รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ผูม าประชุม
๑. นายสรนิต
ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒. นายพารณ

อิศรเสนา ณ อยุธยา

๓. นายธีระพงษ
วงศศิวะวิลาส
๔. พลเอก ถเกิงกานต ศรีอําไพ
๕. นายสมศักดิ์
โชติรัตนะศิริ
๖. นายเข็มชัย
ชุติวงศ
๗. นายศักรินทร
ภูมิรัตน
๘. นายสมคิด
เลิศไพฑูรย
๙. นายสุทธิพันธ
จิตพิมลมาศ
๑๐. นายลักษณ
วจนานวัช
๑๑. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร
๑๒. นายอาชว
เตาลานนท
๑๓. นายเทวินทร
วงศวานิช
๑๔. นายวีระชัย
เชาวชาญกิจ
๑๕. นายเขมทัต
สุคนธสิงห
๑๖. นายประพันธ
เจริญประวัติ
๑๗. นายณรงค
ศิริเลิศวรกุล
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ผูไมมาประชุม
๑. นางอรรชกา
๒. นายอาคม
๓. นายปรเมธี

รองประธานกรรมการ
(ทําหนาที่ประธาน)
กรรมการ
(ทําหนาที่ประธานวาระที่ ๑, ๒ และ ๔)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สีบุญเรือง
เติมพิทยาไพสิฐ
วิมลศิริ

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (รับรอง)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนา ๑ จาก ๑๐

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายชิงชัย
นายอิสระ
นายเจน
นายชาติศิริ
นายรุงโรจน

ผูเขารวมประชุม
๑. นายจิรพัชร
๒. นางสาวสุขุมาลย
๓. นายกิตติชัย
๔. นายทวีศักดิ์

หาญเจนลักษณ
วองกุศลกิจ
นําชัยศิริ
โสภณพนิช
รังสิโยภาส
เมธเศรษฐ
ชลการ
รักตะกนิษฐ
กออนันตกูล

๕. นายกอปร
กฤตยากีรณ
๖. นายชาตรี
ศรีไพพรรณ
๗. นายวีระศักดิ์
อุดมกิจเดชา
๘. นางลดาวัลย
กระแสรชล
๙. นายประสิทธิ์
ผลิตผลการพิมพ
๑๐. นายเจนกฤษณ คณาธารณา
๑๑. นางพัชรียา
กุลานุช
๑๒. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ
๑๓. นางสุณี
มากวิสัย
๑๔. นางฤทัย
จงสฤษดิ์
๑๕. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล
๑๖. นางณภัทรธมนต ภูวศิษฎเบญจภา
๑๗. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา
๑๘. นางสาวจุฑารัตน เชยชม
๑๙. นางสาวพิมลรัตน คุมเสนียด
๒๐. นางประสานสุข ชุนถนอม
๒๑. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา
๒๒. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข
๒๓. นางสาวสุปรียา ตีระพิมลจันทร
๒๔. นางสาวสุภัทรา โพธิเดช
๒๕. นายศรัณย
สัมฤทธิ์เดชขจร
๒๖. นางสาววรรณี ฉินศิริกุล
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (รับรอง)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สํานักงบประมาณ
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช
สํานักงานกลาง สวทช
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
สํานักงานกลาง สวทช.
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช.
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.
หนา ๒ จาก ๑๐

