
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

      

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระพงษ แพสุวรรณ 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๔. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ 

๕. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ กรรมการ 

๖. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๗. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๘. นายสุทธิพร  จิตตมิตรภาพ กรรมการ 

๙. นายวิษณุ ธรรมลิขิตกุล กรรมการ  

๑๐. นายขวัญชัย วงศนิติกร กรรมการ 

๑๑. นายอภิชาต  จงสกุล กรรมการ 

๑๒. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ  

๑๓. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๔. นายกานต   ตระกูลฮุน กรรมการ 

๑๕. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการ 

๑๖. นายนิจศิริ เรืองรังษี กรรมการ 

๑๗. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูไมเขาประชุม      

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  

๒. นายสมศักดิ์   โชติรตันะศิริ 

๓.  นายศักรินทร ภูมิรัตน    

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

๔. นายสุเมธ ตันติเวชกุล 

๕. นายชาติศิริ โสภณพนิช  

๖. นายสุพันธุ  มงคลสุธี 

๗. นายเทวินทร วงศวานิช 

๘. นายชนิตร ชาญชัยณรงค  

รายนามผูเขารวมประชุม  

๑. นายรุงโรจน   กมลเดชเดชา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นายวรวรงค รักเรืองเดช กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. นางสาวรติมา   เอ้ือธรรมาภิมุข  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๔. นายสุรชัย  สถิตคุณารักษ  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

และนวัตกรรมแหงชาต ิ(สวทน.) 

๕. นายอิทธิศักดิ์ ขุนทอง กรมพัฒนาท่ีดิน 

๖. นางชฎาพร  นิรันดร  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๗. นายเฉลิมเกียรติ  ทองเถาว บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   

๘. นายชนินทร  เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๙. นางสาวชลธิรา ครจํานง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๑๐. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๑. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นายเจนกฤษณ คณาธารณา สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางลดาวัลย  สันทรานันท สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นายวิโรจน  ลิ่มตระการ สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๒ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

๒๖. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นายศิริชัย กิตติวราพงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางศันสนีย  ฮวบสมบูรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางธีรนิตย  รัตนวราห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสาวตวิษา พิพัฒนฐิติกร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวนิภา ประดิษฐเทียมผล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวสลิลภร สืบสาววงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวพัชรี งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางนพรัตน  สุภสิทธิ์มงคล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาววาทินี มงคลลักษณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวพิมพพิศา  ประนอมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางสาวชลิกา  จันทรวัต สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๕. นางสาวจิรพร  ศุภจําปยา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๖. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๗. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๘. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๙. นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๕๐. นางสาวพิมพา  ลิ้มทองกุล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๕๑. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๕๒. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น. 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๓ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ไดกลาวตอนรับนายเข็มชัย  ชุติวงศ ซ่ึงในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมไดอนุมัติการแตงตั้งนายเข็มชัยฯ  ผูตรวจอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด  

เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีลาออก โดยนายเข็มชัยฯ เคยดํารง

ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กวทช. ตั้งแตป ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ จึงขอขอบคุณท่ีทานกรุณาดํารงตําแหนง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และหวังเปนอยางยิ่งวาประสบการณของทานจะนํามาสูการผลักดันนโยบายการวิจัย

และพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศตอไป  

อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. สวทช. รวมกับพันธมิตร แสดงศักยภาพเทคโนโลยีช้ินสวนยานยนต ในงาน Auto Parts 

Tech Day 2015 

เม่ือวันท่ี ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ประธานฯ ไดเปนประธานเปดงานแสดงเทคโนโลยี

ชิ้นสวนยานยนต ประจําป ๒๕๕๘ หรือ Auto Parts Tech Day 2015 ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

จังหวัดปทุมธานี  โดย สวทช. รวมกับพันธมิตรกวา ๑๐ หนวยงาน ท้ังจากภาครัฐและเอกชน คือ สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต สํานักพัฒนา

อุตสาหกรรมสนับสนุน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย  สมาคมผูผลิตชิ้นสวน 

ยานยนตไทย สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย สมาคมผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตและอะไหล

ทดแทนไทย สมาคมพัฒนาผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรม และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ถือวาเปน

จุดเริ่มตนท่ีดีในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานรัฐกับภาคเอกชน เพ่ือรวมกันสงเสริมสนับสนุนการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนไทยใหสามารถ 

