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สารจากประธานกรรมการ 
องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ

 ในยคุที�สงัคมเปลี�ยนผ่านก้าวเข้าสู่ยคุดิจิทลั เราสามารถ   
รับรู้ข่าวสารและเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
เพราะมีการเชื�อมโยงและการบรูณาการในการทํางานร่วมกนัอย่าง
เป็นระบบมากขึ �น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที�จะส่งเสริมและ
พฒันาโครงการและกิจกรรมเพื�อการพฒันาทรัพยากรบคุลากรของ
ชาตใิห้มีศกัยภาพรองรับกบัการเปลี�ยนแปลงและแขง่ขนัที�จะเกิดขึ �น
ในอนาคต  

                โดยในปี 2561 องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิ
(อพวช.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้ดําเนินกิจกรรมพิเศษเพิ�มเตมิที�สําคญัในโครงการ  Big rock ตาม
นโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การจดักิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี 2561 ระดบัภมิูภาค การจดัคาราวาน
วิทยาศาสตร์ อพวช. สายอาชีพในจงัหวดัตา่ง ๆ   กิจกรรมการจดัการ
แขง่ขนัด้านวิทยาศาสตร์สิ�งประดษิฐ์  และกิจกรรมจตัรัุสวิทยาศาสตร์
ภมิูภาค  เพื�อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเกิดแรงบนัดาลใจ เรียน
รู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื�อร่วมขบัเคลื�อนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเป็นระบบอย่างยั�งยืน นอกจากนี � 
อพวช. ยงัได้ดําเนินการจดัทําและพฒันา Virtual Museum เพิ�มชอ่ง
ทางการให้บริการนิทรรศการและการสื�อสารผ่านระบบดิจิทลั เพื�อ
เพิ�มยอดผู้เข้าชมและผู้ใช้บริการของ อพวช. ทั �งหมดนี �เพื�อชว่ยกระตุ้น
และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั �งในระยะสั �นและระยะยาว 
รวมถึงการปูพื �นฐานในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที� 21 ตาม
นโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมุ่งแก้ปัญหาของประเทศ
ให้ตรงจดุ ลดความเหลื�อมลํ �า พร้อมกบัสร้างคนรุ่นใหมใ่ห้มีความคดิ
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม

 กระผมในนามของคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอขอบคุณผู้ มีอุปการคุณทุกท่านที�ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของ อพวช. ด้วยดีเสมอมา ขอบคุณผู้บริหาร 
พนกังาน ลกูจ้าง และอาสาสมคัรทกุท่านที�ทุ่มเทใจและกําลงักาย
ปฏิบตังิานในภารกิจหน้าที�ที�รับผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ และ
ขอยืนยนัวา่คณะกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ
จะกํากบัดแูลและสนบัสนนุการดําเนินกิจการของ อพวช. โดยคํานงึ
ถงึประโยชน์สงูสดุของประเทศชาติเป็นสําคญัตอ่ไป

(รองศาสตราจารย์ สรนิต  ศลิธรรม)
ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ
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 พันธกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
(อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ “สง่เสริมการ
เรียนรู้ สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุ้นความตระหนกัด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม” ได้รับการยอมรับเป็นอยา่งดีจากสงัคมไทย
มาเป็นระยะเวลายาวนาน  พิพิธภณัฑ์ทั �ง 3 แหง่ของ อพวช. รวมทั �ง
จตัรัุสวิทยาศาสตร์ คาราวานวิทยาศาสตร์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาต ิฯลฯ ได้ทําหน้าที�เป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตที�เดก็ 
เยาวชน และประชาชนทั�วไปสามารถเข้ามาเยี�ยมชม หาความรู้และ
ความสนกุสนานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้โดยไมรู้่เบื�อ

 ปี 2561 ภายใต้นโยบายการขับเคลื�อนประเทศไปสู่
ประเทศไทย 4.0  อพวช. มีบทบาทสําคญัยิ�งในการนําพาประเทศ            
ไปสูเ่ปา้หมายดงักลา่วตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน” โดยการเตรียม
คนไทยสูศ่ตวรรษที� 21 ที�ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม
เป็นกลไกสําคญั  กิจกรรมตา่ง ๆ ที� อพวช. ดําเนินการสามารถสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกตอ่สาธารณชนในวงกว้าง ไมว่า่จะเป็นการจดังาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส่วนภูมิภาคทั �ง 4              
แห่งการพัฒนาพื �นที�เพื�อรองรับการเปิดจัตุรัสวิทยาศาสตร์ส่วน
ภมิูภาคอีก 2 แห่งการขยายคาราวานวิทยาศาสตร์สายอาชีพแห่ง
อนาคต รวมถงึการจดัประกวดแขง่ขนัทางวิทยาศาสตร์ทั �งระดบัชาติ
และนานาชาติ เป็นต้น

 นอกจากภารกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว  อพวช. 
ยงัดําเนินภารกิจประจําและพฒันาคณุภาพการทํางานอยา่งตอ่เนื�อง 
เช่น การเร่งรัดการก่อสร้างอาคารและนิทรรศการของ “พิพิธภณัฑ์
พระรามเก้า” ซึ�งเป็นพิพิธภณัฑ์ด้านนิเวศวิทยาที�สมบรูณ์แบบที�สดุ
ในเอเชียให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2562  การดําเนินการ
ประกวดราคาก่อสร้าง “ศนูย์นวตักรรมแห่งอนาคต” การสร้างและ
ขยายภาคีเครือขา่ยความร่วมมือทั �งในและตา่งประเทศ  การพฒันา
หลกัสตูรและกิจกรรมใหม ่ๆ เป็นต้น

 ทุกภารกิจของที�กล่าวมาทั �งหมดนั �นเกิดขึ �นและประสบ
ความสําเร็จได้จากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร อพวช.                  
ตลอดจนการสนบัสนนุจากคณะกรรมการของ อพวช. ทกุ ๆ ท่าน            
ซึ�งความร่วมแรงร่วมใจนี �จะเป็นพลังสําคัญในการรับมือกับ                     
ความท้าทายในปี 2562 และปีตอ่ ๆ ไป เพื�อให้บรรลวิุสยัทศัน์ของ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั �นนําในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และพร้อมขับเคลื�อนสังคมไทยสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 ตอ่ไป 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. รวิน  ระวิวงศ์)
                                                         ผู้ อํานวยการ อพวช.
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คณะกรรมการ
องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติส�วนท่ี 2

คณะผู�บร�หาร
และบทบาทหน�าท่ี
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คณะกรรมการ
องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ

รองศาสตราจารย� ดร. คุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

• 

การศึกษา
• ปริญญาโท-เอก สาขา Genetics จาก University of Hawaii, U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขา Zoology จาก University of Wisconsin, U.S.A.

ตําแหน�งป�จจุบัน
• กรรมการบริหารมลูนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา
• กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา

วิทยาศาสตร์ศกึษา (สอวน.)
• ที�ปรึกษา โครงการพัฒนานักเรียนผู้ มีความสามารถพิเศษด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สพฐ. และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

• กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ และมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

• ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอดุมศกึษา (กกอ.)
• สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ(สนช.)
• อธิการบดีวิทยาลยัเทคโนโลยีจิตรลดา
• ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์

ประวัติการทํางาน 
• นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ สมาคม

พนัธศุาสตร์แหง่ประเทศไทย และสมาคมการศกึษาแหง่ประเทศไทย
• อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
• ประธานที�ประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.)
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ คณะกรรมการการอดุมศกึษา
• กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั สาํนกังานคณะกรรมการ

การวิจยัแหง่ชาติ

E-mail  : sumonta@swu.ac.th

นายสาคร  ชนะไพฑูรย�
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

การศึกษา
• ปริญญาโท พฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัรามคําแหง
• ประกาศนียบตัรชั �นสงู การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

สถาบนัพระปกเกล้า

ตําแหน�งป�จจุบัน

• ที�ปรึกษาสํานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) สนช.
• ที�ปรึกษาด้านการบริหารความเสี�ยงและการบริหารมูลค่าเพิ�ม                

เชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย
ประวัติการทํางาน 

• รองผู้ อํานวยการ รักษาการแทนผู้ อํานวยการองค์การพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ

• ผู้ อํานวยการสํานกัพฒันาธุรกิจและการตลาด/สํานกัยทุธศาสตร์
และแผน องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ

• หวัหน้ากองการตลาด และกองแผนงาน สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย

• ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธรุกิจ บริษัท เฟอร์รี�ไลน์ จํากดั (มหาชน)
• ผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัท สง่เสริมทราเวล จํากดั
• ที�ปรึกษากลุม่โรงแรมเครือสมยุรีโซเทล

E-mail  : sakorn@gmail.com

• 
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นายแพทย�ปฐม  สวรรค�ป�ญญาเลิศ
กรรมการ ผู�แทนกระทรวงวทิยาศาสตร�และเทคโนโลยี

อายุ : 55 ปี
การศึกษา

• ปริญญาโท-เอก Doctor of Public Health Johns Hopkins 
University, U.S.A.

• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล

ตําแหน�งป�จจุบัน
• รองปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติการทํางาน 
• ผู้ทรงคณุวฒิุด้านสง่เสริมสขุภาพ (นายแพทย์)  (ด้านสาธารณสขุ)
• รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
• รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ                                         

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อบรม/สัมมนา/ดูงาน 

• อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที� 10
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program : DCP 

265/2018 
• อบรมเชิงปฏิบตักิาร “การกํากบัดแูลกิจการที�ดี”
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ

ก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า 
• ตรวจเยี�ยมการจดังานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

E-mail  :  pathom.s@most.go.th , pathomsawan@hotmail.com

รองศาสตราจารย� นพ. สรนิต  ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

อายุ : 58
การศึกษา

• วฒิุบตัรศลัยศาสตร์ทั�วไป
• ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์                    

ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล
• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล
• ปริญญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร วปอ.51
• อบรมหลกัสตูร Clinical Fellow in Surgical Nutrition Syrause 

New York, USA.
• วฒิุบตัรหลกัสตูรผู้บริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ตําแหน�งป�จจุบัน
• ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติการทํางาน 
• รองเลขาธิการคณะกรรมการอดุมศกึษา
• รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล                                                         

อบรม/สัมมนา/ดูงาน : 
• ศกึษาดงูาน Thai Felegation’s Official Visit to Protugal, the 

United Arac Emriates & France
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ

ก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า
• เยี�ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

ประจําปี 2561

E-mail  :  soranit.s@most.go.th
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นางตติยา  ใจบุญ
กรรมการ ผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ

อายุ : 57 ปี

การศึกษา
• ปริญญาโท (วทม.) สาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                   
• ปริญญาตรี (วทบ.) สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ตําแหน�งป�จจุบัน
• ผู้ อํานวยการศนูย์วิทยาศาสตร์เพื�อการศกึษา

ประวัติการทํางาน 

• นกัวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ศนูย์วิทยาศาสตร์เพื�อ                 
การศกึษา

อบรม/สัมมนา/ดูงาน 
• อบรมหลกัสตูร “Corporate Governance in Digital Era” 
• อบรมเชิงปฏิบตักิาร “การกํากบัดแูลกิจการที�ดี”
• ตรวจเยี�ยมและตดิตามความคืบหน้าการดําเนินงาน

• โครงการก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า

E-mail  :  tjaiboon@yahoo.com

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ�
กรรมการ ผู�แทนกระทรวงการคลัง  

อายุ : 60 ปี
การศึกษา

• เนตบิณัฑิตไทย
• นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ตําแหน�งป�จจุบัน
• ที�ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลงั กรมบญัชีกลาง

ประวัติการทํางาน 
• ผู้ อํานวยการสํานกักฎหมาย กรมบญัชีกลาง

อบรม/สัมมนา/ดูงาน 
• อบรมหลักสูตรผู้ บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน                      

รุ่นที� 10
• อบรมหลักสูตร Director Certification Program : DCP 

265/2018 
• อบรมเชิงปฏิบตักิาร “การกํากบัดแูลกิจการที�ดี”
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ

ก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า 
• ตรวจเยี�ยมการจดังานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

E-mail  : yoawanwi@cgd.go.th
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รองศาสตราจารย� ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ�                  
นายกสมาคมวทิยาศาสตร�แห�งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ�

อายุ : 72 

การศึกษา
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ� (Honorary Doctoral Degree of 

Philosophy)  มหาวิทยาลยัยามากชิู ญี�ปุ่ น

• ปริญญาเอก (Engineering) Fermentation Technology Hiroshima 
University, Japan

• ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์) สาขาจุลชีววิทยามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ตําแหน�งป�จจุบัน
• นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชปูถมัภ์

ประวัติการทํางาน 

• ผู้เชี�ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สาํนกังานเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

• ผู้อํานวยการสาํนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) 

• อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

อบรม/สัมมนา/ดูงาน 
• อบรมเชิงปฏิบตักิาร “การกํากบัดแูลกิจการที�ดี”

• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า

• เยี�ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิประจํา
ปี 2561

E-mail  :  napavarn.n@gmail.com

นางสุวรรณี  คํามั่น
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

อายุ : 65 ปี 

การศึกษา
• ปริญญาโท M.sc. (Community Nutrition) มหาวิทยาลัย                 

ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ตําแหน�งป�จจุบัน
• ที�ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์

ประวัติการทํางาน 

• รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ

E-mail  :  suwanee@nesdb.go.th
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นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย 
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

อายุ : 63 ปี 

ตําแหน�งป�จจุบัน
• ข้าราชการบํานาญ  

ประวัติการทํางาน 

• รองผู้ อํานวยการสํานกังบประมาณ                  

การศึกษา
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ 

(เกียรตนิิยมดี) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยั

รามคําแหง

อบรม/สัมมนา/ดูงาน 
• สมัมนาเรื�องประสทิธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรรัฐวิสาหกิจ

เพื�อการพฒันาที�ยั�งยืน

• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า

E-mail  :  dusit@bb.go.th

รองศาสตราจารย� นายแพทย�กําจร  ตติยกวี
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

อายุ :  63 ปี 
การศึกษา

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั

• แพทยศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• Health Care Evaluation and Management Skills,                        

University of Toronto , Canada

ตําแหน�งป�จจุบัน

• ข้าราชการบํานาญ  

ประวัติการทํางาน 

• ปลดักระทรวงศกึษาธิการ                  
• เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา
• รองอธิการบดีด้านบริหารบุคคลและการพัสดุ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั
อบรม/สัมมนา/ดูงาน 

• ตรวจเยี�ยมและตดิตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง
พิพิธภณัฑ์พระรามเก้า

E-mail  :  ps40.moe@gmail.com
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นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล  
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

อายุ :  63 ปี 

การศึกษา

• ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  

• ปริญญาโท พฒันาบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต NIDA

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามคําแหง

ตําแหน�งป�จจุบัน

• ข้าราชการบํานาญ  

ประวัติการทํางาน 

• รองผู้ อํานวยการสาํนกังบประมาณ ที�ปรึกษาสาํนกังบประมาณ

อบรม/สัมมนา/ดูงาน : 

• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า

• เยี�ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
ประจําปี 2561

E-mail  : thawatchai@bb.go.th

นายชาติชาย  โรจนรัตนางกูร
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
 

อายุ :  62 ปี 

การศึกษา

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

• Advanced Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification  Program (DCP)

ตําแหน�งป�จจุบัน

• กรรมการ บมจ. ผลติไฟฟา้ราชบรีุโฮลดิ �ง

ประวัติการทํางาน 

• รองผู้วา่การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) / CFO

อบรม/สัมมนา/ดูงาน : 

• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า

• เยี�ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ                
ประจําปี 2561

E-mail  : chartchai.roj@gmail.com
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นายอภิสิทธิ์  ไล�สัตรูไกล
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ  

อายุ :  61 ปี 

การศึกษา

• Master of Arts (Industrial Design) University of Central 
England, United Kingdom 

• รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• ศลิปบณัฑิต(การออกแบบผลติภณัฑ์) มหาวิทยาลยัศลิปากร

ตําแหน�งป�จจุบัน

• ที�ปรึกษาศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ประวัติการทํางาน 

• ผู้ อํานวยการศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สํานกังาน
บริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สงักดัสํานกั
นายกรัฐมนตรี

อบรม/สัมมนา/ดูงาน : 

• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า

• เยี�ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
ประจําปี 2561

E-mail  : apisit@tcdc.or.th

นายพงศ�สุข  หิรัญพฤกษ�
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ  

อายุ :  40 ปี 

การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาการแสดงและกํากบัการแสดง                                        
คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ตําแหน�งป�จจุบัน

• กรรมการผู้จดัการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จํากดั

ประวัติการทํางาน 

• พิธีกร ผู้ จัดงานแสดงด้านไอที และผู้ ผลิตรายการโทรทัศน์               
ด้านไอที                                         

อบรม/สัมมนา/ดูงาน : 

• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า

• ตรวจเยี�ยมการจดังานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ภมิูภาค

E-mail  : pongsuk@shownolimit.com
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คณะผู�บร�หาร
องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. รวิน  ระวิวงศ�
กรรมการและเลขานุการ โดยตําแหน�ง ผู�อาํนวยการ อพวช.  
 

อายุ :  50 ปี 

การศึกษา

• M.S., Ph.D. (Engineering Management), University of                  
Missouri, USA

• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั)

ตําแหน�งป�จจุบัน

• ผู้ อํานวยการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ

ประวัติการทํางาน 

• ผู้ เชี�ยวชาญระดบัสงูด้านวิศวกรรม สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์

• ผู้ เชี�ยวชาญด้านวิศวกรรม มลูนิธิชยัพฒันา

• คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล

อบรม/สัมมนา/ดูงาน : 

• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า

• เยี�ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ       
ประจําปี 2561

E-mail  : rawin@nsm.or.th



1. 2. 3. 4.

1. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. รวิน  ระวิวงศ�   

    ผู�อํานวยการ อพวช. 

2. นางกรรณิการ�  วงศ�ทองศิริ     

   รองผู�อํานวยการ อพวช.
   รักษาการผู�อํานวยการสํานักบริหาร  

4. นายสุวรงค� วงษ�ศิริ

   รองผู�อํานวยการ อพวช.
   รักษาการผู�อํานวยการพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร� 

คณะผู�บร�หาร
องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ

3. ดร.อภิญาณ�  หทัยธรรม        

รองผู�อํานวยการ อพวช.
 



5. 6. 7. 8.

คณะผู�บร�หาร
องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ

5. นางกรรณิการ�  เฉิน

    ผู�อํานวยการสํานักพัฒนา
    ความตระหนักด�านวิทยาศาสตร�

7. นายชนินทร วรรณวิจิตร      

    ผู�อํานวยการสํานักโครงการพิเศษ 

6. นางสาวรตดา  พรหมแก�ว           

    หัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน 

8. นางสุวรรณี ยุธานุสรณ�

    ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

คณะผู�บร�หาร
องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ

8.7.6.5.

บทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการองค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ
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คณะผู�บร�หาร
องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ

6. นางสาวรตดา  พรหมแก�ว           

    หัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน 

8. นางสุวรรณี ยุธานุสรณ�

    ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

คณะผู�บร�หาร
องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ

บทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการองค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ

โครงสร�างคณะกรรมการ

    

ประธานกรรมการ
(ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี)

กรรมการผู�แทนหน�วยงาน

ผู�แทนกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ

ผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ

ผู�แทนกระทรวงการคลัง

นายกสมาคมวิทยาศาสตร�
   แห�งประเทศไทย

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
(คณะรัฐมนตรีแต�งตั้งไม�เกิน 5) 

กรรมการและเลขานุการ
(ผู�อํานวยการ อพวช.) 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห�งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 มาตรา 11 กําหนดองค�ประกอบและอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการ อพวช. ดังนี้
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อํานาจและหน�าที่

 อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการฯ ตามที�กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจดัตั �งองค์การพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิมีดงันี �

1.  วางนโยบายและควบคมุดแูลโดยทั�วไปซึ�งกิจการของ อพวช. 
2.  กํากบัและตดิตามการตรวจสอบภายในองค์การ
3.  พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบตักิาร และการใช้เงินสาํรองของ อพวช. 
4.  กํากบัการจดัทํารายงานที�สาํคญัตา่ง ๆ เชน่ รายงานการตรวจสอบ รายงานคา่ใช้จา่ยงบลงทนุ
5.  กําหนดอตัราดอกเบี �ย คา่ภาระ คา่บริการ คา่นายหน้า และคา่ดําเนินธรุกิจตา่ง ๆ ตลอดจนวิธีการ

ชําระ ราคาและคา่บริการของ อพวช.
6.  แตง่ตั �งคณะอนกุรรมการเพื�อดําเนินกิจการอยา่งหนึ�งอยา่งใด และกําหนดคา่ตอบแทนอนกุรรมการ
7.  แตง่ตั �งผู้ อํานวยการหรือให้ผู้ อํานวยการออกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และกําหนดอตัรา              

เงินเดือนของผู้อํานวยการด้วยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี
8.  แตง่ตั �งที�ปรึกษาของคณะกรรมการ
9. กําหนดสญัลกัษณ์และเครื�องหมายของ อพวช.
10.   วางข้อบงัคบัหรือระเบียบเพื�อปฏิบตักิารให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และอํานาจหน้าที�ของ อพวช.

การประชุมคณะกรรมการ
องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ และค�าตอบแทน
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 คณะกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์
แหง่ชาติได้พิจารณากําหนดแผนการจดัประชมุประจําปี           
ไว้ล่วงหน้าตั �งแต่ต้นปี โดยกําหนดจัดประชุมคณะ
กรรมการ อพวช. เป็นประจําในวนัองัคารสปัดาห์ที�สาม
ของทุกเดือน ซึ�งประธานกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุ  และเปิดโอกาสให้กรรมการได้
เสนอเรื�องเข้าสูว่าระการประชมุในแตล่ะครั �ง รวมทั �งดแูล
จัดสรรเวลาเพื�อการอภิปรายและรับฟังข้อคิดเห็นและ            
ข้อเสนอแนะของกรรมการตามความเหมาะสม ซึ�งโดย
ปกตจิะใช้เวลาในการประชมุครั �งละประมาณ 2 - 3 ชั�วโมง

 ในปีงบประมาณ 2561 (1 ตลุาคม 2560 – 30 
กนัยายน 2561) คณะกรรมการ อพวช. ได้จดัให้มีการ
จัดประชุมรวมทั �งสิ �น 15 ครั �ง และมีอตัราการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการโดยเฉลี�ยร้อยละ 84 ของการ
ประชมุทั �งหมด 

รายช�่อกรรมการ ตําแหน�ง
การเข�าประชุม 
(รวม 15 ครั�ง)

1. รองศาสตราจารย์สรนิต  ศิลธรรม ประธานกรรมการ 14/15

2. นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ กรรมการ 10/15

3. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ กรรมการ 11/15

4. นางตติยา  ใจบุญ กรรมการ 11/15

5. รองศาสตราจารย์นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ กรรมการ 13/15

6. นางสวุรรณี  คํามั�น กรรมการ 1/2

7. รองศาสตราจารย์กําจร  ตติยกวี กรรมการ 14/15

8. นายดสุติ  เขมะศกัดิ�ชยั กรรมการ 1/3

9. นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล กรรมการ 12/12

10. นายชาติชาย  โรจนรัตนางกูร กรรมการ 10/12

11. นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล กรรมการ 12/12

12. นายพงศ์สุข  หิรัญพฤกษ์ กรรมการ 9/12

13. ผศ.รวิน  ระวิวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 15/15

คดิเป็นอตัราการเข้าร่วมประชมุรวมเฉลี�ยร้อยละ 84

องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ 
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การประชุมคณะกรรมการ
องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ และค�าตอบแทน
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อํานาจ หน�าที่และความรับผิดชอบ

หน�าที่และความรับผิดชอบ

 คณะกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิได้แตง่ตั �งคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการเพื�อปฏิบตัหิน้าที�
ตามกฎหมายและดแูลรับผิดชอบ พิจารณากลั�นกรอง และกํากบัดแูลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที�สําคญัด้านตา่ง ๆ 
ของ อพวช.  โดยมีกรรมการ อพวช. ร่วมเป็นประธานและกรรมการ ดงันี �

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการและรายงานการปฏิบัต ิ                       
ตามอํานาจหน้าที�ที�กําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและระเบียบที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งการดําเนินการตามที�                   
คณะกรรมการ อพวช. มอบหมาย

     คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์มีหน้าที�ความรับผิดชอบตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัแิรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 ดงันี �
1)  พิจารณาให้ความเห็นเกี�ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและ

พฒันาการแรงงานสมัพนัธ์ 
2)  หาทางปรองดองและระงบัข้อขดัแย้งในรัฐวิสาหกิจนั �น 
3)  พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบงัคบั ในการทํางานอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่นายจ้าง ลกูจ้างและรัฐวิสาหกิจนั �น
4)  ปรึกษาหารือเพื�อแก้ปัญหาตามคําร้องทกุข์ของลกูจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถงึการร้องทกุข์ที�เกี�ยวกบัการลงโทษทางวินยั
5)  ปรึกษาหารือเพื�อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

1) ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม
2) กําหนดกลยทุธ์ เปา้หมาย และแผนการดําเนินงานด้านการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ระบบการควบคมุภายในและความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม
3) กํากบัดแูลการดําเนินงานขององค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาตใิห้เป็นไปตามหลกัการและแนวทางการกํากบั

ดแูลกิจการที�ดีในรัฐวิสาหกิจ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  (จัดประชุม 7 ครั�ง)

1) นางสวุรรณี  คํามั�น  
    (กนัยายน – 18 ธนัวาคม 2560)        ประธานกรรมการ 1/1

2) นายชาตชิาย  โรจนรัตนางกรู  
    (เริ�ม 1 กมุภาพนัธ์ – 30 กนัยายน 2561) ประธานกรรมการ 6/6

3) นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์           กรรมการ 6/7

4) นางตติยา  ใจบุญ               กรรมการ 5/7

5) นายธวชัชยั  กิจรัตนะกลุ      
    (เริ�ม 1 กมุภาพนัธ์ – 30 กนัยายน 2561) กรรมการ 6/6

2. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ�  (จัดประชุม 3 ครั�ง)

ผู้ อํานวยการ อพวช.       ประธานกรรมการ 3/3

3. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม

 (จัดประชุม 1 ครั�ง)

นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลศิ          ประธานอนกุรรมการ 1/1
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หน�าที่และความรับผิดชอบ

หน�าที่และความรับผิดชอบ

1) กลั�นกรองร่างแผนการดําเนินงานประจําปีของผู้ อํานวยการ และนําเสนอคณะกรรมการ อพวช. พิจารณาให้ความเหน็ชอบ
2) กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้อํานวยการ อพวช. และนําเสนอคณะกรรมการ อพวช. พิจารณา

ให้ความเหน็ชอบ
3) ประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้อํานวยการตามสญัญาจ้าง และรายงานผลการพิจารณาตอ่คณะกรรมการ อพวช.
4) ดําเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการ อพวช. มอบหมาย

1. กําหนดกรอบรายละเอียดและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ นําเสนอคณะกรรมการ อพวช. พิจารณาให้ความ
เหน็ชอบ

2. กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตังิานที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินโครงการ
3. แตง่ตั �งหรือถอดถอนประธานกรรมการโครงการ
4. พิจารณากําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนหรือเงินอื�น รวมถึงการสงเคราะห์และสวสัดิการของเจ้าหน้าที� และนําเสนอ             

คณะกรรมการ อพวช. พิจารณาให้ความเหน็ชอบ
5. ควบคมุ ดแูลทรัพย์สนิและเงินทนุการพฒันาธรุกิจของโครงการ
6. รายงานผลการดําเนินงานประจําปีและขออนมุตักิารจดัสรรผลกําไรสทุธิของโครงการตอ่คณะกรรมการ อพวช.
7. แตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ

4) ตดิตามผลการดําเนินงานและการรายงานการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและรายงานการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ขององค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและให้          
เปิดเผยการดําเนินงานไว้ในรายงานประจําปี

5) แตง่ตั �งคณะทํางานเพื�อปฏิบตังิานตามอํานาจหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง
6) ดําเนินการอื�นใดตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ และประสาน

งานกบัคณะทํางานด้านตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อง

4. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู�อํานวยการ อพวช.  (จัดประชุม 5 ครั�ง)

1.รศ.ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์   ประธานกรรมการ 5/5

2. นางตตยิา  ใจบญุ                        อนุกรรมการ 5/5

3. นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ           อนุกรรมการ 4/5

6. คณะอนุกรรมการเตร�ยมความพร�อมการเป�ดให�บร�การพ�พ�ธภัณฑ�พระรามเก�า  (จัดประชุม 1 ครั�ง)

1. นายอภิสทิธิ�  ไลส่ตัรูไกล  ประธานกรรมการ 1/1

2. นายพงศ์สขุ  หิรัญพฤกษ์    อนุกรรมการ 1/1

3. ผศ. รวิน  ระวิวงศ์           อนุกรรมการ 1/1

5. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ  (จัดประชุม 1 ครั�ง)

ผู้ อํานวยการ อพวช.       ประธานกรรมการ 1/1
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1) จดัทําแผนการเปิดให้บริการพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า โดยครอบคลมุทั �งด้านการจดักิจกรรม การให้บริการผู้เข้าชม การตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์ อตัรากําลงั ตลอดจนการบริหารจดัการตา่ง ๆ เพื�อนําเสนอตอ่คณะกรรมการ อพวช.
2) กํากบัดแูลการดําเนินงานให้เป็นได้ตามแผนที�วางไว้
3) รายงานความก้าวหน้าให้การดําเนินงานตอ่คณะกรรมการ อพวช. เป็นระยะตามความเหมาะสม
4) แตง่ตั �งคณะทํางานเพื�อปฏิบตังิานตามที�มอบหมาย

การกําหนดค�าตอบแทนและผลประโยชน�ของคณะกรรมการ อพวช.