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในฐานะประธาน กวทช. ไดรับ มอบหมายจากรองนายกรัฐ มนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทัก ษ )
ไปปฏิบัตริ าชการแทน จึงมอบหมายใหรองประธานทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
อนึ่ง ฝายเลขานุการฯ เพิ่งไดรับการประสานงานวาปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในฐานะรองประธาน กวทช. ไดติดราชการดวนในการรายงานขอมูลตอนายกรัฐมนตรีในงาน “ตลาดนัดเปดโลก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผูใช” อยางไรก็ตามรองประธานฯ ไดพิจ ารณาเอกสารประกอบการ
ประชุมแลว และขอใหที่ประชุมดําเนินการประชุมไปพลางกอน ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ ที่กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคป ระชุมในการประชุมคณะกรรมการ
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม
ถ าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม ม าประชุ ม หรือ ไม อ าจปฏิบั ติ ห น า ที่ได ให ที่ป ระชุม เลื อ ก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นควรใหนายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่เปนประธาน
ในที่ประชุม
ประธานฯ ไดแจงที่ประชุมวา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ไดเชิญนายเจบี สตรูเบล ผูรวมกอตั้งบริษัท เทสลา อิงค (Tesla, Inc.) มาบรรยาย ในหัวขอ “ความคืบหนาลาสุด
ของการพัฒนารถยนตไฟฟาและผลกระทบตอระบบพลังงานในอนาคต (Electric Vehicles & Future Energy
System : Recent Development and Implications)” ณ หองประชุม บี ๑ ชั้น ๒๒ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ พรอมไดจัดใหเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนายเจบี สตรูเบล ชี้ใหเห็นวาภายใน ๑๐ ปขางหนา ผูซื้อรถใหมเกือบทั้งหมด
จะเลือกซื้อรถยนตไฟฟาแทนที่จะซื้อรถยนตเชื้อเพลิงเชนในปจจุบัน เพราะแบตเตอรีลิเธียมไอออนที่ใชกักเก็บ
พลังงานในรถยนตไฟฟาสามารถเก็บประจุไฟฟาไดมากและมีประสิทธิภาพสูง ทําใหรถยนตวิ่งไดระยะทางมากกวา
๔๐๐ กิโลเมตรตอการชารจไฟเต็ม ซึ่งในปจจุบันเทสลามีระบบการเติมไฟในแบตเตอรีที่เรียกวา ซูเปอรชารจเจอร
(Supercharger) สามารถชารจไฟเขาแบตเตอรีรถไดเต็มภายใน ๓๐ นาที และมีสถานีซูเปอรชารจเจอรของเทสลา
กระจายอยูหลายแหงทั่วโลก ทั้งนี้ เทสลายอมลงทุนสถานีซูเปอรชารจเจอรโดยไมตองพึ่งนโยบายภาครัฐเพื่อความ
รวดเร็วในการคลายความกังวลของผูใชดานความสะดวกในการเติมไฟรถไดทั่วไป โดยเมื่อปที่แลวยอดขายของ
เทสลาสูงเปน ๓ เทาของ Mercedes-Benz และ BMW จึงมีความเปนหวงผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทย
ที่จะตองปรับตัวใหทันตอนวัตกรรมดานรถยนตไฟฟานี้ และเนื่องจากเทสลายังไมมีการประกาศนโยบายลงทุนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงขอให รวท. และ สวทช. พยายามเชิญชวนเทสลามาลงทุนในประเทศไทย โดยอาจติดตอ
ผาน ดร.ศิริ จิระพงษพันธ ผูอํานวยการสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย และเชื่อมโยงการทํางานรวมกับ BOI
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (รับรอง)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนา ๓ จาก ๑๐