ยืนหยัดแขงขันและเห็นโอกาสในการนําความรูความชํานาญในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไปชวยสนับสนุน

การพัฒนาอุตสาหกรรมใกลเคียง เชน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมระบบรางและ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ เปนตน ซ่ึงในงานไดพบกับสุดยอดนวัตกรรมจากหนวยงาน/ผูประกอบการไทย 

การทดลองขับรถยนตไฟฟาดัดแปลงจาก สวทช. สัมผัสรถยนตไฟฟาและรถโดยสารไฟฟาจาก Loxley  

ยลโฉม BMW i3 และ Formula 1 Student ผลงานนักศึกษาสงประกวดระดับโลก 

โดยงานดังกลาวเกิดจากการทํางานกวา ๑ ปท่ีผานมาในรูปแบบคลัสเตอรชิ้นสวนยานยนต 

ซ่ึง สวทช. ใหการสนับสนุนผูประกอบการในอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเกิดการ

เชื่อมโยงใหผูประกอบการสามารถเขาถึงบริการตางๆ ไดสะดวก  และสามารถบงชี้จุดท่ียังตองมีการ

ดําเนินการเพ่ิมเติม ท้ังโดยการรวมมือกับหนวยงานพันธมิตร หรือโดยการพัฒนาข้ึนใหมไดอีกดวย   

ซ่ึงนอกจากการขับเคลื่อนการเติบโตผานโครงการ Eco Car Phase II แลว ในระยะถัดไปรัฐบาลมุงหวังท่ีจะ

กระตุนใหเกิดการพัฒนาและการผลิตยานยนตไฟฟาข้ึนในประเทศไทย โดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมี สวทช. เปนผูแทนทํางานรวมกับ

กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตลอดจนกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๔ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการผลิตยานยนตไฟฟาตอไป 

ในอนาคต ท้ังนี้ ภายในงานประกอบไปดวยการสัมมนา การนําเสนอบริการสนับสนุนอุตสาหกรรม  

การแสดงผลงานนวัตกรรมยานยนตและชิ้นสวนของหนวยงานตางๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชน  การเยี่ยมชม

หองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของใน สวทช. และบริษัทเอกชนท่ีอยูในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย  

๒. สกว. จับมือ สดร. สซ. และ สวทช. ใหทุนนักเรียนปริญญาเอก  

เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประธานฯ ไดเปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมือระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

และ ๓ หนวยงานวิจัยภาครัฐภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย สวทช. สถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.)  

ในการรวมใหทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช รีสอรท เมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีเปาหมายสําคัญคือ พัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก และสรางความเขมแข็งใหกับระบบ

วิจัยของประเทศในภาพรวม โดยใชประสบการณของทุกหนวยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

อุดมศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีอยูภายใตระบบบริหาร 

และรูปแบบของ คปก.         

การวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ 

ท่ีจะทําใหไทยเรากาวขามผานกับดักประเทศกลุมรายไดปานกลาง แตปจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลน

บุคลากรวิจัยอยูอีกมาก ท้ังนี้ ไทยมีสัดสวนนักวิจัยเพียง ๙ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน นอยกวาประเทศ

เจริญแลวถึง ๑๐ เทา โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนนักวิจัยอาชีพในระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะเปน 

แรงผลักสําคัญท่ีมีศักยภาพสูงพอท่ีจะเลื่อนอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รวมถึงเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนท่ีจะผนึกกําลังแขงขันในระดับโลกได 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงาน 

การประชุม กวทช.  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘  ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏ

วาไมมีกรรมการขอแกไข จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  

เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ขอแกไขรายงานการประชุมหนา ๔ บรรทัดท่ี ๑๓ และ 

๑๔ จาก Chinese Academy of Science เปน Chinese Academy of Sciences 

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข  

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๕ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ แนวทางการสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย 

นายชาตรีฯ ท่ีปรึกษาผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะประธานคลัสเตอรอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  

เม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาความเปนไปไดในการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการผลิตรถยนต

ไฟฟา (Electric Vehicle – EV) และเห็นควรใหกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพลังงาน และกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. รวมกันพิจารณาดําเนินการผลิตผลงานวิจัยรถยนตไฟฟาใหสําเร็จ

