รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
รายนามผูเขาประชุม
๑. นายพิเชฐ
ดุรงคเวโรจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. นายวีระพงษ
แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓. นายพารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
๔. นายอําพน
กิตติอําพน
๕. นายสมศักดิ์
โชติรัตนะศิริ
๖. พลโท ถเกิงกานต ศรีอําไพ
๗. นายเข็มชัย
ชุติวงศ
๘. นายสุทธิพันธ
จิตพิมลมาศ
๙. นายลักษณ
วจนานวัช
๑๐. นายโอฬาร
พิทักษ
๑๑. นายกฤษดา
เรืองอารียรัชต
๑๒. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
๑๓. นายชาติศิริ
โสภณพนิช
๑๔. นายประพันธ
เจริญประวัติ
๑๕. นายทวีศักดิ์
กออนันตกูล
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายนามผูไมเขาประชุม
๑. นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ
๒. นายศักรินทร
ภูมิรัตน
๓. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร
๔. นายอาชว
เตาลานนท
๕. นายอิสระ
วองกุศลกิจ
๖. นายสุพันธุ
มงคลสุธี
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๑ จาก ๒๓

๗. นายเทวินทร
๘. นายวีระชัย
๙. นายรุงโรจน

วงศวานิช
เชาวชาญกิจ
รังสิโยภาส

รายนามผูเ ขารวมประชุม
๑. นายรุงโรจน
กมลเดชเดชา
๒. พันเอก วินัย
สกุลพราหมณ
๓. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย
๔. นางสาวสุขุมาลย ชลการ
๕. นายเชิญพร
เต็งอํานวย
๖. นายศุภนารถ
เกตุเจริญ
๗. นายวิชัย
บุญเย็น
๘. นายวิโรจน
จันทรขาว
๙. นายอุเทน
ทรงคํา
๑๐. นางวิวรรณ
ธรรมมงคล
๑๑. นายหริส
สูตะบุตร
๑๒. นายกอปร
กฤตยากีรณ
๑๓. นายไพรัช
ธัชยพงษ
๑๔. นายชาตรี
ศรีไพพรรณ
๑๕. นายณรงค
ศิริเลิศวรกุล
๑๖. นางชฎามาศ
ธุวะเศรษฐกุล
๑๗. นางลดาวัลย
กระแสรชล
๑๘. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน
๑๙. นางออมใจ
ไทรเมฆ
๒๐. นางรุงทิพย
ควันเทียน
๒๑. นางพัชรียา
กุลานุช
๒๒. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ
๒๓. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล
๒๔. นางสุรียมาศ
ทัสโร
๒๕. นายสุภัค
พงศปยะประเสริฐ
๒๖. นายภาณุทัต
ธรรมบุศย
๒๗. นางธีรนิตย
รัตนวราห
๒๘. นางสาวนิภา
ประดิษฐเทียมผล
๒๙. นางสาวกิ่งแกว วงศฉายา
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สํานักงบประมาณ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
หนา ๒ จาก ๒๓

๓๐. นางสาวทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล
๓๑. นางสาวนิตยา
อํารุงจิตชัย
๓๒. นางสาวพัชรี
งามวิริยะวงศ
๓๓. นางสาวธนัญญา โชคชนะชัยสกุล
๓๔. นางเบญจมาศ เรืองเพ็ชร
๓๕. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา
๓๖. นางสาวบุษกล ชินธรรมมิตร
๓๗. นางสาวพิมพพิศา ประนอมมิตร
๓๘. นางประสานสุข ชุนถนอม
๓๙. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา
๔๐. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข
๔๑. นางสาวกัญญวิมว กีรติกร
๔๒. นายวีระศักดิ์
อุดมกิจเดชา
๔๓. นายจุลเทพ
ขจรไชยกูล
๔๔. นายศิวรักษ
ศิวโมกษธรรม
๔๕. นางจุฬารัตน
ตันประเสริฐ
๔๖. นายนพดล
คีรีเพ็ชร

สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช.

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การจัดงาน NSTDA Investors’ Day 2015
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ประธานฯ ไดเปนประธานเปดงาน “NSTDA Investors’ Day
2015” ภายใต แนวคิ ด “พั ฒ นาชาติ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ด ว ยพลั งวิ ทย และนวั ต กรรม” จั ดโดย สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ หอง Ballroom และ Reception Hall A ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงาน NSTDA Investors’ Day ถือเปนงานที่ทําเพื่อสังคมมาโดยตลอด การจัดงาน
ครั้งนี้จึงถือเปนกิจกรรมที่จะชวยสงเสริมใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี พรอมเปดโอกาสใหนักวิจัยไดพบปะ
พูดคุยกับนักธุรกิจที่มีความรู ประสบการณ และเงินทุน ใหสามารถสรางสรรคงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน โดยการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะมีการ
เติบโตอยางไมหยุดยั้ง ประเทศไทยจะเจริญไดดวยความรวมมือกันระหวางทุกฝาย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
จะเปนสะพานเชื่อมเพื่อพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัยของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยกิจกรรมภายในงานไดมีการจัดแสดงผลงานเดนและผลงานนาสนใจที่มีความพรอมและ
มี ศั ก ยภาพในการลงทุ น สู ง มากกว า ๕๐ ผลงาน จากทั้ ง ในส ว นของ สวทช. หน ว ยงานพั น ธมิ ต ร และ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๓ จาก ๒๓