นางสาวดวงใจฯ กรรมการผูท รงคุ ณ วุฒิ ให ขอ มู ล เพิ่ มเติ ม วา BOI ได ให ก ารสนั บ สนุ น และ
สงเสริมการลงทุนผลิตรถยนตไฟฟา โดยกําหนดประเภทรถยนตไฟฟาไว ๓ รูปแบบ คือ (๑) รถยนตไฟฟาแบบผสม
ที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟา (Hybrid Electric Vehicle : HEV) (๒) รถยนตไฟฟาแบบผสมเสียบปลั๊ก
(Plug-In Hybrid Electric Vehicle : PHEV) และ (๓) รถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี (Battery Electric Vehicle :
BEV) โดยสงเสริมการผลิตทั้งรถยนตนั่ง รถกระบะ และรถโดยสาร ซึ่งจะไดรับ สิทธิและประโยชนแตกตางกัน
ตามระดับเทคโนโลยีในการผลิต โดยมีเงื่อนไขวาจะตองเสนอเปนโครงการหรือแผนงานรวม (Package)
นายทวีศักดิ์ฯ ที่ปรึกษาอาวุโส ผูอํานวยการ สวทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สวทช. โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห งชาติ (ศว.) ไดลงนามความรวมมือกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษั ท
ในกลุม ปตท. และบริษัท 24M Technologies, Inc. เพื่อผลิตแบตเตอรีลเิ ธียมไอออน (Lithium - ion Batteries)
ประสิทธิภ าพสูงในประเทศไทย เนื่ อ งจากทิ ศทางของการใชไฟฟ าในเชิงพาณิ ช ยจ ะเพิ่ ม สูงขึ้น อย างตอเนื่ อ ง
โดยเฉพาะการมุงไปสูการสรางโรงไฟฟาพลังงานทางเลือก ซึ่งจะเห็นวาแบตเตอรีคุณภาพสูงจะเขามามีบทบาท
สําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ มากขึ้น นอกจากนี้ การวิจัยและพัฒนารวมกันยังเปนการเสริมสราง
ฐานองคความรูดานแบตเตอรีลิเธียมไอออนในประเทศไทย รวมทั้งเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศภายใตเปาหมายการสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจในระยะยาว ซึ่งที่ผานมาเทสลาไมไดเปนผูผลิตชิ้นสวนเอง
แตจะใชชิ้นสวนของบริษัทอื่นทั้งหมด ดังนั้น หากโรงงานแบตเตอรีของประเทศไทยจะเขาไปอยูในหวงโซอุปทาน
ของเทสลาในอนาคตจะเปนประโยชนอยางมาก
นายวีระชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา Mercedes - Benz มีแผนประกอบ
รถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี (BEV) ในไตรมาสที่ ๔ ของป ๒๕๖๑ ซึ่งโรงงานแบตเตอรีจะอยูใกลกับโรงงาน โดยใน
ระยะแรกจะมีผูเชี่ยวชาญจากบริษัทในเครือของ Mercedes - Benz มาดูแล โดยจะผลิตแบตเตอรี ปละ ๑๐,๐๐๐ ลูก
และภายในป ๒๕๖๓ Mercedes - Benz จะผลิตรถยนตไฟฟาทั้งหมด ซึ่งหากเริ่มตนการประกอบรถยนตไฟฟา
ในประเทศไทยแลว ระยะถัดไปควรสงเสริมใหมีการผลิตชิ้นสวนในประเทศไทยใหมากที่สุด ทั้งนี้ ประเทศไทย
ควรเริ่ม สรา งโครงสร า งพื้ น ฐานในเรื่ อ งการทดสอบ เนื่ อ งจากไม ส ามารถเคลื่ อ นย า ยแบตเตอรี ไปทดสอบ
ยังตางประเทศได
นายณรงคฯ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา สวทช. ไดมีการทํางานรวมกับกระทรวงพลังงาน เพื่อวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับแบตเตอรี รวมถึงการเชิญชวนใหตางชาติมารวมลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ สวทช. ยังอยู
ระหวางพัฒนาความสามารถในการทดสอบแบตเตอรีสําหรับรถยนตไฟฟาอีกดวย
อนึ่ง นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การจัดงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นสวนยานยนต ประจําป ๒๕๖๐ หรือ Auto Parts Tech
Day 2017
สวทช. รวมกับ สมาคมการสึกหรอและการหลอลื่นไทย จะจัดงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นสวน
ยานยนต ประจําป ๒๕๖๐ หรือ Auto Parts Tech Day 2017 ในหัวขอ “ชิ้นสวนยานยนตและอุตสาหกรรม
อนาคต: อากาศยาน ยานยนตไฟฟา และระบบอัจฉริยะ” ระหวางวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อุท ยาน
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (รับรอง)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนา ๔ จาก ๑๐