ภายในป ๒๕๕๘ รวมถึงการพัฒนาแบตเตอรีสําหรับรถยนตไฟฟา และการใชพลังงานอ่ืนๆ เชน พลังงาน

แสงอาทิตย ในการขับเคลื่อนรถยนตดังกลาว   

เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ไดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี เพ่ือหารือแนวทางการสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติให 

จัดตั้ง “คณะทํางานสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย” โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานรวม  โดยคณะทํางานฯ มีหนาท่ีในการพิจารณาดําเนินการจัดทํา

นโยบายเพ่ือสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย  

ในคราวการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา) เปนประธาน  

ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติใหจัดทํารายงานแนวทางการจัดซ้ือรถโดยสารไฟฟาขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

(ขสมก.) โดยใหกระทรวงการคลังพิจารณาเง่ือนไขการจัดซ้ือรถโดยสารใหมของ ขสมก. ใหเปนงบประมาณ

ซ้ือรถโดยสารไฟฟาท่ีผลิตในประเทศ และมอบหมายใหเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) 

เพ่ิมกลุมวิจัยมุงเปา ๑ กลุม คือ กลุมวิจัยยานยนตไฟฟาและแบตเตอรี  โดยใหกําหนดเปน ๒ ยุทธศาสตร  

คือ (๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาแบตเตอรีและชิ้นสวนสําคัญข้ึนเองในประเทศ และ (๒) ยุทธศาสตร 

การเชื่อมโยงกับประเทศท่ีเปนเจาขององคความรูในการสรางยานยนตไฟฟา 

นอกจากนี้  นายชาตรีฯ ไดนําเสนอ (๑) โอกาสการพัฒนาเทคโนโลยียานยนตไฟฟา  

(๒) การพัฒนาสวนประกอบของยานยนตไฟฟาในประเทศไทย และ (๓) ตัวอยางยานยนตไฟฟาในประเทศไทย 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะบทบาทของ สวทช. ในการดําเนินงาน 

เพ่ือตอบสนองนโยบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการผลิตรถยนตไฟฟา รายละเอียดปรากฏ 

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ตนไดมีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  

เทวกุล) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเก่ียวกับยานยนตไฟฟา 

โดยในระยะสั้นจะเนนไปท่ี Electric Bus (e-Bus) เพราะสามารถควบคุมการวิ่งไดตลอดระยะทาง เพ่ือดูการ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๖ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

ใชงานแบตเตอรีท่ีเหมาะสม ท้ังนี้  จะตองมีการสงเสริมผูประกอบการท่ีผลิตชิ้นสวนยานยนตไฟฟาใน 

ประเทศไทยใหมีการรวมกลุมกัน นอกจากนี้ การพัฒนายานยนตไฟฟาตองใหความสําคัญในเรื่องความ

ปลอดภัย ซ่ึงจะตองมีการ Test run กอนนําไปใชงานจริง 

นายวีระชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา หากจะมุงเนนไปท่ี e-Bus ควรจะตอง 

มีนโยบายท่ีชัดเจนจากภาครัฐ เพ่ือใหภาคเอกชนมีความม่ันใจท่ีจะกลาลงทุน  หากมีนโยบายท่ีชัดเจนคาดวา 

e-Bus นาจะเกิดข้ึนไดภายใน ๑๘ เดือน 

นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดสอบถามรายละเอียดเรื่องแบตเตอรีท่ี สวทช.  

อยูระหวางการวิจัย  วามีความเปนไปไดมากนอยแคไหน และ สกว. จะมีสวนรวมในการสนับสนุนไดอยางไร 

ท้ังนี้  นายวีระศักดิ์ฯ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ศว. ไดมีการ

จัดตั้งหองปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพ่ือใชประโยชนทางพลังงานไฟฟาเคมี  ท่ีไดมีการวิจัยเก่ียวกับ 

แบตเตอรี และการวางโครงสรางพ้ืนฐานในสวนท่ีเก่ียวของ มาแลวประมาณ ๕ ป รวมถึงการวางอัตรา

กําลังคนโดยการใหทุนของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ปจจุบันมีนักเรียนทุน 

ไดทยอยกลับมาทํางานใหกับ ศว. และมีนางสาวพิมพาฯ ซ่ึงจบปริญญาเอกจาก Massachusetts Institute  

of Technology (MIT) ไดกลับมาทํางานวิจัยเก่ียวกับเรื่องแบตเตอรี โดยมีการทํางานท่ีเชื่อมโยงกับ MIT 

อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ขอใหนางสาวพิมพาฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวพิมพาฯ  นักวิจัย หนวยวิจัยวัสดุสําหรับพลังงาน ศว. ใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 

Value chain ของแบตเตอรี  ผลการศึกษาวิจัยในตางประเทศ ผลงานวิจัยท่ี สวทช. ดําเนินการอยู รวมถึง

แนวโนมศักยภาพการพัฒนายานยนตไฟฟาของประเทศไทยท่ีคาดการณวาจะดําเนินการไดในป ๒๐๒๒  

ใหท่ีประชุมรับทราบ  

นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การสรางอุตสาหกรรมรถไฟฟา 

ในประเทศไทยเปนเรื่องท่ีจะตองมีการวางแผนในระยะยาว ซ่ึงอาจจะตองใชเวลาประมาณ ๑๐ ป ดังนั้น  

ควรมีการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีตอเนื่อง โดยจะตองมีการ

กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน วาประเทศไทยมีศักยภาพและความพรอมในเรื่องใด และควรจะมุงเนนการ

ดําเนินงานเรื่องใดกอน   

นายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา จะตองมีภาครัฐใหการสนับสนุนในการ

ดําเนินงานตางๆ แกภาคเอกชน เชน การทํางานในลักษณะ Joint venture กับหนวยงานวิจัยในตางประเทศ 

เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีตอเนื่องและรวดเร็ว 

นายอภิชาตฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ประเทศญ่ีปุนมีการเปดตัวรถยนต 

ท่ีตัวถังทําจากแปงขาวโพดเปน Bio plastic ซ่ึงในประเทศไทยมีมันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ 

ดังนั้น อาจจะพิจารณาถึงความเปนไปไดในการพัฒนาตัวถังรถยนตไฟฟาท่ีเปน Bio plastic 

นายกานตฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ความทาทายในการพัฒนาสวนประกอบ

ของยานยนตไฟฟา คือ (๑) โครงสรางท่ีมีน้ําหนักเบา (๒) ขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟา และ (๓) แบตเตอรี  

ซ่ึงภาครัฐจะตองจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการประกอบรถยนตไฟฟาและ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๗ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

การใชชิ้นสวนจากภายในประเทศไทยท้ังหมด ท้ังนี้ จะตองระมัดระวังเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะ

คุณภาพของแบตเตอรี อาจจะตองนําเขาจากตางประเทศกอนเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจใหกับผูใชบริการ 

ประธานฯ ขอใหมีการดําเนินการควบคูกันไป โดยในระยะสั้นจะเนนการประกอบชิ้นสวน

ยานยนตเปนหลัก แตตองระวังเรื่องวัตถุดิบในการทําตัวถังท่ีน้ําหนักเบา เพ่ือใหวิ่งไดระยะทางไกลข้ึน  

และขอใหมีการวิจัยและพัฒนาตัวถังรถท่ีมีน้ําหนักเบาและมีความปลอดภัย โดยจุดศูนยถวงจะมีน้ําหนัก 

ของแบตเตอรี นอกจากนี้ ประธานฯ จะหารือกับรวมกับกระทรวงการคลังในเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษี  

ซ่ึงจะดําเนินการขนานไปกับแผนการพัฒนาระยะยาว โดยจะตองมีการวิเคราะหตลาด AEC ดวย 

ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ

   

วาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การแตงตั้งอนุกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม 

๒๕๕๘) 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน 

และงบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม 

๒๕๕๘) และใหนําเสนอท่ีประชุม กวทช. รับทราบตอไป จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

• ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ  

นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) จํานวน 

๘ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) KS1 มูลคาการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ  

และภาคเกษตรกรรม เปาหมาย ๑.๖ เทาของการลงทุนในปงบประมาณ ๒๕๕๔ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕  

ผลการดําเนินงาน ๐.๔๓ (๒) KS1-A มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เปาหมาย ๒.๖ เทาของคาใชจายปงบประมาณ ๒๕๕๘ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ 

ผลการดําเนินงาน ๐.๕๘ (๓) KS3-A  การนําผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต  

ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน เปาหมาย ๑๘๓ รายการ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๘ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

