รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
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. นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ
๖. นายสมศักดิ์
โชติรัตนะศิริ
๗. พลโท ถเกิงกานต ศรีอําไพ
๘. นายศักรินทร
ภูมิรัตน
๙. นายสมคิด
เลิศไพฑูรย
๑๐. นายสุทธิพันธ
จิตพิมลมาศ
๑๑. นายโอฬาร
พิทักษ
๑๒. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร
๑๓. นายอาชว
เตาลานนท
๑๔. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ
๑๕. นายอิสระ
วองกุศลกิจ
๑๖. นายชาติศิริ
โสภณพนิช
๑๗. นายเทวินทร
วงศวานิช
๑๘. นายวีระชัย
เชาวชาญกิจ
๑๙. นายเขมทัต
สุคนธสิงห
๒๐. นายประพันธ
เจริญประวัติ
๒๑. นายรุงโรจน
รังสิโยภาส
๒๒. นายทวีศักดิ์
กออนันตกูล
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
หนา ๑ จาก ๑๑

รายนามผูไมเขาประชุม
๑. นายเข็มชัย
ชุติวงศ
๒. นายลักษณ
วจนานวัช
๓. นายสุพันธุ
มงคลสุธี
รายนามผูเขารวมประชุม
๑. นายรุงโรจน
กมลเดชเดชา
๒. นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท
๓. พันเอก วินัย
สกุลพราหมณ
๔. นายสุวิทย
พูลศิลป
๕. นางสาวสุขุมาลย ชลการ
๖. นายวิศณุ
ติวะตันสกุล
๗. นางชฎาพร
นิรันดร
๘. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร
๙. นายจิรพัชร
เมธเศรษฐ
๑๐. นายธงชัย
อานันโทไทย
๑๑. นายชนินทร
เทพนุภา
๑๒. นายชาตรี
ศรีไพพรรณ
๑๓. นายณรงค
ศิริเลิศวรกุล
๑๔. นางชฎามาศ
ธุวะเศรษฐกุล
๑๕. นางลดาวัลย
กระแสรชล
๑๖. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน
๑๗. นางสุวิภา
วรรณสาธพ
๑๘. นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย
๑๙. นางลดาวัลย
สันทรานันท
๒๐. นางรุงทิพย
ควันเทียน
๒๑. นายธํารงรัตน
มุงเจริญ
๒๒. นางพัชรียา
กุลานุช
๒๓. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ
๒๔. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล
๒๕. นางสุรียมาศ
ทัสโร
๒๖. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ
๒๗. นางศันสนีย
ฮวบสมบูรณ
๒๘. นายสุภัค
พงศปยะประเสริฐ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงคมนาคม
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ 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.
หนา ๒ จาก ๑๑

๒๙. นางสาวนิภา
๓๐. นายภาณุทัต
๓๑. นางสาวกิ่งแกว
๓๒. นางสาวนิตยา
๓๓. นางเบญจมาศ
๓๔. นางสาวณัฐธยาน
๓๕. นางสาวมนัสนันท
๓๖. นางสาวกัญญวิมว
๓๗. นางอารี
๓๘. นายสุธี

ประดิษฐเทียมผล
ธรรมบุศย
วงศฉายา
อํารุงจิตชัย
เรืองเพ็ชร
แพทยหลักฟา
เวทยสุภาสุข
กีรติกร
ธนบุญสมบัติ
ผูเจริญชนะชัย