มหาวิทยาลัยเครือขาย พรอมทั้งมีการจัดแสดงบริการในรูปแบบตางๆ ของ สวทช. ที่ใชเปนกลไกสนับสนุน
ภาคเอกชน ในการนําองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ออกสูเชิงพาณิชยหรือตอยอดธุรกิจ อาทิ การรวม
ลงทุน โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา การยกเวนภาษี ๓๐๐% การใหคําปรึกษาและการฝกอบรมใหแกผูประกอบ
ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี เป น ต น ในส ว นการสั มมนาจะประกอบด ว ยการบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง “๑๐ เทคโนโลยี
ที่นาจับตามองสําหรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch)”
๒. การจัดงาน NECTEC ACE 2015 ชูแนวคิด พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม
เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ กั น ยายน ๒๕๕๘ ประธานฯ ได เ ป น ประธานเป ด งานประชุ ม วิ ช าการและ
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 ซึ่งภายใตแนวคิด พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม เปนหัวขอที่
สอดรับกับสถานการณในปจจุบันของประเทศไทย โดยมุงการสรางสมดุลของการพัฒนาประเทศดวย
นวัตกรรมที่นําไปสูการเติบโต ใน ๓ มิติ ประกอบดวย (๑) การเติบโตแบบแบงปนทั่วถึง (๒) การเติบโตที่ทํา
ใหเกิดมูลคาเพิ่มสูง และ (๓) การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดรับกับสถานการณของประเทศไทย
และสอดคล องกับ นโยบายรัฐ บาล ที่ได เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเข มแข็ ง
ทางดาน เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน ดวยการเรงสรางขีดความสามารถดานงานวิจัย และการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยการสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนดานงานวิจัยและพัฒนา
ใหพอเพียงเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ รวมทั้งการเสริมสรางบุคลากรดานการวิจัย และการ
สรางเครือขายวิจัยสําหรับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกของ
ประเทศ เพื่อมุงสูประโยชนของสังคมและประชาชน ซึ่งการจัดงานภายใตแนวคิดดังกลาวนี้ จึงเปนเสมือน
การบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูเศรษฐกิจนวัตกรรม และจะชวยนําพาประเทศใหกาวพน
กับดักประเทศรายไดปานกลาง อันจะเปนการคืนความสุขใหกับประชาชนชาวไทยในทุกภาคสวน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการ
ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวามี
กรรมการรั บรองโดยมี การแก ไข จํ า นวน ๓ ท าน โดยฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ได ป รั บ ปรุ งรายงานการประชุ ม
เรียบรอยแลว
จึงขอเสนอที่ ประชุมพิ จารณารั บรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่ อวัน ที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข
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วาระที่ ๓ ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓.๑ บทบาทของ สวทช. กับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) : การบูรณาการขอมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ภาคเกษตรกรรมมีความสําคัญ
ต อ ภาคเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ เนื่ อ งจากเป น แหล ง รายได ห ลั ก ของคนส ว นใหญ ซึ่ ง มี อ าชี พ
ทํ า การเกษตร ทั้ งพื้ น ที่ ป ระมาณครึ่ งหนึ่ งของประเทศ ยังเปน พื้น ที่เกษตรกรรมซึ่ง เปน ฐานในการสรา ง
มูล คาเพิ่มของภาคอุ ตสาหกรรมในประเทศที่สําคั ญ ประกอบกับ เกษตรกรรายยอยมักประสบกับ ปญหา
รายไดต่ํา เนื่องจากความผันผวนทางการตลาด การขาดการวางแผนจัดการการผลิตที่ดี และไมสามารถ
เขาถึงขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจวาจะเพาะปลูกพืชชนิดใด เมื่อไร และอยางไร ในแปลงของตนเองได
ในขณะที่ภาครัฐเองก็ขาดขอมูลภาคสนามที่ถูกตองสมบูรณ ทําใหการวางแผนในระดับมหภาคไมสอดคลอง
กั บ ความเป น จริ ง ภาครั ฐ จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ง ที่ จ ะต อ งให ค วามสํ า คั ญกั บ การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่
เกษตรกรรม (Zoning) ดวยการใชประโยชนที่ดินของประเทศใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ และวิจัยและพัฒนาโมเดลแนะนําพืชทดแทนเพื่อใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ขอใหนางจุฬารัตน เปนผูชี้แจงรายละเอียด
นางจุฬารัตนฯ ผูอํานวยการหนวยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคํานวณ ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) เรียนที่ประชุมวา การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
มีเปาหมายที่สําคัญ คือ การปรับสมดุลของอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินคาเกษตร
ในแตละพื้นที่ โดยอาศัยการบูรณาการขอมูลจากหลายภาคสวน ไดแก ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลศักยภาพ
และกายภาพในพื้นที่ ขอมูลที่ตั้งโรงงาน ขอมูลแหลงน้ํา รวมถึงขอมูลสภาพดินและสภาพอากาศในดานตางๆ
ที่เกี่ยวข องกับภาคการเกษตร เปนตน และนํามาวิเคราะหรวมกับความตองการของตลาด เพื่อหาความ
เหมาะสมของการทําการเกษตรในแตละพื้นที่ อันจะนําไปสูการเพิ่มผลิตผลของภาคเกษตรกรรม ซึ่งสงผล
ตอการเพิ่มผลกําไรที่สูงกวาการทําการเกษตรในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม ซึ่ง สวทช. เปนหนวยงานที่มีหนาที่
โดยตรงในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ว. และ ท.) เพื่อใหมีการนํา ว. และ ท. ไปใชใหเกิด
ประโยชนทางธุรกิ จและสาธารณประโยชน ไปพั ฒนาความเปนอยูของเกษตรกร สรา งโอกาส ลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับ การผลิต คุณภาพชีวิต นําไปสูการพัฒนาประเทศที่เ ขมแข็ง
ไดอยางยั่งยืน โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ภาครัฐเห็นชอบให สวทช. ดําเนินงานโครงการบูรณาการขอมูล
เพื่อนํา ว. และ ท. ไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร ปที่ ๑ ซึ่งเปนโครงการ
ที่ดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรที่ ๑ เรื่องการฟนฟูความเชื่อมั่นและเรงรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
ในหัวขอยอย ๑.๗ เรงรัดการประยุกตใชงานวิจัยและพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
โดยโครงการดั งกล า วได ดํา เนิน การวิจัย และพัฒ นาเครื่อ งมือ เพื่อชว ยบูร ณาการขอมู ล
ที่เกี่ยวของกับการกําหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม จากหนวยงานตางๆ เชน ขอมูลแผนที่ ขอมูลการผลิต
ผลผลิ ต สภาพพื้ น ดิ น ฤดู ก ารเพาะปลู ก สภาพอากาศ อุป สงคแ ละอุ ป ทานของผลผลิ ต ทางการเกษตร
สามารถวิเคราะหและพัฒนาเปนแบบจําลองในการโซนนิ่งภาคการเกษตรที่เหมาะสม สามารถแนะนําพืช
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
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ทดแทนที่ จะให ผลกํ าไรเพิ่มขึ้น และบริห ารผลผลิตไดดีขึ้น โดยในป แรกดําเนินการนํารองใน ๑ จังหวัด
ในกลุมพืชเศรษฐกิจ ๕ ชนิด ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับจะชวยใหหนวยงานที่กํากับดูแลขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การเกษตร มีขอมูลสนับสนุนในการวางแผน กําหนดพื้นที่สงเสริม และชนิดของพืชที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง
แมนยํากวาเดิม เกษตรกรที่รวมโครงการมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้น โดย สวทช. ไดคนควาหาจังหวัดที่ปลูกขาวได
ปริมาณสูงสุดของไทยจํานวน ๑๐ จังหวัด ไดแก นครสวรรค กําแพงเพชร สุโขทัย ลพบุรี พิจิตร พิษณุโลก
ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แลวหาพื้นที่เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N)
ต อ การปลู ก ข า วของทั้ ง ๑๐ จั ง หวั ด นํ า พื้ น ที่ บ ริ เ วณดั ง กล า วมาพิ จ ารณาพื้ น ที่ เ หมาะสมมาก (S1)
และเหมาะสมปานกลาง (S2) ตอการปลูกพืชออย ขาวโพด มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน และถั่วเหลือง ขอมูล
Land Suitability ไดจากกรมพัฒนาที่ดิน พบวาจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกพืชทดแทนไดมากและไดพืชหลายชนิด
มากที่ สุด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ดังนั้ น จึงเลือกจังหวัดกําแพงเพชรเปนจังหวัดนําร องของโครงการ
ในป ๒๕๕๘ ซึ่งทีมจิวัยของ สวทช. ไดบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กรมพัฒนา
ที่ดิน, กรมสงเสริมการเกษตร, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมการขาว, กรมชลประทาน, กรมศุลกากร,
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.), สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, กรมการคาภายใน, สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ
สนก., สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ., สํานักงาน
เกษตรจังหวัดกําแพงเพชร และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อพัฒนาโมเดลแนะนํา
พืชทดแทน คลังสารสนเทศดานการเกษตร (การเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการปลูกขาว และเทคนิค
การปลูกมันสําปะหลังใหไดกําไร) และสถานีตรวจวัดอากาศ ๑๕ สถานี ใหกับจังหวัดกําแพงเพชร พรอมจัด
อบรมใหกับเกษตรอําเภอทั้ง ๑๑ อําเภอ และนําขอมูลจากระบบไปแนะนําใหกับเกษตรกรเรียบรอยแลว
โดยในปงบประมาณป ๒๕๕๙ ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการขยายระบบ What2grow เพิ่มอีก ๑๖
จังหวัด
นอกจากนี้ นางจุฬารัตนฯ ไดนําเสนอ (๑) ระบบ What2grow เพื่อจังหวัดกําแพงเพชร
(๒) โมเดลแนะนําพืชทดแทน (๓) ระบบ e-Learning เพื่อสนับสนุนระบบ What2grow (๔) ความกาวหนา
การติดตั้งสถานีวัดอากาศ (๕) แนวทางการดําเนินงานระยะที่ ๒ และ (๖) การประยุกตใชงาน What2grow
กั บ งานด า นอื่ น ๆ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการขยายการใช ง านระบบ What2grow
ที่เพิ่มอีก ๑๖ จังหวัด ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ประธานฯ มีความเห็นวา การสรางความเชื่อมั่นในโมเดลเปนเรื่องที่สําคัญ ซึ่งจะตองมีการ
ทํ า งานร ว มกั น ระหว า งกระทรวงหรื อ หน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดย วท. มี ห น า ที่ รั บ ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) จากแหล งตางๆ และนํ าไปใช เป นขอมูล เพื่ อจั ดทําระบบสนับ สนุ นการตั ดสิ นใจ
(Decision Support System : DSS) ทั้งนี้ จะตองมีการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลเพื่อนํามาทํา Simulation แลววิเคราะหวาจะสามารถ Customize กับโมเดลไดหรือไม และทําการ
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ทดสอบระบบในพื้นที่ตางๆ ที่มีเงื่อนไขนอกเหนือจากจังหวัดกําแพงเพชร โดยเฉพาะในชวงที่จะมีแนวโนม
ประสบภัยแลง ซึ่งจะเปนการสรางประโยชนใหเกิดขึ้นไปพรอมๆ กับการทดสอบระบบในแตละพื้นที่
นายโอฬารฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร มีความเห็นวา
การจัดทําโมเดลเพื่อเจาะลึกขอมูลตางๆ ในระดับจังหวัดเปนสิ่งที่ดี เพราะการทําโมเดลในระดับประเทศ
จะนําไปสูการปฏิบัติไดไมทั่วถึงและครอบคลุม ซึ่งจะขาดความเชื่อมั่นของโมเดล ดังนั้น ควรจะมีการสํารวจ
ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับภาคสนาม เชน การเปลี่ยนแปลงการปลูกพืช ซึ่งเปนเงื่อนไขที่มีความ
ละเอียดออนคอนขางสูง และนําขอมูลการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตร สังคม เศรษฐกิจและการตลาด
ในแตละพื้นที่เขามาผนวกกับโมเดล นอกจากนี้ จะตองทําความเขาใจคําวา Zoning ใหเขาใจตรงกันระหวาง
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีผลกระทบดานจิตวิทยาตอประชาชนเปนอยาง
มาก อนึ่ง นายโอฬารฯ มีความเห็นวา ควรนําแผนขอมูลเตรียมการแกปญหาภัยแลงจากกรมชลประทานมา
ประยุกตใชกับระบบ What2grow เพื่อใชบริหารจัดการภาพรวมทั้งพื้นที่ที่อยูในเขตชลประทานและนอกเขต
ชลประทาน และเร ง หามาตรการช ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ จ ะได รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤตแล ง ให ม ากที่ สุ ด
ซึ่งปญหาภัยแลงที่เกิดขึ้นนอกจากจะสงผลใหเกษตรกรไมสามารถปลูกพืชไดแลว ในระยะยาวยังจะทําให
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง และเกิดผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรหากไมมีการเตรียมการ
ที่ดีพออีกดวย
นายชิ งชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุ ฒิ มีความเห็น วา ข อมูล ในระบบ What2grow ที่มีอยู
เปนขอมูล Baseline ซึ่งเปน State of the Art Review ถาจะใหเกิดเปนประโยชนจากการนําขอมูลดังกลาว
ไปประยุกตใชตองมีการ Convince กับผูมีสวนไดเสียโดยเฉพาะเกษตรกร ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยน Zoning
ที่มีอยูแลว ใหมีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชคงเปนเรื่องที่ดําเนินการไดคอนขางยาก เนื่องจากยังมีปจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งหากตองการใหเห็นผลอยางชัดเจนควรจะตองมีทีมงานวิจัยลงสํารวจพื้นที่เพื่อหาขอมูลตางๆ
โดยละเอียด เหมือนกับบริษัทเอกชน เชน บริษัท มิตรผล จํากัด, บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด และบริษัท
เบทาโกร จํากัด ทั้งนี้ อาจจะขอความอนุเคราะหขอมูลหรือทีมงานวิจัยจากบริษัท มิตรผลฯ เพื่อลงพื้นที่สํารวจ
รวมกับทีมงานวิจัยของ สวทช. โดยประสานงานผานนายอิสระฯ กรรมการผูทรงวุฒิใน กวทช.
นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรมีการทํางานรวมกับสมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย (ชื่อเดิม : สมาคม
การคาและการสั่งปุยไทย) นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับโครงการ “หมอดิน” ซึ่งเปนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดํา ริของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยู หัวที่ กระจายอยูทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่ งแตละ
โครงการมี ความแตกต างกั นไปตามสภาพป ญหาดิ นของแตล ะพื้ น ที่แ ละพืช แตล ะชนิด เนื่องจากป จ จุ บั น
เกษตรกรสวนใหญจะใชปุยที่เปนสารเคมีมากเกินความจําเปน แตหมอดินจะรูดีวาสภาพดินและพืชแบบไหน
ควรจะตองใสธาตุอะไรจึงจะมีความเหมาะสม เมื่อทราบแลวจึงเสริมดวยปุยเคมี เพื่อใหตรงตามความตองการ
ของพืชชนิดนั้นๆ
๒. ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเรื่องน้ํา ซึ่ง Prof. McLaughlin – King
Bhumibol Professor of Water Resources Management จาก Massachusetts Institute of
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๗ จาก ๒๓