วิท ยาศาสตรป ระเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุป ระสงคการจัดงานเพื่อ แนะนําแนวโนมการพัฒ นาของ
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไทยตอผูประกอบการ แนะนําและเชื่อมโยงบริการตางๆ ของ สวทช. และพันธมิตร
แก ก ลุ ม อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส ว นยานยนต ทั้ ง จากภาครั ฐ และภาคเอกชน กิ จ กรรมภายในงานประกอบด ว ย
(๑) การบรรยายพิเศษจาก Boeing และ Mercedes-Benz (๒) สัมมนาเจาะลึกจากผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
อากาศยาน ยานยนตไฟฟา และระบบอัจฉริยะ และ (๓) การจัดแสดงผลงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา
๒. การจัดงาน Thai Tech EXPO 2017
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี กํ าหนดจั ดงาน Thai Tech EXPO 2017 ในหั ว ข อ
“เทคโนโลยีไทย...กาวไกลสูไทยแลนด ๔.๐” ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนยนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีเชื่อมโยงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและภาคเอกชนในการนําผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สําคัญและโดดเดน
ออกสูการใชประโยชนรวมทั้งนําเสนอการบริการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของหนวยงานตางๆ
โดยการจัดงานประกอบดวย ๓ สวนหลัก ไดแก
๑. TechnoMart : นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน นิทรรศการ
เครื่องจักรกล และผลงานเครื่องจักรที่ไดรับรางวัล
๒. Thailand Tech Show & Investors’ Day ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบโดย สวทช. จะเป น
ตลาดกลางในการนํ า ผลงานวิ จั ย ที่ พ ร อ มถ า ยทอดจากมหาวิ ท ยาลั ย และหน ว ยงานวิจั ย ของรัฐ ทั่ ว ประเทศ
มานําเสนอเพื่อใหนักธุรกิจ นักลงทุน ผูประกอบการ SMEs และผูที่สนใจไดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมนําไปตอ
ยอดออกสูเชิงพาณิ ชย กิจกรรมภายในงาน ประกอบดว ย (๑) นิทรรศการผลงานที่พ รอมตอยอดเชิงพาณิ ช ย
(๒) สัมมนาทิศทางเทคโนโลยีที่ตองจับตามอง : 10 Technologies to Watch for Business (๓) โอกาสเจรจา
จั บ คู ธุรกิ จ กั บ เจ า ของเทคโนโลยี (๔) การนําเสนอผลงานเดนในลักษณะ Investment Pitching และ (๕) การ
นําเสนอผลงานวิจัย ๓๐,๐๐๐ บาท / ๒% และผลงานแนะนํา เปนตน นอกจากนี้ ยังเปดใหมีการลงคะแนนเสียง
เพื่อคัดเลือกผลงาน ที่นาลงทุนที่สุด และผลงานที่มีการนําเสนอดีที่สุด ซึ่งผลงานเดนของ สวทช. ในปนี้ ไดแก
 อุปกรณแปลงเพศปลานิลดวยวิธีไฟฟา (Fish X-Change)
 แผนกรองนาโนสมบัติพิเศษ ทนทาน ทําความสะอาดได (n-Breeze)
 ระบบระบุตําแหนงภายในอาคารดวยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ํา NIPS-B :
แพลตฟอรม “อยูไหน (ในอาคาร)”
 แกสเซนเซอรตนทุนต่ําและประหยัดพลังงาน
 ระบบการฆาเชื้อจุลินทรียดวยสนามไฟฟาพัลส (PEF)
๓. นิท รรศการ STI Technology Cluster แสดงผลงานที่ก ระทรวงวิทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีคิดคนหรือวิจัยเทคโนโลยี แบงเปน ๖ คลัสเตอร ไดแก Bio Economy และ "บัญชีนวัตกรรม" ซึ่ง สวทช.
เป นเจ า ภาพหลั ก , Food Technology, NQI , Medical Technology Future Technology และ STI for
OTOP
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (รับรอง)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนา ๕ จาก ๑๐

๓. การประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ)
ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ กวทช. ไดรับ
ทราบการประเมินองคการมหาชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมองคการมหาชน (กพม.) ซึ่งแนวทางดังกลาวรวมถึงการประเมินตนเองของ กวทช. ดวย ฝายเลขานุการฯ
จึงขอความอนุเคราะห กวทช. กรอกขอมูลในแบบประเมินตนเอง และสงคืนที่ฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การทบทวนยุ ท ธศาสตร
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อ เตรีย มจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและ
กระบวนการทํางานของกระทรวงฯ ใหสอดคลองและเทาทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง จึงขอความอนุเคราะห
กวทช. ตอบแบบสอบถามและสงกลับภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการ
ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให กวทช. ทุกทานพิจารณา ปรากฏวามีกรรมการ
แกไข จํานวน ๑ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ ไดปรับปรุงรายงานการประชุมเรียบรอยแลว
อนึ่ง นางสาวดวงใจฯ กรรมการผู ทรงคุณ วุฒิ ขอแก ไขรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในหนาที่ ๙ ดังนี้
บรรทัดที่ ๑ ตัดคําวา “จํานวนมาก”
บรรทัดที่ ๔ ตัดคําวา “มัก”
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ)
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
๓.๒ การทบทวนโครงสรางอัตราเงินเดือนและอัตราแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (รับรอง)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนา ๖ จาก ๑๐

