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สวนที่ 1

สารจากผูบ ร�หาร

รายงานประจําปี 2561

องคการพ�พ�ธภัณฑว�ทยาศาสตรแหงชาติ

3

สารจากประธานกรรมการ
องคการพ�พธ� ภัณฑวท� ยาศาสตรแหงชาติ
ในยุคที�สงั คมเปลี�ยนผ่านก้ าวเข้ าสู่ยคุ ดิจิทลั เราสามารถ
รั บรู้ ข่าวสารและเข้ าถึงบริ การต่าง ๆ ได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
เพราะมีการเชื�อมโยงและการบูรณาการในการทํางานร่ วมกันอย่าง
เป็ นระบบมากขึ �น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที�จะส่งเสริ มและ
พัฒนาโครงการและกิจกรรมเพื�อการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของ
ชาติให้ มีศกั ยภาพรองรับกับการเปลีย� นแปลงและแข่งขันที�จะเกิดขึ �น
ในอนาคต
โดยในปี 2561 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
(อพวช.) ได้ รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้ ดําเนินกิจกรรมพิเศษเพิ�มเติมที�สําคัญในโครงการ Big rock ตาม
นโยบายของรัฐบาล ได้ แก่ การจัดกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี 2561 ระดับภูมิภาค การจัดคาราวาน
วิทยาศาสตร์ อพวช. สายอาชีพในจังหวัดต่าง ๆ กิจกรรมการจัดการ
แข่งขันด้ านวิทยาศาสตร์ สงิ� ประดิษฐ์ และกิจกรรมจัตรุ ัสวิทยาศาสตร์
ภูมภิ าค เพือ� กระตุ้นให้ เยาวชนและประชาชนเกิดแรงบันดาลใจ เรียน
รู้ และเข้ าใจวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื�อร่ วมขับเคลื�อนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็ นระบบอย่างยัง� ยืน นอกจากนี �
อพวช. ยังได้ ดําเนินการจัดทําและพัฒนา Virtual Museum เพิ�มช่อง
ทางการให้ บริ การนิทรรศการและการสื�อสารผ่านระบบดิจิทลั เพื�อ
เพิม� ยอดผู้เข้ าชมและผู้ใช้ บริการของ อพวช. ทังหมดนี
�
�เพือ� ช่วยกระตุ้น
และสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจทังในระยะสั
�
นและระยะยาว
�
รวมถึ ง การปูพื น� ฐานในการเตรี ย มคนไทยสู่ศ ตวรรษที� 21 ตาม
นโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ โดยมุ่งแก้ ปัญหาของประเทศ
ให้ ตรงจุด ลดความเหลือ� มลํ �า พร้ อมกับสร้ างคนรุ่นใหม่ให้ มีความคิด
สร้ างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กระผมในนามของคณะกรรมการองค์ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที�ให้ การ
สนับสนุนกิ จกรรมของ อพวช. ด้ วยดีเสมอมา ขอบคุณผู้บริ หาร
พนักงาน ลูกจ้ าง และอาสาสมัครทุกท่านที�ท่มุ เทใจและกําลังกาย
ปฏิบตั งิ านในภารกิจหน้ าที�ที�รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และ
ขอยืนยันว่าคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
จะกํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินกิจการของ อพวช. โดยคํานึง
ถึงประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติเป็ นสําคัญต่อไป

(รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม)
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
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สารจากผูอํานวยการ
องคการพ�พ�ธภัณฑว�ทยาศาสตรแหงชาติ
พัน ธกิ จ ขององค์ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
(อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ “ส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ สร้ างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความตระหนักด้ านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ได้ รบั การยอมรับเป็ นอย่างดีจากสังคมไทย
มาเป็ นระยะเวลายาวนาน พิพิธภัณฑ์ทงั � 3 แห่งของ อพวช. รวมทัง�
จัตรุ ัสวิทยาศาสตร์ คาราวานวิทยาศาสตร์ มหกรรมวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ฯลฯ ได้ ทาํ หน้ าทีเ� ป็ นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ทีเ� ด็ก
เยาวชน และประชาชนทัว� ไปสามารถเข้ ามาเยี�ยมชม หาความรู้และ
ความสนุกสนานของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ โดยไม่ร้ ูเบื�อ
ปี 2561 ภายใต้ น โยบายการขับ เคลื� อ นประเทศไปสู่
ประเทศไทย 4.0 อพวช. มีบทบาทสําคัญยิ�งในการนําพาประเทศ
ไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าวตามนโยบาย “วิทย์สร้ างคน” โดยการเตรี ยม
คนไทยสูศ่ ตวรรษที� 21 ที�ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป็ นกลไกสําคัญ กิจกรรมต่าง ๆ ที� อพวช. ดําเนินการสามารถสร้ าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อสาธารณชนในวงกว้ าง ไม่วา่ จะเป็ นการจัดงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส่วนภูมิภาคทัง� 4
แห่ง การพัฒ นาพื น� ที� เ พื� อ รองรั บ การเปิ ด จัตุรั ส วิ ท ยาศาสตร์ ส่ว น
ภูมิภาคอีก 2 แห่งการขยายคาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพแห่ง
อนาคต รวมถึงการจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ทงระดั
ั � บชาติ
และนานาชาติ เป็ นต้ น
นอกจากภารกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลแล้ ว อพวช.
ยังดําเนินภารกิจประจําและพัฒนาคุณภาพการทํางานอย่างต่อเนือ� ง
เช่น การเร่ งรัดการก่อสร้ างอาคารและนิทรรศการของ “พิพิธภัณฑ์
พระรามเก้ า” ซึง� เป็ นพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาที�สมบูรณ์แบบที�สดุ
ในเอเชียให้ แล้ วเสร็จและเปิ ดให้ บริ การได้ ในปี 2562 การดําเนินการ
ประกวดราคาก่อสร้ าง “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” การสร้ างและ
ขยายภาคีเครื อข่ายความร่วมมือทังในและต่
�
างประเทศ การพัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมใหม่ ๆ เป็ นต้ น
ทุกภารกิ จของที�กล่าวมาทัง� หมดนัน� เกิ ดขึน� และประสบ
ความสํ า เร็ จ ได้ จ ากความร่ ว มแรงร่ ว มใจของบุ ค ลากร อพวช.
ตลอดจนการสนับสนุนจากคณะกรรมการของ อพวช. ทุก ๆ ท่าน
ซึ� ง ความร่ ว มแรงร่ ว มใจนี จ� ะเป็ นพลั ง สํ า คั ญ ในการรั บ มื อ กั บ
ความท้ าทายในปี 2562 และปี ตอ่ ๆ ไป เพื�อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ของ
การเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตชันนํ
� าในอาเซียน ด้ านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัต กรรม และพร้ อมขับ เคลื� อ นสัง คมไทยสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 ต่อไป

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. รวิน ระวิวงศ์)
ผู้อํานวยการ อพวช.
รายงานประจําปี 2561

องคการพ�พ�ธภัณฑว�ทยาศาสตรแหงชาติ
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สวนที่ 2

คณะผูบ ร�หาร
และบทบาทหนาที่
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คณะกรรมการ
องคการพ�พธ� ภัณฑวท� ยาศาสตรแหงชาติ

รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

นายสาคร ชนะไพฑูรย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

การศึกษา

การศึกษา

•

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

ตําแหนงปจจุบัน

• กรรมการบริ หารมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
• กรรมการบริ ห ารมู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ กวิ ช าการและพัฒ นา
วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา (สอวน.)
• ที� ปรึ กษา โครงการพัฒนานักเรี ยนผู้มีความสามารถพิเศษด้ าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของ สพฐ. และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
• สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.)
• อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
• ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประวัติการทํางาน

• นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม
พันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
• ประธานที�ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
• กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสัช สํานักงานคณะกรรมการ
การวิจยั แห่งชาติ