Technology (MIT) และทีมงานที่เกี่ยวของไดทําการศึกษาเรื่องการจัดการน้ําในลุมเจาพระยาตอนใต
เพื่อถวายแดในหลวง ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางไมตอเนื่อง ดังนั้น จึงขอให สวทช. พิจารณาหา
บุคลากรที่มีความเหมาะสมไปเรียนตอปริญญาโทและปริญญาเอกกับทาน เพื่อมาชวยพัฒนาโครงการดังกลาว
ตอไป กอนที่ทานจะเกษียณอายุ
๓. ควรจั ด ทํ าสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ ใ นรู ป แบบสารคดี เพื่ อ ให ป ระชาชนไดรั บ ทราบข อ มู ล
เกี่ยวกับงานของ สวทช. ในวงกวาง
๔. ควรขยายพื้นที่ดําเนินการโครงการระบบ What2grow ในจังหวัดบุรีรัมย (แหงแลงที่สุด)
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (มีแคดเมียมในดิน)
นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา โมเดลดังกลาวยังไมควรมีการคํานวณ
เรื่องกําไร/ขาดทุน หรือนําไปเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชนตางๆ ที่เกี่ยวของกับขอกฎหมาย
นายเชิญพรฯ ผูแทนนายสุพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การจัดทํา Zoning
Mapping เปนเรื่องที่สําคัญ ควรมีการจัดขอมูลทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อนําไปบริหารจัดการจะทําใหทราบ
ตนทุนการปลูกพืชในพื้นที่นั้นๆ ได ซึ่งภาครัฐสามารถนําขอมูลดังกลาวไปกําหนด Zoning ที่ภาครัฐจะใหการ
อุดหนุน นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจวาควรจะปลูกพืชชนิดใด
นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การจัดทํา Simulation ของโมเดล
ควรจะใหผูที่ใชงานซึ่งเปนเกษตรกรมีสวนรวมในการจัดทําโมเดลดังกลาวดวย
นายลักษณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร มีความเห็น วา เกษตรกรควรมี ขอมู ลในเรื่อง Technical Suitability จากภาครั ฐใช เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจวาจะปลูกพืชชนิดใด และการจัดทํา Simulation ของโมเดลตางๆ ควรใชกระบวนการ
ผานภาคชุมชนเพื่อใหเข า มามี ส ว นร ว ม ซึ่งจะทําใหไดขอมูล ที่หลากหลายและตรงต อความตองการของ
เกษตรกร นอกจากนี้ นายลักษณฯ แจงที่ประชุมวา ทาง ธ.ก.ส. ยินดีเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดังกลาว
ประธานฯ มีความเห็นวา โมเดลดังกลาวเครื่องมือ First Cut ไมใช Final Decision
ควรจะตองใชโมเดลดวยความระมัดระวัง เนื่องจากมีความละเอียดออนและมีปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่
ควบคุมไดและควบคุมไมได ทั้งนี้ ควรขยายโครงการระบบ What2grow ไปยังภาคการศึกษาในแตละชุมชน
เพื่อใหนักเรียนในชุมชนไดเกิดการเรียนรู และจัดทํา Simulation ในชุมชนนั้นๆ ได
ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๘ จาก ๒๓