1. เบี้ยประชุมและค�าตอบแทน

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 2 กรกฎาคม 2556  เห็นชอบการปรับปรุงอตัราคา่ตอบแทนและเบี �ยประชมุกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติได้รับคา่ตอบแทน 2 สว่น ได้แก่ เบี �ยประชมุกรรมการ         
รายครั �ง และคา่ตอบแทนรายเดือนตามสดัสว่นระยะเวลาที�กรรมการอยูใ่นตําแหนง่ โดยมีผลตั �งแตว่นัที� 1 สงิหาคม 2556 เป็นต้นไป 
นอกจากนี � กรรมการจะได้รับเบี �ยประชมุในคณะกรรมการชดุยอ่ยได้ไมเ่กินหนึ�งครั �งตอ่เดือนตอ่คณะ และไมเ่กินสองคณะตอ่เดือน 
ในอตัรา ดงันี �

1.1 เบี �ยประชุม  (รายครั �ง เฉพาะครั �งที�เข้าร่วมประชมุ ไมเ่กินหนึ�งครั �งตอ่เดือน)
  - ประธานกรรมการ อตัรา 10,000 บาทตอ่ครั �งตอ่เดือน
  - กรรมการ             อตัรา  8,000  บาทตอ่ครั �งตอ่เดือน
        โดยประธานกรรมการได้มากกวา่ในอตัราร้อยละ 25 ของเบี �ยประชมุกรรมการ

1.2 ค่าตอบแทน (รายเดือน) 

   - ประธานกรรมการ อตัรา 16,000 บาทตอ่เดือน (ได้รับเป็นสองเทา่ของกรรมการ)
   - กรรมการ             อตัรา  8,000  บาทตอ่เดือน (เทา่กบัเบี �ยประชมุกรรมการ)

  ตารางแสดงอัตราค�าตอบแทนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ อพวช.

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย�อย

    คา่ตอบแทน รายเดือน
 ไมเ่กิน  (บาท : คน : เดือน)

เบี �ยประชมุ รายครั �ง
ไมเ่กิน  (บาท : คน : ครั �ง)

เบี �ยประชมุ รายครั �ง
ไมเ่กินสองคณะตอ่เดือน  (บาท/คน/ครั �ง)

  ประธาน  กรรมการ   ประธาน  กรรมการ ประธาน กรรมการ บุคคลภายนอก

  16,000 8,000   10,000 8,000  10,000 8,000 3,000

2. โบนัสตามผลการดําเนินงานประจําป�บัญชี

 ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจที�สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดคา่ตอบแทนที�เป็น
ตวัเงินในแตล่ะตามระดบัผลการประเมินการดําเนินงาน ซึ�งกรรมการ
ได้รับเงินโบนัสจากผลการประเมินการดําเนินงาน ปีบัญชี 2559                       
ที�ระดบัคะแนน 3.4509  ซึ�งกรรมการ อพวช. จะได้รับโบนสัในอตัราไมเ่กิน  
5,000 บาทตอ่คน  โดยประธานกรรมการจะได้รับมากกวา่ในอตัราร้อย
ละ 25 ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคํานวณที�สํานกังานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงักําหนด ซึ�งกรรมการที�ขาดการ
ประชมุเกิน 3-6 ครั �ง จะได้รับโบนสัลดลงร้อยละ 25  กรณีขาดประชมุ
เกิน 6-9 ครั �ง จา่ยโบนสัลดลงร้อยละ 50  และกรณีขาดประชมุเกิน 9 
ครั �งขึ �นไป จา่ยโบนสัลดลงร้อยละ 75
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หน�วย : บาท

คณะกรรมการ เบี้ยประชุม ค�าตอบแทน เง�นโบนัส รวม

คณะ
กรรมการ

คณะ
อนุกรรมการ

  (ป� 2560)

รศ. นพ. สรนิต  ศิลธรรม     110,000 -     192,000 12,500     314,500 

นพ. ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ       72,000       42,000       96,000  -     210,000 

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์       80,000  -     192,000 10,000     282,000 

นางตติยา  ใจบุญ       72,000       40,000     192,000 10,000     314,000 

รศ. ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์       96,000       50,000       96,000 7,500     249,500 

นางสุวรรณี  คํามั่น         8,000  -       46,929 10,000       64,929 

นายดสุติ  เขมะศกัดิ�ชยั         8,000  -       19,871 7,500       35,371 

รศ. นพ. กําจร  ตติยกวี       96,000  -       96,000 10,000     202,000 

นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล        72,000  -     132,129  -     204,129 

นายชาตชิาย  โรจนรัตนางกรู       64,000  -     148,129  -     212,129 

นายอภิสทิธิ�  ไลส่ตัรูไกล       72,000       10,000       68,129  -     150,129 

นายพงศ์สุข  หิรัญพฤกษ์       64,000         8,000       76,129  -     148,129 

ผศ. ดร. รวิน  ระวิวงศ์        96,000       38,000       95,484  -     229,484 

             รวม     910,000     188,000 1,450,800 67,500   2,616,300 

ตารางสรุปเบี้ยประชุม ค�าตอบแทนและโบนัส ของกรรมการ (รายบุคคล) ในป�บัญชี 2561
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การบริหารความขัดแย�งทางผลประโยชน�

 เพื�อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมิให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทบัซ้อนขึ �นในองค์การ ทั �งระหวา่งผู้ปฏิบตังิาน
กบัองค์การ และผู้ปฏิบตัิงานกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอกองค์การ รวมทั �งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งองค์การกบั            
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอกองค์การ คณะกรรมการ อพวช. จงึให้ความเหน็ชอบกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานของบคุลากร
ในองค์การ ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้างและอาสาสมคัร ตามหลกัการและ แนวทางการกํากบัดแูลที�ดีใน
รัฐวิสาหกิจอยา่งเป็นระบบ มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  เพื�อชว่ยกํากบัดแูล ตดิตาม และสอบทานการปฏิบตัิ
งาน มีการกําหนดมาตรการหรือบทลงโทษผู้กระทําผิด  เพื�อให้บคุลากรยดึถือและปฏิบตัติามหลกัการและแนวทางดงักลา่วโดย
เคร่งครัด  ซึ�งหลกัการและแนวทางดงักลา่วได้กําหนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินงานขององค์การ  รวมทั �ง
กําหนดแบบแสดงการเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ อพวช.  ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจได้วา่องค์การจะพฒันา
ระบบการบริหารจดัการให้ทนัสมยั มีคณุธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นที�นา่เชื�อถือ สอดคล้องตามแนวทางมาตรฐาน
สากล

 คณะกรรมการตรวจสอบ และหนว่ยงานตรวจสอบภายในขององค์การ จะทําหน้าที�สอบทานและกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน 
พร้อมสรุปรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การ เสนอคณะกรรมการ อพวช. เป็นประจํา ซึ�งในปีงบประมาณ 2561 
ไมพ่บวา่มีปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�อาจนําไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ในการดําเนินงาน
และกระบวนการจดัซื �อจดัจ้างแตป่ระการใด

 คณะกรรมการตรวจสอบ และหนว่ยงานตรวจสอบภายในขององค์การ จะทําหน้าที�สอบทานและกํากบัดแูลการปฏิบตัิ
งาน พร้อมสรุปรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การ เสนอคณะกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ
เป็นประจํา ซึ�งในปีงบประมาณ 2561 ไมพ่บวา่มีปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�อาจนําไปสูก่าร
ถ่ายเทผลประโยชน์ในดําเนินงานและกระบวนการจดัซื �อจดัจ้างเกิดขึ �นแตป่ระการใด

กิจกรรมส�งเสริมและพัฒนาความรู�ความสามารถคณะกรรมการ อพวช.

1. การประเมินตนเอง

 คณะกรรมการ อพวช. ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานในหน้าที�กรรมการตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการกํากบั
ดแูลที�ดีในรัฐวิสาหกิจเป็นประจําทกุปี สาํหรับปี 2561  คณะกรรมการ อพวช. ได้มีการพิจารณาทบทวนแบบประเมินและประเมิน
ตนเองเชน่ปีที�ผา่นมา โดยใช้แบบประเมินรวม 2 แบบ เชน่ปีที�ผา่นมา ประกอบด้วย

  1) แบบประเมินกรรมการ (รายบคุคล)

 2) แบประเมินคณะกรรมการ (ทั �งคณะ)

 ผลการประเมินการปฏิบตังิานในหน้าที�ของกรรมการรายบคุคลมีระดบัผลคะแนนรวมเฉลี�ยร้อยละ 88.80 อยูใ่นระดบั
ที�มีประสทิธิภาพดีเชน่ปีที�ผา่นมา สว่นผลการปฏิบตังิานในหน้าที�ของคณะกรรมการทั �งคณะมีผลคะแนนรวมเฉลี�ยร้อยละ 96.33  
อยูใ่นเกณฑ์ที�มีประสทิธิภาพดีเยี�ยมเชน่ปีที�ผา่นมา ทั �งนี � คณะกรรมการ อพวช. ได้รับทราบผลการประเมินและร่วมกนัพิจารณา
ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ รวมทั �งแนวทางการปฏิบตังิานในหน้าที�ของคณะกรรมการในหวัข้อที�มีคะแนนตํ�าสดุ เพื�อปรับปรุง
การปฏิบตังิานในปีตอ่ไป

2. การพัฒนาความรู�ความสามารถ

 ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการ อพวช. ได้เข้าร่วมกิจกรรมศกึษาดงูานและฝึกอบรม เพื�อสง่เสริมและพฒันา
ความรู้ความสามารถที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานในหน้าที�ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ �น โดยมีกิจกรรมที�
สําคญัๆ ดงันี �

1) การเข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน   5 หลกัสตูร
2) การสมัมนา  จํานวน 3 ครั �ง
3) การเยี�ยมชม/ดงูาน  จํานวน  6 แหง่



องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ 
25รายงานประจําปี 2561

ตารางสรุปการเป�ดเผยข�อมูลหลักทรัพย� (หุ�น) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของ อพวช.
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ( Connected Transaction ) ประจําป�งบประมาณ 2561

คณะกรรมการ
นิติบุคคล

ที่มีความเกี่ยวข�อง
การถือครอง

หลักทรัพย� (หุ�น)
ตําแหน�งในองค�กรอื่น

กรรมการรัฐว�สาหกิจ ผู�บร�หาร

รศ. นพ. สรนิต  ศิลธรรม - - - 1

นพ.ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ - - - 1

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ - - 2 -

นางตติยา  ใจบุญ - - - 1

รศ.ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ - - - 1

นางสุวรรณี  คํามั่น - - - -

นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย - - - -

รศ. นพ. กําจร  ตติยกวี - - - -

นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล  - - - -

นายชาติชาย  โรจนรัตนางกูร - - - -

นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล 1 -

นายพงศ์สุข  หิรัญพฤกษ์ - 1

ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงศ์ - -



 National Science Museum
ANNUAL REPORT 201826

ส�วนท่ี 3
ประวัติและ
การพัฒนาองค�กร

ประวัติความเป�นมา
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ส�วนท่ี 3
ประวัติและ
การพัฒนาองค�กร

 องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
เป็นรัฐวิสาหกิจสงักดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดั
ตั �งขึ �นเมื�อวนัที� 30 มกราคม 2538 ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั �ง
องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการดําเนินงาน ดงันี �

1.  ดําเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงาน                     
สิ�งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื�อให้         
ความรู้และความบนัเทิงแก่ประชาชน

2.  ดําเนินการรวบรวมวตัถ ุจําแนกประเภทวตัถ ุจดัทํา บนัทกึ
หลักฐานและสงวนรักษาผลงานสิ� งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื�อประโยชน์ในการศกึษา 
วิจยัความก้าวหน้าทางวิชาการ

3.  ดําเนินการสง่เสริมการวิจยั การให้บริการทางวิชาการ และ
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน

4.  จดันิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั �ง
กิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.  เ ป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี�ยวกับ
พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการที�
เกี�ยวเนื�องแก่หนว่ยงานของรัฐและเอกชน

6.  ร่วมมือกบัองค์กรอื�นทั �งในและตา่งประเทศ เพื�อประโยชน์
ในด้านการพฒันาพิพิธภณัฑ์

7.  ดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื�นที� เกี�ยวเนื�องกับกิจการ
พิพิธภณัฑ์

 ปัจจบุนั อพวช. เปิดให้บริการเข้าชม 3 พิพิธภณัฑ์           
ณ ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ
พิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประวัติความเป�นมา
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 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์               
มหาราชินี เป็นพิพิธภณัฑ์แหง่แรกของ อพวช. เปิดให้บริการตั �งแตปี่ 2543 
ซึ�งได้มีการปรับปรุงนิทรรศการมาเป็นระยะ ๆ ปัจจุบันมีการจัดแสดง
นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ บนพื �นที� 12,000 ตารางเมตร โดยเป็น
นิทรรศการที�เน้นการสื�อความหมายระหวา่งผู้ เข้าชมและนิทรรศการโดยให้
ผู้ เข้าชมมีปฏิสมัพนัธ์กบัชดุนิทรรศการในรูปแบบที�สามารถค้นพบ ทดลอง 
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื�อที� มีความหลากหลาย ทั �ง ชิ �นงาน
วิทยาศาสตร์ สื�อผสมแผน่ภาพ ประกอบคําอธิบาย และวตัถตุวัอยา่งรูปแบบ
ต่างๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ดงันี �

1. เทคโนโลยีภมิูปัญญาไทย
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
4. วิทยาศาสตร์พื �นฐาน และพลงังาน
5. ประวตัคิวามเป็นมาของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6. นิทรรศการไฟฟา้ไทย
7. กิจกรรม Enjoy Maker Space 
8. โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Dome) 

พ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร� พ�พ�ธภัณฑ�ธรรมชาติว�ทยา
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 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หรือ “อาคาร
ธรรมชาตวิิทยา บญุสง่ เลขะกลุ” เป็นพิพิธภณัฑ์แหง่ที� 
2    ของ อพวช. ซึ�งเป็นแหลง่รวบรวมข้อมลูและจดัแสดง
นิทรรศการทางธรรมชาตวิิทยาที�สมบรูณ์แบบที�สดุแหง่
แรกของไทย บนเนื �อที�กวา่ 1,100 ตารางเมตร 

 โดยจดัแสดงนิทรรศการเกี�ยวกบัประวตัิทาง
ธรรมชาตวิิทยา นบัตั �งแตก่ารกําเนิดโลก สิ�งมีชีวิตที�ต้อง
อาศยัการวิวฒันาการผา่นชว่งเวลาอนัยาวนาน จนถงึ
ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย อีกทั �งมีการ             
จัดแสดงตวัอย่างสตัว์สตฟัฟ์ เขาสตัว์ที�ค้นพบทั �งใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ เชน่ เนื �อสมนั ละมั�ง กวางป่า 
ววัแดง กระทิง ควายป่า และแอนตโิลป ฯลฯ ซึ�งได้รับ
การอุทิศจากทายาทของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล          
เพื�อให้ใช้ในการจดัแสดงและเป็นสมบตัขิองชาตสิบืไป

พ�พ�ธภัณฑ�ธรรมชาติว�ทยา
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พ�พ�ธภัณฑ�เทคโนโลยีสารสนเทศ

 พิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี � มีพื �นที�จดัแสดง
นิทรรศการรวมทั �งสิ �น 9,300 ตารางเมตร โดยนําเสนอเนื �อหาสาระ
ในรูปแบบที�สนกุสนานผ่านสื�อหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 
ชิ �นงานนิทรรศการที�สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัสทดลอง                   
ด้วยตนเองกวา่ 50 ชิ �น วตัถตุวัอยา่ง อาทิ อปุกรณ์และเครื�องมือที�
มนุษย์พัฒนาขึ �น ใช้อํานวยความสะดวกในการติดต่อสื�อสาร
ระหว่างกันในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนการนําเสนอในรูปของ
ภาพยนตร์ วีดีโอ ที�มีเนื �อหาสาระ อธิบายหลกัการทํางานของ
เทคโนโลยีตา่ง ๆ ที�น่าสนใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถ           
นําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้เป็นอย่างดี นิทรรศการหลกั
ของพิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย เทคโนโลยีการ
สื�อสารยคุก่อนประวตัศิาสตร์ เทคโนโลยีสื�อสารยคุใหม ่เทคโนโลยี
การคํานวณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกบั
การพฒันาคณุภาพชีวิต

จัตุรัสว�ทยาศาสตร�
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พ�พ�ธภัณฑ�เทคโนโลยีสารสนเทศ จัตุรัสว�ทยาศาสตร�

 อพวช. ได้ให้บริการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตั �งอยู ่ ณ บริเวณชั �น 4 และ        
ชั �น 5 ของอาคารจตัรัุสจามจรีุ ถนนพระราม 4 “จตัรัุสวิทยาศาสตร์ 
อพวช.” นําเสนอนิทรรศการ กิจกรรม และชิ �นงานวิทยาศาสตร์แบบ 
Interactive ที�ผู้ชมสามารถทดลอง สมัผสั เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ�งมีทั �ง

สวนสนุกวิทยาศาสตร์ สนามเด็กเล่นเพื�อกระตุ้นการเรียนรู้ของ
เดก็วยั 3-8 ปี กิจกรรม Maker Space ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการบทเรียนในความมืด 
(Dialogue In The Dark)
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เป�นแหล�งเรียนรู�ตลอดชีวิตชั้นนําในอาเซียน 
ด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม

“ส�งเสริมการเรียนรู� สร�างแรงบันดาลใจ เสริมสร�างความคิด
สร�างสรรค� และความตระหนักด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี                

และนวัตกรรม” ด�วยการ

1. พัฒนาและให�บริการนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู�ผ�าน
พิพิธภัณฑ� แหล�งเรียนรู�และช�องทางการเรียนรู�รูปแบบต�าง ๆ

2. ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย�าง ด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี 
และธรรมชาติวิทยา

3. วจัิย พฒันา และเผยแพร�องค�ความรู�ด�านการสือ่สารทางวทิยาศาสตร�
4. พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับ

กิจการพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�

1. ประชาชนไทยในทกุวัย ในทกุพ้ืนทีส่ามารถเข�าถงึการเรยีน
รู�ที่จะสร�างแรงบันดาลใจและ ความคิดสร�างสรรค�ด�าน
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2. บริการแหล�งเรยีนรู�ตลอดชีวติด�านวิทยาศาสตร�ทีมี่คณุภาพ 
เช่ือถอืได� และมีมาตรฐานระดบัสากล

3. บริหารองค�กรและงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ

Nature and Science Appreciation 
 รักวิทยาศาสตร�และใส�ใจธรรมชาติ

Service Mind
มีใจบริการ

Manage Professionally
บริหารจัดการอย�างมืออาชีพ

ว�สัยทัศน � (Vision) ค�านิยม (Value)

เป�าประสงค� (corporate Goals)

พันธกิจ (Mission)   

กลยุทธ� 1 
สานพลงัความร�วมมือ กบัสถาบนัการศกึษา สือ่มวลชน ชุมชน และ
ประชาคมวิทยาศาสตร�

กลยุทธ� 2 
การพัฒนาการสื่อสารผ�านเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ� 3 
ส�งเสรมิความคดิสร�างสรรค� นวตักรรม และอาชีพวทิยาศาสตร�
ตามเป�าหมายการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ

กลยุทธ� 4 
เร�งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ�ขนาดใหญ�

กลยุทธ� 5 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร� เพ่ือสร�าง
องค�ความรู�เช่ือมโยงกบัโลกอาชพีในอนาคต และเตรยีมสงัคมให�
พร�อม รับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ�มเป�าหมายทุกช�วงวัย

กลยุทธ� 6 
ส�งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร�รุ�นใหม�                    
เพื่อรองรับความต�องการของประเทศ

กลยุทธ� 10
ปรับปรุงโครงสร�าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการกํากับที่
ดีภายในองค�กร

กลยุทธ� 11 
แสวงหาความร�วมมือเพือ่สนับสนุนการพฒันาโครงสร�างพ้ืนฐาน
ที่จําเป�นจากหน�วยงานภายนอก

ยุทธศาสตร� 

กลยุทธ� 7  
ส�งเสริมให�ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุน
นิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร

กลยุทธ� 8 
จัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ�เชิงรุก ควบคู�กับการ
ทบทวนอัตลักษณ�ของ อพวช. ให�ชัดเจน

กลยุทธ� 9 
พัฒนาธุรกิจใหม�จากการใช�ประโยชน�เชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร�ที่ 1  ขยายบริการการเรียนรู�สู�ทุกช�วงวัยและทุกพื้นที่

ยุทธศาสตร�ที่ 2 สร�างสรรค�องค�ความรู�และพฒันานวตักรรมการสือ่สารทางวทิยาศาสตร�           

ยุทธศาสตร�ที่ 3   เสริมสร�างโอกาสทางธุรกิจ

ยุทธศาสตร�ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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โครงสร�างองค�กร

พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�

สํานักพัฒนาความ
ตระหนักด�านวิทยาศาสตร�

พิพิธภัณฑ�
ธรรมชาติวิทยา

สํานักบริหาร

พิพิธภัณฑ�เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด

สํานัก
ยุทธศาสตร�และแผน

สํานักโครงการพิเศษ

กองนิทรรศการ 
วิทยาศาสตร� 

กองนิทรรศการ 
วิทยาศาสตร� 

กองการสื่อสาร
 วิทยาศาสตร�

กองกลาง

กองนิทรรศการ
 ธรรมชาติวิทยา

กองแผนงาน

กองประสาน
 งานโครงการ

กองบุคลากร กองการสถานที่

กองวิชาการ
วิทยาศาสตร�

กองคาราวาน
 วิทยาศาสตร�

กองการเงนิ
 และบญัชี

กองวิชาการ
ธรรมชาติวิทยา

กองติดตามและ
 ประเมินผล

กองพัฒนาและ
 ผลตินิทรรศการ

กองวัสดุอุเทศ
 วิทยาศาสตร�

กองพัฒนา
 กิจกรรม

กองการพัสดุ

กองวัสดุอุเทศ
 ธรรมชาติวิทยา

โครงการจัตุรัส
 วิทยาศาสตร�

กองนิทรรศการ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวชิาการ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวสัดอุเุทศ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองการตลาด
 และบริการ

กองพัฒนา
 ธุรกจิและระดมทนุ กองประชาสัมพันธ�

คณะกรรมการ
อพวช.

ผู�อํานวยการ อพวช.

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน�วยงานตรวจสอบภายใน

รองผู�อํานวยการ 
อพวช.

รองผู�อํานวยการ 
อพวช.

รองผู�อํานวยการ 
อพวช.

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร



อัตรากําลัง
 ในปีงบประมาณ 2561 อพวช. มีพนกังานทั �งสิ �น 148 
อัตรา ซึ�งนับเป็นอัตรากําลงัที�ค่อนข้างจํากัด ไม่สอดรับกับ
ภารกิจ บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของ อพวช. ที�มุง่มั�น
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ ไปสูท่กุภมิูภาคของประเทศ ดงันั �น อพวช. จงึได้

จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื�อให้บรรลุตาม                
เป้าหมายที�วางไว้ โดยการจดัจ้างลกูจ้างรายปีและรับสมคัร
อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ�งจะช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาด้วย โดย 
อพวช. ได้จดัหาอาสาสมคัรชว่ยปฏิบตังิานประมาณ 270 คน 

พนักงาน 148 คน

อาสาสมัคร 270 คน 

49%

27%

24%

ลูกจ�าง 135 คน

51%

2%
10%

37%

ระดับปร�ญญาเอก 14 คน

ระดับปร�ญญาตร� 76 คน ต่ำกว�าปร�ญญาตร� 3 คน

ระดับปร�ญญาโท 55 คน

43%

5%

52%

ผู�บร�หารระดับสูง 7 ตำแหน�ง

กลุ�มสนับสนุน 64 ตำแหน�ง

กลุ�มว�ชากร 75 ตำแหน�ง

ต่ำกว�า 30 ป� 8 คน

41-50 ป� 60 คน มากกว�า 50 ป� 23 คน

30-40 ป� 59 คน

41%

14% 5%

40%

จาํนวนอตัรากาํลังจาํแนกตามประเภทบุคลากร จาํนวนพนกังานจําแนกตามกลุ�มตาํแหน�ง

จาํนวนพนกังานจาํแนกตามระดบัการศกึษา จาํนวนพนกังานจําแนกตามอายุ
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การบร�หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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การพฒันาทรพัยากรบุคคล
 ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ                
ขบัเคลื�อนภารกิจขององค์กร ให้บรรลเุปา้หมาย ศกัยภาพของ
บุคลากรจึงเป็นตัวบ่งชี �ความสําเร็จในการดําเนินงานของ
องค์กร บคุลากรที�มีความรู้ ความสามารถ มีคณุธรรม จริยธรรม 
สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ยอ่มนําพาองค์กร
ให้บรรลเุปา้หมายที�ได้วางไว้ ดงันั �น การพฒันาบคุลากรให้มี
ศกัยภาพ จึงเป็นปัจจยัสําคญัยิ�งของการพฒันาองค์กรอย่าง
ยั�งยืน

 อพวช. ได้ดําเนินการพฒันาทรัพยากรบคุคลโดยการ
สํารวจและวิเคราะห์ความจําเป็นในการพฒันา/ฝึกอบรมทั �ง
ภายใน และภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนการสมัมนาต่าง ๆ 
ดงันี �

1. อบรมเชิงปฏิบตักิาร เรื�อง “การสื�อสารอยา่งมีประสทิธิภาพ 
(Effective Communication Skills)” 

2. อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง “การปฐมนิเทศพนกังานและ
ลกูจ้างที�ได้รับการบรรจใุหม”่ 

3. อบรม เรื�อง “ฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจําปี 
2561” 

4.  อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง “ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest)” 

5.  อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง “พฒันาตน พฒันางาน องค์การ
ก้าวหน้า” 

6.  อบรม เรื�อง “การพฒันาระบบบริหารความเสี�ยงเพื�อสร้าง
มลูคา่เพิ�มองค์กร และความเสี�ยงด้านทจุริต คอร์รัปชั�น” 

7.  อบรม เรื�อง “การสร้างแบรนด์พิพิธภณัฑ์ (Museum Branding)” 

8.  อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง “ความสําคญัของการควบคมุ
ภายใน และการจดัทําแบบ ปย.1 และ ปย. 2” 

9.  อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง “การจดัทําคูมื่อการปฏิบตังิาน” 
10. อบรม เรื�อง “คณุธรรม จริยธรรมกบัการพฒันาองค์กร” 
11. อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง “ข้อตกลงระดบัการให้บริการ 

(Service Level Agreement : SLA)” 
12. อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง “วิ�งได้ ไมใ่ชแ่คไ่ด้วิ�ง” 
13. อบรมและศึกษาดงูาน เรื�อง “เศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

พฒันาอยา่งยั�งยืน” 
14. อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง “การบริหารยทุธศาสตร์ให้เกิด

ผลสมัฤทธิ�” 
15. อบรม เรื�อง “การพฒันาระบบบริหารความเสี�ยงเพื�อสร้าง

มลูคา่เพิ�มองค์กร ครั �งที� 2” 
16. อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง “การกํากบัดแูลกิจการที�ดี” 
17. อบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง “ทบทวนแผนวิสาหกิจ อพวช. 

ฉบบัที� 5 (พ.ศ.2560 – 2564) และการบริหารยทุธศาสตร์
ให้เกิดผลสมัฤทธิ�” 

18. อบรมเชิงปฏิบตักิาร เรื�อง “การจดัทําแผนแมบ่ทการวางผงั
บริเวณ ของ อพวช.” 

