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ภาคผนวก ข. รายชื่ อ คณะกรรมการ

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ.

และคณะกรรมการ/คณะอนุก รรมการภายใต้ ค ณะกรรมการ สทอภ.
1.1 คณะกรรมการส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ  (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน)
		องค์ประกอบ

1. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
ประธานกรรมการ
2. นายสรนิต ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
		
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
3. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
		
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
4. พลโท บรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนทีท่ หาร
		
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
5. นายสมบัติ  อยู่เมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์*
		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายสมประสงค์  บุญยะชัย
		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์
		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายภาณุ  จันทร์เจียวใช้ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2563)
		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายปกรณ์   อาภาพันธุ์ (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่ 10 ก.ค.
2561 - 29 พ.ค. 2563)
		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง
วันที่ 21 เม.ย. 2559 - 20 เม.ย. 2563)
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ
		
กรรมการและเลขานุการ
12. นายปกรณ์  อาภาพันธุ์ (ด�ำรงต�ำแหน่งวันที่ 1 มิ.ย. 2563
- ปัจจุบัน)  
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมสิ ารสนเทศ
		
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ * รักษาการแทนผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการฯ
ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. 2563 - 31 พ.ค. 2563)
กรรมการและเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงาน
2. อนุมัติงบประมาณประจ�ำปี งบการเงิน แผนการลงทุนและแผน
การเงินของส�ำนักงาน
3. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด หรือประกาศเกีย่ วกับส�ำนักงาน
ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 การบริหารงานทัว่ ไปของส�ำนักงาน การจัดแบ่งส่วนงานของ
ส�ำนักงาน และขอบเขตหน้าทีข่ องส่วนงานดังกล่าว
3.2 การสรรหา แต่งตัง้ และการถอดถอนผูอ้ ำ� นวยการ การปฏิบตั งิ าน
และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำ� นวยการ การรักษาการ
แทนและการมอบให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั งิ านแทนผูอ้ ำ� นวยการ
3.3 การก�ำหนดต�ำแหน่ง คุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือน
ค่าจ้าง และเงินอืน่ ของผูป้ ฏิบตั งิ านของส�ำนักงานตามมาตรา 32
(1) และ (2)
3.4 การก�ำหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการ และผูป้ ฏิบตั งิ านของส�ำนักงาน
3.5 การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ การพัฒนา การประเมิน
ผลงาน การถอดถอน วินยั และการลงโทษทางวินยั การออก
จากต�ำแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การลงโทษของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านของส�ำนักงานตามมาตรา 32 (1) และ (2) รวมทัง้
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจ้างทีป่ รึกษา ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และลูกจ้าง
3.6 การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
ส�ำนักงาน รวมทั้งการบัญชี และการจ�ำหน่ายทรัพย์สินจาก
บัญชีเป็นสูญ
3.7 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงาน
3.8 การแต่งตัง้ และอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
3.9 การก�ำหนดขอบเขตเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผูต้ รวจสอบภายใน
     3.10 การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ หรือการน�ำข้อมูลไปใช้
4. ให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุง ค่าตอบแทน
และค่าบริการในการด�ำเนินกิจการของส�ำนักงาน
5. การกระท�ำการอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็นหรือต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของส�ำนักงาน
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ฯ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ

1. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  
				กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์  
				กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายภาณุ  จันทร์เจียวใช้  
				กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. ด�ำเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขต
ความรับผิดชอบตามระเบียบส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เสนอคณะกรรมการ สทอภ. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้
เฉพาะกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีไม่ใช่สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผล
การปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
3. พิจารณาตัดสินในกรณีทฝี่ า่ ยบริหารและผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นไม่
ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ สทอภ. เกี่ยวกับการ
แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และประเมินผลงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน
5. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการ
ตรวจสอบและงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการใช้
ค�ำแนะน�ำหรือช่วยในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ โดยใช้คา่ ใช้จา่ ยของ สทอภ.
7. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ทีป่ รึกษาภายนอกตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
8. จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ สทอภ.
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. แต่งตัง้ คณะท�ำงานหรือบุคคลเพือ่ ท�ำการใดอันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่
ตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ สทอภ.
10. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใด ตามทีค่ ณะกรรมการ สทอภ. มอบหมาย
1.3  คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล
องค์ประกอบ

1. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ   ประธานอนุกรรมการ
ประธานกรรมการ สทอภ.
2. เจ้ากรมแผนที่ทหาร  
อนุกรรมการ
				กรรมการ สทอภ.
3. นายสมบัติ อยู่เมือง  
อนุกรรมการ
				กรรมการ สทอภ.
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย   อนุกรรมการ
				กรรมการ สทอภ.

5. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน  
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
6. ผู้อ�ำนวยการ สทอภ.  
อนุกรรมการ
7. นายสิทธิศักดิ์ หมูค�ำหล้า  
อนุกรรมการ
		
ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สทอภ. ที่มาจากการเลือกตั้ง
8. รองผูอ้ ำ� นวยการ สทอภ.
อนุกรรมการ		
ที่รับผิดชอบภารกิจขับเคลื่อนองค์กร และเลขานุการ
9. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่

1. ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ข้อก�ำหนด และวิธกี ารเกีย่ วกับ
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล ตลอดจนสวัสดิการ
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
2. พิจารณาโครงสร้างบุคคล แผนอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ แผนพัฒนา
บุคลากรเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการท�ำงานของเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง รวมทัง้
การก�ำหนดต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของส�ำนักงาน
3. แต่งตัง้ คณะท�ำงานหรือบุคคลเพือ่ ท�ำการใดอันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สทอภ.
1.4 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน
องค์ประกอบ

1. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
ประธานอนุกรรมการ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
				กรรมการ สทอภ.
2. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล  
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด  
อนุกรรมการ
4. นายพีร์ ชูศรี  
อนุกรรมการ
				เจ้าหน้าที่ สทอภ. กลุม่ อ�ำนวยการ
ที่ได้รบั มอบหมาย จากผูอ้ ำ� นวยการ สทอภ.
5. นายพีรภัทร์ อัครคุปต์  
อนุกรรมการ
			 ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สทอภ. จากการเลือกตั้ง
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและสัญญา   เลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษปลดออก ลดเงินเดือน
ตัดเงินเดือน งดบ�ำเหน็จความชอบ ภาคทัณฑ์ ตามระเบียบส�ำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
พัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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2. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ตามระเบียบส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พิจารณาเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ สทอภ. ทุก 2 เดือน
นับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
5. แต่งตัง้ คณะท�ำงานหรือบุคคล เพือ่ ท�ำการใด ๆ อันอยู่ในอ�ำนาจและ
หน้าที่
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ สทอภ. มอบหมาย
1.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ

1. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
ประธานอนุกรรมการ
				กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เจ้ากรมแผนที่ทหาร  
อนุกรรมการ
				กรรมการ สทอภ.
3. นายภาณุ  จันทร์เจียวใช้
อนุกรรมการ
				กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. พลเรือโท อรัญ  น�ำผล
อนุกรรมการ
				ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางจิรพร  สุเมธีประสิทธิ์
อนุกรรมการ
				ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสิโรตม์  รัตนามหัทธนะ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ผู้อ�ำนวยการ สทอภ.
อนุกรรมการ
8. รองผูอ้ ำ� นวยการ สทอภ.
อนุกรรมการและเลขานุการ
ที่ก�ำกับดูแลภารกิจด้านการขับเคลื่อนองค์กร (ยุทธศาสตร์)
9. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง สทอภ.
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. พิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น และความเห็นต่อการประเมิน
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกแผนงาน กิจกรรมเพื่อจัดท�ำแผน
บริหารความเสี่ยงประจ�ำปีของ สทอภ. เสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ.
ให้ความเห็นชอบและทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3. ก�ำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
4. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการ สทอภ. เป็นรายไตรมาสและรายงานผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
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5. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำการอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ สทอภ. มอบหมาย
1.6 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ
องค์ประกอบ

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย  
ประธานอนุกรรมการ
				กรรมการ สทอภ.
2. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์  
อนุกรรมการ
				กรรมการ สทอภ.
3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ  
อนุกรรมการ
				กรรมการ สทอภ.
4. นายสมบัติ อยู่เมือง  
อนุกรรมการ
กรรมการ สทอภ.
5. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
หรือผู้แทน
							
อนุกรรมการ
6. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือผูแ้ ทนทีม่ คี วามรู้
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือด้านสิทธิ
ประโยชน์และ/หรือด้านเทคโนโลยี
							
อนุกรรมการ
7. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ
ผู้แทนที่รับผิดชอบการด�ำเนินการโครงการย่านนวัตกรรม
							
อนุกรรมการ
8. ผู้อ�ำนวยการ สทอภ.
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
9. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอุทยานรังสรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการ
นวัตกรรมอวกาศ
อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณานโยบายการพัฒนาและการบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
(Strategy Map) ของส�ำนักงาน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแนวนโยบาย
การพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การอุ ท ยานรั ง สรรค์ น วั ต กรรมอวกาศให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สทอภ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข เร่งรัดการจัดท�ำแผนแม่บท (Master
Plan) แผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) และแผนที่การสร้าง
คุณค่า (Value Creation Map) แผนและแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
3. พิจารณาก�ำหนดวิธีด�ำเนินการของหน่วยปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนา
และบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เป็นไปโดยเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
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4. พิจารณาการลงทุนและ/หรือการเข้าร่วมทุนรวมทัง้ สร้างรูปแบบ
การร่วมทุน (Business Model) เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศเอเสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ. เพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
5. พิจารณาด�ำเนินการใด ๆ ที่คณะอนุกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่
ตามที่ก�ำหนดไว้ในส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ
6. พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการ สทอภ. ในการจัดให้มี
หรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค�ำสัง่ ของส�ำนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาและบริหารอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
7. ก�ำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอด
จนแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การด�ำเนินการตามแผนแม่บท (Master
Plan) แผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) และแผนที่การสร้าง
คุณค่า (Value Creation Map) และแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. รายงานผลการด� ำ เนิ น การของคณะอนุ ก รรมการต่ อ คณะ
กรรมการทุก 2 เดือน
9. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำการอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่
10. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมหรือตามที่คณะกรรมการ สทอภ. มอบหมาย
1.7  คณะอนุกรรมการด�ำเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
องค์ประกอบ

1. เจ้ากรมแผนที่ทหาร  
				 กรรมการ สทอภ.
2. พลเอก วิชิต สาทรานนท์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายทวีศักดิ์ ชพานนท์  
				 ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้อ�ำนวยการ สทอภ.  
5. อธิการสถาบันวิทยาการ
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
6. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้
		
อ�ำนาจหน้าที่

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง แผนงานหรือกิจกรรมเพือ่ ด�ำเนินงาน
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และแผนการใช้จ่ายเงินประจ�ำปี เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการ สทอภ. ให้ความเห็นชอบ
2. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู ้
เสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ. ให้ความเห็นชอบ

3. ส่งเสริม ประสานงาน ผลักดัน และขับเคลือ่ น เชือ่ มโยงหน่วยงาน
เครือข่ายให้ประชาชนทุกระดับและภูมภิ าคเข้าถึงเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
4. ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเชื่ อ มโยงภารกิ จ ภายใน สทอภ. ออกสู ่
หน่วยงานภายนอกอย่างครบวงจร
5. จัดระบบติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
6. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ สทอภ.
7. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำการอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ สทอภ. มอบหมาย
1.8 คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์ประกอบ

1. นายสมบัติ อยู่เมือง  
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา อนุกรรมการ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
				กรรมการ สทอภ.
3. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์   อนุกรรมการ
				กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย   อนุกรรมการ
กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายทวีศักดิ์  ชพานนท์  
อนุกรรมการ
				ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้อ�ำนวยการ สทอภ.  
อนุกรรมการ
7. รองผู้อ�ำนวยการ สทอภ.
เลขานุการ
ที่ก�ำกับดูแลภารกิจการขับเคลื่อนองค์กร
							
อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาและกลั่นกรองจัดท�ำแนวนโยบายการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ. ด้วยแนวทาง
ภูมิปัญญาตามรอยพระบาทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนกิจกรรม
จิตอาสา (“แนวนโยบาย”) แล้วเสนอคณะกรรมการ สทอภ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
2. ขับเคลื่อน ติดตาม ก�ำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ สอดส่อง และ
เร่งรัดการด�ำเนินการตามแนวนโยบายฯ ประจ�ำปี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และแผนการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้
3. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำการอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่
4. รายงานผลการปฏิบตั ติ ามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
สทอภ.
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ สทอภ. มอบหมาย
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1.9  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร
องค์ประกอบ

1. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์   ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ สทอภ.
2. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อนุกรรมการ
กรรมการ สทอภ.
3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ   อนุกรรมการ
กรรมการ สทอภ.
4. นายสมประสงค์  บุญยะชัย   อนุกรรมการ
กรรมการ สทอภ.
5. นายโกศลวัฒน์  อินทุจันทร์ยง   อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายเจษฎา ศิวรักษ์  
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นาวาเอก ชัชวาล โรจน์รัตนชัย   อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายชัยประนิน วิสุทธิผล  
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์   อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน   อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล   อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสุวิทย์  วิบูลย์เศรษฐ์  
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายทรงศักดิ์  เปรมสุข
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. รองผู้อ�ำนวยการ สทอภ.
อนุกรรมการและเลขานุการ
ที่ก�ำกับดูแลภารกิจด้าน Deliver GI&S Innovative Solution
15. เจ้าหน้าที่ สทอภ.
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทีร่ องผูอ้ ำ� นวยการ สทอภ. ทีก่ ำ� กับดูแลภารกิจ
ด้าน Deliver GI&S Innovative Solution มอบหมาย
								
อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดเป้าหมายและแนวทางการสร้างเสริมคุณค่าขององค์กร
ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม ทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ สทอภ.
2. ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ์ถงึ แนวทางในการสร้าง
หรือการใช้กลไกต่าง ๆ ตลอดทั้ง Value Chain อาทิ ด้านการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ภาพลักษณ์ การตลาด การประชาสัมพันธ์
ความร่วมมือ กฎระเบียบ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสร้าง
แนะน�ำส่งคุณค่าขององค์กรบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
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3. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้นของ สทอภ.
4. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจ�ำเป็น
5. น�ำเสนอความคืบหน้าการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ สทอภ.
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ สทอภ. มอบหมาย
1.10 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ
สทอภ.
องค์ประกอบ

1. นายภาณุ  จันทร์เจียวใช้  
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
อนุกรรมการ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
					 กรรมการ สทอภ.
3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ   อนุกรรมการ
					 กรรมการ สทอภ.
4. เจ้ากรมแผนที่ทหาร  
อนุกรรมการ
						กรรมการ สทอภ.
5. นายสมบัติ  อยู่เมือง
อนุกรรมการ
กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. พลเรือตรี อ�ำนวย  ทองรอด
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ผู้อ�ำนวยการ สทอภ.  
อนุกรรมการและเลขานุการ
8. รองผูอ้ ำ� นวยการ สทอภ.
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ทีก่ ำ� กับดูแลภารกิจการขับเคลือ่ นองค์กร
			
อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณา กลั่นกรอง แผนปฏิบัติงานประจ�ำปี แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และการทบทวนในแต่ละปีงบประมาณที่ ได้จัดท�ำขึ้นก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการ สทอภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ปี แ ละแผนการใช้ จ ่ า ยงบ
ประมาณตามข้อ 1. ให้สัมฤทธิ์ผลโดยใช้หลักการ Deliver value
เป้าหมายขององค์กรให้เป็นรูปธรรม
3. ก�ำหนดรูปแบบและวิธกี ารในการประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation Model) ผลลัพธ์และแนวทางการที่ใช้ในการขับเคลื่อน
4. ติดตาม ก�ำกับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการด�ำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้
5. แต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อท�ำการอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่
6. รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะ
กรรมการ สทอภ. ทุก 3 เดือน นับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ สทอภ. มอบหมาย
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1.11 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
องค์ประกอบ

1. นายสรนิต ศิลธรรม  
ประธานอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์   อนุกรรมการ
กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน  
อนุกรรมการ
รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4. ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ  
อนุกรรมการ
5. นางเปรมจิตต์ ปัทมจิตร  
เลขานุการ
6. นางสาวสุกันยา อินทร์สวาท  
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างาน (ส่งเสริมและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร)
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
อ�ำนาจหน้าที่

1. ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศและสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศเพือ่ พิจารณา
2. พิจารณาค่าตอบเเทนรายเดือน เเละค่าตอบเเทนผลการบริหาร
ของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเเละจากเกณฑ์ที่ก�ำหนดเเละนําเสนอ
คณะกรรมการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมิสารสนเทศ
เพือ่ พิจารณา
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้อง หรือตามที่คณะกรรมการส�ำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเเละภูมสิ ารสนเทศ มอบหมาย
1.12 คณะอนุ ก รรมการด�ำเนินโครงการภูมิอารยธรรมสุว รรณภูมิ
ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
องค์ประกอบ

1. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์  
ประธานอนุกรรมการ
					 ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง  
รองประธานอนุกรรมการ
					 ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
อนุกรรมการ
4. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์  
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ดร.ลักขณา สท้านไตรภพ  
อนุกรรมการ
					 ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางร�ำพึง สิมกิ่ง  
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

			 7. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว  
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักประยุกต์และ
อนุกรรมการ
บริการภูมสิ ารสนเทศ
และเลขานุการ
					 ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
9. นางสาวปิยวรรณ  จารุภุมมิก   ผู้ช่วยเลขานุการ
					 ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาและกลัน่ กรองรายละเอียดเกีย่ วกับการด�ำเนินโครงการ
ภูมอิ ารยธรรมสุวรรณภูมดิ ว้ ยเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ ตามที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ
2. ให้คำ� แนะน�ำและให้แนวทางในการด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหา
และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการด�ำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และติดตามการด�ำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
3. ด�ำเนินการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการต่อสาธารณชน
4. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำการอื่นใดอันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.13 คณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจ
เพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
องค์ประกอบ

1. นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ  ประธานกรรมการร่วม
			 		 ประธานกรรมการ สทอภ.
					 และ
2. นายสมเจตน์  ทิณพงษ์
		 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สทอภ.
3. พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์ กรรมการ
กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์
กรรมการ
กรรมการ สทอภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. พลโท กฤษณ์  บัณฑิต
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
6. นายสมประสงค์  บุญยะชัย  
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด   กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นาวาอากาศเอก ฐากูร เกิดแก้ว   กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสุระ พัฒนเกียรติ  
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ผู้อ�ำนวยการ สทอภ.  กรรมการและเลขานุการ
11. เจ้าหน้าที่ สทอภ. ทีผ่ อู้ ำ� นวยการมอบหมาย จ�ำนวนไม่เกิน 4 คน
ผู้ช่วยเลขานุการ