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมมีความเห็นวา หากกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. ทานใด ไดรับการเสนอชื่อใหดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการบริหารหนวยงานเฉพาะทางหรือคณะอนุกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิทานนั้น
จะงดออกเสียงและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการแตงตั้งดังกลาว
๔.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหนวยงานเฉพาะทาง
๔.๑.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช.
ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่ อวั นที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ ประชุ มมีมติ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) และไดมีคําสั่ง กวทช. ที่ ๑๐/๒๕๕๖ แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร ศช. มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวจะปฏิบัติงานครบวาระ
การดํารงตําแหนง ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ เปนไปอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามความในขอบังคับ กวทช.
ว า ด ว ยอํ า นาจหน า ที่ แ ละการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานเฉพาะทาง สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีองคประกอบ ดังนี้
๑. นายศักรินทร ภูมิรัตน
เปน ประธานกรรมการ
๒. ผูอ ํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
๓. และเทคโนโลยีแหงชาติ
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. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๙ จาก ๒๓

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบตามที่เสนอ และใหมี
อํานาจหนาที่ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๑.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
นายทวี ศัก ดิ์ ฯ กรรมการและเลขานุ การ เรี ย นที่ป ระชุ มวา ในคราวการประชุ ม
กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวั นที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ งคณะกรรมการ
บริ ห ารศู น ย เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห ง ชาติ (ศว.) และได มี คํ า สั่ ง กวทช.ที่ ๑๑/๒๕๕๖ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหาร ศว. มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวจะปฏิบัติงานครบ
วาระการดํารงตําแหนง ในวัน ที่ ๑๒ ตุล าคม ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ
เป นไปอย างต อเนื่ องและมี ประสิ ทธิ ภาพ จึงขอเสนอที่ป ระชุมเพื่อ พิจ ารณาให ความเห็น ชอบการแต งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามความในขอบังคับ
กวทช. วาดวยอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม) 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. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๑๐ จาก ๒๓