19. สมัมนาเรื�อง สตัว์ป่าเมืองไทย ครั �งที� 38 ระหวา่งวนัที� 14-15 
ธนัวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

20. สมัมนางาน SIGGRAPH Asia 2017 ครั �งที� 10 ตั �งแตว่นัที� 
27 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศนูย์ประชมุไบเทค

21. โครงการเสริมสร้างความรู้และพฒันาศกัยภาพของอาสา
สมคัร วท. ป้องกนัและเฝา้ระวงัการทจุริต ภายใต้หวัข้อ 
“กระทรวงวิทยาศาสตร์”
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ส�วนท่ี 4 
ผลการดําเนินงาน

ป�งบประมาณ 2561

โครงการพ�พ�ธภัณฑ�พระรามเก�า
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 โครงการพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า มุง่สร้างความเข้าใจ
ทั �งในด้านวิทยาศาสตร์ และสงัคมวฒันธรรม ผา่นมมุมองเชิง
นิเวศวิทยา ซึ�งผู้ เข้าชมจะได้เรียนรู้มมุมองเชิงนิเวศอย่างเป็น
องค์รวมวา่ โลก สิ�งมีชีวิต และมนษุย์มีจดุกําเนิดเกี�ยวข้องกนั
อย่างไร สิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกสมัพันธ์กัน
อยา่งไร ทําความเข้าใจในหลกัคดิและกระบวนการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชฯ ที�ทรงใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยทรงนําความเข้าใจในภมิู
สงัคม มาศกึษา ทดลอง แก้ปัญหาและพระราชทานแนวทาง
การพฒันา ดนิ นํ �า และผืนป่าอยา่งยั�งยืนแก่พสกนิกรชาวไทย 
จนปรากฏเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ่
เนื�องจากพระองค์ทรงมีระบบการคดิเชิงนิเวศ การคดิแบบองค์
รวม บนพื �นฐานของวิทยาศาสตร์และภมิูสงัคม หากเราตาม
รอยวิธีการเรียนรู้ และวิธีการคิดเชิงนิเวศ ก็จะมองเห็นต้นตอ
ปัญหา และสังเคราะห์แนวทางแก้ไขที�เหมาะสม ยั�งยืน 
สอดคล้องกับวิถีของธรรมชาติได้โดยมีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที� 9 ทรงเป็นต้นแบบ โดยมีกําหนดเปิดให้
บริการเดือนมิถนุายน 2562 

ความก้าวหน้าของการดําเนินงานก่อสร้างอาคารและชิ �นงาน
นิทรรศการพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า โดยสรุปได้ดงันี �

1. งานก�อสร�างอาคาร 

 การก่อสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า เริ�มดําเนิน
การก่อสร้างตั �งแตเ่ดือน พฤศจิกายน 2558  ในปีงบประมาณ 
2561 ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารโดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 
98.99 ของแผนงาน

2. งานก�อสร�างชิ้นงาน

 การก่อสร้างนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า                
เ ริ� ม ดํา เ นินการ ก่อส ร้างตั �งแต่ เ ดือน สิ งหาคม 2558                                     
ในปีงบประมาณ 2561 มีความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
นิทรรศการร้อยละ 87.15 ของแผนงาน

โครงการพ�พ�ธภัณฑ�พระรามเก�า
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 โครงการศนูย์นวตักรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)  
เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรมของไทย 
และของโลก ที�เหมาะสมกบัผู้ เข้าชมทกุเพศ ทกุระดบัการศกึษา 
และทุกระดับอายุ เป็นสถานที�แลกเปลี�ยนความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ด้านการวิจยัพฒันาเทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์ นวตักรรม กบับคุลากร นกัวิจยั ผู้ประกอบการ หนว่ย
งานตา่ง ๆ  ทั �งภาครัฐและเอกชน  เพื�อเป็นแหลง่สง่เสริม กระตุ้น 
สร้างแรงบนัดาลใจ สร้างจิตวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําไปสูก่ารประยกุต์ สร้างสรรค์
นวตักรรม หรือสิ�งประดษิฐ์ใหม ่ๆ ให้กบัประเทศ เป็นแหลง่ให้
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์แก่เยาวชน เกี�ยวกบั
อาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื�อค้นพบ
ตวัเอง และพิจารณาถึงการเลือกศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ �น             
อีกทั �งยังเป็นสถานที�สําหรับการแสดงผลงานวิจัย-พัฒนา 
ต้นแบบของนวตักรรมต่าง ๆ เพื�อให้ภาคเอกชนหรือภาครัฐ           
นําไปประยกุต์ใช้ พฒันาตอ่ยอด หรือนําสูก่ารประกอบการเชิง
ธรุกิจตอ่ไป จนก่อให้เกิดธรุกิจใหม ่ผู้ประกอบการรายใหม ่สร้าง
มลูคา่เพิ�ม สง่ผลดีตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การพาณิชย์ 

เพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและการแก้ไขปัญหาให้กบั
ประเทศไทยในอนาคต 

ผลการดําเนินงานที่ผ�านมาในป� 2561

 อพวช. ได้จดัประชมุคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน 
(TOR = Term of Reference) เพื�อพิจารณาร่างขอบเขตงาน
ของโครงการฯ ร่วมกบัผู้สงัเกตการณ์ตามข้อตกลงคณุธรรม 
และได้ดําเนินการ ประกาศเผยแพร่ขอบเขตงานจ้างเหมา
ก่อสร้างศนูย์นวตักรรมแหง่อนาคต และเอกสารประกวดราคาฯ 
รวมทั �งได้มีการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์               
โดย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ สาํหรับการประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างศนูย์นวตักรรมแห่งอนาคต ได้ดําเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัิ จดัทํารายงานผลพิจารณา พร้อมความเห็นชอบ
เสนอต่อผู้ อํานวยการพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ�งได้
บริษัทผู้ รับจ้างที�ชนะการประมูลแล้ว แต่เนื�องจากมีการขอ
อทุธรณ์ และให้ทบทวนผลประกวดราคาใหม่ของโครงการฯ         
จงึต้องชะลอกระบวนการจดัซื �อจดัจ้างออกไป ทั �งนี �ต้องรอผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ของกรมบญัชี
กลางจนถงึปัจจบุนั

กิจกรรมสําคัญประจําป�โครงการศูนย�นวัตกรรมแห�งอนาคต 
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 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ            
ซึ�งเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที�ยิ�งใหญ่ที�สดุ
ของปีและของประเทศมาอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อร่วมเทิดพระเกียรติ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแหง่นวตักรรมไทย โดยมีการ
จดัแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วย
งานทั �งภาครัฐและเอกชน ทั �งในและต่างประเทศเพื�อแสดง
ศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที�นําสมยั สามารถสร้าง
ความตื�นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์แก่สงัคมไทย โดยเป็นโอกาสที�ประชาชนและ
เยาวชนทั�วไปจะได้เข้าถงึข้อมลูความรู้ ได้รับประสบการณ์ และ
มีสว่นร่วมกบักิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที�สนกุสนาน 
ซึ�งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั �ง
คําถาม และนําไปสู่การเป็นผู้ รักการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ตลอดชีวิตและสามารถปรับตวัให้ทนักบัการเปลี�ยนแปลงของ
สงัคมโลกได้

 การจดังานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ
ประจําปี 2561 ภายใต้แนวคิดหลกั “จุดประกายความคิด 
พฒันาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี              
สูว่ิถีแหง่นวตักรรม” และร่วมเฉลมิฉลองวาระครบรอบ 150 ปี 
สริุยปุราคา ณ หว้ากอ ระหวา่งวนัที� 16 - 26 สงิหาคม 2561 ณ 
ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอิมแพค็ เมืองทองธานี มีหนว่ย
งานในประเทศทั �งภาครัฐ เอกชน สมาคมที�เกี�ยวข้องร่วมจดังาน
กวา่ 70 หนว่ยงาน และหนว่ยงานตา่งประเทศ 24 หนว่ยงาน 
จาก 10 ประเทศ มีผู้ เข้าชมงานตลอด 11 วนั รวม 1,088,237 คน 

  ในปี 2561 อพวช. จดังานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ระดบัภมิูภาค ระหว่างเดือนมิถนุายน – 
สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น 
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีประชาชนและเยาวชนในพื �นที�จงัหวดั         
ดังกล่าวและจังหวัดใกล้ เ คียงให้ความสนเข้าชมงาน                          
ร่วม 578,856 คน เพื�อเป็นการการกระจายโอกาสให้กบัเยาวชน
ทั �งประเทศได้พบประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที�หลากหลาย                 
ให้กบัเยาวชนในพื �นที�หา่งไกล

งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ ประจําป� 2561” 

กิจกรรมสําคัญประจําป�โครงการศูนย�นวัตกรรมแห�งอนาคต 
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 อพวช. ร่วมกบัหนว่ยงานพนัธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ 
มอบความสนุกสนานและความรู้  ในงาน “ถนนสาย
วิทยาศาสตร์” รับวนัเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด                 
“นกัวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สอดคล้อง
กบัคําขวญัวนัเดก็ “รู้คดิ รู้เทา่ทนั สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ระหวา่ง
วนัที� 11 - 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ เพื�อ 
เป็นการรําลกึถึงเหตกุารณ์ประวตัิศาสตร์ เมื�อครั �งที�พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที�  4) ได้เสด็จ
พระราชดําเนินทอดพระเนตรสริุยปุราคาเตม็ดวง ณ บ้านหว้ากอ 
ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ซึ�งพระองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้
ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่าจะเกิดปรากฎการณ์สริุยปราคาเต็มดวง           
ในวนัองัคาร ขั �น 1 คํ�า เดือน 11 ปีมะโรง สมัฤทธิศก จลุศกัราช 

1230 หรือตรงกบัวนัที� 18 สงิหาคม 2411 โดยจะเหน็เตม็ดวง
ที�บ้านหว้ากอ ซึ�งได้รับความร่วมมือจาก 17 หนว่ยงาน ในสงักดั 
3 กระทรวง ตั �งอยู่บนถนนโยธีและถนนพระรามที� 6 ได้แก่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ                    
สิ�งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจดั
กิจกรรมที�ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ผ่านกิจกรรมการทดลอง เล่นเกมต่าง ๆ ณ บริเวณโดยรอบ
พระบรมราชานสุาวรีย์ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที� 4 และบริเวณถนนโดยรอบอาคารปฏิบตัิการมาตร
วิทยา กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุตสาหกรรม                       
กรมทรัพยากรธรณี รวมทั �งภายในอาคารพระจอมเกล้า 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวม 100 กิจกรรมจาก 29 สถานี                       
มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกวา่ 25,746 คน

ถนนสายวิทยาศาสตร� รับวันเด็กแห�งชาติ ประจําป� 2561
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คาราวานวิทยาศาสตร� อพวช.

 อพวช. ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ�นทั �งภาครัฐและ
เอกชน อาทิ สถานศกึษา องค์การบริหารสว่นจงัหวดั ห้างสรรพ
สนิค้า จดัคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื�อขยายโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที�สนุกและสร้างสรรค์
จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที�หลากหลาย                       
ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื�อนที� เพื�อสร้างแรง
บนัดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กบัเยาวชน สูก่ารตอ่ยอดพฒันา
เทคโนโลยี นวตักรรมให้กบัประเทศ โดยแบง่ออกเป็น 2 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที� 1 ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2560 – กมุภาพนัธ์ 
2561 และระยะที� 2 ตั �งแตเ่ดือนมิถนุายน – กนัยายน 2561       
รวม 12 จงัหวดั

 โดยระยะที� 1 เริ�มที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ระหว่างวนัที�          
7 - 10 พฤศจิกายน 2560, โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จงัหวดั
ยโสธร ระหวา่งวนัที� 14 - 17 พฤศจิกายน 2560,  มหาวิทยาลยั
ราชภฏับรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์ ระหวา่งวนัที� 21 - 24 พฤศจิกายน 
2560 /ภาคเหนือ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 
ระหว่างวนัที� 28 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560, วิทยาลยั
แมฮ่อ่งสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
6 - 8 ธนัวาคม 2560, โรงเรียนเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี อําเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 
ระหวา่งวนัที� 13 – 15 ธนัวาคม 2560 โรงเรียนสงิห์บรีุ จงัหวดั
สงิห์บรีุ ระหวา่งวนัที� 9 - 12 มกราคม 2561 /ภาคตะวันออก 

โรงเรียนชลราษฎรอํารุง จงัหวดัชลบรีุ ระหว่างวนัที� 16 - 19 
มกราคม 2561, มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตจนัทบรีุ จงัหวดั
จันทบุรี ระหว่างวันที� 23 - 26 มกราคม 2561, โรงเรียน                      
อสัสมัชญัระยอง จงัหวดัระยอง ระหวา่งวนัที� 31 มกราคม -               
2 กมุภาพนัธ์ 2561 / ภาคใต้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ระหวา่งวนัที� 7 - 9 
กมุภาพนัธ์ 2561,  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา จงัหวดัสงขลา 
ระหวา่งวนัที� 13 - 16 กมุภาพนัธ์ 2561

 ระยะที� 2 เริ�มที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียน
เดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี ระหวา่วนัที� 5 - 8 มิถนุายน 2561, 
โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร จงัหวดัมกุดาหาร ระหวา่วนัที� 12 - 15 
มิถุนายน 2561, โรงเรียนสุวรรณภูมิ พิทยไพศาล จังหวัด
ร้อยเอด็ ระหวา่งวนัที� 19 - 22 มิถนุายน 2561 / ภาคเหนือ
โรงเรียนพิชยั จงัหวดัอตุรดติถ์ ระหวา่งวนัที� 26 - 29 มิถนุายน 
2561, โรงเรียนตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร ระหวา่งวนัที� 3 - 6 
กรกฏาคม 2561, โรงเรียนหนัคาพิทยาคม จังหวดัชัยนาท 
ระหว่างวนัที� 10 - 13 กรกฏาคม 2561 / ภาคตะวันออก 
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงัหวดัตราด ระหวา่งวนัที� 17 - 20 
กรกฏาคม 2561, มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตสระแก้ว จงัหวดั
สระแก้ว ระหว่างวนัที� 24 - 26 กรกฏาคม 2561 / ภาคใต้ 
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จงัหวดักระบี� ระหว่าวนัที�             
1 - 3 สงิหาคม 2561, โรงเรียนตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ระหวา่ง
วนัที� 7 - 10 สงิหาคม 2561 เป็นต้น

คาราวานวิทยาศาสตร� อพวช.
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 อพวช. ร่วมกบั บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยับรูพา 
วิทยาเขตจนัทบรีุ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎ์ธานี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรีุ เดนิหน้าสร้างความตระหนกัด้านวิทยาศาสตร์ จดัการ
แขง่ขนัจรวดขวดนํ �าระดบัประเทศ ครั �งที� 16 โดยมี นายเพิ�มสขุ 
สจัจาภิวฒัน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธีมอบรางวลัและปิดการแขง่ขนั ในวนั
อาทิตย์ที� 15 ตลุาคม 2560  ณ พิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อพวช. ผลปรากฏวา่ ทีม “Very Near Project” จากโรงเรียน              
ตรังคริสเตียนศกึษา ชนะเลศิประเภทแมน่ยําระดบัมธัยมศกึษา 
โดยจะเป็นตวัแทนประเทศไทยเข้าร่วมแขง่ขนักบัตวัแทนเยาวชน
อีกกวา่ 11 ประเทศ ในระดบัภมิูภาคเอเชียแปซฟิิค กบัการแขง่ขนั
จรวดขวดนํ �านานาชาต ิ“APRSAF Water Rocket Event” ตอ่ไป

 การแข�งขันจรวดขวดนํ้าระดับประเทศ ครั้งที่ 16 การแข�งขันจรวดขวดนํ้าระดับประเทศ ครั้งที่ 16

โครงการประกวดภาพยนตร�สั้นวิทยาศาสตร� ป�ที่ 3

 อพวช. ร่วมกบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแหง่ประเทศไทย (Thai PBS)  จดัโครงการประกวด
ภาพยนตร์สั �นวิทยาศาสตร์ ปีที� 3 “Short Science Film #3” ใน
หวัข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตวั” โดยกําหนด
รางวลัเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัอดุมศกึษา 
ระดบัประชาชนทั�วไป

 สําหรับรางวลัภาพยนตร์สั �นวิทยาศาสตร์ยอดเยี�ยม
ในระดบัมธัยมศกึษา ได้แก่ ทีม EatAge ในเรื�อง “Who ate my 
chocolate?” โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั กรุงเทพฯ ภาพยนตร์
สั �นวิทยาศาสตร์ยอดเยี�ยมในระดบัอดุมศกึษา ได้แก่ทีม Nited 
Kaset Film สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั กบัผลงานเรื�อง “Be Lift ความเชื�อ” และภาพยนตร์
สั �นวิทยาศาสตร์ยอดเยี�ยมในระดับประชาชนทั�วไป ได้แก่                
ทีม NPS กบัผลงานที�มีชื�อวา่ “Silent Blue”

โครงการประกวดภาพยนตร�สั้นวิทยาศาสตร� ป�ที่ 3
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 อพวช. ร่วมกบั มลูนิธิสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี�นางเธอเจ้าฟา้กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (สอวน.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย                     
ในพระบรมราชปูถมัภ์ และสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั �นพื �นฐาน (สพฐ.) จดัโครงการกิจกรรมคา่ย “Thai Science 
Camp” เพื�อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ด้วยการจดัเวทีพบปะและแลกเปลี�ยนความคิด 
ประสบการณ์ กบันกัวิทยาศาสตร์ชั �นนําทั �งไทยและต่างชาต ิ
เพื�อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ�มทักษะด้านการสื�อสารให้
เยาวชนไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ระดบันานาชาตใินตา่งประเทศ ระหวา่งวนัที� 9 – 13  มีนาคม 2561 

ค�าย “Thai Science Camp” ครั้งที่ 10ค�าย “Thai Science Camp” ครั้งที่ 10

เทศกาลภาพยนตร�วิทยาศาสตร� เพือ่การเรยีนรู� ครัง้ที ่13

 อพวช. สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)  สถาบนัเกอเธ่  ศนูย์วิทยาศาสตร์เพื�อการ
ศึกษาทุกศูนย์ทั�วประเทศ ร่วมจัดเทศกาลฉายภาพยนต์
วิทยาศาสตร์เพื�อการเรียนรู้ ครั �งที� 13 ในหัวข้อ “ยุคแห่ง
มนุษยชาติ “ (Anthropocene)  โดยภาพยนตร์ในปีนี �เป็น
ภาพยนตร์ที�ได้จากการคดัเลือกกวา่ 100 เรื�อง จากทกุประเทศ
ทั�วโลก คดัเลือกมาฉายในประเทศไทย จํานวน 22 เรื�อง

 นอกจากนี � อพวช. มีการจดักิจกรรมเสริมวิทยาศาสตร์
ที�นําความรู้ด้าน Anthropocene มาให้ผู้ เข้าชมได้เรียนรู้เพิ�ม
เติมหลงัจากชมภาพยนตร์ ได้แก่ กิจกรรมคอปเตอร์กระดาษ 
กิจกรรมภาพลวงตานานาสตัว์ กิจกรรมบมุมเมอแรง “ขว้างไป
แล้ววกกลับมา” ซึ�งเป็นกิจกรรมที�ให้ความรู้เชื�อมโยงกับ
ภาพยนตร์ที�นํามาฉายในเทศกาล

เทศกาลภาพยนตร�วิทยาศาสตร� เพือ่การเรยีนรู� ครัง้ที ่13
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 คา่ยเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และโครงการสาน
ใจไทยสูใ่จใต้ เป็นกิจกรรมที� อพวช. ร่วมกบั มลูนิธิรัฐบรุุษพลเอก
เปรม ตนิสลูานนท์ และกลุม่บริษัท ทรูวิชั�น จํากดั จดัขึ �นสาํหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและอาชีวะศกึษา และ
นกัเรียนในกลุม่โรงเรียนสอนศาสนาจาก 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ในการทํากิจกรรมร่วมกนั ณ อพวช. โดยมี พลเอก สรุยทุธ์                
จลุานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบรุุษ เป็นประธานในพิธีปิด
และให้โอวาทกบัเยาวชน ได้แก่ จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
สงขลา และสตลู จํานวน 319 คน และครอบครัวอปุถมัภ์อีก 60 
ครอบครัว ในวนัที� 22 ตลุาคม 2560

ค�ายเป�ดโลกการเรยีนรู�วทิยาศาสตร� ในโครงการสานใจไทยสู�ใจใต�ค�ายเป�ดโลกการเรยีนรู�วทิยาศาสตร� ในโครงการสานใจไทยสู�ใจใต�

 อพวช. ร่วมกบั บริตชิ เคานซลิ ประเทศไทย สาํนกังาน
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
แหง่ชาต ิ(สวทน.) บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) และ 
The Standard ได้จัดการแข่งขันการนําเสนอเรื�องราวทาง
วิทยาศาสตร์ “FameLab Thailand 2018” เป็นการแขง่ขนัการ
สื�อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยการถ่ายทอดเรื� องราวทาง
วิทยาศาสตร์ นําเสนอเป็นภาษาองักฤษให้เข้าใจง่ายภายใน
เวลา 3 นาที

 โดยในปี 2561 นี �ผู้ ที�ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่                 
นายอภิวิชญ์ เหมะจันทร หรือน้องข้าวตู นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยน้องข้าวต ูได้เป็นตวัแทนประเทศไทย
ไปเข้าร่วมการแข่งขัน FameLab International ในงาน                  
Cheltenham Science Festival ระหวา่งวนัที� 4 – 10 มิถนุายน 
2561 ณ ประเทศสหราชอาณาจกัร 

FameLab Thailand 2018FameLab Thailand 2018
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 อพวช.ร่วมกบัมหาวิทยาลยัมหิดล สมาคมนกัเขียน
แห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถมัภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากดั จดัทํา 
“โครงการประกวดเรื�องสั �นแนววิทยาศาสตร์ ครั �งที� 3” ขึ �น                 
เพื�อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื�นตวัและ
สนใจในเรื�องราวด้านวิทยาศาสตร์ และการสื�อสารวิทยาศาสตร์
ผา่นงานเขียนเรื�องสั �นแนววิทยาศาสตร์  สนบัสนนุให้เกิดการ
พฒันาผลงานเรื�องสั �นแนววิทยาศาสตร์ที�มีคณุภาพเป็นที�ยอมรับ
ในระดับประเทศ  และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม ่                 

โดยเฉพาะนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาส
ทําความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้              
อนัหลากหลายทางวิทยาศาสตร์  ได้แสดงความสามารถและ
สะท้อนออกมาเป็นเรื�องราวที�มีความสมัพนัธ์กบัวิทยาศาสตร์
ในสื�อ “เรื�องสั �นแนววิทยาศาสตร์” และสร้างความตระหนกัและ
ตื�นตัวให้แก่สังคม เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์ที�อยู ่              
รอบตวัเราและสามารถเชื�อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากบัชีวิตประจําวนั
ได้ในทกุโอกาส

โครงการประกวดเรือ่งส้ันแนววิทยาศาสตร� ครัง้ที ่3โครงการประกวดเรือ่งส้ันแนววิทยาศาสตร� ครัง้ที ่3
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 อพวช. ร่วมกบั สมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ สถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย และกลุม่ทรู 
โดยฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื�อสงัคม ทรูปลกูปัญญา จดัโครงการ
สาํหรับนิสติ-นกัศกึษาปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ หรือสาขา
ที�เกี�ยวข้อง เพื�อร่วมกนัสร้างเครือข่ายเยาวชนนกัสื�อสารทาง
วิทยาศาสตร์ในการสร้างความตระหนกัในสงัคม ระหวา่งวนัที� 
26 - 31 พฤษภาคม 2561 

 โดยในปีนี �มีเยาวชนที�ได้รับการคดัเลอืกทั �งสิ �น 35 คน 
(21 ทีม) จาก 15 มหาวิทยาลยัทั�วประเทศ เข้าร่วมประกวด             
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคณุวฒิุ ได้แก่ คณุสวุรงค์ วงษ์ศิริ        
รองผู้ อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ ผู้ แทนสมาคมวิทยาศาสตร์                
แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ คณุปิลนัธนี พาณิชพฒัน์ 
ผู้จดัการฝ่ายสื�อสารองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั�น คณุอนัเดรอสั 
เคลม็พิ �น ผู้จดัการโครงการในภมิูภาคอาเซียน สถาบนัเกอเธ่ 
ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการในรอบตดัสนิและร่วมพิธีปิด
คา่ยฯ ณ อพวช. 

ผลปรากฎว่า ทีม M2 นายธีระพงษ์ พลตื �อ, จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
และนางสาวมญัชรี แสงเมืองจากคณะเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร
นานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทีม alike นางสาวกวิสรา 
ประณีตวตกุล และนางสาวณัฐชา ปทิตตาบุตร จากคณะ
อตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้รับคดัเลอืก
เป็นตวัแทนทตูเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยได้ไปทศันศกึษา ดงูาน
ด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี  

โครงการค�ายทตูเยาวชนวิทยาศาสตร�ประจาํป� 2561 โครงการค�ายทตูเยาวชนวิทยาศาสตร�ประจาํป� 2561 
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 อพวช. จดัคา่ยวฒันธรรมวิทยาศาสตร์สาํหรับเยาวชน 
เพื�อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการทํา
กิจกรรมสร้างสรรค์และสนุกสนานเพลิดเพลินในช่วง                           
ปิดภาคเรียน โดยในชว่งเดือนมีนาคม 2561 อพวช. มีกําหนด
จดัคา่ยวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ 2 คา่ย จํานวนคา่ยละ 70 คน 
คือค่าย “นกัประดิษฐ์พิชิตมหนัตภยั” จดัขึ �นในวนัที� 21 -23 
มีนาคม 2561 ณ อพวช. โดยเยาวชนจะได้ช่วยกนัออกแบบ            
สิ�งประดิษฐ์สําหรับแก้ไขปัญหาที�เกิดจากวิกฤตการณ์นํ �าท่วม 
ซึ�งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และฝึกทกัษะการแก้ไขปัญหา
ด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม พร้อมเป็นการปลกูฝัง
ความเป็นนักประดิษฐ์ หรือที�เราเรียกกันว่า Maker ให้กับ

เยาวชน ผ่านภารกิจต่าง ๆ และค่าย “นกัประดิษฐ์ของเล่น
ภมิูปัญญาไทย” จดัขึ �นในวนัที� 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ อพวช. 
หวงัให้เยาวชนจะได้มีความรู้สกึภาคภมิูใจในภมิูปัญญาของ
ชาต ิซึ�งภมิูปัญญาไทยเป็นพื �นฐานการประกอบอาชีพและเป็น
รากฐานการพฒันาที�เริ�มจากการพฒันาเพื�อการพึ�งพาตนเอง 
พึ�งพาอาศัยซึ�งกันและกัน และการพัฒนาที�ผสมผสานองค์
ความรู้เดิมกับความเป็นสากล เพื�อนําไปสู่องค์ความรู้ใหม ่              
อีกทั �ง เยาวชนจะได้ลงมือประดิษฐ์ของเลน่ชิ �นใหม่ซึ�งเป็นชิ �น
เดียวในโลกด้วยฝีมือตนเอง โดยอาศยัหลกัการด้านสะเต็ม
ศกึษามาเป็นพื �นฐานในการคดิประดิษฐ์อีกด้วย

 ค�ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร� ค�ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร�
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 อพวช. ร่วมกบั สาํนกังานพฒันาเทคโนยีอวกาศและ
ภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) สํานกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมกบักองทพั
อากาศ โดย พิพิธภณัฑ์กองทพัอากาศและการบินแห่งชาต ิ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สมาคมเครื�อง
บนิกระดาษพบั และสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จัด “งานเทศกาลการบินและอวกาศ”               

ครั �งที� 1 (Thailand Aviation and Space Festival # 1) ขึ �นเพื�อ
ยกระดบักิจกรรมการแข่งขนัดงักล่าว พร้อมทั �งเปิดโอกาสให้          
ผู้ ที�มีความชอบและความสนใจด้านการบินและอวกาศ ได้มา
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้านการบินและอวกาศที�หลากหลายจาก
หนว่ยงานที�มีความเชี�ยวชาญในแตล่ะด้านของประเทศ พร้อม
ชมการแขง่ขนัจรวดขวดนํ �าระดบัประเทศ ครั �งที� 16 ระหวา่งวนัที� 
14 -15 ตลุาคม 2560

“งานเทศกาลการบินและอวกาศ” ครัง้ที ่1 “งานเทศกาลการบินและอวกาศ” ครัง้ที ่1 
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 อพวช. ร่วมกับสมาคมเครื� องบินกระดาษพับ                 
ส่งตัวแทนเยาวชนไทยที�ชนะเลิศจากการแข่งขันเครื�องบิน
กระดาษพบัชิงแชมป์ประเทศไทย ครั �งที� 13 และ 14 เข้าร่วม
การแขง่ขนัเครื�องบนิกระดาษพบัชิงแชมป์เอเชีย (JAL Origami 
Plane Asian Competition) ครั �งที� 1  ณ เกาะมิยาโกะ จงัหวดั
โอกินาวา่ ประเทศญี�ปุ่ น เมื�อวนัที� 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 โดย
แบง่การแขง่ขนัออกเป็น 2 ประเภท ประเภทร่อนไกล ซึ�งไมมี่
การจดัแขง่ขนัในประเทศไทย และประเภทร่อนนาน ผลปรากฏวา่ 
ด.ช.สรรพญา แก่นนาค แชมป์จากการแขง่ขนัเครื�องบนิกระดาษ
พบัชิงแชมป์ประเทศไทย ครั �งที� 14 โรงเรียนวดัคลองขุนศรี 
จงัหวดันนทบรีุ เข้าแขง่ขนัทั �ง 2 ประเภท ในรุ่นอายไุมเ่กิน 12 ปี 
และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ทั �ง 2 ประเภท              
ด้วยสถิติร่อนไกล 40.92 เมตร และร่อนนาน 15.63 วินาที 
นอกจากนี �ในรุ่นทั�วไป ประเภทร่อนนาน ด.ช.วชัรินทร์  ไชยายงค์ 
แชมป์จากการแข่งขันเครื� องบินกระดาษพับชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั �งที� 13 โรงเรียนผาเทิบวิทยา จงัหวดัมกุดาหาร 
ก็สามารถคว้ารางวลัชนะเลิศมาครอบครองด้วยสถิติ 22.40 
วินาที และนายเชิด กิมสร้อย โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
จังหวดัตราด ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที� 1 ด้วยสถิต ิ
21.09 วินาที 

 ในส่วนของการแข่งขนัประเภททีมตวัแทนประเทศ           
ซึ�งประกอบด้วย 7 ประเทศ คือ ญี�ป่นุ ฟิลิปปินส์  เวียดนาม 
เกาหลี ฮ่องกง มาเก๊า และไทย ซึ�งสมาชิกในทีมไทย คือ                 
นายเชิด กิมสร้อย โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จงัหวดัตราด 
ด.ช.วัชรินทร์ ไชยายงค์ จากโรงเรียนบ้านแก้ง จังหวัด
มกุดาหาร และนายธวชั จลุศรี จากโรงเรียนผกัไหมวิทยานกุลู 
จังหวัดศรีสะเกษ ยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้อีก                   
1 รางวลั 