ผลการดําเนินงาน  ๙๑ รายการ (๔) KS4 ลูกคาเดิมท่ีกลับมาใชบริการ สวทช. เปาหมายรอยละ ๖๕ สัดสวน

น้ําหนัก ๑๐ ผลการดําเนินงานรอยละ ๕๖.๑๕ (๕) KS5 สัดสวนรายไดตอคาใชจายท้ังหมด เปาหมาย ๐.๙ 

สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ ผลการดําเนินงาน  ๐.๙  (๖) KS7-A สัดสวนบทความวารสารนานาชาติ ตอบุคลากร

วิจัย เปาหมาย ๔๐ ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน ๔.๘๕ 

ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป (๗) KS7-B สัดสวนทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย ๒๐  

คําขอ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน  ๕.๘๓ คําขอ/บุคลากรวิจัย 

๑๐๐ คน/ป (๘) KS7-C การบริหารระบบสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกิจ 

ขององคกร เปาหมาย ไดคะแนนระดับ ๕ ตามเกณฑประเมินของกรมบัญชีกลาง สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ 

ผลการดําเนินงาน ๒.๙๔ นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานตัวอยางผลงานวิจัยท่ีนําไปใชในเชิงพาณิชย 

และเชิงสาธารณประโยชน รวมถึงผลงานพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ของประเทศ 

• รายงานทางการเงิน 

นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ไตรมาสท่ี ๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๘   

โดย สวทช. มีรายได จํานวน ๑,๙๗๔.๒๒ ลานบาท คาใชจายจํานวน ๒,๑๘๕.๘๗ ลานบาท สินทรัพย จํานวน 

๑๑,๔๗๔.๔๖ ลานบาท  หนี้สิน จํานวน ๒,๙๐๕.๓๘  ลานบาท  และเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี จํานวน ๘,๕๖๙.๐๘ ลานบาท ท้ังนี้ สวทช. มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน ๕,๐๔๓.๕๕ 

ลานบาท มีภาระผูกพันตางๆ จํานวน ๔,๒๔๓.๗๑ ลานบาท นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานสถานะ

ทางการเงินของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๗ ในชวงระยะเวลา

เดียวกัน  

โดยสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี ๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๘  ผลการดําเนินงาน 

ผลรายไดและคาใชจายของ สวทช. ดําเนินการไดคอนขางเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ในสวนผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด BSC บรรลุไดตามเปาหมาย ยกเวน KS7-A ซ่ึงคาดวาจะสามารถดําเนินงานใหเปน 

ไปตามแผนท่ีกําหนดไวได   

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘  

(ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา จากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหทุกหนวยงาน

สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา สิ่งท่ีอยูระหวางดําเนินการ และแผนการดําเนินงานในอนาคต โดยใหแบง

ออกเปน ๓ ระยะ  นอกจากนี้ ยังมีนโยบายใหประเทศไทยสรางดาวเทียมสํารวจเปนของตนเอง  ดังนั้น 

สวทช. ควรจะเตรียมความพรอมในเรื่องตางๆ  ซ่ึงศูนยแหงชาติของ สวทช. อาจจะมีสวนเก่ียวของเขาไปให

การสนับสนุน ท้ังนี้ ขอให สวทช. หารือรวมกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ

มหาชน) ตอไป  

นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ขณะนี้ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียน

นวัตกรรมแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) กับมูลนิธิศึกษาพัฒนกําลัง

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๙ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

รวมกันทําวิจัย เรื่อง Passion of Learning รวมกับ Stanford University รวมถึงการนํา Technology of 

Learning ไปใชพัฒนาระบบการศึกษา ท้ังนี้ Prof. Wolfgang ซ่ึงเปน Constructionism Community  

ไดเขามาจัด Pocket Code Workshop โดยไมคิดคาใชจายท่ีบานสามขา จังหวัดลําปาง และดรุณสิกขาลัย 

เปนการเรียนรูจากโทรศัพทมือถือท่ีใชระบบปฏิบัติการแบบ Android ซ่ึงจะเปนประโยชนกับเกษตรกรและ

ชาวบานในการใชโทรศัพทมือถือเพ่ือจัดทํา บัญชีครัวเรือนและบัญชีชุมชน กับท้ังสอนใหเด็กไทยเรียนรูไดจาก

โทรศัพทมือถือท่ีใชระบบปฏิบัติการแบบ Android  นอกจากนี้ ยังมี Prof. McLaughlin – King Bhumibol 

Professor of Water Resources Management จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

และทีมงานท่ีเก่ียวของ จํานวน ๒๕ คน ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดการน้ําในลุมเจาพระยาตอนใต เพ่ือถวาย

แดในหลวง ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวไมตอเนื่อง เพราะมีการเปลี่ยนรัฐบาลบอย ดังนั้น จึงขอให สวทช. 

พิจารณาหาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมไปเรียนตอปริญญาโท และปริญญาเอกกับทาน เพ่ือมาชวยพัฒนา

โครงการดังกลาวตอไป  อนึ่ง นายพารณฯ ไดกลาวเพ่ิมเติมวา Prof. McLaughlin ไดเสนอใหทางประเทศไทย

หานักศึกษาไทย ๒ คนท่ีเรียนดีไปเรียนตอทางดานจัดการเรื่องน้ําท้ังบนบก ใตดิน และในอากาศกับทาน 

ในปหนา (เริ่มกันยายน ๒๕๕๘)  ๒ คนโดยเร็ว เพราะทานจะเกษียณอายุแลว 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – 

มีนาคม ๒๕๕๘) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๕.๒ การส้ินสุดอายุโครงการพิเศษท่ีใชทุนประเดิมของ ศูนยบริการปรึกษาออกแบบ 

และวิศวกรรม  (DECC)  

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา  ศูนยบริการปรึกษาการออกแบบ

และวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center: DECC) ไดรับอนุมัติจัดตั้งเปน

โครงการพิเศษท่ีใชทุนประเดิมของ สวทช. ดวยเงินทุนประเดิมเปนจํานวนเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ตามมติท่ีประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป 

เม่ือครบกําหนดอายุโครงการฯ จะตองดําเนินการแปรรูปโครงการฯ เปนบริษัทจํากัด ตามนโยบายการแปรรูป 

โครงการเปนบริษัท (spin-off) ของ สวทช. ตอไป ท้ังนี้ ขอใหนายภาณุทัตฯ เปนผูชี้แจงในรายละเอียด 

นายภาณุทัตฯ ผูอํานวยการฝายบริการพัฒนาผูประกอบการทางเทคโนโลย ี เรียนท่ีประชุมวา 

ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหขยาย

ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการฯ จนถึงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือเตรียมการแปรรูปเปนบริษัท 

หรือแปรสภาพเปนรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม ซ่ึงในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแปรรูปโครงการศูนยบริการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)  

เปนบริษัทจํากัด และตอมาในคราวการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให สวทช. 

จัดทําแผนธุรกิจเสนอตอท่ีประชุม กวทช. เพ่ือพิจารณากอนท่ีจะดําเนินการแปรรูปโครงการฯ เปนบริษัทจํากัด  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๐ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

โดยผลการดําเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรกของป ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม  ๒๕๕๘) 

โครงการฯ มีรายไดจากการบริการ ๑๐.๐๓ ลานบาท มีกําไรสุทธิ ๑.๖๗ ลานบาท และคาดวาเม่ือสิ้นสุด  

๑๒ เดือน โครงการฯ จะมีรายไดจากการใหบริการรวม ๓๑.๘๐ ลานบาท มีกําไรสุทธิรวม ๒.๗๖ ลานบาท  

มีสินทรัพยรวม ๑๔.๓๗ ลานบาท มีหนี้สินรวม ๒.๓๗ ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนประมาณ ๑๑.๙๙  

ลานบาท ซ่ึงคิดเปนมูลคาเพ่ิมข้ึนจากทุนประเดิมเม่ือวันจัดตั้งโครงการฯ จํานวน ๒.๙๙ ลานบาท  ท้ังนี้  

จากการหารือรวมกับทีมนักวิจัยกลุมแรกเริ่มจัดตั้งโครงการและมีความประสงคจะแปรรูปโครงการเปนบริษัท

จํากัด มีความเห็นวาโครงการฯ ยังไมมีความพรอมจะแปรรูปเปนบริษัท ณ ขณะนี้  ซ่ึงคณะกรรมการผูบริหาร 

และทีมงานของโครงการฯ จึงเห็นควรเปลี่ยนสถานะของโครงการฯ เปนหนวยบริการของ สวทช. เม่ือสิ้นสุด

อายุโครงการฯ ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดย สวทช. จะดําเนินการชําระบัญชีของโครงการฯ และขอ