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ
มติ ท่ี ประชุ ม เห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ หง ชาติ
วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบตามที่เสนอ และใหมี
อํานาจหนาที่ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๑.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ
นายทวี ศัก ดิ์ ฯ กรรมการและเลขานุ การ เรี ย นที่ป ระชุ มวา ในคราวการประชุ ม
กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) และไดมีคําสั่ง กวทช. ที่ ๑๒/๒๕๕๖
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร ศอ. มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง ๒ ป โดยคณะกรรมการฯ ชุ ด ดั ง กล า ว
จะปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยใหมีอํานาจ
หน าที่ ต ามความในข อบั งคั บ กวทช. ว า ดว ยอํานาจหนาที่แ ละการดําเนิน งานของหนว ยงานเฉพาะทาง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.
๒๕๕๒ โดยมีองคประกอบ ดังนี้
๑. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
เปน ประธานกรรมการ
๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
เปน รองประธานกรรมการ
๓. นายศักดิ์
เสกขุนทด
เปน กรรมการ
๔. นายมนู
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. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๑๑ จาก ๒๓

๑๔. รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ
เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบตามที่เสนอ
และใหมีอํานาจหนาที่ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของหนวยงาน
เฉพาะทาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม)
พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๒ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
๔.๒.๑ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
นายทวี ศัก ดิ์ ฯ กรรมการและเลขานุ การ เรี ย นที่ป ระชุ มวา ในคราวการประชุ ม
กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล และไดมีคําสั่ง กวทช. ที่ ๑๔/๒๕๕๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มีวาระ
การดํารงตําแหนง ๒ ป โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกลาวจะปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่
๑๒ ตุ ล าคม ๒๕๕๘
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการฯ เป น ไปอย า งต อ เนื่ อ ง
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
บริหารงานบุคคล โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม 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. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๑๒ จาก ๒๓

๑๐. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ
เปน อนุกรรมการ
๑๑. ผูอํานวยการศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ เปน อนุกรรมการ
๑๒. ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี เปน อนุกรรมการ
๑๓. ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน
และพนักงานโครงการ
เปน อนุกรรมการ
๑๔. ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน
และพนักงานโครงการ
เปน อนุกรรมการ
๑๕. นายกสโมสรสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
เปน อนุกรรมการ
๑๖. รองผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ที่รับผิดชอบดานบริหารงานบุคคล เปน อนุกรรมการและเลขานุการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
รองประธานฯ มีขอสังเกตวา องคประกอบลําดับที่ ๑๓ – ๑๔ สวทช. ควรมี
กระบวนการเลือกตั้งเพื่อใหไดชื่อตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ และควรระบุชื่อตัวแทนพนักงานฯ
จํานวน ๒ คน ไวในคําสั่งเพื่อใหมีความชัดเจน และควรแกไขขอความใหสอดคลองตามขอ ๖(๕) ของ
ขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ “ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ
ซึ่งมาจากการแตงตั้ ง ...” เปน “ตัวแทนพนักงานและพนั กงานโครงการ ซึ่งมาจากการเลื อกตั้ ง ...”
ซึ่งนางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา สวทช. มีกระบวนการเลือกตั้งตัวแทน
พนักงานฯ ทุก ๒ ป ซึ่งวาระของตัวแทนพนักงานฯ กับวาระของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
จะไมตรงกัน โดยในป ๒๕๕๘ สวทช. ไดมีการเลือกตั้งตัวแทนพนักงานฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตามประกาศ สวทช. เรื่อง ผลการเลือกตั้งตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการในคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล โดยใหมวี าระในตําแหนง ๒ ป ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป
นายเข็ ม ชั ย ฯ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ว า การแต ง ตั้ ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือคณะอนุกรรมการตางๆ อาจจะมีคําสั่งอื่นๆ มาใชประกอบสําหรับการแตงตั้ง เนื่องจาก
แต ล ะคํ าสั่ งจะมีกระบวนการหรือที่ มาขององค ประกอบที่แตกตางกัน อนึ่ง นายเข็มชัย ฯ ไดย กตัว อยาง
องคประกอบการแตงตั้งคณะกรรมการอัยการ (กอ.) ใหที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ใหแกไขขอความใหสอดคลอง
ตามขอ ๖(๕) ของขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ “ตัวแทนพนักงานและ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๑๓ จาก ๒๓