การแข�งขนัเครือ่งบินกระดาษพบัชงิแชมป�เอเชยี ครัง้ที ่1การแข�งขนัเครือ่งบินกระดาษพบัชงิแชมป�เอเชยี ครัง้ที ่1
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 อพวช. ร่วมกบั บริษัท เอสโซ ่ (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) จดัคา่ยวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน “STEM Maker 
Day Camp” แบบเช้าไปเยน็กลบั เพื�อเปิดโอกาสให้กบัเยาวชน
ในชว่งชั �นประถมปลาย – มธัยมศกึษาตอนต้น จํานวน 160 คน 
ได้เข้ามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบสะเต็มศึกษา ผ่าน
กิจกรรมและนิทรรศการของ อพวช. เพื�อสง่เสริมให้เยาวชนได้
ฝึกทกัษะการคดิอยา่งเป็นระบบ ลงมือปฏิบตั ิทดลอง ประดษิฐ์
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ด้วยตนเอง ระหว่างวันที� 24 -25 
พฤศจิกายน 2560 

อพวช. ร�วมกบั เอสโซ� จดัค�ายวิทยาศาสตร�ให�กบัเยาวชนอพวช. ร�วมกบั เอสโซ� จดัค�ายวิทยาศาสตร�ให�กบัเยาวชน



องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ 
รายงานประจําปี 2561 51

 อพวช. สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ(สวทช.) และสํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับโรงเรียนนายเรืออากาศ                        
นวมินทกษัตริยาธิราช ในสงักดักองทพัอากาศ ศนูย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ภายใต้การสนบัสนนุ
ของกองทพัอากาศ จดัการแขง่ขนัดาวเทียมกระป๋อง ครั �งที� 1 
ประจําปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ หรือ Regulations of 1st                  
Thailand CANSAT Competition 2017 หวงัสร้างแรงบนัดาล
ใจให้กบัเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยี
ดาวเทียม เพื�อนําไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและ
นวตักรรมให้กบัประเทศตอ่ไป ระหวา่งวนัที� 9 - 11 ธนัวาคม 
2560 ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี และกองบงัคบัการ                 
กองบนิ 2 จ.ลพบรีุ ซึ�งมีเยาวชนผา่นเข้าสูร่อบชิงชนะเลศิถงึ 12 ทีม

 ผลปรากฏว่า น.ส.ภทัทิยา พิบลูจินดา น.ส.มทินา              
เจริญวฒัน์ และนายธนิสร อุน่ปิตพิงษา ชั �นมธัยมศกึษา ปีที� 5 
จากโรงเรียนกําเนิดวิทย์ โดยมีนายเทพรักษ์ วีปาลมา                         
เป็นอาจารย์ที�ปรึกษา คว้ารางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 พร้อมรางวลั 
The Best Scientific Award ด้วยภารกิจจําลองการเก็บตวัอยา่ง
และปริมาณฝุ่ นในชั �นบรรยากาศ เพื�อนํามาวิเคราะห์จลุนิทรีย์
และแบคทีเรียซึ�งสามารถบอกโรคที�เกิดจากฝุ่ นประเภทนั �น ๆ 
ได้รางวลัรองชนะเลศิ  และรางวลั The Best Technical Award 
ตกเป็นของ นายธนไท เลิศเพชรพันธ์ นายจิรายุ บูรพาชีพ                  
ชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 และนายวาริช บญุสนอง ชั �นมธัยมศกึษา
ปีที� 5 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดยมีนายอดเิรก พิทกัษ์ 
เป็นอาจารย์ที�ปรึกษา ด้วยภารกิจจําลองการทํางานของ              
ยานอวกาศที�กําลงัเข้าสู่ชั �นบรรยากาศ โดยทํางานแจ้งเตือน
สถานะของยานมาสูศ่นูย์บญัชาการที�ภาคพื �น พร้อมเก็บข้อมลู                
สภาพแวดล้อมที�ดาวเทียมกระป๋องผ่าน ระหว่างการตก                   
เช่น ปริมาณก๊าซชนิดต่าง ๆ ที� เ ป็นอันตรายต่อมนุษย์                         
และสดุท้ายรางวลั The Best Communication Award   เป็นของ

นายปาลพงศ์ อัศวพัฒนากูล นายณัฐกานต์ แก้วไพรํา                     
และนายตะวนั ทรัพย์พาลี ชั �นมธัยมศกึษาปีที� 4 จากโรงเรียน
โยธินบรูณะ โดยมีนางสาวอนงค์รัตน์ แก้วบํารุง เป็นอาจารย์            
ที�ปรึกษา ด้วยภารกิจการศึกษามลภาวะของแต่ละระดบัชั �น
บรรยากาศและการคาดคะเนการแพร่กระจายของมลภาวะ

การแข�งขนัดาวเทยีมกระป�อง การแข�งขนัดาวเทยีมกระป�อง 
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 นิทรรศการ “วนัธงชาตไิทย” จดัขึ �นเนื�องจากในวนัที� 
28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย                      
(Thai National Flag Day) เพื�อสร้างความภาคภมิูใจให้คนใน
ชาต ิและเป็นการน้อมรําลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุที�พระบาท
สมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น
ธงชาตไิทย โดยนิทรรศการจะนําเสนอเรื�องราวเกี�ยวกบัประวตัิ
และความเป็นมาของธงชาตใิจในยคุสมยัตา่ง ๆ ลกัษณะและ             

 องค์ประกอบตา่ง ๆ  ที�อยูบ่นธงชาตไิทย ซึ�งแฝงไปด้วยหลกัการ
ที�สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ สามารถนํามาใช้เป็นรูป
แบบในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ได้ อีกทั �งยงันําเสนอ
เกร็ดความรู้ตา่ง ๆ  เกี�ยวกบัธงชาตไิทยตั �งแตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั 
นิทรรศการ “วนัธงชาติไทย” จดัแสดงระหวา่งเดือนตลุาคม – 
พฤศจิกายน 2560 

นิทรรศการ “วันธงชาตไิทย”

นิทรรศการท่ีจัดข�น้ในรอบป�

นิทรรศการ “วันธงชาตไิทย”

นทิรรศการ “Strange Matter : วัสดุสุดประหลาด…วิทยาศาสตร�ยุคใหม�” 

 นิทรรศการ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ : ความจริง 
ปรากฏการณ์ ความเชื�อ และการค้นพบ จดัขึ �นเพื�อนําเสนอ           
เรื�องราวเกี�ยวกับดาราศาสตร์  ในวาระครบรอบ 150 ปี 
เหตกุารณ์ที�พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที� 4                      
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรสริุยปุราคา ที�บ้านหว้ากอ 
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เมื�อวนัที� 18 สงิหาคม พ.ศ. 2411 เหตกุารณ์
ในครั �งนั �น ถือเป็นจดุเปลี�ยนสําคญัต่อทศันคติการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย เป็นเหตุการณ์สําคัญทาง
ดาราศาสตร์ที�ประชาคมโลกยอมรับอยา่งกว้างขวาง โดยได้รับ

พระราชทานแรงบันดาลใจความเป็นนักวิทยาศาสตร์                         
โดยเฉพาะอย่างยิ�งด้านดาราศาสตร์จากพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� 4 โดยในนิทรรศการจะ              
นําเสนอเรื�องราวของ ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ ดาวฤกษ์และ               
ดาวเคราะห์สําคญัในระบบการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในแงม่มุที�
หลากหลาย จดัแสดงในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจําปี 
2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัแสดงระหวา่ง
เดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2561

นทิรรศการ “Strange Matter : วัสดุสุดประหลาด…วิทยาศาสตร�ยุคใหม�” 
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นิทรรศการท่ีจัดข�น้ในรอบป�
 นิทรรศการ “นิทรรศการเนื�องในวนัอนุรักษ์นํ �าโลก 
(World Water Day 2018)” จัดขึ �นเนื�องจากองค์การ
สหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนนํ �าที�ทวี
ความรุนแรงมากขึ �นทกุ ๆ ปี ดงันั �น จึงได้กําหนดให้ในวนัที�                  
22 มีนาคมของทกุปีเป็นวนั World Water Day หรือ วนัอนรัุกษ์
นํ �าโลก เพื�อสร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรนํ �าของ
มนุษย์ และเพื�อให้ประชากรโลกได้เห็นถึงคุณค่าและความ
สําคญัของนํ �า ซึ�งเป็นความต้องการขั �นพื �นฐานของสิ�งมีชีวิต          
ทุกชนิดในโลก โดยในปีนี �องค์การสหประชาชาติได้กําหนด
หัวข้อประเด็นของวันอนุรักษ์นํ �าโลกโดยมุ่งเน้นไปที�เรื� อง 
ธรรมชาตเิพื�อนํ �า (Nature for Water) ที�มุง่เน้นการจดัการและ
แก้ปัญหานํ �าในศตวรรษที� 21 โดยคํานงึถงึธรรมชาตเิป็นสาํคญั 
แ ล ะ เ พื� อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ต ร ะ ห นัก ถึ ง ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ รวมถงึสามารถแก้ไขและ

จดัการกบัปัญหาเกี�ยวกบันํ �าบนพื �นฐานของธรรมชาติ เพื�อให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที� มีอยู่ จํากัดอย่างมี
ประสทิธิภาพ และสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัญหานํ �าที�เกิดขึ �น
ในปัจจุบันมากที�สุด อพวช. จึงได้จัดให้มีกิจกรรมและ
นิทรรศการที�เกี�ยวกบักบัการอนรัุกษ์และแก้ไขปัญหานํ �าบนพื �น
ฐานของธรรมชาต ิจดัแสดง ระหวา่ง วนัที� 1-31 มีนาคม 2561

นิทรรศการอาชพีภมูปิ�ญญาไทย 

 จดัขึ �นเพื�อให้ผู้ เข้าชมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์กบัอาชีพ
ภมิูปัญญาไทย โดยภายในนิทรรศการได้จดัแสดงเกี�ยวกบัอาชีพ
ภมิูปัญญาไทยตา่งๆ อาทิเชน่ ชา่งไม้ ชา่งโลหะกรรม ชา่งทําของ
เลน่ ชา่งสาน ชา่งปั �น ชา่งทอผ้า เป็นต้น และยงัมีกิจกรรมตา่งๆ
มากมายให้ผู้ เข้าขมได้ลงมือทําด้วยตนเอง พร้อมกบัมีวิทยากร
ในแต่ละอาชีพที�เกี�ยวข้องมาร่วมให้ความรู้กับผู้ เช้าชมด้วย             
จดัแสดงระหวา่งวนัที� 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561

นิทรรศการอาชพีภมูปิ�ญญาไทย 

นทิรรศการ “เนือ่งในวนัอนรุกัษ�นํา้โลก (World Water Day 2018)”
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นทิรรศการเนือ่งในวันคุ�มครองโลก (Earth Day 2018)

 จดัขึ �นสืบเนื�องจากโครงการสิ�งแวดล้อมแหง่องค์การ
สหประชาชาต ิ(United Nations Environment Programme: 
UNEP) ได้ตระหนกัถงึปัญหาสิ�งแวดล้อมตา่งๆ ที�สง่ผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติและกําลงัทวีความรุนแรงมาก
ขึ �นในทกุ ๆ ปี ดงันั �น จงึได้กําหนดให้ในวนัที� 22 เมษายนของ
ทกุปีเป็นวนั Earth Day หรือ วนัคุ้มครองโลก เพื�อสร้างความ
ตระหนกัถึงความเสื�อมโทรมและพิษภยัตา่งๆ ที�สง่ผลกระทบ
ตอ่สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ จนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทาง
นิเวศวิทยา โดยในปีนี �โครงการสิ�งแวดล้อมแห่งองค์การ
สหประชาชาติ ได้กําหนดหวัข้อประเดน็ของวนัอนรัุกษ์นํ �าโลก 
โดยมุ่งเน้นไปที�เรื�อง หยุดมลภาวะพลาสติก (End Plastic 
Pollution) ที�มุง่เน้นถงึการนําพลาสติกกลบัมาใช้ใหม ่ รวมถงึ

การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของมนษุย์เกี�ยวกบัการใช้พลาสติก 
แ ล ะ เ พื� อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ต ร ะ ห นัก ถึ ง ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมถงึสามารถแก้ไขและ
บริหารจดัการกบัปัญหามลภาวะพลาสติก เพื�อให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากพลาสตกิได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และสอดคล้อง
กบัสถานการณ์มลภาวะพลาสตกิที�เกิดขึ �นในปัจจบุนัมากที�สดุ 
อพวช. จงึได้จดัให้มีกิจกรรมและนิทรรศการที�ให้ความรู้เกี�ยว
กบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิปัญหาสิ�งแวดล้อม และวิธี
การแก้ไขปัญหาแก่เยาวชนและประชาชนทั�วไปเพื�อสร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อมให้มากขึ �น จัดแสดง
ระหวา่งวนัที� 19 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

นทิรรศการเนือ่งในวันคุ�มครองโลก (Earth Day 2018)

นทิรรศการวันฟตุบอลโลก

 จดัขึ �นเนื�องใน เทศกาลการแขง่ขนัฟตุบอลโลก (FIFA 
World Cup Russia 2018 โดยนําเสนอเกี�ยวกบัประวตัิและ
ความเป็นมาของการแข่งขนัฟตุบอลโลก รวมถึงเรื�องราวของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมที�ใช้ในการแขง่ขนั เพื�อ
สร้างความตระหนกัถงึความสาํคญัของการออกกําลงักายด้วย
กีฬาฟตุบอล รวมถงึเพื�อเป็นแนวทางในการใช้วิทยาศาสตร์มา
ประยกุต์กบักีฬาฟุตบอล เพื�อให้การเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ และพฒันาเทคนิคการเลน่ฟตุบอลบนพื �น
ฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดแสดงระหว่างวันที�                            
14 มิถนุายน – 29 กรกฎาคม 2561

นทิรรศการวันฟตุบอลโลก
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นิทรรศการย�อนรอย 150 ป�หว�ากอ

 นิทรรศการ ย้อนรอย 150 ปี หว้ากอแบง่เป็น 2 สว่น 
สว่นแรก นําเสนอเนื �อหาเกี�ยวกบัพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที� 4 ในครั �งทรงทํานาย
และอธิบายตลอดจนเสด็จพระราชดําเนินเพื�อทอดพระเนตร 
สริุยปุราคาเตม็ดวงเมื�อวนัที� 18 สงิหาคม พ.ศ. 2411 โดยจะได้
นําเสนอเรื�องราวข้อมูลของเหตุการณ์ในครั �งนั �น ตลอดจน    
เครื�องมือวิทยาศาสตร์ในแบบเดียวกบัที�พระองค์ทรงใช้เมื�อครั �ง

ทอดพระเนตร ตลอดจนมีการอธิบายลักษณะของสถานที� 
ตําบลหว้ากอ ให้เหน็ลกัษณะทางกายภาพ และสว่นที�สองนํา
เสนอเรื�องราวของผลลพัธ์จากความรู้เรื�องดาราศาสตร์ที�ปรากฏ
อยู่ในชีวิตประจําวันนอกเหนือจากเหล่าบรรดางานวิจัย                 
ของเล่น ของสะสม ของใช้ หลายสิ�งมีความเกี�ยวข้องกับ
ดาราศาสตร์ จดัแสดงระหวา่งวนัที� 18 – 26 ส.ค. 2561  

นิทรรศการย�อนรอย 150 ป�หว�ากอ

นทิรรศการ การระบาด : โรคระบาดในโลกทีเ่ชือ่มถงึกนั 

 นิทรรศการนี �เป็นส่วนหนึ�งของการริเริ�มและสร้าง
ความตระหนกัด้านโรคระบาด ของพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา 
สถาบนัสมิธโซเนี�ยน และ อพวช. เพื�อปลกุจิตสํานกึของมนษุย์ 
และปัจจยัด้านสิ�งแวดล้อม ที�สง่ผลตอ่การระบาดของโรคตดิเชื �อ 

ข้อมูลส่วนหนึ�งเป็นของสถาบันสมิธโซเนี�ยน และ อพวช.                      
ได้พฒันาเนื �อหาเพิ�มเตมิเพื�อให้เข้ากบับริบทของไทย ซึ�งมีการ
ระบาดของโรคติดต่อเฉพาะภูมิภาคเขตร้อนชื �น จัดแสดง
ระหวา่งเดือนมิถนุายน - สงิหาคม 2561  

นทิรรศการ การระบาด : โรคระบาดในโลกทีเ่ชือ่มถงึกนั 
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นิทรรศการ สตเีฟน ฮอว�คิง 

 นิทรรศการ สตีเฟน ฮอว์คิง (Stephen Hawking)             
จัดทําขึ �นเพื�อเป็นการระลึกถึงคุณูปการทางวิชาการที�เป็น
ประโยชน์ตอ่มนษุยชาติที� สตีเฟน ฮอว์คิง นําเสนอตลอดชว่ง
ชีวิต รวมถึงงานวิชาการที�น่าจะเป็นประโยชน์แก่บคุคลทั�วไป 
ซึ�งสตีเฟน ฮอว์คงิ (Stephen Hawking) นกัฟิสกิส์ทฤษฎี และ
นักจักรวาลวิทยา มีบทบาทสําคัญต่อวงการฟิสิกส์ และ
ดาราศาสตร์ระดบัโลกได้เสียชีวิตลงในวยั 76 ปี สร้างความ
สนใจต่อผู้คนทั�วไปด้านผลงานทางวิชาการ ที�สร้างมมุมองที�
แปลกใหม่ และแรงบันดาลใจในการสู้ ชีวิตอย่างท้าทาย                       
ซึ�งนิทรรศการนี � จดัแสดง ระหวา่งเดือนมีนาคม 2561 จนถึง
ปัจจบุนั  

นิทรรศการ สตเีฟน ฮอว�คิง 

นิทรรศการ PM 2.5 

 นิทรรศการ PM 2.5 เป็นนิทรรศการที�นําเสนอข้อเทจ็
จริงเรื�องฝุ่ นขนาดเลก็  2.5  ไมครอน รวมถงึวิธีการในการปอ้งกนั
ฝุ่ นสําหรับประชาชน ซึ�งปัจจบุนั สภาพอากาศเกิดหมอกควนั
ในหลายพื �นที�ของประเทศไทย และอนภุาคของหมอกควนันั �น
คือฝุ่ นที�มีขนาดเลก็กวา่ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ�งสง่ผลตอ่
ระบบทางเดินหายใจ และสขุภาพของประชาชนในระยะยาว  
ซึ�งนิทรรศการนี � จดัแสดงระหวา่งเดือน มีนาคม 2561 จนถึง
ปัจจบุนั

นิทรรศการ PM 2.5 



องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ 
57รายงานประจําปี 2561

นทิรรศการสารพดัพษิ

 นิทรรศการสารพดัพิษจดัทําขึ �นเพื�อสร้างความรู้ความ
เข้าใจที�ถกูต้องเกี�ยวบทบาทหน้าที�รวมทั �งประโยชน์ของสิ�งมี
ชีวิตที�มีพิษในระบบนิเวศ รู้จกัถึงชนิดของสิ�งมีชีวิตที�มีพิษที�

สําคัญ วิ ธีการป้องกันและระมัดระวังตัว  รวมทั �งการ
ปฐมพยาบาลเบื �องต้นอยา่งถกูวิธี ตลอดจนสร้างความตระหนกั
ถงึสําคญัและประโยชน์ของพิษในทางการแพทย์

นทิรรศการสารพดัพษิ

นิทรรศการ ช.ช�างของไทย

 นิทรรศการ ช.ช้างของไทย จดัขึ �นเนื�องในวนัช้างไทย เพื�อเรียนรู้ทกุแงม่มุของช้าง สตัว์ที�ได้ชื�อวา่ เป็นสตัว์คูบ้่านคูเ่มือง
ของไทยมาช้านาน

นิทรรศการ ช.ช�างของไทย

นิทรรศการพบกบัผองเพือ่นเลือดเยน็

 นิทรรศการชดุพบกบัของเพื�อนเลือดเย็นเลา่เรื�องนา่รู้ของเหลา่สตัว์เลื �อยคลานและสตัว์สะเทินนํ �าสะเทินบก ณ บริเวณ
นิทรรศการ 100 ปี นายแพทย์บญุสง่ เลขะกลุ 

นิทรรศการพบกบัผองเพือ่นเลือดเยน็



 National Science Museum
ANNUAL REPORT 201858

นทิรรศการหกขามาโชว�

 นิทรรศการหกขามาโชว์เป็นนิทรรศการตวัอยา่งแมลง
นานาชนิด ที�คดัสรรมาให้ผู้ชมทําความรู้จกั ไมว่า่จะเป็นแมลง
สวยงามทั �งในกลุม่ผีเสื �อกลางวนัและกลางคืน และแนะนําโซน 
“แมลงมีชีวิต” สนกุสนานกบัการเรียนรู้เรื�อง “แมลง” จากเหลา่
แมลงมีชีวิต แมลงที�มีรูปร่างแปลกตา แมลงมีพิษ แมลงหายาก  
และอีกหลากหลายกลุม่  

นทิรรศการหกขามาโชว�

นทิรรศการการเดินทางของบิต

 นิทรรศการการเดินทางของบิต เป็นนิทรรศการที�
แสดงถึงข้อมลูในระบบอนาล็อกและระบบดิจิทลั โดยระบบ
ดจิิทลั จะถกูประมวลผลด้วยเลขฐานสอง (0 และ 1) รวมถงึจดั
แสดงวิวฒันาการของเครื�องมือที�ใช้ในการรับและสง่สญัญาณ
แบบต่างๆจากอดีตถึงปัจจุบัน จัดแสดงตั �งแต่วันที�  16 
พฤศจิกายน ถงึวนัที� 25สงิหาคม 2561

นทิรรศการการเดินทางของบิต
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นิทรรศการดวงอาทติย�ดวงจนัทร� 

 นิทรรศการดวงอาทิตย์ดวงจนัทร์ เป็นนิทรรศการที�
เรียนรู้เกี�ยวกบัอวกาศ ดาวเทียมสื�อสาร การค้นพบดวงอาทิตย์
และดวงจนัทร์จากอดีตจนถงึปัจจบุนั ผลกระทบของพายสุริุยะ
ที�เกี�ยวข้องกบัการสื�อสาร และเครื�องใช้ของนกับินอวกาศที�ใช้
ในอวกาศ

นิทรรศการดวงอาทติย�ดวงจนัทร� 

นิทรรศการ Spy Codebreaker

 นิทรรศการ Spy Codebreaker เป็นนิทรรศการที�
เกี�ยวข้องกบัทกัษะของอาชีพสายลบั ประกอบด้วย การสงัเกต 
การจดจํา ไหวพริบ การเก็บรวบรวมข้อมลูรอบตวั การเข้ารหสั
ถอดรหสั การเรียนรู้เครื�องมือที�สายรับใช้เวลาปฏิบตังิาน โดย
นิทรรศการนี �มุ่งเน้นการปลูกผังกระบวนการวิทยาศาสตร์              
ในการเรียนรู้และหาคําตอบอยา่งเป็นระบบ จดัแสดงระหวา่ง
วนัที� 24 เมษายน - 14 กนัยายน 2561

นิทรรศการ Spy Codebreaker
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นทิรรศการ Digital City

 เป็นนิทรรศการที�นําเสนอการใช้เทคโนโลยีดจิิทลั และ
การสื�อสารข้อมลูเพื�ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวนั และ
พฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์ในอนาคต จดัแสดงระหวา่งวนัที� 
20 กรกฎาคม 2561 จนถงึปัจจบุนั

นทิรรศการ Digital City

นทิรรศการ I Love Invention

 อพวช. ได้รับความร่วมมือจาก National Science and 
Technology Museum (Taiwan) นํานิทรรศการชดุ “I Love  
Invention” สนกุกบัโลกนวตักรรม นํามาจดัแสดงครั �งแรกใน
ประเทศไทย มุง่หวงัสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างสิ�งประดษิฐ์
ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งที�อยูร่อบตวัเรา  โดยได้รับแรงบนัดาลใจจาก 
“ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดษิฐกรรม” ของ เกนริช อลัท์ชลัเลอร์  
(Genrich S. Alshuller) นําเสนอวิทยาศาสตร์ที�แฝงอยูใ่นสิ�ง
ประดษิฐ์ที�แปลกใหมที่�นา่สนใจ และเข้าใจได้งา่ย จดัแสดงตั �งแต่
วนัที� 1 มิถนุายน – 31 ตลุาคม 2561 ณ จตัรัุสวิทยาศาสตร์ อพวช. 
ชั �น 4 อาคารจตัรัุสจามจรีุ สามยา่น กรุงเทพฯ

นทิรรศการ I Love Invention
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นทิรรศการ “นวตักรรมและเทคโนโลยีภมูปิ�ญญากรกีโบราณ

 อพวช. นํานิทรรศการ ชดุ “นวตักรรมและเทคโนโลยี
ภูมิปัญญากรีกโบราณ” จากประเทศกรีก มาจดัแสดง เพื�อ                 
สง่เสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ และเข้าใจเกี�ยวกบัอารยธรรมและ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
รวมถึงนวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ของชาวกรีกโบราณที�มีอายุ
กวา่ 2,300 ปี สมัผสัประสบการณ์ที�หาไมไ่ด้ในเมืองไทย กบั 54 
สิ�งประดิษฐ์กรีกโบราณที�เป็นรากฐานแห่งเทคโนโลยีปัจจบุนั  

ที�ยงัไมมี่ใครได้รู้จกัมาก่อน ซึ�งเทคโนโลยีในยคุดงักลา่วยงัเป็น
รากฐานของเทคโนโลยีที�พบเห็นได้ในปัจจุบนั เช่น หุ่นยนต์ 
เครื�องมือแพทย์ และ Vending Machine เป็นต้น โดย
นิทรรศการชดุนี � จดัแสดง ณ พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ตั �งแต ่           
วนัที� 25 พฤษภาคม – 9 กนัยายน 2561 พร้อมขยายโอกาสการ
เรียนรู้ไปสูภ่มิูภาค ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดบัภมิูภาค ประจําปี 2561
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 มดขนาดเลก็ความยาวลําตวัประมาณ  2.0-2.5 มม. 
ขอบด้านหน้าของริมฝีปากบนมีลกัษณะเป็นงา่ม ร่องเก็บหนวด
ที�สว่นหวัลกึเหน็ได้ชดัเจน ผิวลําตวัมีลกัษณะเป็นรูพรุน ขนบน
สว่นอกยาวมากกวา่ขนบนสว่นหวัประมาณ 2 เทา่ ท้องคอ่นข้าง
เรียบ อาศยัสร้างรังอยู่ในกิ�งไม้ผขุนาดเล็กบนพื �นดิน ปัจจบุนั

พบเฉพาะที�เมืองเวียงจนัทร์ ประเทศลาว ค้นพบและตั �งชื�อโดย                      
ดร.วียะวฒัน์ ใจตรง และ Professor Dr. Seiki Yamane ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร Natural History Bulletin of the Siam 
Society ฉบบัที� 62 เลม่ที� 2 หน้าที� 131–139 ปี ค.ศ. 2018               
(พ.ศ. 2561)

  เ ป็นมดขนาดใหญ่ความยาวลําตัวประมาณ                    
6.67-6.96 มม เอว 1 ปล้องมีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอก           
ผิวลําตวัคอ่นข้างเรียบ ไมมี่ขน สีนํ �าตาลแดง ตารวมคอ่นข้าง
ใหญ่เมื�อเทียบกับมดชนิดอื�น ขอบด้านล่างของเอวโค้งลง               

เลก็น้อย สร้างรังอยูท่อ่นไม้ผบุนพื �นดนิ ปัจจบุนัพบในป่าจงัหวดั
ตรังและพทัลงุ ค้นพบและตั �งชื�อโดย ดร.วียะวฒัน์ ใจตรง และ
คณะ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ZooKeys ฉบบัที� 729 หน้าที� 
78-102 ปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)

มดปากส�อมลาว Calyptomyrmex laotius Jaitrong et Yamane, 2018 (ประเทศลาว)

มดหลอดจรรยา Platythyrea janyai Phengsi, Jaitrong, 
Ruangsittichai et Khachonpisitsak, 2018 (ประเทศไทย พทัลุง) 

สิ�งมีช�ว�ตท่ีค�นพบใหม�

มดปากส�อมลาว Calyptomyrmex laotius Jaitrong et Yamane, 2018 (ประเทศลาว)มดปากส�อมลาว Calyptomyrmex laotius Jaitrong et Yamane, 2018 (ประเทศลาว)

มดหลอดจรรยา Platythyrea janyai Phengsi, Jaitrong, มดหลอดจรรยา Platythyrea janyai Phengsi, Jaitrong, 
Ruangsittichai et Khachonpisitsak, 2018 (ประเทศไทย พทัลุง) Ruangsittichai et Khachonpisitsak, 2018 (ประเทศไทย พทัลุง) 

  มดขนาดเลก็ความยาวลําตวัประมาณ 2.24–2.41 
มม ไมมี่ตารวม เอว 2 ปล้อง (ปล้องที� 1 ใหญ่กวา่ปล้องที� 2 
ชัดเจน) หนวดสั �นกว่าความยาวส่วนหัว สี นํ �าตาลดํา                            
ขอบด้านหน้าของริมฝีปากบนมีลกัษณะเป็นฟันเลื�อย ท้ายของ
ส่วนอกมีลกัษณะเป็นมมุ ด้านล่างของเอวโค้งมนไม่มีหนาม
หรือ ตุม่หนาม พบในทอ่นไม้ผบุนพื �นดนิ มดกลุม่นี �ไมส่ร้างรังที�
ถาวร มักจะย้ายรังไปเรื�อย ๆ ปัจจุบันพบเฉพาะในจังหวัด
เชียงใหม่ ค้นพบและตั �งชื�อโดย ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง และ                  
ดร. จิราพร เรืองสทิธิชยั ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ZooKeys 
ฉบบัที� 775 หน้าที� 103–115 ปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)