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

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๕ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ประธานฯ พรอมดวยคณะ
ไดเขาเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นสวนใบพัดอัดอากาศ (Compressor blade) สําหรับเครื่องยนตรไอพน RollsRoyce เพื่ ออากาศยานของบริ ษั ท ไลสตริ ท ส (ไทยแลนด) จํ า กั ด และโรงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว นโครงป ก
เครื่องบิน บริษัท ซีเนียร แอโรสเปซ (ไทยแลนด) จํากัด ณ นิคมอุตสาหกรรมปนทอง อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งโรงงานดังกลาวมีพื้นที่ประมาณ ๒,๖๕๒ ตารางเมตร มีการตรวจสอบคุณภาพอยางเขมงวดตั้งแต
การรับวัตถุดิบเขามาและยังเปนผูนําทางดานการผลิตสวนประกอบที่มีความแมนยําสูงสําหรับเครื่องยนต
เครื่องบินและอุตสาหกรรมพลังงานจากประเทศเยอรมนี
นอกจากนี้ ประธานฯ ไดกลาวถึงทิศทางการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ว และ ท)
ดังนี้
๑. สิ่งที่สําคัญของงานวิจัยดาน ว และ ท จะตองแสดงใหสังคมรับรูวาสามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริง ซึ่งพบวา Intensity ของการนําผลงานวิจัยออกสูตลาดหรือสาธารณะจะเปนเรื่องใหญมาก และปญหา
ที่สําคัญ คือ มีงบประมาณวิจัยและผูทํางานวิจัยอยูคอนขางกระจาย ซึ่งการทํางานไมสามารถตอบโจทยของ
ประเทศไดอยางชัดเจน ดังนั้น ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงไดมีการหารือกับสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยแบงงบประมาณวิจัยออกเปน ๓ ประเภท ไดแก (๑) งบประมาณวิจัย
เพื่อรองรับยุทธศาสตรของประเทศ เชน ๑๐ ยุทธศาสตร หรือ New S-Curve (๒) งบประมาณวิจัยเพื่อสราง
ความรู และ (๓) งบประมาณวิจัยเพื่อโครงสรางพื้นฐานและกําลังคนดาน ว และ ท
๒. เนื่องจาก สวทช. มีผลงานวิจัยดาน ว และ ท จํานวนมาก ดังนั้น จึงขอใหมีการแยกประเภท
ผลงานวิจัยออกเปน ดังนี้ (๑) ผลงานวิจัยที่นําไปใหสาธารณะนําไปใชไดทันที โดยไมมีคาใชจาย (Free of
Charge) มีผลงานอะไรบางและจํานวนเทาไร และ (๒) ผลงานที่จะตองนําไปวิจัยตอ โดยอาจจะมีคา IP หรือ
Loyalty อยูบาง ซึ่งจะทําใหเกิดการทํางานรวมกับพันธมิตร และบุคคลภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