พนักงาานโครงการ ซึ่งมาจากการแตงตั้ง ...” เปน “ตัวแทนพนักงานและพนักงานโครงการ ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้ง ...”
มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป
มีผ ลตั้ งแต วั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ โดยมี องค ประกอบตามที่เสนอ และใหมีอํานาจหนาที่ตามความ
ในขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
๔.๒.๒ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
นายทวี ศัก ดิ์ ฯ กรรมการและเลขานุ การ เรี ย นที่ป ระชุ มวา ในคราวการประชุ ม
กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ และไดมีคําสั่ง กวทช. ที่ ๑๓/๒๕๕๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง
๒ ป โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกลาวจะปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ
ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการแตง ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยให มีอํา นาจหนา ที่
ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 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 มีอนุกรรมการที่มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งกําหนดไว
ในขอ ๕ ตามขอบังคับ กวทช. วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติมหรือไม โดยนายทวีศักดิ์ฯ ไดชี้แจงให
ที่ประชุมทราบวา นางศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย เปนอนุกรรมการที่มีประสบการณดานการบัญชีและการเงิน
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ
มติ ท่ี ป ระชุ ม เห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ วาระในการดํ า รงตํ าแหน ง ๒ ป
มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ โดยมี อ งค ป ระกอบตามที่ เ สนอและให มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามความ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๑๔ จาก ๒๓

ในขอบังคับ กวทช. วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๔.๒.๓ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ในคราวการประชุ ม
กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของ สวทช. และไดมีคําสั่ง กวทช. ที่ ๙/๒๕๕๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของ สวทช. มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป และในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งนายกอปร กฤตยากีรณ แทนนายยงยุทธ ยุทธวงศ
ที่ไดขอลาออกจากการเปนอนุกรรมการ ตามคําสั่ง กวทช. ที่ ๑/๒๕๕๘ แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งของ สวทช. (ฉบั บ ที่ ๒) โดยให มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง เท า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู ข อง
คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งไดรับการแตงตั้งไวแลว โดยคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว ไดครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงแลว เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เปนไป
อย า งต อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยมีองคประกอบ และอํานาจหนาที่ 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
อํานาจหนาที่
๑. เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ตอ กวทช. เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
๒. กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของ สวทช. ตามนโยบาย
๓. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ตอ กวทช.
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ กวทช. มอบหมาย
ทั้งนี้ ให คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๑๕ จาก ๒๓

มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. วาระในการดํารง
ตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ตามที่เสนอ
๔.๒.๔ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช.
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริ หารกองทุน เพื่ อการพั ฒนาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และไดมีคําสั่ง กวทช. ที่ ๑๖/๒๕๕๖
แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มีวาระในการ
ดํารงตําแหนง ๒ ป โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกลาวจะปฏิบัติงานครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ ๒๕
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ ดั งนั้ น เพื่ อให การดํ าเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการฯ เป น ไปอย า งต อ เนื่ องและ
มีประสิ ทธิภ าพ จึงขอเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจ ารณาใหความเห็ นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุ น เพื่ อการพั ฒ นาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยใหมีอํานาจหนาที่และวาระในการดํารงตําแหนง
ตามความในข อบั งคั บ กวทช. ว า ด ว ยการบริ ห ารกองทุน เพื่อ การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีองคประกอบ ดังนี้
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
ที่รับผิดชอบดานการเงินและการบัญชี เปน อนุกรรมการและเลขานุการ
๙. ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี
เปน ผูชวยเลขานุการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบ
ตามที่เสนอ และมีอํานาจหนาที่ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่ ๒ (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๑๖ จาก ๒๓

๔.๒.๕ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช.
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.) ตามคําสั่ง กวทช. ที่ ๒/๒๕๕๖
ลงวั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบ กลั่ น กรองข อ มู ล ความจํ า เป น ความเหมาะสม
และความสอดคลองกับนโยบายของ กวทช. ในประเด็นสําคัญตางๆ เพื่อนําเสนอตอ กวทช. นั้น
ฝ า ยเลขานุ การฯ ได เรีย นปรึกษาประธานอนุก รรมการฯ ในฐานะรองประธาน
กวทช. แลว มีความเห็นวา กวทช. ไดมีขอบังคั บที่ชัดเจนถึงกลไกการกลั่นกรองเรื่องตางๆ เพื่อนําเสนอ
กวทช. ไดแก คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอที่ประชุม กวทช.
เพื่อพิจารณายกเลิกคําสั่ง กวทช. ที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหยกเลิกคําสั่ง กวทช. ที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
มติที่ประชุม เห็นชอบใหยกเลิกคําสั่ง กวทช. ที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๔.๓ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ)
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
๔.๔ การพิจารณาแผนขยายธุรกิจและแนวทางแหลงเงินทุนของบริษัท อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ประชุมเฉพาะกรรมการ)
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหที่ประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช.
โยธี (เลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน)
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๑๗ จาก ๒๓