มดทหารศุภชยั Aenictus nuchiti Jaitrong et Ruangsittichai, 
2018 (ประเทศไทย จังหวัดเชยีงใหม�) 

มดทหารศุภชยั Aenictus nuchiti Jaitrong et Ruangsittichai, มดทหารศุภชยั Aenictus nuchiti Jaitrong et Ruangsittichai, 
2018 (ประเทศไทย จังหวัดเชยีงใหม�) 2018 (ประเทศไทย จังหวัดเชยีงใหม�) 
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 มดขนาดเล็กความยาวลําตวัประมาณ 1.72–1.78 
มม ไม่มีตารวม เอว 2 ปล้อง (ขนาดไม่ต่างกันมากนัก)                   
หนวดสั �นเพียงครึ�งหนึ�งของความยาวสว่นหวั สนํี �าเหลอืง ผิวลาํตวั
เรียบเป็นมนั ขอบด้านหน้าของริมฝีปากบนมีลกัษณะเป็นฟันเลื�อย 
ท้ายของสว่นอกมีลกัษณะโค้งมน ด้านลา่งของเอวโค้งมนไมมี่
หนามหรือตุ่มหนาม พบเดินเป็นแถวอยู่บนพื �นดิน เป็นมดที�          
เดนิเร็วมาก มดกลุม่นี �ไมส่ร้างรังที�ถาวร มกัจะย้ายรังไปเรื�อย ๆ  
ปัจจุบันพบเฉพาะในจังหวัดตาก ค้นพบและตั �งชื�อโดย                           
ดร.วียะวฒัน์ ใจตรง และ ดร.จิราพร เรืองสทิธิชยั ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสาร ZooKeys ฉบบัที� 775 หน้าที� 103–115 ปี ค.ศ. 2018 
(พ.ศ. 2561)

  จิ �งโกร่งขนาดใหญ่ ตวัสีเหลืองเทา ปีกเทาแกมดํา 
ปลายปีกม้วนเป็นวงกลม อาศยัอยู่ตามหาดทรายริมแม่นํ �า              
โดยขดุหลมุลงไปอยูใ่นทรายเพื�อการหลบภยั ปัจจบุนัพบเฉพาะ
ลํานํ �าสาละวินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ค้นพบและตั �งชื�อโดย             
นายภทัรวิชญ์   ดาวเรือง และ ดร.วียะวฒัน์ ใจตรง ตีพิมพ์              
เผยแพร่ในวารสาร Zootaxa ฉบบัที� 4472 หน้าที� 60-70  ปี ค.ศ. 
2018 (พ.ศ. 2561)

มดทหารยุทธนา Aenictus samungi Jaitrong et Ruangsittichai, 
2018 (ประเทศไทย จังหวัดตา

จิง้โกร�งหาดทรายสาละวนิ Schizodactylus salweenensis Dawwrueng, Panitvong, 
Mooltham, Meebenjamart et W. Jaitrong, 2018 (ประเทศไทย จงัหวัดแม�ฮ�องสอน) 

มดทหารยุทธนา Aenictus samungi Jaitrong et Ruangsittichai, มดทหารยุทธนา Aenictus samungi Jaitrong et Ruangsittichai, 
2018 (ประเทศไทย จังหวัดตา2018 (ประเทศไทย จังหวัดตา

จิง้โกร�งหาดทรายสาละวนิ Schizodactylus salweenensis Dawwrueng, Panitvong, จิง้โกร�งหาดทรายสาละวนิ Schizodactylus salweenensis Dawwrueng, Panitvong, 
Mooltham, Meebenjamart et W. Jaitrong, 2018 (ประเทศไทย จงัหวัดแม�ฮ�องสอน) Mooltham, Meebenjamart et W. Jaitrong, 2018 (ประเทศไทย จงัหวัดแม�ฮ�องสอน) 
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จดัอบรมเสวนาวชิาการ เรือ่ง การบําบดันํา้เสียด�วยวธิธีรรมชาติ

จดัอบรมเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง การถ�ายทอดเรือ่งราววทิยาศาสตร�ด�วยภาพ 

 อพ. ได้จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง การถ่ายทอด 
เรื�องราววิทยาศาสตร์ด้วยภาพ จาก คณุ Dyah R. Permatasari 
และ คณุ Anisa Dyah Lazuardini จาก DoctoRabbit Science 
Inc. ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกลุ่มครอบครัวและประชาชน
ทั�วไปให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในวนัที� 19 สงิหาคม 
2561 และ กลุ่มนักวิชาการ นักสื�อสาร และนักการศึกษา                
เข้าร่วมกิจกรรมในวนัที� 20 สงิหาคม 2561 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ทั �งสองกลุ่มได้เรียนรู้และพฒันาทกัษะการนําเสนอเรื�องราว
วิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการถ่ายทอดเรื�องราว (storytelling) 
และการนําการ์ตนูมาใช้ (Particular Comics) ในการเลา่เรื�อง
วิทยาศาสตร์ให้นา่สนใจและเข้าถงึกลุม่เปา้หมาย เพื�อสง่เสริม
การพฒันาขีดความสามารถด้านการสื�อสารวิทยาศาสตร์ให้กบั
ผู้ เข้าร่วมอบรม

 เป็นกิจกรรมเสริมนิทรรศการเนื�องในวนัอนรัุกษ์นํ �าโลก 
(World Water Day 2018) เพื�อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกบั
การบําบัด นํ �า เสียและแนวทางการอนุ รักษ์ นํ �า  โดยมี                               
ดร.กาญจนา ต่วนเทศ นักวิจัย ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรม
พลงังานสะอาดและสิ�งแวดล้อม สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย จดัขึ �นวนัที� 
22 มีนาคม 2561 โดยมีผู้ เข้าร่วมการอบรมทั �งสิ �น 60 คน  

งานบร�การทางว�ชาการ

จดัอบรมเสวนาวชิาการ เรือ่ง การบําบดันํา้เสียด�วยวธิธีรรมชาติจดัอบรมเสวนาวชิาการ เรือ่ง การบําบดันํา้เสียด�วยวธิธีรรมชาติ

จดัอบรมเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง การถ�ายทอดเรือ่งราววทิยาศาสตร�ด�วยภาพ จดัอบรมเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง การถ�ายทอดเรือ่งราววทิยาศาสตร�ด�วยภาพ 
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 อพวช. ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดสมัมนา             
เรื�อง เปลี�ยนขยะเป็นขมุทรัพย์ (Waste to Value) โดยบรรยาย
เกี�ยวกับการนําขยะพลาสติกมาสร้างนวตักรรมใหม่เพื�อลด
ปริมาณขยะพลาสตกิที�เพิ�มปริมาณอยา่งรวดเร็ว  จาก Professor                 
Dr.Veena Sahajwalla ผู้ อํานวยการ SMaRT Centre                      
แหง่มหาวิทยาลยั University of New South Wales โดยร่วมกบั
ผู้แทนจากภาครัฐ สถาบนัการศกึษา และภาคเอกชนที�ให้ความ
สําคัญและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในการลดปริมาณขยะ

พลาสตกิอยา่งจริงจงั เพื�อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญและ
ประสบการณ์ในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในลดปริมาณขยะ             
การสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล และการรณรงค์ลดการใช้
พลาสตกิด้วยตวัเราเอง  รวมถงึการนําเสนอ Mobile Technology                 
มาช่วยในการลดปริมาณขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื�อหา
แนวทางในการสร้างสงัคมไร้ขยะ (Zero Waste Community) 
อยา่งยั�งยืน จดัขึ �นวนัที� 21 สงิหาคม 2561

สัมมนา เรือ่ง เปล่ียนขยะเป�นขมุทรพัย� 

 กิจกรรมร่วมรําลกึการจากไปของ Stephen Hawing 
นกัวิทยาศาสตร์ผู้ ยิ�งใหญ่ ในอาย ุ76 ปี ในรูปแบบของการจดั
เสวนา “ชวนคิด วิทย์ชวนคุย” ตอน Stephen Hawking                        
ผู้ แสวงหาจุดเริ�มต้นของกาลเวลา ในวันครบรอบ 76 วัน               
ของการจากไป มีผู้ เข้าร่วมงานเสวนาเป็นนกัวิชาการ เยาวชน 
และบุคคลทั�วไป โดยมีวิทยากรเป็นนักฟิสิกส์ที� มีความ
เชี�ยวชาญกับผลงานของ Hawking และอาจารย์แพทย์ผู้                   
ครํ�าหวอดในวงการการใช้นวตักรรมเพื�อเพิ�มคณุภาพชีวิตของ
ผู้ พิการ ซึ�งเป็นหนึ�งในสิ�งที�ทําให้ Hawking สามารถสร้างผล
งานชิ �นยอดขนาดนี �ได้มาหลายทศวรรษ การบรรยายและเสวนา
มุง่สร้างความตระหนกัทางวิทยาศาสตร์แลความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกบัผลงานของ Hawking จากการเก็บข้อมลูพบวา่ยงัมีอีก
หลายหวัข้อที�ผู้ เข้าชมอยากให้มีการจดังานในลกัษณะเดียวกนั

ตอ่ไป ไมว่า่จะเป็น อลัเบร์ิต ไอน์สไตน์, จอห์น แนช, การสร้าง
แรงบนัดาลใจให้เด็ก, พิพิธภณัฑ์กบัการเรียนรู้ของเด็ก และ
นวตักรรมทางการแพทย์ เป็นต้น

เสวนา Stephen Hawking  

สัมมนา เรือ่ง เปล่ียนขยะเป�นขมุทรพัย� สัมมนา เรือ่ง เปล่ียนขยะเป�นขมุทรพัย� 

เสวนา Stephen Hawking  เสวนา Stephen Hawking  
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 อพ. ร่วมกบั Questacon – The National Science 
and Technology Centre, Australia และ The National 
Centre for Public Awareness of Science (CPAS), The 
Australia National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย             
จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื�อง การพฒันาทกัษะการสื�อสาร
วิทยาศาสตร์และการพฒันาสื�อการสอนวิทยาศาสตร์ ในหวัข้อ 
“Teaching Fun Science: Force and Periodic Table of 
Elements” การสอนวิทยาศาสตร์อยา่งสนกุ: แรงและตารางธาต ุ

เพื�อพัฒนาทักษะด้านการสื�อสารวิทยาศาสตร์ รวมถึงการ
พฒันาสื�อการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการสอนที�ช่วย
เปลี�ยนเรื�องที�เข้าใจยากให้เป็นเรื�องงา่ยให้กบัครู อาจารย์สอน
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผ่านระบบ                
video conference เพื�อให้เข้าถงึกลุม่ครูที�อยูใ่นพื �นที�หา่งไกล
และไมส่ามารถเข้ามาร่วมกิจกรรม ณ อพวช. ได้จดัขึ �นระหวา่ง
วนัที� 1- 2 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีเข้าร่วมการสมัมนาฯ ทั �งสิ �น                     
154 คน

สัมมนาเชงิปฏิบัตกิาร เรือ่ง การพฒันาทกัษะการส่ือสารวิทยาศาสตร�
และการพฒันาส่ือการสอนวิทยาศาสตร�

สัมมนาเชงิปฏิบัตกิาร เรือ่ง การพฒันาทกัษะการส่ือสารวิทยาศาสตร�สัมมนาเชงิปฏิบัตกิาร เรือ่ง การพฒันาทกัษะการส่ือสารวิทยาศาสตร�
และการพฒันาส่ือการสอนวิทยาศาสตร�และการพฒันาส่ือการสอนวิทยาศาสตร�
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 อพวช. ได้จดัสมัมนาวิชาการ “เทศกาลวิทยาศาสตร์: 
การสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื�อสร้างความตระหนกัทาง
ด้าน SDGs ในภูมิภาค” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2561 โดยมีผู้ แทนจากบรูไน, 
กมัพชูา, จีน, อินโดนีเซีย, ลาว, พมา่, สงิคโปร์, เวียดนาม และ 
ไทย จํานวน 36 คน ร่วมแลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์
ในการจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื�อสง่เสริมการและสร้างความ
ตระหนกัทางวิทยาศาสตร์ภายใต้ 17 เปา้หมายของการพฒันา
อยา่งยั�งยืน (Sustainable Development Goal (SDGs)) ของ
ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักสื�อสาร
วิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน จัดขึ �นระหว่างวันที�                     
22 – 23 สงิหาคม 2561

สัมมนาวชิาการ “เทศกาลวิทยาศาสตร�: การส�งเสรมิการเรยีนรู�ตลอดชวิีต
เพือ่สร�างความตระหนกัทางด�าน SDGs ใน ภมูภิาค” 

สัมมนาวชิาการ “เทศกาลวิทยาศาสตร�: การส�งเสรมิการเรยีนรู�ตลอดชวิีตสัมมนาวชิาการ “เทศกาลวิทยาศาสตร�: การส�งเสรมิการเรยีนรู�ตลอดชวิีต
เพือ่สร�างความตระหนกัทางด�าน SDGs ใน ภมูภิาค” เพือ่สร�างความตระหนกัทางด�าน SDGs ใน ภมูภิาค” 
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อบรมเชงิปฏิบัตกิาร เรือ่ง “การสตัฟ๊ปูและการจําลองถ่ินทีอ่ยู�อาศยั” 

 เพื�อให้ผู้ เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบตัิจริงถึง
เทคนิควิธีในการสตฟัฟ์ปใูห้ดสูมจริงเหมือนมีชีวิต จดัขึ �นระหวา่ง
วันที� 8-9 มีนาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาตวิิทยา โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 30 คน     

 พร้อมจดัแสดงนิทรรศการ “สิ�งมีชีวิตชนิดใหมข่องโลก
ที�ค้นพบโดย อพวช. เพื�อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ แก่นกัเรียน นกัศกึษา ตลอดจนผู้สนใจ
และประชาชนทั�วไป สง่เสริมและกระตุ้นศาสตร์ด้านการศกึษา

ธรรมชาติให้เป็นที�รู้จกัในวงกว้างมากยิ�งขึ �น รวมถึงเปิดเผย
ข้อมูลการค้นพบสิ�งมีชีวิตชนิดใหม่กว่า 73 ชนิด จากนัก
ธรรมชาติวิทยา ในวนัที� 26 มกราคม 2561 โดยมีผู้ เข้าร่วม
เสวนาจํานวน 63 คน

จดัเสวนาวชิาการ เรือ่ง “ส่ิงมชีวิีตชนดิใหม�สําคญัอย�างไรกบัคนไทยในยุค 4.0 
และส�งผลอย�างไรกบัโลก” 

อบรมเชงิปฏิบัตกิาร เรือ่ง “การสตัฟ๊ปูและการจําลองถ่ินทีอ่ยู�อาศยั” อบรมเชงิปฏิบัตกิาร เรือ่ง “การสตัฟ๊ปูและการจําลองถ่ินทีอ่ยู�อาศยั” 

จดัเสวนาวชิาการ เรือ่ง “ส่ิงมชีวิีตชนดิใหม�สําคญัอย�างไรกบัคนไทยในยุค 4.0 จดัเสวนาวชิาการ เรือ่ง “ส่ิงมชีวิีตชนดิใหม�สําคญัอย�างไรกบัคนไทยในยุค 4.0 
และส�งผลอย�างไรกบัโลก” และส�งผลอย�างไรกบัโลก” 
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สถิติผู�ใช�บร�การ 

 ในรอบปีงบประมาณ 2561 อพวช. ได้ให้บริการนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อพวช. คลองห้า และจตัรัุส
วิทยาศาสตร์ ณ จามจรีุสแควร์ สามยา่น รวมถงึคาราวานวิทยาศาสตร์และนิทรรศการนอกสถานที�ในภมิูภาคตา่งๆ ทั�วประเทศ ซึ�งมี
สดัสว่นของผู้ใช้บริการเปรียบเทียบเป็นร้อยละ ดงันี �

พ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�

นิทรรศการนอกสถานที่

พ�พ�ธภัณฑ�
ธรรมชาติว�ทยา

จัตุรัสว�ทยาศาสตร�

พ�พ�ธภัณฑ�เทคโนโลยี
สารสนเทศ

68.01%

10.54%

10.08%

9.02%

2.35%

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

3,197,811

ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561                   

2,900,834

4,833,949

3,489,354
3,777,749

แผนภูมิเปร�ยบเทียบสัดส�วนจํานวนผู�ใช�บร�การ ประจําป�งบประมาณ 2561

จํานวนผู�ใช�บร�การรวม ระหว�างป�งบประมาณ 2557 - 2561
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การเผยแพร�ความรู�ผ�านส่ือ

 อพวช. ได้ดําเนินภารกิจในการสื�อสารวิทยาศาสตร์สูป่ระชาชนในรูปแบบของนิทรรศการ การจดักิจกรรมเสริมศกึษา 
และการประกวดแข่งขนัทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี � อพวช. ได้จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ              
ผา่นสื�อทั �งในรูปแบบรายการโทรทศัน์ รายการวิทย ุวารสารและสื�อออนไลน์ ดงันี �

♦ โครงการโทรทศัน์ผ่านระบบดาวเทียม และออกอากาศในชื�อวา่ Most Channel ในช่องสญัญาณ C Band ช่อง 246                   
นําเสนอรายการ 3 รูปแบบ คือ

•  รายการ  MOST NEWS นําเสนอข่าวสารเกี�ยวกบักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสงักดัของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบข่าวและรายงานพิเศษ เพื�อตอบสนองแผนยทุธศาสตร์ประเทศและแผนงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยออกอากาศทกุวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ เวลา 11.30 – 12.30 น. 

• รายการ MOST EXCLUSIVE เป็นรายการในรูปแบบเสวนา นําเสนอวิสยัทศัน์และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐมนตรี
หรือผู้บริหาร เพื�อประชาสมัพนัธ์และนําเสนอกิจกรรมตา่ง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที�น่าสนใจเป็น
ประโยชน์ตอ่ประชาชน เป็นการนําเสนอข้อมลูแบบเจาะลกึ หรือเป็นประเดน็ร้อนที�ได้รับความสนใจในขณะนั �น โดยออก
อากาศทกุวนัองัคารและวนัพฤหสับดี เวลา 12.30 – 13.30 น.

• รายการ Most Exclusive Special เป็นรายการที�นําเสนอ เรื�องราวของวิทยาศาสตร์ที�ให้ความบนัเทิง ผู้ชมสามารถเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกบัความสนกุสนานเพลดิเพลนิ มี 3 รายการ ดงันี �

- รายการ science in the movies เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ ออกอากาศ ทกุวนัศกุร์ เวลา 12.30 – 13.30 น. 

- รายการ Travelling With Science เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที�มีอยูร่อบตวัเราในสถานที�ตา่ง ๆ ออกอากาศทกุวนัเสาร์ เวลา 
12.30 – 13.30 น. 

- รายการ Inside NSM เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากชิ �นงานนิทรรศการของ อพวช. ออกอากาศทุกวนัอาทิตย์ เวลา                            
12.30 - 13.30 น.

♦ รายการสาระวิทยาศาสตร์ร่วมกบัไทยพีบีเอส และออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ ไทยพีบีเอส จํานวน 2 รายการ คือ 

• รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัปฐมวัย ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา                   
07.00 – 07.10 น. 

รายการโทรทศัน� อพวช.
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การเผยแพร�ความรู�ผ�านส่ือ
• รายการท้าประลองวิทย์ (Thailand Science Challenge 2) การแขง่ขนัตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยม ออกอากาศ

ทกุวนัอาทิตย์ เวลา 10.00 – 11.00 น.

♦ รายการสมรภมิูไอเดีย

      อพวช. ร่วมกบับริษัท บีอีซี-เทโร เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) จดั “รายการสมรภมิูไอเดีย” ซีซั�นใหม ่ปี 2561 
ทางชอ่ง 28 หรือชอ่ง 3 SD ภายใต้โจทย์ Open Your Science เปิดโอกาสสําหรับคนกล้า นําสิ�งประดษิฐ์ที�สามารถใช้
งานได้จริง และอธิบายได้ด้วยหลกัการวิทยาศาสตร์มานําเสนอไอเดีย ซึ�งของชิ �นไหนที�ได้รับการซื �อไอเดีย จากกรูู จะได้
รับทนุตอ่ยอดไอเดีย  

♦ รายการ “เก่งวิทย์ พิชิตล้าน”

      รายการ “เก่งวิทย์ พิชิตล้าน” นําเรื�องราวทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเกมส์การแขง่ขนัตอบคําถาม โดยมีทีมจาก 40 
โรงเรียน มาแขง่ขนัประลองความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชิงเงินรางวลัสงูสดุกวา่ 1 ล้านบาทออกอากาศทางชอ่ง 9 MCOT 
HD หมายเลข 30 ทกุวนัอาทิตย์ เวลา 15.00 -16.00 
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รายการวิทยุ อพวช.

วารสาร อพวช. 

รายการวิทยุ อพวช.

วารสาร อพวช. 

 อพวช. ดําเนินการผลติรายการวิทยเุพื�อเป็นชอ่งทางสื�อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแจ้งขา่วสารการจดักิจกรรม
ของ อพวช. ให้สาธารณชนได้รับทราบมากวา่ 13 ปี โดยปัจจบุนั อพวช. มีรายการที�ออกอากาศตามสถานีวิทยตุา่ง ๆ ดงันี � 

• “วนันี �กบัวิทยาศาสตร์” ชว่ง “10 นาทีกบั อพวช.” ออกอากาศ ทกุวนัเสาร์ เวลา 09.00 – 10.00 น.ทางสถานีวิทยกุระจายเสยีง
แหง่ประเทศไทย (AM 819)

• “ตามตะวนั” ชว่ง “10 นาทีกบั อพวช.”  ออกอากาศ ทกุวนัพธุและวนัศกุร์ เวลา 13.00 – 15.30 น.ทางสถานีวิทยกุองทพั
บก (FM 92)

 อพวช. ได้ผลิตสื�อเพื�อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชนในรูปแบบวารสารรายเดือน ในชื�อ “วารสาร อพวช.”                    
มาตั �งแตปี่ 2545 วารสารฉบบันี �บรรจไุปด้วยสารพนัความรู้มากมาย ที�พร้อมพิสจูน์ให้เหน็วา่วิทยาศาสตร์เป็นเรื�องสนกุและเรียนรู้            
ได้ไม่ยาก อาทิ คอลมัน์ตามรอยนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก Science in Movie รอบรู้สนุกคิด หรรษานานาสตัว์ สิ�งนี �                                  
ได้แตใ่ดมา เป็นต้น 

♦รายการสนกุมหศัจรรย์ ที�พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์  (Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2) 

      รายการสนกุมหศัจรรย์ ที�พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ได้นําความรู้ที�เกี�ยวข้องกบัวิทยาศาสตร์มาบอกเลา่ในรูปแบบของ
หนงัสั �น ซึ�งให้ทั �งความรู้และความเพลิดเพลิน เพื�อจดุประกายความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กบั
คนในสงัคม และนําไปสูก่ารพฒันาองค์ความรู้ใหม ่ๆ  ออกอากาศทาง ททบ. 5 ทกุวนัเสาร์ เวลา 10.45 น.  ชอ่ง TGN ออก
อากาศวนัละ 2 รอบ วนัเสาร์ เวลา 18.20 – 18.30 น. วนัอาทิตย์ เวลา 20.25 -20.35 น. และ ทวีปยโุรป วนัเสาร์ เวลา 
02.25 – 02.35 วนัอาทิตย์ เวลา 02.25 – 02.35 น.

♦รายการให้ความรู้คําศพัท์ด้าน STEM สําหรับสื�อดจิิทลั ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก ชอ่ง 5 ชว่งขา่วภาคคํ�า เวลา 
18.50 -20.20 น.
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เว็บไซต� เว็บไซต� 

• www.nsm.or.th เป็นเวบ็ไซต์ที� อพวช. จดัทําขึ �นเพื�อให้เป็นอีกหนึ�งแหลง่เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทย ตลอดจน
เป็นชอ่งทางในการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารของ อพวช. แก่สาธารณชน โดยที�ผา่นมา อพวช. ได้มีการพฒันาและปรับปรุง
เวบ็ไซต์ให้มีความทนัสมยั ขณะเดียวกนั ยงัเพิ�มเตมิสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั �งประชาสมัพนัธ์ขา่วสารการจดั
กิจกรรมอยา่งสมํ�าเสมอ โดยในปี 2561 นี � มียอดผู้ เข้าใช้บริการเวบ็ไซต์เป็นจํานวนถงึ 954,302 เพจวิว

• www.thai-sciencemuseum.co.th เป็น อีกเวป็ไซต์หนึ�งที�  อพวช. จดัทําขึ �นเพื�อให้เป็นแหลง่รวบรวมข้อมลูของการบริหาร
จัดการองค์กร และฐานข้อมูลต่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์ ต่อพนักงานและสนับสนุนการดําเนินการขององค์กร ได้แก่                         
การบริหารความเสี�ยง การควบคมุภายใน การจดัวางระบบและการประเมินผล และกิจกรรมตา่ง ๆ ของ อพวช. เป็นต้น 
เพื�อสร้างความตระหนกัและความเข้าใจแก่พนกังานและผู้ ที�เกี�ยวข้องให้เห็นความสําคญัของการบริหารจดัการองค์กรที�
เป็นหน้าที�ของพนกังานทกุคน
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• Youtube : Most Science Channel เป็นชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูขา่ววิทยาศาสตร์ผา่นสื�อสงัคมออนไลน์ เพื�อให้เยาวชน
และประชาชนเข้าถงึขา่วสารความรู้วิทยาสาสตร์ได้งา่ยขึ �น

ส่ือส่ิงพมิพ�

•คูมื่อชมุนมุนกัวิทย์รุ่นเยาว์

   อพวช. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทําหนังสือคู่มือชุมนุม                              
นกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เพื�อเผยแพร่และใช้ประโยชน์กบัเยาวชนและประชาชนทั�วไป มีการจดัพิมพ์และเผยแพร่อยา่งตอ่เนื�อง 
และในปีนี �ได้มีการปรับปรุงหนงัสอืคูมื่อดงักลา่วให้มีรูปแบบและสสีนัที�นา่สนใจ เพื�อเข้าถงึเยาวชนซึ�งเป็นกลุม่เปา้หมาย
ได้มากขึ �น เสริมการเรียนรู้ของเยาวชนเพื�อพฒันาทกัษะการเรียนรู้เพื�อเตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสูศ่ตวรรษที� 21 และ
ยงัสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สําหรับคณุครูได้อีกด้วย

ส่ือส่ิงพมิพ�
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• หนงัสือ “ณ หว้ากอ”

   อพวช. ร่วมกบั สมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้จดัพิมพ์หนงัสอื ณ หว้ากอ อดีต 
ปัจจบุนั อนาคต ในโอกาสครอบรอบ 150 ปี นบัตั �งแตพ่ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จพระราชดําเนินไป           
ทอดพระเนตรสริุยปุราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ และเพื�อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั                   
“พระบดิาแหง่วิทยาศาสตร์ไทย”

• หนงัสือรวมเรื�องสั �นแนววิทยาศาสตร์ ครั �งที� 3 ชื�อ กหุลาบบนดวงจนัทร์ 

   เป็นหนงัสือรวมเรื�องสั �นที�ได้รับรางวลัจากการประกวดเรื�องสั �นวิทยาศาสตร์ที�จดัขึ �นต่อเนื�องเป็นปีที� 3 โดย
ความร่วมมือของ 5 องค์กร พนัธมิตร ได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ฯ องค์การ
พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัมหิดล สมาคมนกัเขียนแหง่ประเทศไทย และบริษัทภาพยนตร์ GDH 559 
โดยมีจดุประสงค์เพื�อสง่เสริมให้สงัคมหนัมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ �น
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  อพวช. ได้นําการบริหารความเสี�ยงเข้ามาใช้ในการ
กํากับดูแลการดําเนินงานของ อพวช. โดยมีข้อตกลงกับ
สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สําหรับ
ประเมินผลการดําเนินงานของ (อพวช.) และการบริหาร            
ความเสี�ยงเป็นหลกัปฏิบตัติามเกณฑ์การประเมินระบบวดัเรื�อง
การกํากบัดแูลที�ดี “เกณฑ์วดัผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน
การบริหารจดัการองค์กร” ได้กําหนดให้การบริหารความเสี�ยง
เป็นสว่นหนึ�งของเกณฑ์วดัผลดงักลา่วประกอบด้วย สว่นที� 1 
การบริหารความเสี�ยงที�ดีตามองค์ประกอบหลกัของ COSO 
ERM และเกณฑ์การพิจารณาอื�นที�มีความสําคญัและจําเป็น
สําหรับการจัดวางระบบการบริหารความเสี�ยงขั �นพื �นฐาน 
(เกณฑ์วดัระดบัขั �นบนัได) และส่วนที� 2 เกณฑ์เพิ�มเติมเพื�อ
สนบัสนนุระบบการบริหารความเสี�ยงให้มีประสทิธิภาพมากขึ �น 
(พิจารณาคะแนนถ่วงนํ �าหนกั) การบริหารความเสี�ยงนั �นถือ
เป็นการระวงั ป้องกัน และจัดการเพื�อลดโอกาสและความ
รุนแรงในการเกิดอนัตราย ความเสยีหาย ความล้มเหลว ตลอดจน
ปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ที�จะสง่ผลผกระทบตอ่โอกาสที�จะประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานให้บรรลเุปา้หมาย ทั �งในระดบั
องค์กร หน่วยงาน และระดบับคุลากรให้อยูใ่นระดบัที�องค์กร
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคมุและตรวจสอบได้อยา่งมีระบบ

 นโยบายบริหารความเสียงของ อพวช. ตระหนกัถึง
ความสําคญัของการบริหารความเสี�ยง โดยผู้บริหารระดบัสงู
ขององค์กรกําหนดให้ใช้การบริหารความเสี�ยงเป็นเครื�องมือเพื�อ
เพิ�มประสทิธิภาพการดําเนินงานลดความเสยีหายที�อาจจะเกิดขึ �น 
เป็นแนวทางให้องค์กรก้าวเดินอย่างถกูทิศทาง มีเปา้หมายที�
ชัดเจน ผลิตผลงานที�มีประสิทธิผลเป็นที�ยอมรับในระดับ
ประเทศและในระดบัสากล ตอบสนองตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมของประเทศตามภารกิจที�กําหนดไว้ อพวช. จึงได้         
จดัทําคูมื่อการบริหารความเสี�ยงขึ �นเพื�อใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี�ยง สําหรับ
พนกังานและผู้บริหารในการบริหารความเสี�ยงภายในองค์กร 
ให้สามารถเข้าใจกระบวนการ ขั �นตอน และวิธีการบริหาร
จัดการความเสียงที�ถูกต้อง เหมาะสม โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยงได้มีการพฒันาและปรับปรุงคูมื่อการบริหาร
ความเสี�ยงอยา่งตอ่เนื�องทกุปี

 ผลการดําเนินงานการบริหารความเสี�ยง ประจําปี 
2561 มีประเดน็ความเสี�ยงทั �งหมด 6 ปัจจยัเสี�ยง สรุปได้ดงันี �

1.ความเส่ียงจากจํานวนผู � ใช �บริการนิทรรศการและ
กิจกรรมของ อพวช. ไม�เป�นไปตามเป�าหมาย 

 การที� อพวช. ปฏิบตัติามภาระกิจหลกั“พฒันาแหลง่
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้วยการสื�อสารทางวิทยาศาสตร์  การจดักิจกรรม
การวิจยัพฒันา และการจดัการทกุรูปแบบ” เพื�อต้องการให้มี 
ผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ อพวช. ให้เป็นไปตามเปา้หมายที�กําหนด
ไว้ในแตล่ะปีตามแผนปฏิบตัิการ อพวช. ปี 2561 และบนัทกึ 
ข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําปี 2561 
ระหวา่งรัฐบาลไทย กบั อพวช. 