หนา ๓ จาก ๑๑

นายพารณฯ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า โรงเรี ย นดรุ ณ สิ ก ขาลั ย ร ว มกั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ Stanford University
ไดรวมกันทําวิจัยเกี่ยวกับ Technology Learning โดยการสรางผูเรียนใหคิดเปน ทําเปน ซึ่งจะตอยอดให
เป น นวั ต กร (Innovators) จึ ง อยากให สวทช. พิ จ ารณาจั ด ทํ า ห อ งเรี ย นประดิ ษ ฐกรรม (Fabrication
Laboratory หรือ FabLab) และเชิญโรงเรียนตางๆ เขามารวมโครงการ ทั้งนี้ ประธานฯ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา
เบื้องตนไดมีการหารือกับ Professor ของ Stanford University ขอใหจัดทําเปน Package เพื่อสรางเปน
FabLab จํานวน ๒๐ – ๓๐ แหงทั่วประเทศ โดยนําหอง Lab ตางๆ ที่แตละโรงเรียนมีอยู เชน Lab
physics, Lab Chemistry และ Lab Biology แลว Convert ไปทําเปน FabLab โดยไมตองลงทุนใหม
รวมถึ ง การจั ดโปรแกรมการฝ กอบรมให กับ FabLab Manager เพื่ อจะได กระจายไปยั งโรงเรียนต างๆ
ทั่วประเทศ หากถาดําเนินการไดจะเปนจุดเริ่มตนแบบ Practical Education มากกวาการเรียนรูในหองเรียน
เพียงอยางเดียว ทั้งนี้ อาจจะขอความอนุเคราะหจากบริษัทขนาดใหญเพื่อจัดตั้งเปน FabLab ภายใตโครงการ
CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท อนึ่ง นายพารณฯ ไดแนะนํานายอิสระฯ ใหปรึกษา
นายอนันต แดงฉ่ํา ของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด ซึ่งเปนวิศวกรที่นายอิสระฯ รูจักดี และเปนผูที่รูดีในเรื่อง
การเรียนรูดวยวิธี Constructionism ใหมาฝกหัดเปน Instructor ที่ดรุณสิกขาลัยเพื่อขยายผลตอไป
นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สวทช. เปนศูนยรวมดานเทคโนโลยีและนักวิจัย
(Think Tank) จึงอยากใหมีบุคลากรวิ จัย เข ามาศึกษาในแตล ะอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม ๑๐ กลุ ม)
วาอุตสาหกรรมแตละกลุมมี Road Map เปนอยางไร ซึ่งในมุนมองของเทคโนโลยีจะเห็นวา Industry trend
กับ Technology trend ตองไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมจะเปนอุตสาหกรรมใหมของประเทศไทย แตใน
ประเทศที่พัฒนาแลวได มีการดําเนินการมาก อนประเทศไทย ดังนั้น ควรจะตองมีการวิเคราะห Patent
ตางๆ ที่ออกมาเพื่อดูทิศทางของโลก รวมถึงวิเคราะหวาประเทศไทยจะดําเนินการในดานไหน และวางแผน
การ Allocate Resource ที่มีอยูอยางจํากัดใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได
นางสาวดวงใจฯ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ว า ผู ป ระกอบการ SMEs ที่ ส นใจด า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะไมทราบวา สวทช. มีผลงานวิจัยอะไรบาง และผลงานวิจัยบางชิ้นไมสามารถซื้อ
ลิขสิทธิ์เพื่อไปตอยอดผลงานวิจัยไดเนื่องจากเปนงานวิจัยรวมกับภาคเอกชน ซึ่งนายทวีศักดิ์ฯ ไดใหขอมูล
เพิ่มเติมวา สวทช. ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนชองทางใหผูประกอบการและ SMEs ที่สนใจนํา
ผลงานวิจัยไปตอยอดเปนธุรกิจนวัตกรรม ทั้งนี้ ขอใหนายณรงคฯ เปนผูชี้แจงรายละเอียด
นายณรงคฯ รองผู อํา นวยการ สวทช. แจ งใหที่ป ระชุมทราบวา กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดย สวทช. จับมือพันธมิตรกวา ๑๙ แหง นํา ๑๕๓ เทคโนโลยีที่พรอมถายทอดใหกับภาคเอกชน
ครอบคลุ มกลุ มอาหารและเครื่ องดื่ ม เกษตรและประมง เครื่ อ งสํ า อาง อุ ป กรณ การแพทย อั ญมณี และ
เครื่องประดับ จัดแสดงในงาน Thailand Tech Show ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพื่อเปนเวทีใหผูประกอบการและ SMEs ที่สนใจนําผลงานวิจัยไปตอยอด
เปนธุรกิจนวัตกรรม โดยโครงการฯ นี้ถือเปนแหลงรวมงานวิจัยที่ผูประกอบการสามารถเขาถึงไดในจุดเดียว
อย างแทจ ริง ซึ่ งการจั ดงานในครั้ งที่ ๒ ที่ผานมามีภ าคเอกชนทั้งหมดตอบรับและใหความสนใจจอง
เทคโนโลยีถึง ๗๒ เทคโนโลยี จากทั้งหมด ๘๒ เทคโนโลยี จาก ๙ หนวยงานพันธมิตร มีผูลงนามในสัญญา
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