E-mail : sumonta@swu.ac.th

• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ประกาศนียบัตรชันสู
� ง การบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้ า
ตําแหนงปจจุบัน
• ที�ปรึกษาสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนช.
• ที� ป รึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารความเสี� ย งและการบริ ห ารมูล ค่า เพิ� ม
เชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การส่งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ประวัติการทํางาน
• รองผู้อํานวยการ รักษาการแทนผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
• ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด/สํานักยุทธศาสตร์
และแผน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
• หัวหน้ ากองการตลาด และกองแผนงาน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
• ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษัท เฟอร์ รี�ไลน์ จํากัด (มหาชน)
• ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษัท ส่งเสริ มทราเวล จํากัด
• ที�ปรึกษากลุม่ โรงแรมเครื อสมุยรี โซเทล
E-mail : sakorn@gmail.com

รายงานประจําปี 2561
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รองศาสตราจารย นพ. สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายแพทยปฐม สวรรคปญญาเลิศ
กรรมการ ผูแ ทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อายุ : 58
การศึกษา
• วุฒิบตั รศัลยศาสตร์ ทวั� ไป
• ปริ ญ ญาบั ต รแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.51
• อบรมหลักสูตร Clinical Fellow in Surgical Nutrition Syrause
New York, USA.
• วุฒิบตั รหลักสูตรผู้บริ หาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตําแหนงปจจุบัน
• ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประวัติการทํางาน
• รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
• รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรม/สัมมนา/ดูงาน :
• ศึกษาดูงาน Thai Felegation’s Official Visit to Protugal, the
United Arac Emriates & France
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า
• เยี� ยมชมงานมหกรรมวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ
ประจําปี 2561
E-mail : soranit.s@most.go.th

อายุ : 55 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาโท-เอก Doctor of Public Health Johns Hopkins
University, U.S.A.
• ปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล
ตําแหนงปจจุบัน
• รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประวัติการทํางาน
• ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์) (ด้ านสาธารณสุข)
• รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
• รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
• ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
อบรม/สัมมนา/ดูงาน
• อบรมหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่นที� 10
• อบรมหลัก สูต ร Director Certification Program : DCP
265/2018
• อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การกํากับดูแลกิจการที�ดี”
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า
• ตรวจเยี�ยมการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
E-mail : pathom.s@most.go.th , pathomsawan@hotmail.com

8

ANNUAL REPORT 2018
National Science Museum

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
กรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง

นางตติยา ใจบุญ
กรรมการ ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ

อายุ : 60 ปี
การศึกษา
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
• นิตศิ าสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตําแหนงปจจุบัน
• ที�ปรึกษาด้ านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง
ประวัติการทํางาน
• ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
อบรม/สัมมนา/ดูงาน
• อบรมหลัก สู ต รผู้ บริ ห ารระดับ สู ง ด้ า นวิ ท ยาการพลัง งาน
รุ่นที� 10
• อบรมหลัก สูต ร Director Certification Program : DCP
265/2018
• อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การกํากับดูแลกิจการที�ดี”
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า
• ตรวจเยี�ยมการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
E-mail : yoawanwi@cgd.go.th

อายุ : 57 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาโท (วทม.) สาขาธรณีวทิ ยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี (วทบ.) สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตําแหนงปจจุบัน
• ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื�อการศึกษา
ประวัติการทํางาน
• นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื�อ
การศึกษา
อบรม/สัมมนา/ดูงาน
• อบรมหลักสูตร “Corporate Governance in Digital Era”
• อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การกํากับดูแลกิจการที�ดี”
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงาน
• โครงการก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า
E-mail : tjaiboon@yahoo.com

รายงานประจําปี 2561
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รองศาสตราจารย ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ

นางสุวรรณี คํามั่น

อายุ : 72
การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ� (Honorary Doctoral Degree of
Philosophy) มหาวิทยาลัยยามากูชิ ญี�ปนุ่
• ปริญญาเอก (Engineering) Fermentation Technology Hiroshima
University, Japan
• ปริ ญ ญาโท (วิ ท ยาศาสตร์ ) สาขาจุ ล ชี ว วิ ท ยามหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์
ตําแหนงปจจุบัน
• นายกสมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ประวัติการทํางาน
• ผู้เชีย� วชาญด้ านความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
• ผู้อาํ นวยการสํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
• อาจารย์ ภ าควิ ช าจุล ชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์
อบรม/สัมมนา/ดูงาน
• อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การกํากับดูแลกิจการที�ดี”
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้ างพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้ า
• เยีย� มชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจํา
ปี 2561
E-mail : napavarn.n@gmail.com

อายุ : 65 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาโท M.sc. (Community Nutrition) มหาวิทยาลัย
ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
• ปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตําแหนงปจจุบัน
• ที�ปรึกษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
ประวัติการทํางาน
• รองเลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
E-mail : suwanee@nesdb.go.th

นายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย นายแพทยกําจร ตติยกวี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

อายุ : 63 ปี
ตําแหนงปจจุบัน
• ข้ าราชการบํานาญ
ประวัติการทํางาน
• รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
การศึกษา
• ปริ ญ ญาโท พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ด้ า นนโยบายสาธารณะ
(เกียรตินยิ มดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บัณฑิ ต (รั ฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
อบรม/สัมมนา/ดูงาน
• สัมมนาเรื�องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรรัฐวิสาหกิจ
เพือ� การพัฒนาทีย� งั� ยืน
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้ างพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้ า
E-mail : dusit@bb.go.th

อายุ : 63 ปี
การศึกษา
• วิทยาศาสตร์ บัณฑิ ต (วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Health Care Evaluation and Management Skills,
University of Toronto , Canada
ตําแหนงปจจุบัน
• ข้ าราชการบํานาญ
ประวัติการทํางาน
• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• รองอธิ ก ารบดี ด้ า นบริ ห ารบุค คลและการพัส ดุ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรม/สัมมนา/ดูงาน
• ตรวจเยีย� มและติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการก่อสร้ าง
พิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้ า
E-mail : ps40.moe@gmail.com

รายงานประจําปี 2561
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นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

อายุ : 63 ปี
การศึกษา
• ปริ ญ ญาโท วารสารศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท พัฒนาบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต NIDA
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตําแหนงปจจุบัน
• ข้ าราชการบํานาญ
ประวัติการทํางาน
• รองผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ ทีป
� รึกษาสํานักงบประมาณ
อบรม/สัมมนา/ดูงาน :
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า
• เยี� ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ
ประจําปี 2561
E-mail : thawatchai@bb.go.th

อายุ : 62 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ตําแหนงปจจุบัน
• กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ �ง
ประวัติการทํางาน
• รองผู้วา่ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) / CFO
อบรม/สัมมนา/ดูงาน :
• ตรวจเยี� ย มและติ ด ตามความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น งานโครงการ
ก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า
• เยี� ย มชมงานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
ประจําปี 2561
E-mail : chartchai.roj@gmail.com
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นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายพงศสุข หิรัญพฤกษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

อายุ : 61 ปี
การศึกษา
• Master of Arts (Industrial Design) University of Central
England, United Kingdom
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ศิลปบัณฑิต(การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงปจจุบัน
• ที�ปรึกษาศูนย์สร้ างสรรค์งานออกแบบ
ประวัติการทํางาน
• ผู้อํานวยการศูนย์สร้ างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สํานักงาน
บริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
อบรม/สัมมนา/ดูงาน :
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า
• เยี� ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ
ประจําปี 2561
E-mail : apisit@tcdc.or.th

อายุ : 40 ปี
การศึกษา
• ปริ ญญาตรี สาขาการแสดงและกํากับการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ตําแหนงปจจุบัน
• กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท โชว์ไร้ ขีด จํากัด
ประวัติการทํางาน
• พิ ธี ก ร ผู้จัด งานแสดงด้ า นไอที และผู้ผ ลิ ต รายการโทรทัศ น์
ด้ านไอที
อบรม/สัมมนา/ดูงาน :
• ตรวจเยี�ยมและติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า
• ตรวจเยี�ยมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ฯ ภูมิภาค
E-mail : pongsuk@shownolimit.com