๕.๒ เอกสารเผยแพร
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน
๓ รายการ คือ (๑) หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ สวทช. (๒) หนังสือการตูน “ปงปอนด ตะลุยโลกวิทย
พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และ (๓) หนั งสือ “ตนวิจั ย ใบเศรษฐกิ จ ผลิ ตผลสังคม” สวทช. รวมพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
สวทช. มี ข า วเด น ประจํ า เดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๘ จํ านวน ๑๓ ข าว และข า วประเภท
สื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๕ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๒๐ น.
นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา
ผูจดรายงานการประชุม
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผูต รวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (รับรอง)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

หนา ๑๘ จาก ๒๓

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วาระที่
เรื่อง
๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
๓.๑

๔.๑

มติที่ประชุม
งานที่ตองดําเนินการ
• รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข
บทบาทของ สวทช. กับเศรษฐกิจดิจิทัล
• ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต • รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม
(Digital Economy) : การบูรณาการขอมูล
และขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ไปพิจารณาดําเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดิน
ดําเนินการ
ดานการเกษตร
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
เฉพาะทาง
๔.๑.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
• เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย • จัดทําคําสั่งฯ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ • เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแต
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบ
ตามที่เสนอ และใหมีอํานาจหนาที่ตามความ
ในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาที่และ
การดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

ผูปฏิบัติ

• ผูอํานวยการหนวยวิจัย

สารสนเทศ การสื่อสาร
และการคํานวณ (ศอ.)

• ผอ.ฝายกฎหมาย

หนา ๑๙ จาก ๒๓

วาระที่

เรื่อง
๔.๑.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ

๔.๑.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม
• เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบ
ตามที่เสนอ และใหมีอํานาจหนาที่ตามความ
ในขอบังคับ กวทช. วาดวยอํานาจหนาที่และ
การดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะทาง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒
• เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป
มีผลตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมี
องคประกอบตามที่เสนอ และใหมีอํานาจ
หนาที่ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวย
อํานาจหนาที่และการดําเนินงานของหนวยงาน
เฉพาะทาง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒

งานที่ตองดําเนินการ
• จัดทําคําสั่งฯ
• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ

ผูปฏิบัติ
• ผอ.ฝายกฎหมาย

• จัดทําคําสั่งฯ

• ผอ.ฝายกฎหมาย

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ

หนา ๒๐ จาก ๒๓

วาระที่
เรื่อง
๔.๒ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
๔.๒.๑ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล

๔.๒.๒ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

๔.๒.๓ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

งานที่ตองดําเนินการ

• เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

• จัดทําคําสั่งฯ

บริหารงานบุคคล วาระในการดํารงตําแหนง
๒ ป มีผลตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมี
องคประกอบตามที่เสนอและใหมีอํานาจหนาที่
ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไข
เพิ่มเติม
• เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ วาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป
มีผลตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมี
องคประกอบตามที่เสนอและใหมีอํานาจหนาที่
ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
• เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของ สวทช. วาระในการดํารง
ตําแหนง ๒ ป มีผลตั้งแตวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๕๘ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่
ตามที่เสนอ

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ

• จัดทําคําสั่งฯ

ผูปฏิบัติ
• ผอ.ฝายกฎหมาย

• ผอ.ฝายกฎหมาย

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ

• จัดทําคําสั่งฯ

• ผอ.ฝายกฎหมาย

• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ

หนา ๒๑ จาก ๒๓

วาระที่

๔.๓
๔.๔

เรื่อง
๔.๒.๔ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

มติที่ประชุม
งานที่ตองดําเนินการ
• เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
• จัดทําคําสั่งฯ
กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
• เสนอประธานฯ ลงนามในคําสั่งฯ
เทคโนโลยี วาระการดํารงตําแหนง ๒ ป
มีผลตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมี
องคประกอบตามที่เสนอ และมีอํานาจหนาที่
ตามความในขอบังคับ กวทช. วาดวยการบริหาร
กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่ ๒
(แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗
๔.๒.๕ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
• เห็นชอบใหยกเลิกคําสั่ง กวทช. ที่ ๒/๒๕๕๖
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้ง
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
แหงชาติ
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร
• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
การพิจารณาแผนขยายธุรกิจและแนวทาง • แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
แหลงเงินทุนของบริษัท อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

ผูปฏิบัติ
• ผอ.ฝายกฎหมาย

หนา ๒๒ จาก ๒๓

วาระที่
เรื่อง
๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม
• รับทราบ

งานที่ตองดําเนินการ
ผูปฏิบัติ
• จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
• ฝายเลขานุการฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร
สวทช. โยธี (เลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน)

หนา ๒๓ จาก ๒๓