อนุมัติจัดตั้งเปนหนวยบริการของ สวทช. ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป  

ปจจุบัน โครงการฯ อยูระหวางจัดทําแผนธุรกิจและแผนการดําเนินงาน นําเสนอ

ผูอํานวยการ สวทช. เพ่ือขออนุมัติจัดตั้งหนวยบริการของ สวทช. ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับ กวทช. วาดวยการ

บริหารหนวยบริการของ สวทช. จากแผนธุรกิจของโครงการฯ ในเบื้องตนจะมีการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ิมเติม 

สําหรับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการฯ ท่ีจะเปลี่ยนสถานะไปเปนหนวยบริการของ สวทช. จะประกอบดวย

สินทรัพยไมหมุนเวียนเดิม  ครุภัณฑท่ีลงทุนเพ่ิม และเงินทุนหมุนเวียน คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้นประมาณ 

๑๕.๐ ลานบาท  โดยในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติรับทราบการสิ้นสุดอายุโครงการ

พิเศษท่ีใชทุนประเดิมของศูนยบริการปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

และเปลี่ยนสถานะเปนหนวยบริการของ สวทช. นับตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบการสิ้นสุดอายุโครงการพิเศษท่ีใชทุนประเดิมของ

ศูนยบริการปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และการเปลี่ยนสถานะ 

เปนหนวยบริการของ สวทช. ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบการสิ้นสุดอายุโครงการพิเศษท่ีใชทุนประเดิมของศูนยบริการปรึกษา

ออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และการเปลี่ยนสถานะเปนหนวยบริการของ 

สวทช. ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 

มติท่ีประชุม รับทราบการสิ้นสุดอายุโครงการพิเศษท่ีใชทุนประเดิมของศูนยบรกิารปรึกษาออกแบบ

และวิศวกรรม (DECC) ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และการเปลี่ยนสถานะเปนหนวยบริการของ สวทช. 

ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 

 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๑ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ท่ีประชุมไดมี 

มติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตามคําสั่งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

โดยใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป  มีผลตั้งแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบตามแนวทางการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมาย 

จาก กวทช. ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับ กวทช. วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. 

พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยในไตรมาสท่ี ๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม ๒ ครั้ง  

เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และเม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ซ่ึงมีภาพรวมการดําเนินงานสําคัญ 

ท่ีจะรายงานให กวทช. รับทราบและพิจารณาใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การพิจารณารายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณและรายงานทางการเงิน

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘                     

                    คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายงานผลการใชจายตามแผนงบประมาณและ

รายงานทางการเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ พบวา รายงานทางการเงิน  

ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยไดสอบทานในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญท่ีเก่ียวของ 

กับสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบไดใหความเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญในประเด็นการบันทึกบัญชีควรใชหลักการจับคูรายได 

กับคาใชจาย (Matching principle) วิธีการจัดทํางบประมาณใหสอดคลองกับเงินท่ีจะตองจายในแตละงวด    

รวมถึงการบริหารวัสดุ (Stock management) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒. รายงานความกาวหนาการประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. ไตรมาส ๒ ปงบประมาณ 

๒๕๕๘ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดรับทราบความกาวหนาการประเมินผลการดําเนินงาน   

ของ สวทช. ไตรมาส ๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ซ่ึงไดมีการดําเนินงานตามแผนการประเมินผลการดําเนินงาน

ประจําป ๒๕๕๘ ท่ีคณะอนุกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบมากอนหนา โดยกิจกรรมหลักของงาน

ดานการประเมินผลของสํานักงานกลางและศูนยแหงชาติ (ศช., ศว., ศอ., ศน.) เปนเรื่องของการพัฒนาคูมือ

หลักเกณฑการประเมินผล การจัดทํากรอบแนวทางการประเมินผลอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย  

การพัฒนาคูมือการประเมินผลลัพธผลกระทบดานสังคม การประเมินผลลัพธผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

การจัดทําคูมือ Pre-Impact assessment การจัดทําคูมือการประเมิน TRL สําหรับนักวิเคราะห รวมถึงการ

ประเมินองคกรฯ และโครงการท่ีสําคัญตางๆ ซ่ึงการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานท่ีไดกําหนด 

๓. การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบตามแผนดําเนินงานตรวจสอบ                        

คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๗ รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในตามแบบ ป.อ. และ ป.ย. สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๗   

รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) โดยคณะอนุกรรมการ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๒ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

ตรวจสอบไดใหขอคิดเห็นและแลกเปลี่ยนในประเด็นตางๆ กับฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายในเพ่ือให

เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป โดยขอคิดเห็นท่ีสําคัญ ไดแก (๑) การสอบทาน Inventory Control 

ใหครบท้ังกระบวนการ (๒) การสอบทานกระบวนการควบคุมหนังสือคํ้าประกันตางๆ  การควบคุม

ใบเสร็จรับเงิน  (๓) การศึกษาแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เพ่ือมาประยุกตใชกับ สวทช. และ (๔) การประเมินผลการดําเนินงานของศูนยบริการปรึกษาการออกแบบ

และวิศวกรรม  เม่ือโอนยายเปนหนวยบริการ (Service lab) 

๔. เรื่องอ่ืน ๆ                      

คณะอนุกรรมการตรวจสอบรับทราบความคืบหนาจากผลการปฏิบัติงานตาม

ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

(๑) ขอเสนอการปรับลดระยะเวลาการสงรายงานฉบับสมบูรณของโครงการวิจัยสําหรับ

โครงการของฝายบริหารคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย (CPMO) ใหเหลือครึ่งหนึ่ง 

ของระยะเวลาท่ีกําหนดตามเง่ือนไข 

(๒) การตรวจสอบเรื่องการจัดทําหนังสือขออนุญาตจากกรมธนารักษในการใชประโยชน

ของอาคารกลุมนวัตกรรม ๑ และ ๒ (INC 1 และ INC2) อุทยานวิทยาศาสตร

ประเทศไทย 

(๓) การจัดทําคูมืออํานาจดําเนินการของ สวทช. (Authorization manual)   

(๔) การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานการบริหารตนแบบงานวิจัยในสวน 

ท่ีเก่ียวของกับครุภัณฑตนแบบและการจัดทํา Best Practice ในการบริหารตนแบบ

งานวิจัย   

จึงขอเสนอท่ีประชุมเ พ่ือรับทราบและใหขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานของ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 

การประชุม  

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๒ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช. 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ ในวันจันทรท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร  

สวทช. โยธี 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๓ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

๖.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักด์ิฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร จํานวน  

๗ รายการ คือ  (๑) หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส 

ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รวมปาฐกถาพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” (๒) หนังสือตามรอยนักวิทย “พิชิตโนเบล” (๓) หนังสือ 

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 

ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  (๔) หนังสือเลี้ยงลูกรักเปนนักวิทย   

(๕) สาระวิทย ฉบับท่ี ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๕๘  (๖) วารสารเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับท่ี ๗๗ : 

เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๘  และ (๗) โปรแกรมหองเรียนวิทย.... สูนักวิทยรุนเยาว   

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๒๕ ขาว และขาว

ประเภทสื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๘๐ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๐ น. 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๔ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  • รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ แนวทางการสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย 

 

 

• รับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต 

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ  

 

• ท่ีปรึกษา  

ผูอํานวยการ สวทช.

(ชาตรี) 

๔.๑ การแตงตั้งอนุกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุม  

 

 

 

 

 

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ 

๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘) 

• รับทราบ   

๕.๒ การสิ้นสุดอายุโครงการพิเศษท่ีใชทุนประเดิมของ 

ศูนยบริการปรึกษาออกแบบ 

และวิศวกรรม  (DECC) 

• รับทราบการสิ้นสุดอายุโครงการพิเศษ 

ท่ีใชทุนประเดิมของศูนยบริการปรึกษา

ออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ในวันท่ี 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และการเปลี่ยน

สถานะเปนหนวยบริการของ สวทช.  

ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 

• ดําเนินการการเปลี่ยนสถานะโครงการ 

DECC เปนหนวยบริการของ สวทช. 

ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  

เปนตนไป 

• ผูอํานวยการ 

ฝายบริการพัฒนา

ผูประกอบการ 

ทางเทคโนโลยี 

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

• รับทราบ   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)                         หนา ๑๕ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 

 



 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยแีหงชาติ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  

ในวันจันทรท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธ ี

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ (รับรอง)                         หนา ๑๖ จาก ๑๖ 

วันที่ ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๘ 
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