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๔.๒.๓ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

นายทวีศักด์ิฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม 

กวทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของ สวทช. และไดมีคําสั่ง กวทช. ท่ี ๙/๒๕๕๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ของ สวทช. มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป และในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ 

มกราคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งนายกอปร กฤตยากีรณ  แทนนายยงยุทธ ยุทธวงศ  

ท่ีไดขอลาออกจากการเปนอนุกรรมการ ตามคําสั่ง กวทช. ท่ี ๑/๒๕๕๘ แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของ สวทช. (ฉบับท่ี  ๒) โดยให มีวาระการดํารงตําแหนงเทา กับวาระท่ีเหลืออยูของ

คณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งไวแลว โดยคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว ไดครบกําหนดวาระการดํารง

ตําแหนงแลว เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ  เปนไป

อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

องคประกอบ 

๑. นายอาชว  เตาลานนท   เปน  ประธานอนุกรรมการ 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ    เปน  รองประธานอนุกรรมการ 

๓. นายศักรินทร  ภูมิรัตน    เปน  อนุกรรมการ 

๔. นายกอปร  กฤตยากีรณ   เปน  อนุกรรมการ 

๕. นายหริส  สูตะบุตร   เปน  อนุกรรมการ 

๖. ผูอํานวยการฝายประเมินผลองคกร  เปน  เลขานุการ 

อํานาจหนาท่ี  

๑. เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ตอ กวทช. เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ  

๒. กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรของ สวทช. ตามนโยบาย 

๓. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ตอ กวทช. 

๕. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี กวทช. มอบหมาย  

ท้ังนี้  ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๕ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. วาระในการดํารง

ตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ตามท่ีเสนอ 

๔.๒.๔ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 

บริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และไดมีคําสั่ง กวทช. ท่ี ๑๖/๒๕๕๖ 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มีวาระในการ

ดํารงตําแหนง ๒ ป โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกลาวจะปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เปนไปอยางตอเนื่องและ 

มีประสิทธิภาพ  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหมีอํานาจหนาท่ีและวาระในการดํารงตําแหนง  

ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับท่ี ๒ (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยมีองคประกอบ ดังนี ้

๑. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ  เปน ประธานอนุกรรมการ 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ   เปน รองประธานอนุกรรมการ 

๓. นายประพันธ  เจริญประวัติ  เปน อนุกรรมการ 

๔. นายวีระชัย   เชาวชาญกิจ  เปน อนุกรรมการ 

๕. นายสิทธิชัย   จันทราวดี  เปน อนุกรรมการ 

๖. นายกอปร   กฤตยากีรณ  เปน อนุกรรมการ 

๗. นายเข็มชัย   ชุติวงศ   เปน อนุกรรมการ 

๘. รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ  

ท่ีรับผิดชอบดานการเงินและการบัญชี เปน อนุกรรมการและเลขานุการ 

๙. ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี เปน ผูชวยเลขานุการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป  มีผลตั้งแตวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบ 

ตามท่ีเสนอ และมีอํานาจหนาท่ีตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับท่ี ๒ (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๖ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
๔.๒.๕ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช. 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

เรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) ตามคําสั่ง กวทช. ท่ี ๒/๒๕๕๖ 

ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองขอมูล ความจําเปน ความเหมาะสม  

และความสอดคลองกับนโยบายของ กวทช. ในประเด็นสําคัญตางๆ เพ่ือนําเสนอตอ กวทช. นั้น  

ฝายเลขานุการฯ ไดเรียนปรึกษาประธานอนุกรรมการฯ ในฐานะรองประธาน 

กวทช. แลว มีความเห็นวา กวทช. ไดมีขอบังคับท่ีชัดเจนถึงกลไกการกลั่นกรองเรื่องตางๆ เพ่ือนําเสนอ 

กวทช. ไดแก คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอท่ีประชุม กวทช.  