 ดงันั �น ความเสี�ยงจากจํานวนผู้ใช้บริการนิทรรศการ
และกิจกรรม อพวช. ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย (SR01) จงึถือ
เป็นความเสี�ยงเชิงกลยทุธ์ของ อพวช. ความเสี�ยงจากจํานวน
ผู้ ใช้บริการนิทรรศการและกิจกรรม อพวช. จงึเป็นผลกระทบ 
Impact

2. ความเส่ียงจากรายได�นอกงบประมาณไม�เป�นไปตาม                  
เป�าหมาย 

 อพวช. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�ให้บริการทาง
สงัคมโดยไมมุ่ง่แสวงหากําไร แตก่ารหารายได้นอกงบประมาณ
เป็นหนทางหนึ�งที�ทําให้ อพวช. ดําเนินการตามภารกิจได้มาก
ขึ �น การหารายได้นอกงบประมาณนั �นจงึเป็นหน้าที�หลกัประการ
หนึ�งที�สามารถทําให้ อพวช. พึ�งพาตนเองได้มากขึ �น เพื�อนําเงิน
รายได้นอกงบประมาณนี �มาดําเนินงานนอกเหนือจากที�ได้รับ
จดัสรรงบประมาณประจําปี 

 อพวช. ได้ดําเนินงานจากการจดัหารายได้นอกงบ
ประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณนั �น ๆ  ความเสี�ยงจาก
รายได้นอกงบประมาณไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย (FR01) จงึนบั
เป็นความเสี�ยงหนึ�งของ อพวช. ในความเสี�ยงด้านการเงิน

3. ความเส่ียงด�านการหาผู�ร�วมทนุจากภาคเอกชนโครงการ
ศูนย�นวัตกรรมแห�งอนาคต 

 ตามมต ิครม. อนมุตัใิห้ อพวช. ดําเนินการก่อสร้าง 
โครงการศนูย์นวตักรรมแหง่อนาคต (Futurium) โดยดําเนินการ
ก่อสร้าง ตกแตง่อาคารนอกสถานที� จดัทําโครงสร้างนิทรรศการ
และงานระบบตา่งๆ รวมทั �งพฒันานิทรรศการบางสว่นในกรอบ
วงเงินงบประมาณรวมทั �งสิ �น 1,600,000,000 บาท  และ อพวช. 

การบร�หารความเส่ียง
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จะต้องดําเนินการขอรับการสนบัสนนุเงินนอกงบประมาณมา
สมทบเพิ�มเตมิในปี 2561-2564 ในวงเงิน 476,370,000 บาท 
ทั �งนี �หากไม่สามารถดําเนินการขอรับการสนับสนุนเงินนอก           
งบประมาณได้ครบตามข้อเสนอ ให้ อพวช. ขอรับการจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจําปีทดแทนในสว่นที�ขาดไป

 ความเสี�ยงด้านการหาผู้ สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต จึงถือเป็น            
ความเสี�ยงด้านการเงินที�อาจจะเกิดขึ �นตอ่ อพวช. 

4. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู�ใช�บริการ

 การคํานึงถึงความปลอดภยัของผู้ ใช้บริการเป็นสิ�ง
สําคญั  ไมว่า่จะเป็นความปลอดภยัจากการใช้อาคาร สถานที� 
ระบบจราจร ชิ �นงานนิทรรศการ และหรือระหว่างการร่วม
กิจกรรมของ อพวช. รวมไปถงึความปลอดภยัของผู้ใช้บริการ
ความปลอดภยัของผู้ใช้บริการมีความสาํคญัเป็นอยา่งสงู และ
มีผลตอ่จํานวนผู้ใช้บริการของ อพวช. กรณีเมื�อเกิดอบุตัภิยักบั
ผู้ใช้บริการด้วยสาเหตใุดก็ตามล้วนแตเ่ป็นความเสี�ยงที�ไมค่วร
ให้เกิดขึ �น

 ความเสี�ยงเรื�องความปลอดภยัของผู้ใช้บริการ จงึถือ
เป็นความเสี�ยงทางด้านการปฏิบตังิาน ซึ�ง อพวช. ถือเป็นความ
เสี�ยงที�สําคญัจงึระบเุป็นความเสี�ยงทกุปี

5. ความเส่ียงด�านระบบฐานข�อมลูดจิทิลัไม�สามารถใช�งานได�

 ระบบ IT สนบัสนนุการบริหารภายในของ อพวช. โดย
นําระบบฐานข้อมลูดจิิทลัมาชว่ยในการวางแผนการบริหารงาน 
รวมถึงช่วยในเรื�องการสนับสนุนการสื�อสารทั �งภายในและ
ภายนอก และรองรับการให้บริการสว่นหน้า (Front office) และ
สว่นหลงั (Back office)

 ดงันั �น หากระบบ IT ไมส่ามารถใช้งานได้ จะสง่ผล
ตอ่การทํางานของ อพวช. ในทกุสว่น ความเสี�ยงด้านระบบฐาน
ข้อมลูดจิิทลัไมส่ามารถใช้งานได้ จงึถือเป็นความเสี�ยงที�สาํคญั 
ที�ควรตั �งเป็นความเสี�ยงที�ต้องบริหารจดัการ

6. ความเส่ียงด�านความไม�เข�าใจในกระบวนการจดัซือ้จดัจ�าง
ฉบับใหม�

 เมื�อวันที� 23 สิงหาคม 2560 กรมบัญชีกลางได้
ประกาศใช้ พระราชบญัญัติ (พรบ.) จดัซื �อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และกําหนดแนวทางปฏิบตัใิน
การดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในกรณีตา่งๆ ตาม พ.ร.บ.การจดั
ซื �อจดัจ้างฯ เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณราย
จา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจา่ย
เพิ�มเตมิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้สว่นราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานตา่งๆที�เกี�ยวข้อง สามารถปฏิบตัไิด้อยา่ง
ถกูต้องชดัเจน

 เนื�องจาก อพวช. มีการดําเนินงานด้านจดัซื �อจดัจ้าง
เป็นจํานวนมาก ประกอบกบักรมบญัชีกลางประกาศใช้ พรบ. 
จดัซื �อจดัจ้างฉบบัใหม ่ซึ�งเจ้าหน้าที�ยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบ พรบ. จดัซื �อจดัจ้างฉบบัใหม ่จงึทําให้ อพวช. ได้รับ
ผลกระทบในการดําเนินงาน 

 อพวช. จงึเลง็เหน็ความสาํคญัโดยกําหนด ความเสี�ยง
ในการดําเนินงานภายใต้ พรบ. จัดซื �อจัดจ้างฉบับใหม ่                   
เป็นความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �นในอนาคต จงึนํามาเป็นประเดน็
ความเสี�ยงใหม ่ประจําปี 2561

5
ปานกลาง

Impact

    Likelihood

10
สูง

15
สูง

20
สูงมาก

Risk Boundary

25
สูงมาก

4
ต่ำ

8
ปานกลาง

12
สูง

16
สูงมาก

20
สูงมาก

3
ต่ำ

6
ปานกลาง

9
ปานกลาง

12
สูง

15
สูง

2
ต่ำ

4
ต่ำ

6
ปานกลาง

8
ปานกลาง

10
สูง

1
ต่ำ

2
ต่ำ

3
ต่ำ

4
ต่ำ

5
ปานกลาง

การบร�หารความเส่ียง



 National Science Museum
ANNUAL REPORT 201880

 อพวช. ให้ความสําคญักบัการควบคมุภายในอย่าง
ต่อเนื�อง และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดนิ วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 
2544 โดยแต่งตั �งคณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช.                          
ทําหน้าที�ดําเนินงานด้านการควบคมุภายใน  ภายใต้แผนปฏิบตัิ
การควบคมุภายในประจําปี รวมถึงส่งเสริมให้พนกังานและ
ลกูจ้าง อพวช.  เหน็ถงึความสาํคญัของการควบคมุภายใน เพื�อ
นํากลไกและเครื�องมือตา่ง ๆ ของการควบคมุภายในไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ

1. ด�านสภาพแวดล�อมการควบคุม

 อพวช. ได้แตง่ตั �งคณะกรรมการควบคมุภายใน โดย
มีผู้บริหารระดบัสงู คือ รองผู้ อํานวยการ อพวช. ทําหน้าที�เป็น
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน และมีผู้ อํานวยการ
ระดบั 8 ขึ �นไป จากสํานกั/พิพิธภณัฑ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
เพื�อยกระดบัความสาํคญัของการควบคมุภายใน ในหนว่ยงาน
ยอ่ยและกิจกรรมตา่ง ๆ ให้มากขึ �น ผู้บริหารมีทศันคตทีิ�ดีและ
ส่งเสริมให้มีการควบคุมภายใน บุคลากรมีความตั �งใจและ
พยายามดําเนินการให้มีการควบคมุภายในกิจกรรมหรือหนว่ย
งานย่อยของตนเอง และให้ความสําคัญกับความซื�อสัตย์                    
มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน และมีการ
บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล กําหนดแนวปฏิบตัิตาม
หลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองที�ดี โดยมีการกําหนดนโยบาย
การควบคุมภายใน อพวช. ให้มีการบูรณาการร่วมกับการ
บริหารความเสี�ยง และการตรวจสอบภายใน เพื�อสนบัสนนุการ
ปฏิบตังิานขององค์กรให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
เพื�อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในฯ           
เป็นไปตามเปา้หมาย

 นอกจากนี � มีการแตง่ตั �งคณะทํางานตดิตามและสอบทาน
การปฏิบตังิานด้านการควบคมุภายใน ทําหน้าที�สอบทานการ
ปฏิบตัิงานด้านการควบคมุภายในของทุกสํานกั/พิพิธภณัฑ์ 
ได้แก่ สอบทานการ แบง่แยกหน้าที�งาน สอบทานการปฏิบตัิ
งานที�เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของ อพวช. และสอบทาน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ซึ�ง อพวช. 
มีระเบียบวา่ ด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และได้เผยแพร่
ให้บคุลากรทราบและนําไปปฏิบตั ิผู้บริหารได้ตระหนกัถงึความ
สําคญัด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส และความ
ซื�อสตัย์ โดยการจดัแบง่หน้าที�ภารกิจในโครงสร้างองค์กรอยา่ง
ชดัเจน ทั �งงานวิชาการ และงานสนบัสนนุ มีหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาประเมินเลื�อนระดบั และการประเมินผลการปฏิบตัิ
งานที�ครอบคลุมทั �งการประเมินผลสําเร็จของงานและ
พฤตกิรรม สาํหรับด้านการพฒันาความรู้ ทกัษะความสามารถ
ของบุคลากร ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื�อง                
รวมถึงการให้ความสําคญักบัการประเมินผลความพึงพอใจ             
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ และข้อร้องเรียนตา่ง ๆ  เพื�อให้เกิด
การปรับปรุง แก้ไข ชี �แจงให้เกิดความเข้าใจ และพฒันาการ
ดําเนินงานให้รัดกมุเหมาะสมยิ�งขึ �น

2. การประเมินความเสี่ยง

 อพวช. ได้แต่งตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
อพวช. โดยมีรองผู้ อํานวยการ อพวช. เป็นประธานกรรมการ 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหนว่ยงานตา่ง ๆ  ภายใน อพวช. คณะ
กรรมการ ได้พิจารณาระบุความเสี�ยงทั �งปัจจัยภายในและ
ภายนอก และได้ดําเนินการวิเคราะห์และบริหารความเสี�ยง
อย่างเหมาะสม มีการจดัทํามาตรการบริหารความเสี�ยง เพื�อ
บริหารปัจจยัเสี�ยงที�มีความเสี�ยงสงูให้ลดระดบัลง หากมีกรณี
ที�เกิดขึ �นใหม ่ ที�ไมส่ามารถดําเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ได้ 
ก็จะนํากรณีนั �น ๆ มาบริหารความเสี�ยงตอ่ไป แตห่ากสามารถ
บริหารความเสี�ยงในเรื�องนั �น ๆ  จนไมเ่ป็นความเสี�ยงขององค์กร 
ปัจจยัเสี�ยงดงักลา่วจะถกูโอนให้หนว่ยงานที�รับผิดชอบทําการ
ควบคมุภายในในเรื�องเหลา่นั �นตอ่ไป 

3. กิจกรรมการควบคุม

 คณะกรรมการควบคมุภายใน อพวช. และหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายใน ทําหน้าที�ให้ความรู้เรื�องการประเมินตนเอง
ของหนว่ยงานยอ่ย (Control Self-Assessment) และประเมิน
ความพอเพียง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคมุภายในของ อพวช. รวมถงึการทําหน้าที�สอบทานและ
ตดิตามรายงานผลการควบคมุภายในตอ่ผู้ อํานวยการ อพวช. 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ อพวช. โดยผู้
บริหารทกุระดบัทําหน้าที�กํากบั ตดิตามและควบคมุการปฏิบตัิ
ตามนโยบายที�วางไว้ตามลําดบัชั �น รวมทั �งมีหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ทําหน้าที�ตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิานให้เป็น
ไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบตัิกิจกรรมการควบคมุเป็นส่วน
หนึ�งของการปฏิบตังิานตามปกติ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

 อพวช. มีระบบข้อมลูสารสนเทศที�เกี�ยวเนื�องกบัการ
ปฏิบตัิงาน การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน          

การควบคุมภายใน
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การปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิตา่ง ๆ ที�ใช้ในการ
ควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององค์กร นอกจากนี � ข้อมูล
สารสนเทศที�ได้จากภายนอกองค์กร ได้มีการสื�อสารไปยัง            
ผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที�ชว่ยให้ผู้ รับข้อมลู
สารสนเทศปฏิบัติหน้าที�ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และให้ความมั�นใจว่ามีการ
ติดต่อสื�อสารภายในและภายนอกองค์กรที�มีผลทําให้องค์กร
บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมาย

5. การติดตามประเมินผล

 อพวช. มีการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน
และประเมินประสทิธิภาพการปฏิบตังิาน โดยผู้บริหารทกุระดบั
มีการตดิตามการปฏิบตังิานตามระบบการควบคมุภายในอยา่ง
ตอ่เนื�อง ซึ�งมีการรายงานผลทั �งในรูปแบบเอกสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรายงานผลที�เป็นระบบตามขั �นตอน รวม
ถงึมีการประเมินตนเองของหนว่ยงานยอ่ย ซึ�งเป็นการประเมิน
ร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิาน และการประเมินอิสระ
โดยผู้ตรวจสอบภายใน และนํามาจัดทําเป็นรายงานพร้อม               
ข้อเสนอแนะตอ่ผู้บริหารระดบัสงู เพื�อพิจารณาสั�งการปรับปรุง
แก้ไข โดยการออกกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัเพิ�มเตมิ รวมทั �งการ
กําหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารประจําปีตอ่ไป

นโยบายการควบคุมภายใน อพวช. 

 เพื�อให้การบริหารงานของ อพวช. เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ เกิดผลสมัฤทธิ�ตามจดุมุง่หมายในแตล่ะงานหรือ
กิจกรรมที�ได้กําหนดไว้ อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาบคุลากร ระบบ
งาน การบริหารสนิทรัพย์ การปอ้งกนั และลดความสญูเสยี รวม
ถงึความผิดพลาดจากการปฏิบตังิาน ทั �งในระยะสั �นและระยะยาว 

อพวช. จงึมีนโยบายการควบคมุภายใน ดงันี � 

1. ให้ถือว่าการควบคมุภายในเป็นกลไกหนึ�งที�สําคญัในการ
กํากบัดแูล การบริหารกิจการที�ดีของ อพวช. ให้เป็นกิจกรรม
ประจําที�ต้องปฏิบตัอิยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้เกิดวฒันธรรมใน
การปฏิบตังิานที�ดีขององค์กร

2. ให้การควบคุมภายในเป็นเครื�องมือของผู้ บริหารและ
หวัหน้างานต่าง ๆ ที�จะบริหารจดัการความเสี�ยง อนัเกิด
จากการทํางานในทกุระดบั

3. ให้มีการรวบรวมข้อมูล ข้อกําหนด และวิธีการควบคุม
ภายใน เพื�อเผยแพร่ตอ่พนกังานในทกุชอ่งทางตลอดเวลา 
และสื�อสารอยา่งทั�วถงึทั �งองค์กรอยา่งทนักาลและเหมาะสม

4. ให้คณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์
แหง่ชาต ิตดิตามประเมินผล การควบคมุภายในทกุกิจกรรม
ขององค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิอยา่งตอ่เนื�อง
และสมํ�าเสมอ

5. ให้คณะกรรมการการควบคมุภายในฯ เป็นผู้ประสานงาน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี�ยวกบัการควบคมุภายใน ตลอดจน
การสง่เสริม กระตุ้น ให้มีการนําองค์ความรู้ไปใช้อยา่งทั�ว
ถงึ และเป็นระบบ

6. ให้คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ รายงานผลการ
บริหารการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน และคณะกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์
แหง่ชาต ิทกุไตรมาส

การควบคุมภายใน
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การบร�หารจัดการเทคโนโลยีดิจ�ทัล และนวัตกรรม

 อพวช. เล็งเห็นความสําคญัของการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื�อยกระดับการดําเนินกิจการขององค์กร โดยมี                    
เปา้หมายที�สําคญั 2 ประการคือ

1. ‘One Information’ ข้อมลูสารสนเทศที�ใช้ในการบริหาร 
อพวช. จะต้องเป็นหนึ�งเดียว มีความถกูต้อง ไมซํ่ �าซ้อน และ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้สําหรับทกุหน่วยงาน
ภายใน อพวช.

2. ‘Digital for All’ อพวช. จะต้องมีและใช้ระบบดิจิทัลที�              
ทนัสมยัและให้บริการแก่ทกุกลุม่ ทั �งบคุลากรภายใน อพวช. 
บคุคลทั�วไปที�เป็นผู้ เข้ามาเยี�ยมชมพิพิธภณัฑ์ และผู้ มีสว่น
ได้เสียอื�น ๆ

 เพื�อให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว อพวช. จึงกําหนด
นโยบายที�สําคญั 3 ประการได้แก่

1. การพฒันาระบบบริหารจดัการ เพื�อให้ผู้ปฏิบตัิงานและ         
ผู้ บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลได้ง่าย 
สะดวกและรวดเร็ว ลดคา่ใช้จา่ย และให้มีการเชื�อมโยงและ
บรูณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานภายใน และกบัหน่วย
งานภายนอกได้อยา่งไร้รอยตอ่ (Seamless)

2. การพฒันารูปแบบการให้บริการ เพื�อให้นิทรรศการและ
กิจกรรมของ อพวช. ตอบสนองความต้องการของผู้ เข้าชม
ที�หลากหลาย เชน่ การพฒันา Virtual Museum การเก็บ
ข้อมูลผู้ รับบริการ การนําระบบ Big Data และ Data                  
Analytic เพื�อการพฒันานิทรรศการ การสร้างสื�อ และเลอืก
ชอ่งทางการสื�อสารที�เหมาะสม

3. การพฒันาบคุลากร เพื�อให้บคุลากรของ อพวช. มีความ
สามารถในการเข้าถงึและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลัได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี
และนํามาประยกุต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิานได้
อยา่งเหมาะสม ถกูต้อง และปลอดภยั

การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลที่ดี
และความรับผิดชอบต�อสังคม
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 อพวช. ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูล
กิจการที�ดี คณะกรรมการ อพวช.จงึมีเจตนารมณ์ที�จะสง่เสริม
ให้ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง และอาสาสมคัร ปฏิบตังิานอยา่ง
มีประสทิธิภาพด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
เพื�อให้  อพวช. เป็นองค์กรที�ส ร้างความตระหนักทาง
วิทยาศาสตร์สู่สงัคมอย่างแท้จริง จึงได้กําหนดนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดีของ อพวช. ดงันี � 

1.  คณะกรรมการ อพวช. ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง และอาสา
สมัครทุกคน จะดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแล
กิจการที�ดี 7 ประการ คือ

(1)  ความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัหิน้าที� (Accountability)

(2) ความสํานึกในหน้าที� ด้วยขีดความสามารถและ
ประสทิธิภาพที�พอเพียง (Responsibility)

(3) การปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียโดยสจุริตและจะต้อง
พิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable               
Treatment) 

(4) ความโปร่งใสในทุกส่วนที�เกี�ยวข้อง ทั �งภายในและ
ภายนอกองค์กร (Transparency)

(5)  การสร้างมลูคา่เพิ�มแก่องค์กรทั �งในระยะสั �นและระยะยาว 
โดยการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มข้อมลูใด ๆ นั �น จะต้อง
เป็นการเพิ�มความสามารถในทกุด้านเพื�อการแข่งขนั 
(Value Creation) 

(6) การส่งเสริมพฒันาการกํากบัดแูล และจรรยาบรรณ           
ที�ดีในการประกอบธรุกิจ (Ethics) 

(7) การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
โอกาสแก่ประชาชนให้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิ
เห็นเกี�ยวกบัการดําเนินการใดๆ ที�อาจมีผลกระทบตอ่
วฒันธรรม เศรษฐกิจสิ�งแวดล้อม และความเป็นอยูข่อง
ชมุชนหรือท้องถิ�น (Participation) 

2.  คณะกรรมการ อพวช. จะปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความทุม่เทและ
รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจดัแบ่งบทบาท
หน้าที�ระหวา่งประธานกรรมการ และผู้ อํานวยการ อพวช. 
ออกจากกนัอยา่งชดัเจน

3. คณะกรรมการ อพวช. มีบทบาทสาํคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์ 
กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานที�สําคญัของ อพวช. โดยจะ
ต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี�ยงและวางแผนแนวทางการ
บริหารจดัการที�มีความเหมาะสม รวมทั �งต้องดําเนินการ
เพื�อให้มั�นใจว่า ระบบบญัชีรายงานทางการเงินและการ
สอบบญัชี มีความนา่เชื�อถือ 

4. คณะกรรมการ อพวช. จะต้องเป็นผู้ นําในเรื�องจริยธรรม 
เป็นตวัอยา่งในการปฏิบตังิานตามแนวทางการกํากบัดแูล
กิจการที�ดีของ อพวช.และสอดสอ่งดแูลในเรื�องการจดัการ
แก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที�
เชื�อมโยงกนั

5. คณะกรรมการ อพวช. จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน
ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ปฏิบัติงานด้วยความทุมเท                                 
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายโดยยดึมั�น                  
ผลประโยชน์ของผู้ ใช้บริการและประชาชน และบริหาร
จดัการด้วยหลกัคณุธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย สงัคม และสิ�งแวดล้อม

6. ผู้บริหารทกุระดบัต้องเป็นผู้ นําและต้นแบบที�แสดงให้เห็น
ถงึความมุง่มั�นตอ่การปฏิบตัติามกฎหมายและมีจริยธรรม 
รวมถงึสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจงูใจ และกํากบั
ดแูลให้พนกังาน ลกูจ้าง ลาสาสมคัร ร่วมกนัปฏิบตัิตาม         
ข้อบงัคบั ระเบียบและจริยธรรม

การดําเนนิงานด�านการกํากบัดูแลทีดี่ (CG)

การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลที่ดี
และความรับผิดชอบต�อสังคม
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 คณะกรรมการ อพวช. ได้แตง่ตั �งคณะอนกุรรมการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
โดยมีผู้ แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน                        
คณะกรรมการ อพวช. เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ�งคณะ              
อนุกรรมการฯ ได้จัดทําแผนการกํากับดูแลกิจการที� ดี                   
และตดิตามผลการดําเนินงานตามแผน โดยสรุปได้ดงันี �

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยการเผยแพร่คู่มือการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดีใน Intranet และบนเวบ็ไซต์ อพวช.

2. จดัอบรมปฐมนิเทศพนกังาน/ลกูจ้างบรรจใุหม่

3. ส่งเสริมการประพฤติปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ อพวช. โดยมีการคัดเลือกพนักงาน/
ลกูจ้างดีเดน่ของ อพวช. และคนดีศรี วท.

4. ปลกูฝังจิตสาํนกึที�ดีและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ด้วยการจดักิจกรรม CSR โดย 

 อพวช. ได้ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม
หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) มาอย่าง                   
ตอ่เนื�อง ตั �งแตปี่ 2551 เป็นต้นมา โดยยดึหลกัการ ดงันี � 

•  เชื�อมโยงและบรูณาการ โครงการตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัตาม
วตัถปุระสงค์กลุม่เปา้หมายที�สมัพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนั

•  ดําเนินการตอ่เนื�อง ทั �งในสว่นของโครงการที�ดําเนินการไว้แล้ว 
และขยายผลพฒันาโครงการใหม่ ต่อจากโครงการหลกั 
ต่าง ๆ เพื�อส่งเสริมและสนบัสนนุก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม ชมุชนและเยาวชนอยา่งแท้จริง

อพวช. ร่วมกบับริษัท ไบเออร์ไทย จํากดั จดักิจกรรมมอบ
สื�อการเรียนรู้ให้กบัโรงเรียนจํานวน 16 โรงเรียน ในโครงการ
คาราวานสายสีแดง และ ร่วมสมทบทุนโครงการ                         
ก้าวคนละก้าว พร้อมการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์                     
ณ จงัหวดัเชียงราย                                                                                                                                                                                           

5. เสริมสร้างระบบการบริหารจดัการและการนําองค์กรให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
องค์กร ด้วยการให้ผู้บริหาร/พนกังาน/ลกูจ้าง ร่วมลงนาม
ให้สตัยาบนั “อพวช.ไมท่นและไมเ่พิกเฉยตอ่การทจุริต”

6. พฒันาระบบการปอ้งกนั การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยมี
การจดัทําประกาศ อพวช. เรื�อง นโยบายการให้หรือรับของ
ขวัญหรือประโยชน์อื�นใด พร้อมทั �งจัดทําแผ่นป้าย
ประชาสมัพนัธ์ ภายใน อพวช. 

7. ตดิตามผลการรับข้อร้องเรียน

•  สร้างการมีสว่นร่วมของพนกังาน โดยการปลกูจิตสํานกึให้
กบัพนกังานทกุระดบั ตระหนกัถงึการมีสว่นร่วมในโครงการ
และกิจกรรมตา่ง ๆ ของ อพวช. 