หนา ๔ จาก ๑๑

ขอรับถายทอดเทคโนโลยีเรียบรอยแลว จํานวน ๒ ราย และอยูในขั้นตอนการเจรจาและรอลงนาม จํานวน ๒๘ ราย
อยูในกระบวนการหารืออีกกวา ๑๒๐ ราย สําหรับเงื่อนไขของโครงการฯ คือ เมื่อผูสนใจทําสัญญาถายทอด
เทคโนโลยีในโครงการแลว ชําระคาธรรมเนียม ๓๐,๐๐๐ บาท และคา Loyalty Fee 2% ของยอดขาย
โดยสามารถนําคาธรรมเนียมที่ชําระไปแลวมาหักออกจาก Loyalty Fee ไดเต็มจํานวน นอกจากนี้ สวทช.
ไดลงนามความรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใตโครงการ "การสนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
อื่นที่เกี่ยวของ" เพื่อมุงเนนสรางนวัตกรรมที่เปนผลิตภัณฑที่สามารถขายไดจริง โดยโครงการดังกลาวจะมุงเนนให
ความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ดานการสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบการบูรณาการ ดวยการสรางองค
ความรูที่ เ หมาะสมผ า นกระบวนการวิ จั ย ทางวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีร ว มกั บ การจั ดการด านธุร กิ จ
การศึกษาขอมูลทางการตลาดเบื้องตน และการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ ภายใตแนวคิด “วิจัยได...ขายจริง”
จากกลไกการทํางานของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สวทช. และชุด
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ Innovative House ฝายอุตสาหกรรม (สกว.) ซึ่งนายสุทธิพันธฯ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา Innovative House เปนการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่ เกี่ย วของ ดวยการสรางองคความรูที่เหมาะสม
ผานกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับการจัดการดานธุรกิจ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ใหแกผูประกอบการ และพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยใหสามารถทํางานรวมกับภาคเอกชนไดอยางมี
คุ ณ ภาพ โดย สกว. จะร ว มสนั บ สนุ น งบประมาณการวิ จั ย และบริ ห ารจั ด การทุ น วิ จั ย รวมทั้ ง ผลั ก ดั น
ผลิตภัณฑจากงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย และยังเปนการสงเสริมภาคเกษตรดวยการนํา
วัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑต างๆ ชว ยเกื้อกูล กันและกั นทั้งทางตรงและ
ทางออม ลดความเหลื่อมล้ําของรายไดของประชากร ทําใหเกิดการกระจายรายไดไปสูชุมชนไดอยางแทจริง
นายประพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จะมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ
มหาชน) "โครงการส ง เสริ ม ความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับ บริ ษัทจดทะเบีย น ในตลาดหลัก ทรัพ ย
แหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ" เพื่อใหความรูสร างความเขาใจในการบริหารจัดการ
นวัตกรรมเชิงองคกรใหแกบริษัทเพื่อพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยในปแรกตั้งเปาจะ
คัดเลือกจาก ๓๐ บริษัท จากตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เขารวมหลักสูตรการจัดการ
นวัตกรรม แบงออกเปนหลักสูตรการอบรมผูบริหารระดับสูงเนนการสรางความรูและความเขาใจเบื้องตน
เกีย่ วกับนวัตกรรม และการอบรมใหกับกลุมผูสรางสรรคนวัตกรรมในองคกรและการสนับสนุนทางดานตางๆ
เพื่อมุงพัฒนาใหเกิดโครงการนวัตกรรมของแตละองคกรอยางเปนรูปธรรม
รองประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จะมีการจัดงาน
Startup Thailand Expo 2016 : การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจเกิดใหม
(Startup) ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยนําผูประกอบการ Startup นักลงทุน และผูที่มี
ชื่อเสียงชั้นนําของโลกและภูมิภาคอาเซียนมารวมกัน ผนวกกับเครือขายนักพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและหนวยงาน
ใหทุนของภาครัฐ เพื่อประสานความรวมมือที่เขมแข็ง ใหเกิดการตอยอดแนวคิดสูการเริ่มตนธุรกิจที่เติบโต
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

หนา ๕ จาก ๑๑

ไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการนํานักเรียนทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สําเร็จการศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็นและเสวนาภายในงาน
นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การจัดตั้งศู นยวิจัยพัฒนา ผลิตอิ เล็กทรอนิ กส และพื้น ที่การเรียนรูสําหรับนักประดิษฐ
(ศวผอ.) หรือ Reserch and Development Electronic Innovation Creative Hub (RICH)
ในวั น ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ บริษัท กราวิเทค (ไทยแลนด ) จํากัด จะมีการเปด ศวผอ.
ในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ณ อาคารกลุมนวัตกรรม ๑ เพื่อผลักดัน Maker และ Hardware
Startup ผลิตสินคาตัวเองออกสูตลาดโลก ซึ่งถือวาเปนกาวยางสําคัญที่จะชวยสงเสริมบรรยากาศของการ
เรียนรู เปนแหลงรวมของ Maker มีโอกาสพบปะกับกลุมนักวิจัยไดสะดวกขึ้น ทําใหเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
ตอยอดความรวมมือตางๆ เปนการตอกย้ําใหเ ห็นถึงความมุงมั่นของบริษัทฯ ในการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือสรางความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
๒. การจั ด ประชุ ม ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศไทยและสหพั น ธ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี
เพื่อความสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพอยางยั่งยืน (Thai – German Bioeconomy Conference –
Cooperation Opportunities for a Sustainable Bioeconomy)
ตามที่ สวทช. ไดมีความรวมมือกับสถาบัน Plant Science Center (IBC-2) Forschungszentrum
Julich สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ทั้งในรูปแบบการรวมวิจัยและการฝกอบรม
เชิ งปฏิ บั ติการ โดยรั ฐ บาลสหพั น ธ ส าธารณรัฐ เยอรมนีไดให ความสําคัญ ตอการสรางความรว มมือดา น
เศรษฐกิจฐานชีวภาพกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จึงไดรวมกับ สวทช. จัดการประชุมความรวมมือระหวาง
ประเทศไทยและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพอยางยั่งยืน ในวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศู น ย ก ารประชุ ม แห ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ กรุ ง เทพฯ และในวั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล จังหวัดเชียงใหม
๓. การสัมมนาวิชาการประจําป ไทย-อิสราเอล (The Annual Thai - Israeli Science &
Technology Cooperation Conference)
เนื่องจากพื้นที่กวา ๒ ใน ๓ ของอิสราเอลเปนพื้นที่แลงและเปนทะเลทรายที่ไมเหมาะสมกับ
การเพาะปลูก รวมทั้งมีแหลงน้ําจืดตามธรรมชาติอยูนอย อิสราเอลจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ดานการเกษตรและการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพจนประสบความสําเร็จ เชน ระบบชลประทานแบบ
น้ําหยด (Drip Irrigation) การใหปุยทางระบบการใหน้ํา (Fertigation) การแปลงน้ําทะเลเปนน้ําจืดเพื่อการ
อุ ป โภค-บริ โ ภค (Desalination) การนําน้ํา เสีย จากการอุป โภคกลั บ มาใชใหม สําหรับ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม (Wastewater treatment) เปนตน ทําใหปจจุบัน นอกจากจะสามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภค
ภายในประเทศไดอยางพอเพียงแลว ยังสามารถสงออกผลิตผลทางการเกษตรไปขายในภูมิภาคตางๆ ไดอีกดวย
เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับมือสถานการณภัยแลงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต สวทช. จึงจัดงาน
สัมมนาในหัวขอ "Technologies for agriculture in dryland : Case study from Israel" โดยเชิญวิทยากร
จากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนําของอิสราเอลมาบรรยาย เพื่อแบงปนและแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