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๔.๑ ศักยภาพและความสามารถดานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ สวทช.
ที่ประชุมเห็นควรใหนําเสนอในการประชุมคราวถัดไป
๔.๒ การเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๗ และการลงนามบันทึก
ความเขาใจระหวาง สวทช. กับสภาการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล และมูลนิธิ
การประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
นางฤทั ย ฯ ผู อํ า นวยการฝ า ยอาวุ โ ส ฝ า ยวิ ช าการและกิ จ กรรมพั ฒ นาเยาวชน
วิทยาศาสตร ไดรายงานการเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๗ และการลงนามบันทึกความเขาใจ
ระหวาง สวทช. กับสภาการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล (Council for the Lindau Laureate Meetings) และ
มูลนิ ธิก ารประชุมผูไดรับ รางวัล โนเบล ณ เมือ งลินเดา (Foundation Lindau Nobel Laureate Meetings at
Lake Constance) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล มีจุดมุงหมายหลัก ๓ ประการ
คือ การใหความรู การสรางแรงบันดาลใจ และการสรางเครือขายการทํางานรวมกันในอนาคต
ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๖๗ นี้ ประเทศไทยเขารวมเปนปที่ ๑๐ โดยเริ่มมาจากการที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอานวารสาร Deutschland เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๔๙ พบวา มีการประชุมนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ซึ่งประเทศเพื่อนบานของไทยไดเขารวม
ประชุม แตประเทศไทยยังไมเคยเขารวม จึงทรงมีพระราชดําริกับศาสตราจารย ดร. ไพรัช ธัชยพงษ ซึ่งขณะนั้น
ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ สวทช. และรองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม ารี วาประเทศไทยนาจะไดประโยชนจากการเขารวมในการ
ประชุม สวทช. จึงรับสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระประสงคให
นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรของประเทศไทยไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการประชุมผูไดรับรางวัล
โนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปดโลกทัศนทางวิชาการ อีกทั้งจะไดมีโอกาสเรียนรูความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ
จากประสบการณจริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตรผูเคยไดรับรางวัลโนเบลในอดีตจํานวนมากที่จะมา
นําเสนอผลงานในการประชุมดังกลาว
ในการประชุ ม ผู ได รั บ รางวั ล โนเบล จะมี ก ารเชิ ญ นั ก วิ ท ยาศาสตร ร างวั ล โนเบล
จํานวน ๒๐ - ๖๐ คน รวมทํากิจกรรมกับผูเขารวมประชุม เชน
๑. การรับประทานอาหารเชารวมกับนักวิทยาศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบล
๒. การบรรยายของนักวิทยาศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบล วันละ ๔ - ๕ คนๆ ละ
๓๐ นาที
๓. การพบกลุมยอยเพื่อความเปนกันเอง โดยจํากัดเฉพาะนักวิทยาศาสตรรุนใหมและ
นักวิทยาศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบล
๔. การเสนอผลงานของนักวิทยาศาสตรรุนใหม
๕. กิจกรรมทางสังคมระหวางเทศบาลเมืองลินเดากับผูเขารวมประชุม
๖. การเยี่ยมชมดูงาน ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ๘ – ๙ เมือง
รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (รับรอง)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนา ๗ จาก ๑๐