•  สร้างเครือขา่ยพนัธมิตร ที�ครอบคลมุทกุภาคสว่นของสงัคม 
ทั �งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั�วไป อยา่งตอ่เนื�อง 
เพื�อร่วมกันผลักดันให้โครงการต่าง ๆ สัมฤทธิ�ผลตาม
วตัถปุระสงค์

ผลการดําเนนิงานในป� 2561 

การดําเนนิงานด�านความรบัผดิชอบต�อสังคม (CSR)

ในป�งบประมาณ 2561 อพวช. ได�ดําเนนิกจิกรรมต�าง ๆ สรปุได� ดังนี้

► 1. กิจกรรมพฒันากลุ�มเยาวชนและการเรยีนรู�

  1.1 กจิกรรมพาน้องเที�ยวกรุง

  อพวช. ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) นําเดก็นกัเรียนในพื �นที�หา่งไกล และใน
พื �นที�ตั �งของ อพวช. จํานวน 26 แหง่ รวมทั �งสิ �น จํานวน 
2,478 คน เพื�อเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
และเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์

  1.2 กจิกรรมสาํหรับผู้ด้อยโอกาส

  อพวช. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และห้อง
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้กบัโรงเรียนและหน่วย
งานที�ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมครั �งนี � 7 แหง่ จํานวน 670 คน
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► 2. กจิกรรมพฒันาชมุชนและคณุภาพชวีติ

  2.1 กจิกรรมปลูกต้นไม้บริเวณเทคโนธานี และพื �นที�สาธารณะอื�นๆ

  

  2.2 กจิกรรมสาํหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

  อพวช. จดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้สูช่มุชน 
เรื�อง “การใช้สื�อสงัคมออนไลน์ในโทรศพัท์สมาร์ท
โฟน” ให้กบัชมรมผู้สงูอายรัุกษ์สขุภาพประชานิเวศน์ 
3 มีผู้ เข้าร่วมจํานวน 39 คน และโรงเรียนผู้สงูอายุ
เทศบาลนครรังสติ มีผู้ เข้าร่วมจํานวน 31 คน

  

► 3. กิจกรรมการพัฒนาแหล�งเรียนรู�

 สร้างพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ณ วดัอโุมงค์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

► 4. กิจกรรมเจ�าหน�าที่ อพวช. สัมพันธ�

  4.1 จดัทาํบุญเลี �ยงพระ วันสถาปนา อพวช. 

  คณะผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง และอาสา
สมัคร สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ร่วมกัน
ทําบญุตกับาตรและสง่เสริมพระพทุธศาสนา เมื�อวนัที� 
29 มกราคม 2561
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► 5.กิจกรรมเผยแพร�ส่ือเรยีนรู�วิทยาศาสตร� 
(วารสาร อพวช.)

  อพวช. มอบวารสาร และสื�อการเรียนรู้ให้กับ
โรงเรียน ห้องสมดุ และหนว่ยงานอื�น ๆ  จํานวน 40 แหง่ 
และวารสาร จํานวน 88,949 เลม่

► 6.กิจกรรมเสริมสร�างประสบการณ�การเรียนรู�ใน อพวช.

  อพวช. จดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบับริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จํากดั โดยมีโรงเรียนที�เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 11 โรงเรียน 
แบง่เป็นโรงเรียนในจงัหวดัปทมุธานี จํานวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนในจงัหวดันครราชสีมา จํานวน 5 โรงเรียน

► 7.โครงการส�งความรู�สู�ประตูโรงเรียน

     7.1 กจิกรรมคาราวานวทิยาศาสตร์ชุดเฉพาะกจิ

  อพวช. จดัคาราวานวิทยาศาสตร์ชดุเฉพาะกิจไป
ยงัโรงเรียนตามที�เครือขา่ยที�ให้การสนบัสนนุ

    7.2 กจิกรรมเสริมความรู้ให้ผู้ที�มีความบกพร่อง   
   ทางร่างกาย

  อพวช. จดัคา่ยการสื�อสารเสริมและทางเลือกอื�น 
สาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางร่างกาย และการ
เคลื�อนไหวที�มีข้อจํากัดในการสื�อสารด้วยการพูด               
ร่วมกบัมลูนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดํารัส 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                  
ในวันที� 21 พฤศจิกายน 2560 มีจํานวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 75 คน

  4.2 มอบรางวัลพนักงาน ลูกจ้างดเีด่น และคนดศีรี วท. ประจาํปี

  อพวช. ได้คดัเลือกพนกังาน ลกูจ้างดีเดน่ จํานวน 3 คน และมอบประกาศเกียรติคณุพร้อมโล ่ ในวนัที� 30 
มกราคม 2561 และเสนอลกูจ้าง จํานวน 1 คน เข้ารับประกาศเกียรตคิณุ “คนดีศรี วท.” ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวนัที� 23 
มีนาคม 2561
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ส�วนท่ี 6
รายงานของผู�สอบบัญช�
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 ในปีงบประมาณ  2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีจํานวน           
2 ชดุ ชดุแรกมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย นางสวุรรณี  คํามั�น 
เป็นประธานกรรมการ นางสาวเยาวนชุ  วิยาภรณ์ และนางตตยิา  
ใจบญุ เป็นกรรมการ และตอ่มาคณะกรรมการ อพวช. ได้ออก
คําสั�งที� 1/2561 ลงวันที� 31 มกราคม 2561 แต่งตั �งคณะ
กรรมการตรวจสอบชดุใหม ่ประกอบด้วย นายชาตชิาย  โรจน
รัตนางกูร เป็นประธานกรรมการ นายธวชัชัย กิจรัตนะกุล  
นางสาวเยาวนชุ  วิยาภรณ์  และนางตตยิา ใจบญุ เป็นกรรมการ 
โดยมีนางสาวรตดา พรหมแก้ว หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เป็นเลขานกุาร โดยให้มีผลตั �งแต่วนัที� 1 กมุภาพนัธ์ 
2561

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าที�ตามที�ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ อพวช. โดยได้จดัให้มีการประชมุ 
รวมทั �งสิ �น 7 ครั �ง โดยถือปฏิบตัิตามแนวทางของคู่มือการ                    
ปฏิบตัิงานสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั และกฎบตัรวา่ด้วยการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. พ.ศ. 2556 ที�ได้รับอนมุตัจิาก
คณะกรรมการ อพวช. ซึ�งสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี �

 1. สอบทานความน�าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิ 
โดยประชมุปรึกษาหารือร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชี (สํานกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สตง.) เห็นว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
มาตรฐานการบญัชี มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ โดยมี
ข้อสงัเกต เรื�องการบนัทกึบญัชีทรัพย์สนิลา่ช้า จงึได้เสนอแนะ
ให้มีการประสานงานระหวา่งกองการพสัด ุและกองการเงินและ
บญัชี  ในการจดัสง่เอกสารเพื�อให้การบนัทกึรายการทางบญัชี
ได้รวดเร็วขึ �น รวมทั �งสอบทานรายการที�อาจก่อให้เกิดความ         
ขดัแย้งทางผลประโยชน์

 2. สอบทานผลการวิเคราะห�งบการเงนิ โดยมีความ
เหน็และข้อเสนอแนะ ดงันี �

  1) ให้ยกเลิกการจ้างที�ปรึกษาภายนอก ในการ
วิ เคราะห์และรายงานผลการวิ เคราะห์งบการเ งิน                        
รายไตรมาส โดยเสนอให้หวัหน้างานบญัชีเป็นผู้ วิเคราะห์
งบการเงินและรายงานผลรายไตรมาส ทั �งนี �เพื�อเป็นการลด
คา่ใช้จา่ยในการบริหารจดัการขององค์กร รวมถงึเป็นการ
สร้างมลูคา่และทกัษะในการปฏิบตังิานให้แก่เจ้าหน้าที�งาน

บญัชี รวมทั �งให้จดัหาโปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูปที�ทนัสมยัมา
ใช้ในการดําเนินงาน เพื�อสร้างความน่าเชื�อถือของข้อมลู
ทางบญัชี รวมถึงเพื�อช่วยสนบัสนนุการออกรายงานทาง
บญัชี เพื�อให้ให้ได้ข้อมลูทางบญัชีเพื�อการบริหารได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล

 3. สอบทานการกํากบัดแูลทีด่ ีเกี�ยวกบักระบวนการ
ควบคมุภายใน การบริหารความเสี�ยง และการดําเนินงาน คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเหน็ และข้อเสนอแนะ ดงันี �

     1)  อพวช. ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
สนบัสนนุการบริหารจดัการกลาง ในภาพรวมของ อพวช.           
ทั �งระบบ อาทิ การควบคมุภายใน การบริหารความเสี�ยง 
ด้านการควบคมุทรัพย์สนิ และความปลอดภยัของอาคาร
และทรัพย์สิน การบํารุงรักษาระบบสาธารณปูโภคตา่ง ๆ 
ตลอดจนการเชื�อมโยงระบบบริหาร และการให้บริการของ
พิพิธภณัฑ์ตา่ง ๆ

     2)  เร่งรัดการจดัหาบคุคลากรและการพฒันาบคุคล
ากรด้านทักษะองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที�    
รวมทั �งการเตรียมแผนอตัรากําลงัเพื�อรองรับพิพิธภณัฑ์ตา่ง ๆ  
ที�จะเกิดขึ �นในอนาคต โดยเฉพาะบคุคลากรด้านการวิจยั
ควบคูก่บัการสร้างเครือขา่ยงานวิจยักบัสถาบนัการศกึษา
ที�เกี�ยวข้อง

 4. การกาํกบัดูแลให�มรีะบบการตรวจสอบภายในทีดี่

     1)  พิจารณาและอนุมตัิแผนการตรวจสอบเชิง 
กลยทุธ์ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2566) และแผนการ
ตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ 2562 ของหน่วยงาน             
ตรวจสอบภายในที�ใช้ฐานความเสี�ยงเป็นหลกั พร้อมให้         
ข้อเสนอแนะเรื� องที�ควรมุ่งเน้นในแผนการตรวจสอบ           
ให้ความสําคญัตอ่การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
รายไตรมาส และประจําปี รวมทั �งติดตามการปฏิบตัิงาน
ขององค์กร การปรับปรุงแก้ไขในสิ�งที�ตรวจพบจากการตรวจ
สอบ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ผู้ ตรวจสอบภายนอกในประเด็นสําคัญ ซึ�งผู้ บริหารได้                  
สั�งการให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องรับไปดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที�กําหนด

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําป�งบประมาณ 2561
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     2)  ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่ายัง
สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ กา รประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ประจําปีงบประมาณ 2561 ผลการประเมินใน          
ภาพรวมอยูที่�ระดบั ดีมาก

     3)  สนบัสนนุการพฒันาประสทิธิภาพของหนว่ย
งานตรวจสอบภายใน ได้อนมุตัแิผนพฒันาบคุลากรหนว่ย
งานตรวจสอบภายในประจําปี เพื�อเตรียมความพร้อมใน
การเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (Pre - CIA) 
สง่เสริมวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื�อสร้างมลูคา่เพิ�ม
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื�องการตรวจสอบด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั �งการสอบทานให้ อพวช. มี
ระบบการตรวจสอบภายในที�ดี และความเป็นอิสระของ
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ การบริหารและการ
ดําเนินงานของ อพวช. มีการพฒันาด้านการกํากบัดแูลกิจการ
ที�ดีอยา่งตอ่เนื�อง มีการบริหารจดัการความเสี�ยง มีการจดัวาง
ระบบการควบคมุภายในที�ดี มีประสทิธิภาพ  รายงานทางการ
เงินมีการเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน เพียงพอ มีการปฏิบตัิตาม
ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งปฏิบตัติาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร และไม่มีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

นายชาตชิาย  โรจนรัตนางกูร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
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รายงานของผู้สอบบญัชี

เสนอ คณะกรรมการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

ความเหน็

 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิซึ�งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของทนุ และงบกระแส
เงินสดสําหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั

 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิเหน็วา่ งบการเงินข้างต้นนี �แสดงฐานะการเงินขององค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิ
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความคดิเหน็

 สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบ
บญัชี ความรับผิดชอบของสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิได้กลา่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิมีความเป็นอิสระจากหนว่ยงาน ตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผน่ดนิและข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในสว่นที�เกี�ยวข้องกบั
การตรวจสอบงบการเงิน และสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิได้ปฏิบตัติามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจเงินแผน่ดนิและข้อกําหนดจรรยาบรรณเหลา่นี � สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิเชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของสาํนกังานการตรวจเงิน
แผน่ดนิ

ข้อมูลอื�น

 ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื�น ข้อมลูอื�นประกอบด้วย ข้อมลูซึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจําปีแตไ่มร่วมถงึงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบญัชีที�อยู่ในรายงานประจําปีนั �น ซึ�งผู้บริหารจะจดัเตรียมรายงานประจําปีให้สํานกังานการตรวจเงิน
แผน่ดนิภายหลงัวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี �

 ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมลูอื�นและสํานักงานการตรวจเงิน            
แผน่ดนิไมไ่ด้ให้ความเชื�อมั�นตอ่ข้อมลูอื�น

 ความรับผิดชอบของสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือการอา่นและพิจารณา
ว่าข้อมลูอื�นมีความขดัแย้งที�มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของสํานกังานการตรวจเงิน
แผน่ดนิ หรือปรากฏวา่ข้อมลูอื�นมีการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่

 เมื�อสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจําปี หากสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วา่มีการแสดง
ข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื�อสารเรื�องดงักลา่วกบัผู้ มีหน้าที�ในการกํากบั
ดแูล
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหลา่นี �โดยถกูต้องตามที�ควร ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็น เพื�อให้สามารถจดัทํางบการเงินที�ปราศจาก
การแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจดัทํางบประมาณ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดําเนินงานต่อเนื�อง 
เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�อง 
เว้นแตผู่้บริหารมีความตั �งใจที�จะเลกิหนว่ยงาน หรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื�องตอ่ไปได้

 ผู้ มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลมีหน้าที�ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของหนว่ยงาน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ

 การตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิมีวตัถปุระสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลวา่ งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลคือ
ความเชื�อมั�นในระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผน่ดนิและมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอาจเกิด
จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลวา่รายการที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะ
รายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี �

 ในการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิและมาตรฐานการสอบบญัชี สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิได้ใช้
ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตังิานของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ
รวมถงึ

• ระบแุละประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะเกิดการทจุริต
หรือมีข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองตอ่ความเสี�ยงเหลา่นั �น และได้หลกัฐาน
การสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ความเสี�ยงที�ไมพ่บข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื�องจากการทจุริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเว้นการแสดง
ข้อมลู การแสดงข้อมลูที�ไมต่รงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พื�อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของหนว่ยงาน

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวข้องซึ�งจดัทําขึ �นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับการดําเนินงานตอ่เนื�องของผู้บริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีที�ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตใุห้เกิด
ข้อสงสยัอย่างมีนยัสําคญัตอ่ความสามารถของหน่วยงานในการดําเนินงานตอ่เนื�องหรือไม่ ถ้าสํานกังานการตรวจเงิน
แผน่ดนิได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที�มีสาระสําคญั สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีของสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดินถงึการเปิดเผยที�เกี�ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ 
ความเห็นของสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินขึ �นอยู่กบั              
หลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับจนถึงวนัที�ในรายงานของผู้สอบบญัชีของสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม 
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้หนว่ยงานต้องหยดุดําเนินงานตอ่เนื�อง
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื �อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบที�ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที�ควรหรือไม่

 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิได้สื�อสารกบัผู้ มีหน้าที�ในการกํากบัดแูลเกี�ยวกบัขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ได้วางแผนไว้ ประเดน็ที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในซึ�ง
สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดินได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ

 (นางสาวกิดาการ แสงวิทยานกุลู)

ผู้ อํานวยการสํานกัตรวจสอบการเงินและบริหารพสัดทีุ� 7

            (นางสาวฐวสนนท์ นฤนาท)

นกัวิชาการตรวจเงินแผน่ดินชํานาญการ
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

      หน่วย : บาท 
 หมายเหต ุ 30 กันยายน 2561  30 กันยายน 2560 

 
   

สนิทรัพย์        
สนิทรัพย์หมุนเวียน        
     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 294,707,534.65  80,612,595.74    
     เงินลงทนุระยะสัน้ 6 79,926,483.31  74,054,699.10    
     ลกูหนียื้มเงินทดรอง  885,675.00  3,568,021.88    
     วสัดคุงเหลือ  4,437,556.08  2,939,890.16    
     รายได้ค้างรับ 7 4,562,708.41  2,232,650.02    
     เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง 8 46,842,800.00  141,902,025.00    
     สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 9 2,606,890.99  3,615,919.39    
          รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  428,969,648.44  308,925,801.29    
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
     เงินลงทนุระยะยาว 10 6,594,773.61  6,594,773.61    
     อาคารและอปุกรณ์ 11 2,548,994,184.22  1,846,971,910.15    
     สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 12 22,252,415.73  24,958,472.27    
          รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน  2,577,841,373.56  1,878,525,156.03    
รวมสินทรัพย์  3,006,811,022.00  2,187,450,957.32    

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

             หน่วย : บาท 
 หมายเหต ุ 30 กันยายน 2561  30 กันยายน 2560  

หนีส้นิและส่วนของทุน      
หนีส้นิหมุนเวียน      
     เจ้าหนี ้ 13 181,935,487.02  158,708,522.70  
     เงินรับฝาก  330,983.00  330,983.00  
     ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย  1,609,502.79  1,042,202.55  
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14 79,679,027.01  46,545,777.30  
     รายได้รับลว่งหน้า  312,328.77  -  
     รายได้รอการรับรู้ 15 97,323,923.81  -  
          รวมหนีส้นิหมนุเวียน  361,191,252.40  206,627,485.55  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน      
     รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ 16 232,698,228.41  245,973,635.89  
     รายได้เงินอดุหนนุจากรัฐบาลรอการรับรู้ 17 2,188,506,463.87  1,502,911,485.31  
     หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 18 34,968,493.00  31,380,561.00  
          รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน  2,456,173,185.28  1,780,265,682.20  
รวมหนีส้นิ  2,817,364,437.68  1,986,893,167.75  
ส่วนของทุน      
     ทนุประเดิม  10,000,000.00  10,000,000.00  
     ก าไรสะสม  179,446,584.32  190,557,789.57  
รวมส่วนของทนุ  189,446,584.32  200,557,789.57  

รวมหนีส้นิและส่วนของทุน  3,006,811,022.00  2,187,450,957.32  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้

 

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์)                 (นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑรูย์) 
                     ผู้อ านวยการ                                                                                      ผู้อ านวยการส านกับริหาร 
   องค์การพิพิธภณัฑ์วิยาศาสตร์แหง่ชาติ                                                                 
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 30 กนัยายน 2561 

                                         หน่วย : บาท 
 หมายเหต ุ 2561  2560 
รายได้     
     รายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล 19 880,307,719.49  623,852,970.04 
     รายได้จากการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์  52,025,008.13  44,913,674.87 
     รายได้อื่น     
          รายได้ดอกเบีย้  2,397,059.94  2,342,407.97 
          อื่น ๆ 20 17,690,387.32  16,639,880.89 
     รวมรายได้  952,420,174.88  687,748,933.77 
ค่าใช้จ่าย     
     ค่าใช้จ่ายบคุลากร 21 120,221,918.95  119,709,292.28 
     ค่าใช้จ่ายบริหารทัว่ไปและอื่น ๆ 22 316,442,066.47  292,904,294.22 
     ค่าใช้จ่ายในการจดังานมหกรรมวิทยาศาสตร์  412,836,661.54  180,091,816.48 
     ค่าใช้จ่ายสนบัสนนุโครงการพิเศษ  -  1,496,000.00 
     ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 23 114,030,733.17  105,921,207.11 
     รวมค่าใช้จ่าย  963,531,380.13  700,122,610.09 
ขาดทนุส าหรับปี  (11,111,205.25)  (12,373,676.32) 
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื่น  -  - 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  (11,111,205.25)  (12,373,676.32) 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 National Science Museum
ANNUAL REPORT 201896

 

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 30 กนัยายน 2561 

  หน่วย : บาท 
รายการ ทุนประเดมิ  ก าไรสะสม  รวม 

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 2560 10,000,000.00  190,557,789.57  200,557,789.57 
ขาดทนุส าหรับปี -  (11,111,205.25)  (11,111,205.25) 
ยอดยกไป ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 10,000,000.00  179,446,584.32  189,446,584.32 
      
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 2559 - ก่อนการปรับปรุง 10,000,000.00  200,389,040.13  210,389,040.13 
ปรับปรุงจากการแก้ไขข้อผิดพลาด      
     ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปี 2558 -  1,089,660.01  1,089,660.01 
     ปรับปรุงค่าเบีย้ประกนัภยัค้างจา่ยปี 2559 -  1,452,765.75  1,452,765.75 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 2559-หลงัปรับปรุง 10,000,000.00  202,931,465.89  212,931,465.89 
ขาดทนุส าหรับปี -  (12,373,676.32)  (12,373,676.32) 
ยอดยกไป ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 10,000,000.00  190,557,789.57  200,557,789.57 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 30 กนัยายน 2561 

  
2561 

 หน่วย : บาท 
2560 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
     ขาดทนุสทุธิส าหรับงวด (11,111,205.25)  (12,373,676.32) 
     ปรับกระทบขาดทนุสทุธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    
          ค่าเสือ่มราคา 107,472,163.61  100,437,233.79 
          ค่าตดัจ าหน่าย 6,558,569.56  5,483,973.32 
          ดอกเบีย้รับ (2,397,059.94)  (2,342,407.97) 
          รายได้จากการรับบริจาค (13,275,407.48)  (13,269,634.14) 
          ปรับปรุงงานระหวา่งก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย 3,482,000.00  - 
          รายได้เงินอดุหนนุจากรัฐบาล – งบลงทนุ (87,805,983.30)  (86,236,230.04) 
          ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 3,587,932.00  9,416,980.00 
     ก าไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 6,511,009.20  1,116,238.64 
     การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง    
          ลกูหนีเ้งินยืมทดรอง 2,682,346,88  (1,768,486.88) 
          วสัดคุงเหลือ (1,497,665.92)  (1,005,041.86) 
          รายได้ค้างรับ (2,181,533.83)  2,301,439.84 
          เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง -  (20,358,000.00) 
          สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 1,009,028.40  (1,066,396.75) 
     การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)    
          เจ้าหนี ้ (102,215,089.95)  (37,865,277.43) 
          ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 567,300.24  (103,943.83) 
          ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 33,133,249.71  (76,533,714.93) 
          รายได้รับลา่งหน้า 312,328.77  - 
          รายได้รอการรับรู้ 97,323,923.81  - 
          รายได้เงินอดุหนนุจากรัฐบาลรอการรับรู้ 773,400,961.86  598,259,000.42 
          หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน -  (1,135,200.00) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 809,045,859.17  461,840,617.22 
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 30 กนัยายน 2661 

  
2561 

 หน่วย : บาท 
2560 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    
     เงินสดจ่ายในอาคารและอปุกรณ์ (592,475,158.41)  (566,106,389.04) 
     เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (3,852,513.02)  (16,795,580.36) 
     เงินสดจ่ายในเงินลงทนุระยะสัน้ (871,784.21)  (24,054,699.10) 
     เงินสดรับจากดอกเบีย้ 2,248,535.38  2,692,009.02 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (594,950,920.26)  (604,264,659.48) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 214,094,938.91  (142,424,042.26) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 80,612,595.74  223,036,638.00 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 294,707,534.65  80,612,595.74 
    
ข้อมลูเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด    
รายการที่ไมใ่ช่เงินสด    
ซือ้สินทรัพย์ถาวรที่ยงัมิได้มีการจ่ายช าระเงินสด 125,442,054.27  114,167,016.00 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้    
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สาํหรับปีสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2561
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที�ได้ระบุไว้)

............................................

1.วัตถุประสงค�ในการจัดตั้ง

 องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิจดัตั �งขึ �นตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั �งองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2538 เพื�อดําเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์วิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ�งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัทําขึ �นเป็น
โครงการเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ�พระบรมราชินีนารถ เนื�องในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยได้รับ
การอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2534 มีวตัปุระสงค์ดงันี �

1.1 ดําเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ�งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื�อให้ความรู้และ
ความบนัเทิงแก่ประชาชน

1.2 ดําเนินการรวบรวมวตัถ ุ จําแนกประเภทวตัถ ุ จดัทําบนัทกึหลกัฐาน  และสงวนรักษาผลงานสิ�งประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เพื�อประโยชน์ในการศกึษาวิจยั และความก้าวหน้าทางวิชาการ

1.3 ดําเนินการสง่เสริมการวิจยั  การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี แก่หนว่ยงานของรัฐ
และเอกชน

1.4 จดันิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั �งกิจกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.5 เป็นศนูย์รวมทางด้านข้อมลูและวิชาการเกี�ยวกบัพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการที�เกี�ยวเนื�องแก่
หนว่ยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม

1.6 ร่วมมือกบัองค์กรอื�นทั �งในและตา่งประเทศ  เพื�อประโยชน์ในด้านการพฒันาพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์

1.7 ดําเนินกิจกรรมหรือธรุกิจอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบักิจการพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์  

2. เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน

 งบการเงินขององค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จดัทําขึ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                       
ที�กําหนดในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543  ซึ�งหมายถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใต้พระราชบญัญตัิ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  รวมถงึการตีความและแนวปฏิบตัทิางการบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  
(สภาวิชาชีพบญัชีฯ)

 งบการเงินนี �ได้จดัทําขึ �นโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูคา่ขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น  รายการบญัชี
บางประเภทซึ�งใช้มลูคา่ยตุิธรรมในการวดัมลูคา่ตามที�ได้อธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบ  การเงิน  ข้อ 4  สรุปนโยบายการบญัชี
ที�สําคญั

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม�

 ในระหวา่งปี หนว่ยงานได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถงึแนวทางปฏิบตัทิางบญัชีฉบบัใหม ่ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�
เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฎิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ขึ �นเพื�อให้มีเนื �อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการได้รับการปรับปรุง
ถ้อยคําหรือคําศพัท์ การตีความและการให้แนวทางปฏิบตัทิางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดงักลา่วมาถือปฏิบตันีิ �ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินของหนว่ยงาน

4.สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  หมายถงึ  เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารประเภทจา่ยคืนเมื�อทวงถามและเงินฝาก
ธนาคารประเภทฝากประจําซึ�งมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน โดยไมมี่ภาระผกูพนั

4.2 เงินลงทนุระยะสั �น  หมายถงึ  เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจําซึ�งมีอายเุกิน 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 12 เดือน
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4.3 วสัดคุงเหลือ  แสดงตามราคาทนุโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.4 อาคารและอปุกรณ์

อาคารและอปุกรณ์  แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทนุ  ณ  วนัที�ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ  หกัคา่เสื�อมราคา
สะสมและคา่เผื�อการด้อยคา่  สําหรับอปุกรณ์ที�มีราคาตอ่หนว่ยตํ�ากวา่  10,000 บาท  จะรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยทั �งจํานวน

สินทรัพย์รับโอนจากสํานกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสินทรัพย์รับบริจาค แสดงด้วยราคาทนุ           
ณ  วนัรับโอน หรือราคาที�คณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย์เป็นผู้ กําหนดคู่กบัรายการรายได้จากการรับบริจาค            
รอการรับรู้  และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามสดัสว่นของคา่เสื�อมราคาของสนิทรัพย์ในแตล่ะงวดบญัชี
ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ดงักลา่ว

คา่เสื�อมราคา  คํานวณจากมลูคา่เสื�อมสภาพของรายการอาคารและอปุกรณ์  

คา่เสื�อมราคา รับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุ  คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสนิทรัพย์แตล่ะประเภท  โดยสนิทรัพย์ที�ได้มาหลงัวนัที� 15 ของเดือน จะเริ�มคํานวณคา่เสื�อมราคาในเดือนถดัไป

ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์แตล่ะประเภท  มีดงันี �

4.5  สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทนุหกัคา่ตดัจําหนา่ยสะสม สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ประกอบด้วย  
คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และคา่ลขิสทิธิ�ภาพยนตร์ เป็นต้น

ค่าตดัจําหน่าย รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณ 3-5 ปี

4.6 หนี �สนิผลประโยชน์พนกังาน

การประมาณการหนี �สนิผลประโยชน์พนกังานที�จา่ยให้แก่พนกังานหลงัออกจากงานกรณีเกษียณอาย ุ ประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ซึ�งต้องใช้สมมตฐิานด้านการเงิน เชน่ อตัราคดิลด  เงินเดือนพนกังาน  และปัจจยัอื�น ๆ   และ
ข้อสมมตฐิานด้านประชากรศาสตร์  เชน่  อตัราการเข้า – ออกของพนกังาน  อตัรามรณะ เป็นต้น  โดยมีการประเมินภาระ
ผกูพนัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ตามการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับต้นทนุบริการในอดีตของ อพวช. สิ �นสดุ ณ             
วนัที� 30 กนัยายน 2554 จํานวน 17.08 ล้านบาท อพวช. ได้ปรับกบักําไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลาบญัชี 
2555 โดยปฏิบตัติามหนงัสอืกระทรวงการคลงัที� กค 0805.1/ว.95  ลงวนัที� 20 ตลุาคม 2554 เรื�อง การปฏิบตัติามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัคา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน  รับรู้เป็นหนี �สนิในงบแสดงฐานะการเงินในรายการ
หนี �สนิผลประโยชน์พนกังาน  โดยจะรับรู้คูก่บัคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุ เมื�อมีผลกําไรขาดทนุจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในงวดบญัชีนั �นทนัที

4.7 กองทนุสํารองเลี �ยงชีพ

อพวช. จดัตั �งกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ  เพื�อเป็นสวสัดิการให้แก่ลกูจ้างโดยจดทะเบียนเข้าร่วมกบักองทนุสํารองเลี �ยงชีพ           
ธนชาตทิวีคา่ ซึ�งจดทะเบียนแล้ว (กองทนุ)  และมอบหมายให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต ิจํากดั  เป็นบริษัท
จดัการ  สมาชิกต้องจา่ยเงินสะสมเข้ากองทนุทกุครั �งที�มีการจา่ยคา่จ้าง  โดยหกัจากคา่จ้างของสมาชิก  โดยสมาชิกเลือก
จา่ยเงินสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 2- 15 ของคา่จ้างในแตล่ะเดือน

ประเภทของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

อาคารถาวร 40
อาคารกึ�งถาวรและคา่ตกแตง่ภายใน 10
อปุกรณ์และชิ �นงานวิทยาศาสตร์ 5-10
ยานพาหนะ 5
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อพวช. จะต้องจา่ยเงินสมทบเข้ากองทนุทกุครั �งที�มีการจา่ยคา่จ้าง โดยสมาชิกที�มีอายงุานน้อยกวา่ 20 ปี จะจา่ยเงินสมทบ
เข้ากองทนุร้อยละ 9 ของคา่จ้างในแตล่ะเดือน  สว่นสมาชิกที�มีอายงุานตั �งแต ่20 ปีขึ �นไป จะจา่ยเงินสมทบเข้ากองทนุใน
อตัราร้อยละ 10 ของคา่จ้างในแตล่ะเดือน  เงินสมทบเข้ากองทนุรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยของ อพวช. ในงวดที�เกิดรายการ

4.8 การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ย

รายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล

  -รายได้เงินอดุหนนุจากรัฐบาลที�เกี�ยวข้องกบัสนิทรัพย์ แสดงเป็นหนี �สนิในรายการรายได้เงินอดุหนนุจากรัฐบาล
รอการรับรู้ และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาลอยา่งเป็นระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์
ที�เกี�ยวข้อง

  -รายได้เงินอดุหนนุจากรัฐบาลเพื�อการดําเนินงาน รับรู้เป็นรายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาลทั �งจํานวนใน
งวดที�ได้รับเงินอดุหนนุนั �น

รายได้ดอกเบี �ยรับ  รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลาโดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนที�แท้จริงของสนิทรัพย์

คา่ใช้จา่ย  รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

5.เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ประกอบด�วย

2561 2560

เงินสด 0.07 0.08

เงินฝากธนาคาร

   - เงินฝากกระแสรายวนั 84.39 2.93

   - เงินฝากออมทรัพย์ 146.06 59.02

   - เงินฝากประจํา ไมเ่กิน 3 เดือน 64.19 18.58

      รวม 294.71 80.61

2561 2560

รายได้เงินอดุหนนุจากรัฐบาลค้างรับ 1.74 0.10

รายได้ดอกเบี �ยค้างรับ 0.54 0.39

รายได้ดําเนินงานค้างรับ 1.56 1.48

รายได้อื�นค้างรับ 0.72 0.26

รวม 4.56 2.23

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารมีกําหนด
ไมเ่กิน 3 เดือน โดยไมมี่ภาระผกูพนั

6. เงินลงทุนระยะสั้น

 เงินลงทนุระยะสั �น ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 จํานวน 74.93 ล้านบาท เป็นเงินลงทนุในการฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ประเภทฝากประจํา 6 เดือน จํานวน 24.16 ล้านบาท มีอตัราดอกเบี �ยร้อยละ 1.15 ตอ่ปี และเงินลงทนุในเงินฝากธนาคารออมสนิ 
ประเภทฝากประจํา 6 เดือน จํานวน 50.77 ล้านบาท มีอตัราดอกเบี �ยร้อยละ 1.15 ตอ่ปี

7. รายได�ค�างรับ ประกอบด�วย

 รายได้อดหนนุจากรัฐบาลค้างรับ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 จํานวน 1.74 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินอดุหนนุคา่จ้าง
ในการสร้างนิทรรศการการหมนุเวียนเรื�องข้าว งวดที� 3 จํานวน 1.50 ล้านบาท เงินอดุหนนุเพื�อจา่ยคา่จ้างผนงับงัตาสําเร็จรูป 
จํานวน 0.15 ล้านบาท และเงินอดุหนนุเพื�อจดัซื �อตู้ เอกสาร จํานวน 0.09 ล้านบาท
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2561 2560

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่จ้างที�ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจดัทําแผนหลกั   
     พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ภมิูภาค

- 1.26

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ก่อสร้างชิ �นงานนิทรรศการพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า 38.20 94.98

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ก่อสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า 8.64 41.99

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ก่อสร้างอาคารเก็บ ซอ่ม/สร้างชิ �นงานนิทรรศการ  
     วิทยาศาสตร์เคลื�อนที�

- 1.89

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ก่อสร้างอาคารปฏิบตักิาร Texidermy - 1.78

     รวม 46.84 141.90

9. สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น ประกอบด�วย

2561 2560

คา่เบี �ยประกนัภยัจา่ยลว่งหน้า 0.08 2.26

คา่ใช้จา่ยลว่งหน้า 1.25 1.00

เงินรองจา่ย 0.23 0.22

อื�นๆ 1.05 0.14

     รวม 2.61 3.62

 รายได้ดอกเบี �ยค้างรับ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 จํานวน 0.54 ล้านบาท เป็นรายได้ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร ค้างรับ
ทั �งจํานวน โดยเป็นดอกเบี �ยค้างรับจากธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) จํานวน 0.28 ล้านบาท ธนาคารออมสนิ จํานวน 0.12 
ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํานวน 0.14 ล้านบาท

รายได้ดําเนินงานค้างรับ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 จํานวน 1.56 ล้านบาท ประกอบด้วย

• รายได้คา่เชา่พื �นที�จําหนา่ยสนิค้าในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์  0.07 ล้านบาท

• รายได้คา่จดัคา่ยวิทยาศาสตร์ Thai Science Camp   0.69 ล้านบาท

• รายได้คา่นิทรรศการ “มหศัจรรย์แหง่ไข“่    0.30 ล้านบาท

• รายได้สนบัสนนุคา่จดัพิมพ์และสง่เอกสารไปยงัสถานศกึษาทางไปรษณีย์ 0.26 ล้านบาท

• รายได้สนบัสนนุด้านการตลาดและรับจองอาหารกลอ่งมหกรรมวิทยาศาสตร์ 0.12 ล้านบาท

• รายได้คา่เข้าชมและกิจกรรมพิพิธภณัฑ์    0.11 ล้านบาท

• รายได้อื�นๆ       0.01 ล้านบาท

   รวม       1.56 ล้านบาท

รายได้อื�นค้างรับ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 จํานวน 0.72 ล้านบาท ประกอบด้วย

• รายได้คา่ปรับงานจ้างที�ปรึกษาออกแบบนิทรรศการพลงังาน (The Energy) 0.18 ล้านบาท

• รายได้คา่ไฟฟา้ จาก บจก. แอดวาซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บมจ.เอม็แอล 0.54 ล้านบาท

 ดเิวลลอปเมนต์ และคณุวรินทร์ลดา ธนยศวรพรรษ  

  รวม       0.72 ล้านบาท

8. เงินจ�ายล�วงหน�าค�าก�อสร�าง ประกอบด�วย



องค�การพ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ 
103รายงานประจําปี 2561

30 ก.ย. 61  30 ก.ย 60 

รายการ  อาคาร  ชิ้นงาน
วิทยาศาสตร ์

 ค่าตกแต่ง
ภายใน 

 อุปกรณ ์  ยาน 
พาหนะ 

 งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

 รวม  รวม 

ราคาทุน 
ณ วันต้นงวด 

  
807.47 

  
1,355.41 

  
206.00 

  
239.54 

  
20.29 

  
972.34 

  
3,601.05 

  
2,852.51 

เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด                 
ซื้อ  -  1.33  0.19  8.64  0.06  802.75  812.97  748.02 
รับบริจาค  -  -  -  -  -  -  -  0.52 
รับโอน  32.54  38.38  14.60  -  -  -  85.52  164.23 
โอนออก  -  -  -  -  -  (89.00)  (89.00)  (164.23) 
ณ วันปลายงวด  840.01  1,395.12  220.79  248.18  20.35  1,686.09  4,410.54  (3,601.05) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วันต้นงวด  340.87  1,142.60  151.58  101.00  18.03  -  1,754.08  1,653.64 
เพิ่มขึ้น  21.20  48.67  10.75  24.74  2.11  -  107.47  100.44 
ณ วันปลายงวด  362.07  1,191.27  162.33  125.74  20.14  -  1,861.55  1,754.08 
ราคาตามบัญช ี                 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 61  477.94  203.85  58.46  122.44  0.21  1,686.09  2,548.99  - 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 60  466.60  212.81  54.42  138.54  2.26  972.34  -  1,846.97 

 

 

10. เงินลงทุนระยะยาว

 อพวช. ได้ลงทนุในเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจํา 36 เดือน เป็นเงินจํานวน 6.59 ล้านบาท มีอตัราดอกเบี �ยร้อยละ 
1.10 ตอ่ปี อพวช. ได้นําเงินฝากประจํา จํานวน 5.85 ล้านบาท ไปวางเป็นประกนั เพื�อให้ธนาคารออกหนงัสือคํ �าประกนัสญัญา
การเชา่พื �นที� สญัญาการให้บริการพื �นที�เชา่และสาธารณปูโภคชั �น 4 และ ชั �น 5 ในโครงการจตรัุสจามจรีุกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

11. อาคารและอุปกรณ� ประกอบด�วย

อพวช. ได้โอนงานระหวา่งก่อสร้าง จํานวน 89.00 ล้านบาท เป็นอาคารศนูย์รวมกิจกรรมและฝึกอบรม 2 จํานวน 32.54 ล้านบาท 
ชิ �นงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 38.38 ล้านบาท คา่ตกแตง่ภายใน จํานวน 14.60 ล้านบาท และคา่จ้างที�ปรึกษา จํานวน 3.48                 
ล้านบาท

คา่เสื�อมราคาสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561 จํานวน 107.47 ล้านบาท ประกอบด้วย

- คา่เสื�อมราคาของสนิทรัพย์ที�ได้มจ่ากเงินอดุหนนุจากรัฐบาล  จํานวน 80.62 ล้านบาท
- คา่เสื�อมราคาของสนิทรัพย์ที�ได้มาจากเงินรายได้   จํานวน 13.58 ล้านบาท
- คา่เสื�อมราคาของสนิทรัพย์ที�ได้มาจากการรับบริจาค   จํานวน 13.27 ล้านบาท



 National Science Museum
ANNUAL REPORT 2018104

12. สินทรัพย�ไม�มีตัวตน  ประกอบด�วย

คา่ตดัจําหนา่ยสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561 จํานวน 6.56 ล้านบาท ประกอบด้วย

 - คา่ตดัจําหนา่ยของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนที�ได้มาจากเงินอดุหนนุจากรัฐบาล จํานวน 2.75 ล้านบาท
 - คา่ตดัจําหนา่ยของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนที�ได้มาจากเงินรายได้ จํานวน 3.81 ล้านบาท

13. เจ�าหนี้ ประกอบด�วย

2561 2560

เจ้าหนี �เงินประกนัผลงาน 32.98 27.23

เจ้าหนี �เงินประกนัซอง / สญัญา 21.81 15.30

เจ้าหนี �งานก่อสร้าง 125.44 110.49

เจ้าหนี �ครุภณัฑ์ - 3.67

เจ้าหนี �อื�น ๆ 1.71 2.02

     รวม 181.94 158.71

30 ก.ย. 61  30 ก.ย. 60 
รายการ  โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
 ค่าลิขสิทธิ์

ภาพยนตร์ 
 ภาพยนตร์  งาน 

ระหว่างท า 
 รวม  รวม 

ราคาทุน 
ณ วันต้นงวด 

  
51.27 

  
3.88 

  
1.10 

  
3.55 

  
59.80 

  
39.64 

เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด             
ซื้อ  0.11  0.75  -  2.99  3.85  20.16 
รับโอน  3.64  2.90  -  -  6.54  13.46 
โอนออก  -  -  -  (6.54)  (6.54)  (13.46) 
ณ วันปลายงวด  55.02  7.53  1.10  -  63.65  59.80 
ค่าจัดจ าหน่ายสะสม             
ณ วันต้นงวด  32.38  1.36  1.10  -  34.84  29.36 
เพิ่มขึ้นในงวด  5.47  1.09  -  -  6.56  5.48 
ณ วันปลายงวด  37.85  2.45  1.10  -  41.40  34.84 
ราคาตามบัญชี             
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 61  17.17  5.08  -  -  22.25  - 
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 60  18.89  2.52  -  3.55  -  24.96 

 

14. ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย  ประกอบด�วย

2561 2560

คา่ใช้จา่ยในการจดังานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 48.04 19.18

คา่ใช้จา่ยในการจดักิจกรรมตา่งๆ 7.26 7.38

คา่จ้างเหมาบริการ 6.36 5.73

คา่วสัดุ 1.09 1.16

คา่เบี �ยประชมุและคา่ตอบแทนกรรมการ 0.05 0.08

คา่สาธารณปูโภค 4.34 2.48

คา่สอบบญัชี 1.24 0.58

โบนสัพนกังานและกรรมการ 7.47 6.98

คา่ใชจ่า่ยอื�น ๆ 3.83 2.98

     รวม 79.68 46.55
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15. รายได�รอการรับรู�

 รายได้รอการรับรู้ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 จํานวน 97.32 ล้านบาท คือ รายได้งบประมาณโครงการ Bigrock                        
เพื�อสง่เสริมและสร้างความแข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล วงเงินรวมทั �งสิ �นจํานวน 492.49 ล้านบาท 
เบกิงบประมาณมาแล้วจํานวน 352.63 ล้านบาท ซึ�งในจํานวนนี �เป็นคา่ใช้จา่ยของปีงบประมาณ 2561 จํานวน 255.31 ล้านบาท 
คงเหลือเป็นรายได้รอการรับรู้ จํานวน 97.32 ล้านบาท

16. รายได�จากการรับบริจาครอการรับรู�

การเคลื�อนไหวในรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ มีดงัตอ่ไปนี �

17. รายได�เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู�

การเคลื�อนไหวในรายได้เงินอดุหนนุรอการรับรู้ มีดงัตอ่ไปนี �

รายได้เงินอดุหนนุจากรัฐบาลรอการรับรู้เพิ�มขึ �น  จํานวน 773.40  ล้านบาท  เป็นรายได้เงินอดุหนนุจากรัฐบาลที�ได้รับในงวด               
ทั �งจํานวน

รายได้เงินอดุหนนุจากรัฐบาลรอการรับรู้ลดลง  จํานวน 87.80 ล้านบาท ประกอบด้วย

• รายได้ตามสดัสว่นคา่เสื�อมราคาของอาคารและอปุกรณ์  80.62  ล้านบาท
• รายได้ตามสดัสว่นคา่ตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน    2.75  ล้านบาท
• รายการปรับปรุงงานระหวา่งก่อสร้างเป็นคา่ใช้จา่ย   2.09  ล้านบาท
• รายการที�ไมเ่กี�ยวข้องกบัสนิทรัพย์รับรู้เป็นคา่ใช้จา่ย   1.76  ล้านบาท
• คา่อปุกรณ์ตํ�ากวา่เกณฑ์รับรู้เป็นคา่ใช้จา่ย    0.58  ล้านบาท
     รวม       87.80 ล้านบาท

  30 ก.ย. 61  30 ก.ย. 60 
   

อาคาร 
 ชิน้งาน       

รายการ   วิทยาศาสตร์  อุปกรณ์  รวม  รวม 
ณ วนัต้นงวด  244.60  0.87  0.50  245.97  258.72 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด  -  -  -  -  0.52 
  244.60  0.87  0.50  245.97  259.24 
ลดลงระหวา่งงวด  (12.87)  (0.32)  (0.08)  (13.27)  (13.27) 
ณ วนัปลายงวด  231.73  0.55  0.42  232.70  245.97 

 

 30 ก.ย. 61     30 ก.ย. 60 
  อาคาร  สินทรัพย์     

รายการ  และอุปกรณ์  ไม่มีตัวตน  รวม  รวม 
ณ วนัต้นงวด 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 

 1,494.51 
771.76 

 8.40 
1.64 

 1,502.91 
773.40 

 990.88 
598.26 

  2,266.27  10.04  2,276.31  1,589.14 
ลดลงระหวา่งงวด  (85.05)  (2.75)  (87.80)  (86.23) 
ณ วนัปลายงวด  2,181.22  7.29  2,188.51  1,502.91 
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18. หนี้สินผลประโยชน�พนักงาน

 ตั �งแต่วนัที�  1  ตลุาคม  2554  อพวช.  ได้คํานวณมลูค่าผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                       
ตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ ฉบบัที� 19  มีรายละเอียด ดงันี �

2561 2560

ยอดยกมา ณ วนัต้นงวด 31.38 23.10

หนี �สนิผลประโยชน์พนกังานที�เพิ�มขึ �นในระหวา่งงวด 3.59 3.00

ผลประโยชน์พนกังานที�จา่ยจริงในระหวา่งงวด - (1.14)

ผลขาดทนุ จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 6.42

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 34.97 31.38

คา่ใช้จา่ยที�รับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประกอบด้วย

2561 2560

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 2.62 2.01

ต้นทนุดอกเบี �ย 0.97 0.99

คา่ใช้จา่ยที�รับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 3.59 3.00

ข้อสมมตฐิานหลกัที�ใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ที�ใช้ในการคํานวณประมาณการหนี �สนิผลประโยชน์
ของพนกังาน  มีดงันี �

สมมตฐิานด้านการเงนิ

   1) อตัราคิดลดพื �นฐาน  ร้อยละ 3.1 ตอ่ปี โดยใช้อตัราผลการตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล ระยะเวลา 15 ปี
   2) อตัราการเพิ�มขึ �นของเงินเดือนในอนาคตประมาณ  ร้อยละ  6.5  ตอ่ปี

สมมตฐิานด้านประชากรศาสตร์

   1) สมมตฐิานอตัราการเข้า – ออกของพนกังาน

 อตัราการเข้า – ออกของพนกังาน  ใช้คา่เฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของอตัราการเข้า–ออก ร้อยละ 0.0 – 3.0 ตอ่ปี แยกตามชว่ง
อายขุองพนกังาน  ดงันี �

  อาย ุ29 ปี  และน้อยกวา่   ร้อยละ 3.0 ตอ่ปี

  อายตุั �งแต ่30 ปี ถงึ 49 ปี   ร้อยละ 1.0 ตอ่ปี

  อายตุั �งแต ่50 ปีขึ �นไป   ร้อยละ 0.0 ตอ่ปี

   2) สมมตฐิานอตัรามรณะ

 ข้อสมมตทีิ�เกี�ยวข้องกบัอตัรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอตัรามรณะไทย 2560 โดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
และสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั

   3) สมมตฐิานอตัราการทพุพลภาพ ร้อยละ 10 ของอตัราการมรณะตามตารางมรณะไทย 2560
   4) อายเุกษียณ 60 ปี  (วนัเกษียณอาย ุ ณ  วนัที�  1  ตลุาคม  หลงัจากอายคุรบ  60  ปี)
   5) เงินเดือน  เงินเดือนพื �นฐานเดือนสดุท้าย

ผลประโยชน์ที�กําหนดไว้

คา่ตอบแทนความชอบในการทํางาน

        อายุงาน            ผลประโยชน์

  ตั �งแต ่ 5  ปี ขึ �นไป  แตไ่มถ่งึ 15 ปี    6  เดือน  ของเงินเดือน
  ตั �งแต ่15 ปี ขึ �นไป      10 เดือน  ของเงินเดือน
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19. รายได�เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล 

 อพวช. ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลประเภทเงินอดุหนนุ  สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561  จํานวนรวมทั �งสิ �น  
977.63  ล้านบาท  ประกอบด้วย

 เงินอุดหนุนเพื�อการลงทุน จํานวน 87.80 ล้านบาท เป็นรายได้เงินอุดหนุนที�เกี�ยวข้องกับสินทรัพย์ซึ�งทยอยรับรู้                       
เป็นรายได้ตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที� 20  เรื�อง  การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัความ
ชว่ยเหลือจากรัฐบาล  จํานวน 83.37 ล้านบาท รายได้เงินอดุหนนุที�ไมเ่กี�ยวข้องกบัสนิทรัพย์ซึ�งรับรู้รายได้ทั �งจํานวนในงวดที�ได้
รับ จํานวน 2.34 ล้านบาท รายการปรับปรุงคา่จ้างที�ปรึกษาโครงการพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ภมิูภาค จงัหวดัเชียงใหม ่ จํานวน 
2.09 ล้านบาท

20. รายได�อื่น ๆ  ประกอบด�วย

21. ค�าใช�จ�ายบุคลากร  ประกอบด�วย

2561 2560

เงินอดุหนนุทั�วไป 773.55 510.18

เงินอดุหนนุเพื�อการลงทนุ 87.80 86.23

เงินงบประมาณเบกิแทนกนั 18.96 27.44

     รวม 880.31 623.85

2561 2560

รายได้จากการรับบริจาค 13.28 13.27

รายได้สาธารณปูโภค 2.92 2.99

รายได้ขายแบบก่อสร้าง 0.36 0.04

รายได้คา่ปรับ 1.02 0.03

รายได้อื�น ๆ 0.11 0.31

     รวม 17.69 16.64

2561 2560

เงินเดือนและคา่ลว่งเวลาพนกังาน 67.06 64.25

เงินเดือนและคา่ลว่งเวลาลกูจ้าง 34.49 31.98

เงินบําเหน็จและโบนสัพนกังาน 2.61 3.49

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 3.59 3.00

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 6.42

เงินสมทบกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ 5.79 5.39

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 1.79 -

คา่สวสัดกิารพนกังานและลกูจ้าง 4.89 5.18

     รวม 120.22 119.71
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23. ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจําหน�าย  ประกอบด�วย

24. สินทรัพย�ที่อาจเกิดขึ้น

2561 2560

คา่เสื�อมราคา

อาคาร 21.20 19.84

ชิ �นงานวิทยาศาสตร์ 48.67 46.80

คา่ตกแตง่ภายใน 10.75 9.20

อปุกรณ์และยานพาหนะ 26.85 24.60

รวมคา่เสื�อมราคา 107.47 100.44

คา่ตดัจําหนา่ย

ลขิสทิธิ�ภาพยนตร์ 1.09 0.68

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5.47 4.79

ภาพยนตร์ - 0.01

รวมคา่ตดัจําหนา่ย 6.56 5.48

รวมทั �งสิ �น 114.03 105.92

 อพวช. ได้ยื�นฟอ้งกิจการร่วมค้า เอก็เซลเลนท์ โปรเฟสชั�นแนล ซสิเตม็ส์ และซตีิ �นีออน ดสิเพลส์ แอนด์ คอนสตรั�คชั�นส์ 
(ประเทศไทย) และ ArchiMeDes Architektur, Medien und Design ตอ่ศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดํา ที� 1735/2551                  
ทนุทรัพย์ตามฟอ้งจํานวน 220.09 ล้านบาท

 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้ผู้ถกูฟอ้งคดีทั �งสาม ร่วมกนัหรือแทนกนัชําระคา่ใช้จา่ยที�เพิ�มขึ �นสําหรับการจ้างผู้ อื�น
ทํางานตามสญัญาพิพาทที�ค้างอยูใ่ห้แล้วเสร็จจํานวน 32.14 ล้านบาท พร้อมดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ของเงินต้นจํานวน
ดงักลา่ว นบัถดัจากวนัที�ฟอ้งเป็นต้นไปจนกวา่จะสาํเร็จให้แก่ผู้ฟอ้งคดี โดยให้ชําระให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนั นบัแตว่นัที�คดีถงึที�สดุ  
ตอ่มาบริษัท  ซตีิ �นีออน ดสิเพลส์ แอนด์ คอนสตรั�คชั�น (ประเทศไทย) จํากดั ผู้ถกูฟอ้งคดีที� 1 ได้อทุธรณ์คําพิพากษาตอ่ศาลปกครอง
สงูสดุ

22. ค�าใช�จ�ายบริหารทั่วไปและอื่น ๆ ประกอบด�วย

2561 2560

คา่ใช้จา่ยในการจดักิจกรรม 121.75 124.89

คา่สาธารณปูโภค 48.98 47.78

คา่จ้างเหมาบริการ 48.28 35.88

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน 20.69 15.14

คา่วสัดุ 11.71 14.23

คา่เชา่ 24.04 14.23

คา่ซอ่มแซม 7.99 11.75

คา่เบี �ยประชมุกรรมการและคา่ตอบแทนกรรมการ 2.00 1.70

โบนสักรรมการ 0.07 0.09

คา่ตอบแทน 11.91 9.24

คา่อบรมสมัมนา 1.27 1.58

คา่เบี �ยประกนัภยั 5.04 8.36

อื�น ๆ 12.71 8.04

     รวม 316.44 292.91
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 เมื�อวนัที� 17 กนัยายน 2558 ศาลปกครองได้อา่นคําพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุ คดีหมายเลขแดงที� อ.783/2558 
ให้คูก่รณีฟัง โดยศาลปกครองสงูสดุพิพากษาให้ผู้ถกูฟ้องคดีทั �งสามร่วมกนัหรือแทนกนั ชําระคา่ใช้จ่ายเพิ�มขึ �นสําหรับการจ้าง           
ผู้ อื�นทํางานตามสญัญาพิพาทที�ค้างอยูใ่ห้แล้วเสร็จ จํานวน 32.14 ล้านบาท พร้อมดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีของเงินต้น
จํานวนดงักลา่ว นบัถดัจากวนัฟอ้งเป็นต้นไปจนกวา่จะชําระเสร็จให้แก่ผู้ฟอ้งคดี โดยให้ชําระให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแตว่นั
ที�คดีถงึที�สดุและให้คืนคา่ธรรมเนียมศาลบางสว่นของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟอ้งคดี 

 อพวช. ได้มีหนงัสือขออนมุตัดํิาเนินการขอออกหมายบงัคบัคดีตอ่ศาลปกครอง เมื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน 2558 เพื�อให้
ศาลมีคําสั�งออกหมายบงัคบัคดี บงัคบัยดึทรัพย์ของผู้ถกูฟอ้งมาชําระหนี �ให้แก่ อพวช. ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุ 
หลงัจากศาลอา่นคําพิพากษา บริษัท ซตีิ �นีออน ดสิเพลส์ แอนด์ คอนสตรั�คชั�น (ประเทศไทย) จํากดั ได้เจรจาผอ่นชําระหนี �กบั 
อพวช. ซึ�ง อพวช. ได้ขอความอนเุคราะห์จากสํานกังานอยัการสงูสดุให้บงัคบัชําระหนี �เอากบัลกูหนี �ตามคําพิพากษาทั �งสามราย 
เมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2559 สํานกัอยัการสงูสดุได้แจ้งให้ อพวช. ทราบว่าไม่รับดําเนินการบงัคบัคดีกบั บริษัท เอ็กเซลเลนท์                  
โปรเฟสชั�นแนล ซลิเตม็ส์ จํากดั เนื�องจากบริษัทล้มละลาย และสํานกัอยัการสงูสดุได้แจ้งผลการสืบทรัพย์ของ บริษัท ซตีิ �นีออน                  
ดสิเพลส์ แอนด์ คอนสตรั�คชั�น (ประเทศไทย) จํากดั ครั �งหลงัสดุวนัที� 1 พฤศจิกายน 2559 โดยรวมแล้ว บริษัท มีทรัพย์สนิเป็นเงิน
ฝากในบญัชีรวมประมาณ 2 ล้านบาทเศษ และบริษัทไมมี่ทรัพย์สนิอื�นที�จะบงัคบัยดึได้อีก

 บริษัท ซตีิ �นีออน ดสิเพลส์ แอนด์ คอนสตรั�คชั�นส์ (ประเทศไทย) จํากดั ได้ขอเข้าเจรจาผอ่นชําระหนี �ทั �งหมด และ อพวช. 
ได้หารือการผอ่นชําระหนี �ตามคําพิพากษากบักรมบญัชีกลางเมื�อวนัที� 7 ตลุาคม 2559 โดยกรมบญัชีกลางตอบกลบัเมื�อวนัที� 15 
ธันวาคม 2559 ว่า อพวช. มีอํานาจกระทําการต่างๆ ภายในวตัถุประสงค์แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั �งองค์การพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ ทั �งนี � อพวช. จงึได้แตง่ตั �งคณะกรรมการเพื�อพิจารณาเงื�อนไขตา่งๆ ในการชําระหนี �ของบริษัท โดยคณะ
กรรมการมีมตใิห้ผอ่นชําระหนี �ได้ตามร่างข้อตกลงการผอ่นชําระหนี �ตามคําพิพากษา และสง่ให้สาํนกัอยัการสงูสดุพิจารณาตรวจ
สอบตามหนงัสือสํานกังานการบงัคบัคดี ที� อส 0019/210 เมื�อวนัที� 30 มีนาคม 2561 สํานกัอยัการสงูสดุมีความเหน็วา่การผอ่น
ชําระหนี �ไม่อยู่ในอํานาจของ อพวช. และให้สง่เรื�องให้กระทรวงการคลงัพิจารณา และ อพวช. ได้มีหนงัสือหารือกบักระทรวง              
การคลงั ตามหนงัสือองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาตทีิ� วท 5501/374 เมื�อวนัที� 9 เมษายน 2561 แตปั่จจบุนัยงัไมไ่ด้
รับคําตอบ



“ส�งเสริมการเรียนรู� สร�างแรงบันดาลใจ เสริมสร�างความคิดสร�างสรรค� และ
ความตระหนักด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ด�วยการ

1. พัฒนาและให�บริการนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู�ผ�านพิพิธภัณฑ�               
แหล�งเรียนรู�และช�องทางการเรียนรู�รูปแบบต�าง ๆ

2. ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย�าง ด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และ              
ธรรมชาติวิทยา

3. วจิยั พัฒนา และเผยแพร�องค�ความรู�ด�านการสือ่สารทางวทิยาศาสตร�
4. พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการ

พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�

พันธกิจ (Mission)   
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