รายงานประจําปี 2561

องคการพ�พ�ธภัณฑว�ทยาศาสตรแหงชาติ

13

ผูชวยศาสตราจารย ดร. รวิน ระวิวงศ

กรรมการและเลขานุการ โดยตําแหนง ผูอ าํ นวยการ อพวช.
อายุ : 50 ปี
การศึกษา
• M.S., Ph.D. (Engineering Management), University of
Missouri, USA
• วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
ตําแหนงปจจุบัน
• ผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
ประวัติการทํางาน
• ผู้เชี�ยวชาญระดับสูงด้ านวิศวกรรม สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
• ผู้เชี�ยวชาญด้ านวิศวกรรม มูลนิธิชยั พัฒนา
• คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรม/สัมมนา/ดูงาน :
• ตรวจเยี� ยมและติดตามความคื บหน้ าการดํ าเนิ นงานโครงการ
ก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า
• เยี� ย มชมงานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
ประจําปี 2561
E-mail : rawin@nsm.or.th
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คณะผูบร�หาร
องคการพ�พ�ธภัณฑว�ทยาศาสตรแหงชาติ

1.

2.

3.

4.

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รวิน ระวิวงศ
ผูอํานวยการ อพวช.

2. นางกรรณิการ วงศทองศิริ
รองผูอํานวยการ อพวช.
รักษาการผูอํานวยการสํานักบริหาร

3. ดร.อภิญาณ หทัยธรรม
รองผูอํานวยการ อพวช.

4. นายสุวรงค วงษศิริ
รองผูอํานวยการ อพวช.
รักษาการผูอํานวยการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

คณะผูบบร�ร�หหาราร
คณะผู
องคกการพ�
ารพ�พพ�ธ�ธภัภัณณฑฑวว�ท�ทยาศาสตร
ยาศาสตรแแหหงชาติ
งชาติ
องค

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8.8.

5. นางกรรณิการ เฉิน
ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ความตระหนักดานวิทยาศาสตร

6. นางสาวรตดา พรหมแกว
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

7. นายชนินทร วรรณวิจิตร
ผูอํานวยการสํานักโครงการพิเศษ

8. นางสุวรรณี ยุธานุสรณ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการองคการพ�พธ� ภัณฑวท� ยาศาสตรแหงชาติ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 มาตรา 11 กําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ อพวช. ดังนี้

โครงสรางคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
(ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

กรรมการผูแทนหนวยงาน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(คณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน 5)

กรรมการและเลขานุการ
(ผูอํานวยการ อพวช.)

ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

ผูแทนกระทรวงการคลัง

ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ

นายกสมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทย

รายงานประจําปี 2561
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อํานาจและหนาที่
อํานาจหน้ าทีข� องคณะกรรมการฯ ตามทีก� าํ หนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์
� การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ มีดงั นี �
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

18

วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว� ไปซึง� กิจการของ อพวช.
กํากับและติดตามการตรวจสอบภายในองค์การ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบตั กิ าร และการใช้ เงินสํารองของ อพวช.
กํากับการจัดทํารายงานทีส� าํ คัญต่าง ๆ เช่น รายงานการตรวจสอบ รายงานค่าใช้ จา่ ยงบลงทุน
กําหนดอัตราดอกเบี �ย ค่าภาระ ค่าบริการ ค่านายหน้ า และค่าดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการ
ชําระ ราคาและค่าบริการของ อพวช.
แต่งตังคณะอนุ
�
กรรมการเพือ� ดําเนินกิจการอย่างหนึง� อย่างใด และกําหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ
แต่งตังผู
� ้ อํานวยการหรื อให้ ผ้ อู ํานวยการออกด้ วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และกําหนดอัตรา
เงินเดือนของผู้อาํ นวยการด้ วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
แต่งตังที
� ป� รึกษาของคณะกรรมการ
กําหนดสัญลักษณ์และเครื�องหมายของ อพวช.
วางข้ อบังคับหรือระเบียบเพือ� ปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้ าทีข� อง อพวช.
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การประชุมคณะกรรมการ