หนา ๖ จาก ๑๑

เทคโนโลยีทางการเกษตรที่กาวหนา อันจะเปนประโยชนตอการรับมือภัยแลงของภาคเกษตรไทย รวมถึง
โอกาสความรวมมือดานวิจัยระหวางสองประเทศดวย ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หองออดิทอเรียม
อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง นายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอให สวทช. สงรายละเอียดการจัดกิจกรรมตางๆ
ใหส ภาอุต สาหกรรมแห งประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย เพื่อเป น
ศูนยกลางในการสื่อสารและประชาสัมพันธใหกับภาคเอกชนกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการ
ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวาไมมี
กรรมการขอแกไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข
วาระที่ ๓ ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓.๑ โครงสรางพื้นฐาน วทน. ดาน LCA / EcoDesign และการประยุกตใชเพื่อการคา
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ สวทช.
นายธํารงรัตนฯ ผูเชี่ยวชาญ ฝายบริหารคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย ในฐานะประธานคลัสเตอร
พลังงานและสิ่งแวดลอม เรียนที่ประชุมวา ตามที่องคการสหประชาชาติไดจัดทําวาระการพัฒนาภายหลังป
ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่ อ เป น วาระการพั ฒ นาใหม ของโลกต อเนื่ องจากเป าหมายการพั ฒ นาแห งสหั ส วรรษ
(Millennium Development Goals – MDGs) ที่สิ้นสุดในป ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลกในอีก ๑๕ ปขางหนา โดยจัดทําเปนขอเสนอ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals - SDGs) จํานวน ๑๗ เปาหมาย (Goals) และ ๑๖๙ เปาประสงค (Targets)
ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ โดย ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก (รวมประเทศไทย) ไดรับรองผลการประชุมแลว
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่กรุงนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ จากการศึกษาของ
องคการการคาโลก (WTO) พบวา การคาระหวางประเทศเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการผลักดันกลยุทธ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบกับความตกลงปารีส (Paris Agreement) จากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (Conference of the Parties ครั้งที่
๒๑: COP 21) ระหวางวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ไดรับความเห็นชอบอยางไมเปน
ทางการจาก ๑๙๖ ประเทศทั่วโลก ในการรวมมือลดกาซเรือนกระจก ซึ่งมีผลบังคับใชในป ค.ศ. ๒๐๒๐
หลังจากพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลง หากผานสองเงื่อนไข คือ ตองมีอยางนอย ๕๕ ประเทศใหสัตยาบัน และคิด
เป น ระดั บ การปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกอย า งน อ ยร อ ยละ ๕๕ ของที่ ป ล อ ยทั้ ง โลก สํ า หรั บ ประเทศไทย
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด ป ระกาศเจตจํ า นงลดก า ซเรื อ นกระจกร อยละ ๒๐-๒๕ จากค าที่ ค าดวา จะปลอ ยในป
ค.ศ. ๒๐๓๐ (ตองลด ๑๑๑-๑๔๐ ลานตัน จากที่คาดวาจะปลอย ๕๕๕ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