GISTDA 2020
อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำกับ ดูแล ประสาน ติดตาม และเร่งรัดการด�ำเนินงานและ
การบริหารโครงการในทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ความก้าวหน้าตามก�ำหนดเวลา
คุณภาพและปริมาณผลงาน และความคุ้มค่ากับงบประมาณ รวมทั้ง
การบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
2. ก�ำหนดแนวทางและติดตามการประเมิน มูลค่าทางเศรษฐกิจ
(Economic Value) ตาม Feasibility Study ของโครงการ
3. ก�ำกับและดูแลการบริหารโครงการในทุกองค์ประกอบของ
โครงการ ทั้งด้าน Human Side (Capacity Building), Hardware Side
(Satellite, Infrastructure) และ Software Side (Integrated Solution/
AIP)
4. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการเชือ่ มโยงการหลอมรวมระบบ
การท�ำงาน (System Infusion) ขององค์กรและยุทธศาสตร์องค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (Strategy) ตลอดจนการ Re-Structure,
Re-Staffing ขององค์กรและบุคลากรเพื่อให้ตอบสนองต่อการก�ำกับและ
ขับเคลื่อนโครงการ
5. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพือ่ ปฏิบตั งิ านสนับสนุน
การท�ำงานตามอ�ำนาจหน้าที่
6. รายงานผลและเสนอแนะจากการประชุมของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจเพือ่ การพัฒนา (THEOS-2) ต่อ
คณะกรรมการ สทอภ. ทุก 1 เดือน นับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สทอภ.
1.14  คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ
องค์ประกอบ

1. นายไพรัช  ธัชยพงษ์
ประธานอนุกรรมการ
		2. นายสุจินดา สุขุม  
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
3. ผู้แทนส�ำนักงาน ก.พ.ร.  
อนุกรรมการ
4. นายไพโรจน์  สัญญะเดชากุล   อนุกรรมการ
		5. นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์  
อนุกรรมการ
6. นายพันธุ์อาจ  ชัยรัตน์
อนุกรรมการ
7. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่

1. ด�ำเนินการสรรหาประธานและกรรมการในคณะกรรมการ ตามขัน้ ตอน
วิธกี ารและระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในระเบียบส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ พ.ศ. 2560 เพือ่ ให้ได้มาซึง่ บุคคลทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับกิจการขององค์การ
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มหาชน ซึง่ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม รวมถึง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2543 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยอาจก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะของ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดงั กล่าวเพิม่ เติมได้ ทัง้ นี้ การ
ก�ำหนดรายละเอียดดังกล่าวจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้องห้ามของผูท้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา
20 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
และทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมด้วย
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ สทอภ.
1.15 คณะอนุกรรมการสรรหาผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
องค์ประกอบ

1. นายไพรัช  ธัชยพงษ์
ประธานอนุกรรมการ
			ผูท้ รงคุณวุฒิ
2. นายสุจนิ ดา สุขมุ
ทีป่ รึกษาอนุกรรมการ
			ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน
อนุกรรมการ
		 ผูแ้ ทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
4. พลเรือเอก ทวีวฒ
ุ   ิ พงศ์พพิ ฒ
ั น์   อนุกรรมการ
			ผูท้ รงคุณวุฒิ
5. นายสมประสงค์  บุญยะชัย
อนุกรรมการ
			ผูท้ รงคุณวุฒิ
6. นายกิตติพงค์ พร้อมวงค์  
อนุกรรมการ
			ผูท้ รงคุณวุฒิ
7. นางสาวสุกนั ยา  อินทร์สวาท
เลขานุการ
			เจ้าหน้าที่ สทอภ.
อ�ำนาจหน้าที่

1. ด�ำเนินการสรรหาผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ตามขั้นตอนวิธีการและระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในข้อ
ก�ำหนดคณะกรรมการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิ ารสนเทศ พ.ศ. 2562
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการส�ำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
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1.16 คณะอนุกรรมการสนับสนุนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐ กรณี
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
องค์ประกอบ

1. นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ
2. นายสมเจตน์  ทิณพงษ์
3. นายสรนิต  ศิลธรรม
4. นางเยาวลักษณ์  จ�ำปีรตั น์
5. พลตรี ชัยสิทธิ  ์ ปรียานุภาพ
6. พลเรือเอก ทวีวฒ
ุ   ิ พงศ์พพิ ฒ
ั น์
7. นายสมประสงค์  บุญยะชัย
8. นายภาณุ  จันทร์เจียวใช้
9. นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์
10. นายสมบัต  ิ อยูเ่ มือง
11. นายปกรณ์  อาภาพันธุ์
12. นายสุระ  พัฒนเกียรติ
13. ผูอ้ ำ� นวยการ สทอภ.
14. นางสาวกรรณิการ์  คุม้ วงษ์
15. นายตติยะ  ชืน่ ตระกูล
16. นางกานดาศรี  ลิมปาคม

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. สนับสนุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานด้านแผนที่ การเชือ่ มต่อข้อมูลและ
การพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการบริหารสถานการณ์ร่วมกับคณะกรรมการ
เฉพาะกิจวิเคราะห์ฉากทัศน์และข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ แก้ไขปัญหาและ
ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ในศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ของรัฐบาล
2. แต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ ปฏิบตั งิ านสนับสนุนการท�ำงานตามอ�ำนาจ
หน้าที่
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ สทอภ.
2. โครงสร้างของคณะกรรมการ สทอภ. และคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการ สทอภ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ
โดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ และเจ้ากรมแผนทีท่ หาร
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวนไม่เกิน 6 คน ซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
จากผูซ้ งึ่ มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์เป็นทีป่ ระจักษ์ในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ หรือด้านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และเป็นประโยชน์ตอ่ กิจการของส�ำนักงาน ซึง่ จะต้องเป็นด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีอวกาศ หรือภูมสิ ารสนเทศ ไม่นอ้ ยกว่าสามคน และกรรมการ

จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ต้องไม่เป็นข้าราชการซึง่ มีตำ� แหน่งหรือเงินเดือน
ประจ�ำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เว้นแต่เป็นผูส้ อนในสถาบันการอุดมศึกษา
ของรัฐ โดยมีผอู้ ำ� นวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง ทัง้ นี้
ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สทอภ. พ.ศ. 2543 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
คณะกรรมการ สทอภ. ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตามระเบียบ/
ข้อบังคับ 6 คณะ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพื่อช่วยกลั่นกรองงาน
9 คณะ (รายละเอียดองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการ
ตามข้อ 1. ของภาคผนวก ข) ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการตรวจ
สอบภายใน พ.ศ. 2560
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ตาม
ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร และบุคลากร และบริหารงาน
บุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
3. คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และร้องเรียน ตามระเบียบ
สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร และบุคลากร และบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2556
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตามระเบียบ สทอภ. ว่าด้วย
การใช้จา่ ยเงินบริหารความเสีย่ ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
5. คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ ตามระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยเงินเพือ่ การพัฒนานวัตกรรมอวกาศและ
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมการ
อวกาศ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
6. คณะอนุกรรมการด�ำเนินงานสนับสนุนการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้
ตามระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการด�ำเนินงานสนับสนุนการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
7. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
8. คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร
9. คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ านตามยุทธศาสตร์ของ
สทอภ.
10. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
11. คณะอนุกรรมการด�ำเนินโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ
ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
12. คณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจเพือ่ การ
พัฒนา (THEOS-2)
13. คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
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14. คณะอนุกรรมการสรรหาผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
15. คณะอนุกรรมการสนับสนุนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐ กรณี
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชือ้