เพ่ือพิจารณายกเลิกคําสั่ง กวทช. ท่ี ๒/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหยกเลิกคําสั่ง กวทช. ท่ี ๒/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหยกเลิกคําสั่ง กวทช. ท่ี ๒/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   

๔.๓ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๔.๔ การพิจารณาแผนขยายธุรกิจและแนวทางแหลงเงินทุนของบริษัท อินเทอรเน็ต 

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. 

โยธี (เลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน) 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๗ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
๕.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน  

๓ รายการ คือ  (๑) หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สวทช. (๒) หนังสือการตูน “ปงปอนด ตะลุยโลกวิทย 

พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  

๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และ (๓) หนังสือ “ตนวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม” สวทช. รวมพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘)                       

ท่ีประชุมรับทราบ 

๕.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๓ ขาว และขาวประเภท 

สื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๕ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๒๐ น. 

  

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๘ จาก ๒๓ 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 



 
สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  • รับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

 

 

 

 

๓.๑ บทบาทของ สวทช. กับเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy) : การบูรณาการขอมูล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนท่ีดิน

ดานการเกษตร 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผูอํานวยการหนวยวิจัย

สารสนเทศ การสื่อสาร

และการคํานวณ (ศอ.) 

๔.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหนวยงาน

เฉพาะทาง 

๔.๑.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป  มีผลตั้งแต

วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบ

ตามท่ีเสนอ และใหมีอํานาจหนาท่ีตามความ 

ในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาท่ีและ

การดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒  

(แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

 

 

 

• จัดทําคําสั่งฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘                                       หนา ๑๙ จาก ๒๓ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

 



 
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๔.๑.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

• เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ     

วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันท่ี 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบ 

ตามท่ีเสนอ และใหมีอํานาจหนาท่ีตามความ 

ในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาท่ีและ

การดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒  

(แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒  

• เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป       

มีผลตั้งแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมี

องคประกอบตามท่ีเสนอ และใหมีอํานาจ

หนาท่ีตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวย

อํานาจหนาท่ีและการดําเนินงานของหนวยงาน

เฉพาะทาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ 

(แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

• จัดทําคําสั่งฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• จัดทําคําสั่งฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ 

 

 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

 

  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘                                       หนา ๒๐ จาก ๒๓ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

 



 
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๔.๒ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 

๔.๒.๑  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

๔.๒.๒  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

๔.๒.๓  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

• เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล วาระในการดํารงตําแหนง 

๒ ป มีผลตั้งแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมี

องคประกอบตามท่ีเสนอและใหมีอํานาจหนาท่ี

ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

• เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป  

มีผลตั้งแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมี

องคประกอบตามท่ีเสนอและใหมีอํานาจหนาท่ี

ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยการ

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

• เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของ สวทช. วาระในการดํารง

ตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี 

ตามท่ีเสนอ 

 

• จัดทําคําสั่งฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ 

 

 

 

 

 

• จัดทําคําสั่งฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ 

 

 

 

 

 

 

• จัดทําคําสั่งฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ 

 

 

 

 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘                                       หนา ๒๑ จาก ๒๓ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

 



 
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๔.๒.๔  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

๔.๒.๕  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ 

• เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป   

มีผลตั้งแตวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมี

องคประกอบตามท่ีเสนอ และมีอํานาจหนาท่ี

ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหาร

กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับท่ี ๒  

(แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

• เห็นชอบใหยกเลิกคําสั่ง กวทช. ท่ี ๒/๒๕๕๖ 

ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีแหงชาติ   

• จัดทําคําสั่งฯ 

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ 

 

• ผอ.ฝายกฎหมาย 

 

๔.๓ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร 

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๔.๔ การพิจารณาแผนขยายธุรกิจและแนวทาง

แหลงเงินทุนของบริษัท อินเทอรเน็ต 

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘                                       หนา ๒๒ จาก ๒๓ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

 



 
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร 

สวทช. โยธี (เลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน) 

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘                                       หนา ๒๓ จาก ๒๓ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

 


	วาระที่ ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	วาระที่  ๕  เรื่องอื่นๆ