ในระยะเวลาที่ ผ า นมา มี ค นไทยได รั บ แรงบั น ดาลใจและทุ น การศึ ก ษาต อ เช น
นายปทม วงษป าน ไดรับทุนปริญ ญาเอกวิทยาศาสตรแอนตารกติก จากมหาวิทยาลัยโอตาโก นิวซีแลนด และ
นางสาวทิพ ยรํา ไพ ธรรมมงกุฎ ซึ่งไดรับ ทุนการศึกษาระดั บ ปริญ ญาเอก ณ University of Freiburg สหพั น ธ
สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนั้น ยังมีการสรางเครือขาย เชน ดร.พงศกร กาญจนบุษย ซึ่งไดสรางเครือขายวิจัย
รวมกับนักวิทยาศาสตรรุนใหมจากประเทศอินเดียและมีผลงานตีพิมพรวมกัน และจากการนําเสนอผลงานของ
นักวิทยาศาสตรรุนใหม มีหลายทานไดรับรางวัล เชน ดร. ณิรวัฒน ธรรมจักร จากงานวิจัย “การเปลี่ยนสีไขมุ ก
สีทองและการพิมพลวดลายขนาดเล็กลงบนไขมุกดวยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน” และ ดร.ศิรินันท กุลชาติ ที่ได
สรางเครือขายกับอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับรางวัลโนเบล เปนตน
สวทช. ไดดําเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้ง
อาจารย นักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องตน โดยในแตละป มีผูสมัครประมาณ ๗๐ คน
และ สวทช. ไดเชิญ นักวิท ยาศาสตรอาวุโส เพื่อชวยคัดเลือกใหไดจํานวน ๑๐ คน แลวจึงนําผูผานการคัดเลือก
เสนอสภาเพื่ อ การประชุ ม ลิ น เดาของผู ได รั บ รางวั ล โนเบลพิ จ ารณากลั่ น กรองคุ ณ สมบั ติ หลั ง จากนั้ น จึ ง นํ า
รายละเอียดผูผานการกลั่นกรองคุณ สมบัติ กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดทาย โดยปนี้มีผูผานการคัดเลือก ๖ คน
อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ เรียนขอมูลเพิ่มเติมวา ใน ๕ ปที่ผานมา ประเทศสิงคโปรไดเชิญ
นัก วิทยาศาสตรที่ไดรางวัลโนเบลมาพบปะกันในงาน Global Young Scientist Summit ณ ประเทศสิงคโปร
ซึ่งประเทศไทยสงนักวิทยาศาสตรเขารวมปละ ๖ คน เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหเปนนักวิทยาศาสตรระดับโลก
หลังจากนั้น สวทช. จะจัดใหมีการถายทอดความรูสึกของนักวิทยาศาสตรที่ไดเขารวมงานดังกลาวใหกับนักเรียน
และนักศึกษารุนนองไดรับฟง
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ครั้งที่
๖๗ และการลงนามบัน ทึกความเขาใจระหวาง สวทช. กับสภาการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล และมูลนิธิการ
ประชุ ม ผูไดรับ รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพัน ธสาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหที่ประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันจันทรที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (รับรอง)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนา ๘ จาก ๑๐

๕.๒ เอกสารเผยแพร
นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุ ก าร เรียนที่ ประชุ มวา สวทช. ไดจั ดเอกสารเผยแพร
จํานวน ๕ รายการ คือ (๑) ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป ๒๕๖๐ (๒) วารสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
ฉบั บ ที่ ๘๕ : เดื อ นเมษายน – เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ (๓) NSTDA STANDARD METHODS 1 st Edition 2017
“SECTION 1 : Methods to Determine Enzymatic Activity” โดยศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ (NCTC) สวทช.
(๔) รายงานประจําป ๒๕๕๙ ของ สวทช. และ (๕) คูมือกิ จกรรมมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย “สนุ กวิทย ปลู ก
แนวคิด วิทยาศาสตรสูเยาวชน” เนื่องในวาระครบรอบ ๕ ป โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๓ สรุปขาว สวทช. พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๐
นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา สวทช. มีขาวเดนประจําเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓๓ ขาว และขาวประเภทสื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิม พ จํานวน ๔๘ ขาว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.
นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา
นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา
ผูจดรายงานการประชุม
นายณรงค ศิริเลิศวรกุล
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (รับรอง)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนา ๙ จาก ๑๐

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
๒
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
๓.๑
๓.๒

๔.๑
๔.๒

๕.๑

การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
การทบทวนโครงสรางอัตราเงินเดือนและอัตรา
แรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา
(ประชุมเฉพาะกรรมการ)
ศักยภาพและความสามารถดานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมของ สวทช.
การเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล
ครั้งที่ ๖๗ และการลงนามบันทึกความเขาใจ
ระหวาง สวทช. กับสภาการประชุมผูไดรับรางวัล
โนเบล และมูลนิธิการประชุมผูไดรับรางวัล
โนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี
กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (รับรอง)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

โดยไมมีการแกไข
 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ
 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ

 เห็นควรใหนําเสนอในการประชุมคราวถัดไป

 ฝายเลขานุการฯ

 รับทราบ

 รับทราบ

 จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  ฝายเลขานุการฯ

ในวันจันทรที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓
อาคาร สวทช. โยธี

หนา ๑๐ จาก ๑๐