ปัจจุบัน คณะกรรมการ สทอภ. ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ย
ประชุมตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว และตามทีร่ ฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อกระทรวงฯ เดิม) ได้ให้
ความเห็นชอบในการก�ำหนดค่าเบี้ยประชุมในอัตราคนละ 16,000 บาท
ต่อเดือน โดยประธานกรรมการให้ได้รับสูงกว่าคณะกรรมการ 25%

3. การก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ สทอภ.
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ได้มีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอืน่ ของผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การก�ำหนด
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ
ที่ปรึกษา และอนุกรรมการองค์การมหาชน ตามที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเสนอ โดยก�ำหนดอัตราค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตามการจัด
กลุ่มองค์การมหาชน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พัฒนาและด�ำเนิน
การตามนโยบายส�ำคัญของรัฐเฉพาะด้าน กลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิค
วิชาการเฉพาะด้าน หรือ สหวิทยาการ และกลุ่มที่ 3 บริการสาธารณะ
ทั่วไป ซึ่ง สทอภ. จัดอยู่ในองค์การมหาชนกลุ่มที่ 2 (เดือนละ 6,000 16,000 บาท) โดยประธานกรรมการ ให้ได้รบั สูงกว่าคณะกรรมการ 25 %
และให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและบุคคลนั้น
ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

4. การเข้าประชุมของคณะกรรมการ สทอภ.
การประชุมคณะกรรมการ สทอภ. มีการก�ำหนดขึ้นล่วงหน้าและ
แจ้งให้กรรมการทราบก�ำหนดการประชุมทัง้ ปี เพือ่ ให้สามารถจัดเวลาเข้า
ร่วมประชุมได้ โดยจะมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน โดย
คณะกรรมการ สทอภ. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการ สทอภ. ได้แต่งตัง้ ขึน้ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา กลัน่ กรองประเด็น
และรายละเอียดของเรื่องต่างๆ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ก่อนน�ำ
เสนอในการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทักท้วง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30
กันยายน  2563 คณะกรรมการ สทอภ. ได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 14 ครัง้
มีคา่ เบีย้ ประชุมเหมาจ่ายทัง้ สิน้ 12 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม
และการจ่ายเบี้ยประชุมดังนี้

ล�ำดับ

รายชื่อ

1
2.

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม

3.

นางเยาวลักษณ์ จ�ำปีรัตน์  1

4.

พลตรี ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ 2
พันเอก พสิษฐ์  พัดเจริญ 3

5.
6.
7.
8.

พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์
ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์
ผศ. ดร.สมบัติ  อยู่เมือง

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงบประมาณ
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
ผู้อ�ำนวยการกองเขตแดน
ระหว่างประเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
14

จ�ำนวนเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บาท)
240,000

12

176,000

12

176,000

12
1

160,000
16,000

13
12
12
13

192,000
160,000
128,000
192,000
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ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

9. นายสมประสงค์  บุญยะชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายภาณุ  จันทร์เจียวใช้
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
4
11. ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการ สทอภ.
กรรมการและเลขานุการ
5
12. ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการ สทอภ.
กรรมการและเลขานุการ

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม
14
11
8

จ�ำนวนเบี้ยประชุม
ที่ได้รับ (บาท)
192,000
144,000
-

4

-

หมายเหตุ : 1 เข้าร่วมประชุมแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ กรรมการโดยต�ำแหน่ง
2 และ 3 เข้าร่วมประชุมแทนเจ้ากรมแผนที่ทหาร กรรมการโดยต�ำแหน่ง
4 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ สทอภ. ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563
5 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และ
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ สทอภ. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
5. นโยบายและการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของคณะกรรมการ สทอภ.
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ สทอภ. ได้กำ� กับ
ดูแล ให้ สทอภ. ด�ำเนินภารกิจได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาย โดย
มีสรุปการบริหารงานในแต่ละด้านที่ส�ำคัญดังนี้
1. ด้านการก�ำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจเพื่อการ
พัฒนา (THEOS-2) และภารกิจส�ำคัญที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
• คณะกรรมการ สทอภ. ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินงานและการบริหารโครงการภายใต้สญ
ั ญาโครงการ
ระบบดาวเทียมส�ำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่น
ภูมิสารสนเทศ ส�ำหรับโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจเพื่อการพัฒนา
(THESO-2) โดยมีประเด็นที่ส�ำคัญดังนี้
				 ให้จัดท�ำรายละเอียด Output/Outcome ที่ สทอภ.
ต้องได้รับจากการด�ำเนินงาน AIP เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการท�ำงาน
ระหว่าง สทอภ. และบริษัท AIRBUS และใช้เป็นแนวทางในการตรวจ
รับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในการด�ำเนินงานของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
				 ให้จดั เตรียมวิธกี ารรายงานสถานภาพและรายละเอียด
การด�ำเนินงานของโครงการ THEOS-2 ให้เป็นระบบ โดยแบ่งข้อมูล
ที่เปิดเผยให้รับรู้ได้ใน 2 ระดับ คือ ระดับที่ใช้เผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไป
และหน่วยงานภายนอก เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
และระดั บ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ภายในหน่ ว ยงานส� ำ หรั บ การติ ด ตามการ
ด�ำเนินงานของโครงการฯ เพื่อให้สามารถคาดการณ์ปัญหาอุปสรรค
และประเมินความเสี่ยงของการด�ำเนินงานที่จะเกิดขึ้น และเตรียมการ
รองรับส�ำหรับการแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์