หนา ๗ จาก ๑๑

สวทช. โดยศู น ย เ ทคโนโลยีโ ลหะและวัส ดุแ หงชาติ (เอ็มเทค) ไดเริ่มดําเนิน งานพั ฒ นา
โครงสรางพื้ นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวั ตกรรม (วทน.) ดานการประเมิน ตลอดวัฏจักรชีวิต
(Life Cycle Assessment: LCA ตามมาตรฐาน ISO 14040/14044) และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(EcoDesign: ตามมาตรฐาน ISO 14062) ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทาง วทน. ที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ครอบคลุมประเด็น เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ) มาตั้งแตปลายป ๒๕๔๕ ประกอบกับโปรแกรมสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน คลัสเตอรพลังงานและ
สิ่งแวดลอม สวทช. ไดเนนการสนับสนุน การพัฒนาผูเชี่ยวชาญและงานวิจัยดาน LCA-EcoDesign รวมกับ
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมทั้งไดสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน ๖ ชุดโครงการ ตั้งแตป ๒๕๕๔
ทางด านปาล มน้ํ ามั น มั นสํ าปะหลั ง อ อย ข าว ข าวโพดเลี้ ยงสั ตว และอุ ตสาหกรรมรายสาขาตลอดสายโซ
การผลิ ต โดยมี ก ารทํ า งานร ว มกั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งใน
ประเทศ ตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Production)
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไทย ใหสอดคลองกับทิศทางและแนวโนม
ดานการคากับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและของโลก
จากผลการดํ า เนิ น งานตลอดระยะเวลากว า ๑๐ ป ที่ ผ า น จะเห็ น ได ว า สวทช. ได เ ป น
หนวยงานภาครัฐดาน วทน. ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและเผยแพรองคความรูดาน LCA / EcoDesign
ซึ่งไดรับการยอมรับในนานาชาติวาเปนเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ดีที่สุด ในการประเมินและพัฒนา ผลิตภัณฑ
และองค กร สู ความยั่งยื น รวมถึ งการผลักดันใหเกิดฐานขอมูล LCA ที่เปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ
สรางเครือขายกําลังคนที่เชี่ยวชาญของประเทศ และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถที่เปน
รูปธรรมใหกับอุตสาหกรรมไทยสูความยั่งยืน และสามารถแขงขันในตลาดที่เนนประเด็นสิ่งแวดลอมและ
ความยั่งยืนได ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้
ยังทําใหภ าคเอกชนเห็น ประโยชนและใหการสนับสนุน ผลั กดัน ใหหน วยงานใน สวทช. ที่ขับเคลื่อนงาน
LCA/EcoDesign ขยายบทบาทเป น สถาบั น โดยคณะกรรมการร ว มภาคเอกชน ๓ สถาบั น (กกร.)
ประกอบดวย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
ไดเสนอวาระการจัดตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการคา” (Technological Institute
for Sustainability and Trade: TIST) ตอที่ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมี พล.อ.ประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธาน พิจารณาใหความเห็นชอบและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการคา (องคการมหาชน) ในรูปแบบหนวยงานในกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอดังกลาวแลว มีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และการค า โดยมอบหมายให ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี รั บ ไปพิ จ ารณา
ในรายละเอียด และหารือรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งเรื่องการจัดตั้งสถาบันฯ อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