				 ให้เร่งรัดด�ำเนินการเกี่ยวกับการขอยกเว้นค่าอากร
ศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช�ำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และค่าอากรศุลกากร ส�ำหรับสินค้า
ภายใต้โครงการ THEOS-2 ทุกรายการทีเ่ ข้าข่ายคุณสมบัตหิ รือเข้าเงือ่ นไข
ที่จะสามารถขอรับการยกเว้นได้ รวมทั้งให้เตรียมการส�ำหรับการขอคืน
เงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้พร้อมด�ำเนินการได้ทันที่ที่ สทอภ. ได้มีการ
ช�ำระภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้กรมสรรพากรแล้ว เพือ่ รักษาสภาพคล่องทางการเงิน
ขององค์กร
• คณะกรรมการ สทอภ. ได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการสนับสนุนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐ กรณีสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อร่วมด�ำเนินการ
สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจกับคณะกรรมการเฉพาะกิจภายใต้ศนู ย์บริหาร
สถานการณ์ COVID-19 ของรัฐบาล
• จากภารกิจที่ สทอภ. ได้สนับสนุนการด�ำเนินงานภายใต้
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
คณะกรรมการ สทอภ. ได้มอบนโยบายให้ สทอภ. พิจารณาแนวทาง
ในการต่อยอดการด�ำเนินงานไปสู่การสร้างคุณค่าทั้งในเชิงการให้บริการ
แก่สังคมและการสร้างรายได้ให้แก่ สทอภ. โดยให้พิจารณาแนวทางการ
สร้างโครงการเพือ่ พัฒนา Application/Solution รวมถึงการใช้ประโยชน์
จาก Actionable Intelligence Policy (AIP) ส�ำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับนโยบายให้แก่หน่วยงานและคณะกรรมการระดับ
นโยบายของประเทศ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือด�ำเนินการในเชิงธุรกิจ
ต่อไป
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1

ภาคผนวก ค. ข้ อ มู ล คณะกรรมการ

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.
1. ประวัติคณะกรรมการ สทอภ.
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง 10 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ : ประธานกรรมการ
อายุ 65 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Kent State University, Ohio, U.S.A.
• ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์นิวเคลียร์)
Kent State University, Ohio, U.S.A.
• ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่น 47
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ประสบการณ์การท�ำงาน
• รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2523 - 2536)
• รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสกิ ส์ ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2536 - 2544)
• ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
(พ.ศ. 2536 - 2544)
• รักษาการผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิจยั เครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอน
แห่งชาติ (พ.ศ. 2540 - 2544)
• ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิจยั เครือ่ งก�ำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
(พ.ศ. 2544 - 2551)
• รักษาการผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
(พ.ศ. 2551 - 2552)
• รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551 - 2555)
• กรรมการบริหาร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(พ.ศ. 2552 - 2559)
• ประธานฝ่ายไทย ASEAN-COST (ASEAN Committee on Science &
Technology) (พ.ศ. 2553 - 2554)

• กรรมการบริหาร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พ.ศ. 2553 - 2559)
• ประธานกรรมการบริ ห าร สถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ แ ห่ ง ชาติ
(พ.ศ. 2554 - 2555)
• ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2555 - 2559)
• กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2555 - 2559)
• รองประธานกรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559)
• ประธานกรรมการบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(พ.ศ. 2555 - 2559)
• รองประธานกรรมการบริหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559)
• กรรมการบริหาร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (พ.ศ. 2555 - 2559)
• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (พ.ศ. 2556 - ก.ค. 2560)
• ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(ดร.อรรชกา สีบญ
ุ เรือง) (พ.ศ. 2560 - 2561)
• ทีป่ รึกษาคณะกรรมการส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2561)
• ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (พ.ศ. 2560 - 2561)
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
• ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจ
เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) : สทอภ.
• ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล : สทอภ.
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รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม : ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(กรรมการโดยต�ำแหน่ง) อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาบัตร วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุ ฒิ บั ต รศั ล ยศาสตร์ ทั่ ว ไป คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• Jaycee Burn Center, Department of Surgery, University of North
Carolina at Chapel Hill, North Carolina, U.S.A. - Certificate in
Research Fellow in Burn and Trauma
• Department of Surgery, State University of New York at Syracuse,
New York, U.S.A. - Certificate in Clinical Fellow in Surgical
Nutrition
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุน่ 51)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(ต.ค. 2543 - ก.ย. 2545)
• รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (ต.ค. 2545 ก.ย. 2547)
• รองคณบดี ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา (ต.ค. 2549 - ธ.ค. 2550)
• รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
(ต.ค. 2547 - ธ.ค. 2550)
• ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
(11 ธ.ค. 2550 - ธ.ค. 2557)
• รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล (9 ธ.ค. 2550 21 ธ.ค. 2557)
• รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(22 ม.ค. 2558 - 7 มิ.ย. 2558)
• รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (8 มิ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2559)
• ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 ต.ค. 2559 - 1 พ.ค. 2562)
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
• ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
• กรรมการ สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• กรรมการ สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
• กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
• ประธานกรรมการแพทย์, ที่ปรึกษาคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
• อาจารย์ประจํา สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• ที่ปรึกษางานโภชนาศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศิริราช
• ที่ปรึกษาสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำและทางเดินอาหาร
แห่งประเทศไทย (SPENT = Society of Parenteral and Enteral
Nutrition of Thailand)
• Director of PENSA center (Parenteral and Enteral Society of Asia)
• ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ
สทอภ.
• ประธานคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน : สทอภ.
นางเยาวลักษณ์ จ�ำปีรตั น์ : รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ
ผูแ้ ทนผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ (กรรมการโดยต�ำแหน่ง)
อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุน่ 55
• ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ส�ำนักงาน ก.พ.
ประสบการณ์การท�ำงาน
• นักวิเคราะห์งบประมาณเชีย่ วชาญ
• ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2
• ทีป่ รึกษาส�ำนักงบประมาณ
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• คณะกรรมการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของส�ำนักงบประมาณ
• คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
• คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา
• คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
• คณะกรรมการอุดมศึกษา
• คณะกรรมการนโยบายพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา
• คณะกรรมการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
• คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตัง้ สถาบันไทยโคเซ็น
• คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
มีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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พลโท บรรเจิด รามโกมุท : เจ้ากรมแผนทีท่ หาร
(กรรมการโดยต�ำแหน่ง)
อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (แผนที่)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยบูรพา
• หลักสูตร เสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจ�ำ ชุดที่ 71
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้อ�ำนวยการกองแผนและโครงการ กองบัญชาการ กรมแผนที่ทหาร
• นายทหารฝ่ายเทคนิค กรมแผนที่ทหาร
• รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
• รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
ผศ.ดร.สมบัติ อยูเ่ มือง : กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
อายุ 63 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาธรณีวทิ ยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรจิตวิทยาความมัน่ คง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2537
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program รุน่ ที่ 184/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร How to develop a Risk Management
Plan รุ่นที่ 4/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Successful Formulation & Execution of
Strategy รุ่นที่ 19/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Committee Program
รุ่นที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร How to Measure the Success of
Corporate Strategy รุ่นที่ 4/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 33/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ประสบการณ์การท�ำงาน
• รองผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2536 - 2538)
• รองผู้อ�ำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2540 - 2542)
• รองผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2542 - 2544)
• กรรมการ สภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์ (สภาวิจัยแห่งชาติ) (พ.ศ. 2546 - 2549)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของ
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (พ.ศ. 2546 - 2548)
• กรรมการ คณะกรรมการภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ (พ.ศ. 2550 - 2551)
• กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อวางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ (กยน.) (พ.ศ. 2554 - 2557)
• กรรมการอื่น ในคณะกรรมการบริหารธนาคารอาคาร สงเคราะห์
(พ.ศ. 2555 - 2557)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐวิสาหกิจฯ (พ.ศ. 2555 - 2557)
• กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พ.ศ. 2556 - 2560)
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
• ทีป่ รึกษาโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศเพือ่ สนับสนุน
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารจัดการพิบัติภัย
ธรรมชาติ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจ
เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) : สทอภ.
• ประธานคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน : สทอภ.
พลเรือเอก ทวีวฒ
ุ ิ พงศ์พพ
ิ ฒ
ั น์ :
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ อายุ 65 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายเรือโดยสอบได้ลำ� ดับ
ที่ 1 ของพรรคนาวิน
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
• หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน�้ำ
• หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
• วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ. 51)
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ประกาศนียบัตร จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 19)
ประกาศนียบัตร จากวิทยาลัยพลังงาน (วพน. 7)
ประกาศนียบัตร จากสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 20)
หลักสูตร Electronic warfare office course ประเทศอิตาลี
หลักสูตร Basic Communication off OJT Marine Corps Conus
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Surface Warfare Officer Course, Department Head
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Executive Logistic Management Course ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Transnational Security Course (Senior Executive Course)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP155/2018) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ (อัตราพลเรือตรี)
• เสนาธิการกองเรือป้องกันฝั่งกองเรือยุทธการ
• เสนาธิการกองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ
• รักษาราชการผู้อ�ำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
• เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
• ผูช้ ว่ ยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ (อัตราพลเรือโท)
• รองเสนาธิการทหารเรือ
• ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
• เสนาธิการทหารเรือ
• รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
• รองประธานกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมวลชน
• ประธานอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน
• คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที...่ )
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชก�ำหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (วิ.4)
• คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ....
• ประธานอนุกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กสทช. พ.ศ. ....
ในกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กสทช. พ.ศ. ....
• รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
• รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
•
•
•
•
•

• กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วิ.2)
• กรรมการ ในคณะกรรมการปิโตรเลียม
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง : สทอภ.
• กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจ
เพื่อการพัฒนา THEOS-2 : สทอภ.
• กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ : สทอภ.
นายสมประสงค์ บุญยะชัย : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ 65 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาโท Master of Engineering (IE & M) สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT)
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4313) (พ.ศ. 2543)
• หลักสูตร Leading Change and Organizational Renewal (Graduate
School of Business, Stanford University) (พ.ศ. 2545)
• หลักสูตร Leadership Dilemmas and Profitable Growth : LDPG (IMD
International, MIT Sloan) (พ.ศ. 2547)
• หลักสูตร Directors Certification Program : DCP 67 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (พ.ศ. 2548)
• หลั ก สู ต รการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยส� ำ หรั บ
นักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 11) (พ.ศ. 2550)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น 6) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(พ.ศ. 2551)
• หลักสูตร RCP : Role of the Chairman Program รุน่ 21/2552 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
(พ.ศ. 2553)
• หลักสูตร Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions,
Harvad Business School (พ.ศ. 2554)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรม ระดับสูง (บ.ย.ส. รุน่ 17) (พ.ศ. 2556)
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• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุน่ 4) (พ.ศ. 2557)
• หลักสูตร High Performance Board ปี 2558 สถาบันการจัดการ
นานาชาติ (IMD) (พ.ศ. 2558)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• Executive Vice President, Shinawatra Group รับผิดชอบ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) (พ.ศ. 2535 - 2536)
• กรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)
(พ.ศ. 2536 - 2539)
• ประธานกรรมการบริหาร บริษทั Shin-IT จ�ำกัด และกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และบริษั ทในเครือ
(พ.ศ. 2540 - 2541)
• ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (เอไอเอส)
และบริษัทในเครือ (พ.ศ. 2542 - 2543)
• รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษั ทชิน คอร์ปอเรชั่นส์ และ
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (เอไอเอส)
(พ.ศ. 2543 - 2550)
• ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ และ
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (เอไอเอส)
(พ.ศ. 2550 - 2551)
• ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ และ
รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (เอไอเอส)
(พ.ศ. 2551 - 2558)
• ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ และกรรมการ บมจ.
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส), บมจ. ไทยคม (พ.ศ. 2559)
• ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)
• รองประธานกรรมการ บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
• กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
• กรรมการ บมจ. ไทยคม
• กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
• กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี
• กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจ
เพื่อการพัฒนา THEOS-2 : สทอภ.
• ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ : สทอภ.
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ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาชี ว วิ ท ยาและการประมง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ สภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบณั ฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 1” สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
• หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3”
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตร Rule of Law in Policy Making and Development
Discourses. The Institute for Global Law and Policy at Harvard
Law School and Thailand Institute of Justice.
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ที่ปรึกษาวิชาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรกั ) (พ.ศ. 2546 - 2547)
• ผูช้ ำ� นาญการประจ�ำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2550)
• ทีป่ รึกษาประจ�ำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒสิ ภา (พ.ศ. 2547 - 2554)
• ทีป่ รึกษาวิชาการ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพานิช) (พ.ศ. 2552 - 2553)
• ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย การพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์
ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
• ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2551 - 2557)
• คณะอนุกรรมการประสานงานฯ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน) (พ.ศ. 2552 - 2553)
• กรรมการ ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2552 - 2556)
• ที่ ป รึ ก ษาประจ� ำ คณะกรรมาธิ ก ารที่ ดิ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ
สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2554 - 2556)
• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พ.ศ. 2557 - 2558)
• กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2557 - 2558)
• กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา
• รองผู ้ อ� ำ นวยการ ส� ำ นั ก งานบริ ห ารนโยบายของนายกรั ฐ มนตรี
(พ.ศ. 2560 - 2561)
• คณะกรรมการด�ำเนินการปฏิรปู กฎหมายในระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2560)
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ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
• กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
• กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน
• กรรมการ คณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ
• กรรมการ สภาการศึกษา
• ผู้อ�ำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : สทอภ.
• ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร :
สทอภ.
• กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจ
เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) : สทอภ.
• ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐ กรณี
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :
สทอภ.
นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ : กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
อายุ 62 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการ
เศรษฐกิจและการคลัง (EFA) กระทรวงการคลัง
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักนิติธรรมเพื่อประชาธิป ไตย (นธป.)
รุ่นที่ 5 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ว.บ.ส.) รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน
• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
• ที่ปรึกษาส�ำนักงบประมาณ
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดท�ำงบประมาณด้านความมั่นคง 1
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้อ�ำนวยการ
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาด้านการงบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่ระดับภาค ระดับ
จังหวัด กลุม่ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส�ำนักงบประมาณ
• กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง

• กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
• กรรมการ ในคณะกรรมการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ
• ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
ของ สทอภ. : สทอภ.
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ส�ำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
• อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ส�ำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ระหว่างวันที่ 10 ก.ค. 2561 – 29 พ.ค. 2563)
ผู้อ�ำนวยการ สทอภ. (กรรมการเลขานุการ)
(ด�ำรงต�ำแหน่ง วันที่ 1 มิถุนายน 2563)
อายุ 52 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาโท M.Sc. (Engineering) - Civil Engineering (Remote
Sensing/GIS) Purdue University, Indiana, U.S.A.
• ปริญญาเอก Ph.D - Civil Engineering (Geomatics), Purdue
University, Indiana, U.S.A.
• หลักสูตร Financial Statements of Directors (FSD) 35/2018, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรวุฒบิ ตั ร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 17 (PDI 17) สถาบัน
พระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร. 20) สถาบัน
พระปกเกล้า
• หลักสูตรพลังงานส�ำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program: EEP)
รุ่น ที่ 1 สถาบัน พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
• หลักสูตร Leadership Communication Berkeley Executive
Coaching Institute, U.S.A.
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 4
(4ส4) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 34/2011, สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 72/2008,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้น�ำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (นมป. 3) สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้ช�ำนาญการประจ�ำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อนุกรรมาธิการ กิจการสารสนเทศและการสื่อสารคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
• อนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษั ท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จ�ำกัด
• คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านการเมือง
• คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ระบบพรรคการเมือง คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
• กรรมการ ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด
• กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ : สทอภ.
• กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ำรวจ
เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) : สทอภ.
• ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร : สทอภ
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : ผู้อ�ำนวยการ สทอภ.
(กรรมการและเลขานุการ)
(พ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง วันที่ 21 เม.ย. 2563)
อายุ 60 ปี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท University of Hawaii (Zoology)
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• ปริญญาเอก University of Hawaii, Doctor of Philosophy
(Oceanography)
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 25 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการ ทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• กรรมการ จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ส�ำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
• กรรมการ อ�ำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” มูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
• กรรมการ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• กรรมการ ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
• อนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน)
• กรรมการ สมาคมส�ำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
แห่งประเทศไทย
• Vice President, Asia GIS Association Executive Committee
• Chairman, Drafting Committee of the Asia-Pacific Plan of Action
on Space Applications for Sustainable Development (2018 - 2030)
(ESCAP)
• Chairman, The 22 nd Session of the Intergovernmental
Consultative Committee (ICC) on the Regional Space
Application Programme for Sustainable (RESAP) (ESCAP)
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2. ด้านการให้บริการข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการ
• ให้จัดท�ำสรุปรายการผลิตภัณฑ์และบริการของ สทอภ.
ตลอดจนตัวอย่างการน�ำไปประยุกต์ใช้ในมิตติ า่ งๆ น�ำเสนอคณะกรรมการ
สทอภ. เพือ่ น�ำไปช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายนอกและสร้าง Network
ให้แก่ สทอภ.
• ให้หาแนวทางในการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ของ สทอภ. เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าในเชิงธุรกิจให้มากขึ้น
ทัง้ ในด้านรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ และการให้บริการ
ข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอกเพื่อด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ
3. ด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ
• เห็นชอบการจัดท�ำบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
การด�ำเนินงานโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิต ระดับ
อุดมศึกษาระหว่าง สทอภ. กับมหาวิทยาลัยทีจ่ ะด�ำเนินการร่วมกับ สทอภ.
• ให้พิจารณาแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค ให้มาท�ำงานวิจัยด้าน ESS (Earth
Space Sciences) ร่วมกับ สทอภ. เพื่อให้เกิดการรับรู้และกระจายการ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ สู่ผู้ใช้งานในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
4. ด้านการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงาน
• ให้ผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ
ให้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้ก�ำหนดบทบาทการ
ด�ำเนินการของ สทอภ. ใน Frontier Research ด้าน ESS (Earth Space
Sciences) ให้ชัดเจน เพื่อให้มีทิศทางในการด�ำเนินงานที่จะสร้างความ
ยั่งยืนให้หน่วยงานในอนาคต

• ให้ฝ่ายบริหารก�ำกับดูแลให้ทุกแผนงาน/โครงการ ของ
สทอภ. มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท�ำ
ค�ำของบประมาณ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
• ให้น�ำ Standard Operating Procedure (SOP) มาใช้เป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน และ Authorization Level ตามที่ระบุไว้ใน SOP อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เพื่อลดความผิดพลาด
และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
รวมทั้งให้หน่วยตรวจสอบภายใน น�ำ  SOP มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กร
• ได้มอบนโยบายให้คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ
(เทียบเท่าคณะอนุกรรมการ) ของ สทอภ. ได้มีการท�ำงานเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในภาพรวมของ สทอภ. โดยมอบหมายให้ฝา่ ยเลขานุการแต่ละคณะจัดส่ง
มติทปี่ ระชุมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง เชือ่ มโยงกับการปฏิบตั งิ านหรือภารกิจของ
คณะอนุ ก รรมการ/คณะกรรมการ (เที ย บเท่ า คณะอนุ ก รรมการ)
ที่เกี่ยวข้อง
• ให้จัดท�ำมาตรการและแนวปฏิบัติของหน่วยงานภายใต้
เหตุการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว
ประกาศให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ของการติดเชื้อไวรัสในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและการพบปะกัน
ของบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ในการป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายและเฝ้ า ระวั ง การระบาดของโรค
COVID-19