หนา ๘ จาก ๑๑

ราชการ (กพร.) จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะโครงสรางพื้นฐาน วทน.
ดาน LCA / EcoDesign และการประยุกตใชเพื่อการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สวทช. รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สถาบันฯ ตองมีการทํางานรวมกับ
หลายหนวยงาน ดังนั้น ควรจะตองกําหนดพันธกิจของสถานบันฯ ใหมีความชัดเจน เพื่อไมใหเกิดการทํางาน
ที่ซ้ําซอนกับหนวยงานอื่นๆ และควรมีการ Review พันธกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงมีการกําหนด
เปาหมายตัวชี้วัดรวมกัน
นายอาชวฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ควรจะตองมีการประชาสัมพันธและ
สื่อสารใหประชาชนสวนใหญเขาใจถึงความสําคัญของ LCA โดยเฉพาะในภาคเอกชนหากมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน LCA แลว ควรจะมีการแสดงฉลาก LCA เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาและผลิตภัณฑตางๆ ได
นอกจากนี้ ควรมีมาตรการสงเสริมแรงจูงใจตางๆ เพื่อสนับสนุนใหกับภาคเอกชนดวย
นายเขมทัตฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา รัฐบาลตองใหการสนับสนุนโดยการ
ออกมาตรการหรือนโยบายที่ชัดเจน เพื่อใหประชาชนเห็นคุณคาและความสําคัญของ LCA นอกจากนี้ บริษัท
ใหญๆ เชน เครือเจริญโภคภัณฑ, บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนตไทยจํากัด (มหาชน) และ
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด ควรเริ่มจากทํา CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งหากมีความเขาใจ
ในภาพรวมแลวจะทําใหตนทุนตางๆ ถูกลง ซึ่งการทํา LCA ถือวาเปนสวนหนึ่งของ CSR นอกจากนี้ สถาบันฯ
ควรใหความสําคัญดานบุคลากรโดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร
ประธานฯ มีความเห็นวา ควรจะมีการจัดทํา Landscape พันธกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กั บ สถาบั นฯ ว าหน ว ยงานใดทํ าอะไรอยู บ าง เพื่ อพิ จารณาว ามี ช องว างหรื อการทํ างานที่ ซ้ํ าซ อนหรื อไม
ซึ่งสถาบันฯ ควรจะเปน Technical arm ไมใช Regulator ดังนั้น สถาบันฯ ควรที่จะตอง Focus การทํางาน
ดานเทคนิคเปนสําคัญ
นางสาวดวงใจฯ กรรมการผูท รงคุณวุ ฒิ ใหข อมูล เพิ่ มเติมวา BOI ไดใ หสิทธิป ระโยชน
ในสาขาโพลิเมอรและเคมีภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ จะตองผานการรับรองดาน LCA แลว
ซึ่งประธานฯ ขอใหสถาบันฯ มีการทํางานรวมกับ BOI อยางใกลชิด โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิประโยชนตางๆ
ดานสิ่งแวดลอม
นายเทวินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวาขอบเขตการทํางานและพันธกิจของ
สถาบันฯ ยังไมชัดเจน ดังนั้น ควรจะมี Center เพื่อใหเขาใจวาหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน
มีขอบเขตการทํางานอะไรบาง ซึ่งอาจจะทําเปน Consultant ใหกับภาคอุตสาหกรรมจะเปนประโยชนได
อยางมาก นอกจากนี้ ควรมีการสรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชน โดยนําองคประกอบของ LCA มาประเมินให
รางวัลตางๆ โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนการกระตุนและ
สรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชนสนใจที่จะทํา LCA
นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สถาบันฯ ควรตองมีเครื่องมือวิเคราะห
EIA (Environmental Impact Assessment) และ HIA (Health Impact Assessment) เพื่อเพิ่ม
ความสามารถอีกระดับหนึ่งใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

หนา ๙ จาก ๑๑

ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ)
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหที่ประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันจันทรที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช.
โยธี
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
สวทช. มี ข า วเด น ประจํ า เดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๘ จํ านวน ๘ ข า ว และข า วประเภท
สื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๘ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น.
นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา
ผูจดรายงานการประชุม
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

หนา ๑๐ จาก ๑๑

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วาระที่
เรื่อง
๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
๓.๑

๔.๑

๕.๑

มติที่ประชุม
• รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ โดยไมมกี ารแกไข
โครงสรางพื้นฐาน วทน. ดาน LCA / EcoDesign • ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต
และการประยุกตใชเพื่อการคาและการพัฒนา
และขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ที่ยั่งยืนของ สวทช.
ดําเนินการ
ผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
• รับทราบ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (รับรอง)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

งานที่ตองดําเนินการ

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ

ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

• ประธานคลัสเตอรพลังงาน

และสิง่ แวดลอม
(นายธํารงรัตนฯ)

• จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ • ฝายเลขานุการฯ

ในวั นจั นทร ที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓
อาคาร สวทช. โยธี

หนา ๑๑ จาก ๑๑