องคการพ�พธ� ภัณฑวท� ยาศาสตรแหงชาติ และคาตอบแทน
คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติได้ พิจารณากําหนดแผนการจัดประชุมประจําปี
ไว้ ล่ ว งหน้ าตัง� แต่ ต้ นปี โดยกํ า หนดจั ด ประชุ ม คณะ
กรรมการ อพวช. เป็ นประจําในวันอังคารสัปดาห์ที�สาม
ของทุกเดื อ น ซึ�งประธานกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการได้
เสนอเรื� องเข้ าสูว่ าระการประชุมในแต่ละครัง� รวมทังดู
� แล
จัดสรรเวลาเพื�อการอภิปรายและรั บฟั งข้ อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะของกรรมการตามความเหมาะสม ซึ�งโดย
ปกติจะใช้ เวลาในการประชุมครัง� ละประมาณ 2 - 3 ชัว� โมง
ในปี งบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30
กันยายน 2561) คณะกรรมการ อพวช. ได้ จดั ให้ มีการ
จัดประชุมรวมทัง� สิ �น 15 ครัง� และมีอตั ราการเข้ าร่ วม
ประชุ ม ของกรรมการโดยเฉลี� ย ร้ อยละ 84 ของการ
ประชุมทังหมด
�

รายช�่อกรรมการ

ตําแหนง

1. รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม
ประธานกรรมการ
2. นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
กรรมการ
3. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
กรรมการ
4. นางตติยา ใจบุญ
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
กรรมการ
6. นางสุวรรณี คํามัน�
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์กําจร ตติยกวี
กรรมการ
8. นายดุสติ เขมะศักดิ�ชยั
กรรมการ
9. นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล
กรรมการ
10. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
กรรมการ
11. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
กรรมการ
12. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
กรรมการ
13. ผศ.รวิน ระวิวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
คิดเป็ นอัตราการเข้ าร่วมประชุมรวมเฉลี�ยร้ อยละ

การเขาประชุม
(รวม 15 ครั�ง)
14/15
10/15
11/15
11/15
13/15
1/2
14/15
1/3
12/12
10/12
12/12
9/12
15/15
84
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ ได้ แต่งตังคณะกรรมการและคณะอนุ
�
กรรมการเพือ� ปฏิบตั หิ น้ าที�
ตามกฎหมายและดูแลรับผิดชอบ พิจารณากลัน� กรอง และกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที�สําคัญด้ านต่าง ๆ
ของ อพวช. โดยมีกรรมการ อพวช. ร่วมเป็ นประธานและกรรมการ ดังนี �
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
1) นางสุวรรณี คํามัน�
(กันยายน – 18 ธันวาคม 2560)
2) นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
(เริ� ม 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2561)

(จัดประชุม 7 ครั�ง)
ประธานกรรมการ

1/1

ประธานกรรมการ

6/6

3) นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

กรรมการ

6/7

4) นางตติยา ใจบุญ

กรรมการ

5/7

5) นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล
(เริ� ม 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2561)

กรรมการ

6/6

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจ หน้ าที�และความรั บผิดชอบในการกํ ากับดูแลกิ จการและรายงานการปฏิบัติ
ตามอํานาจหน้ าที�ที�กําหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและระเบียบที�เกี�ยวข้ อง รวมทังการดํ
�
าเนินการตามที�
คณะกรรมการ อพวช. มอบหมาย
2. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
ผู้อํานวยการ อพวช.

(จัดประชุม 3 ครั�ง)
ประธานกรรมการ

3/3

อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มหี น้ าทีค� วามรับผิดชอบตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี �
1) พิจารณาให้ ความเห็นเกี� ยวกับการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพในการดําเนินงานของรั ฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริ มและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2) หาทางปรองดองและระงับข้ อขัดแย้ งในรัฐวิสาหกิจนัน�
3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้ อบังคับ ในการทํางานอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ นายจ้ าง ลูกจ้ างและรัฐวิสาหกิจนัน�
4) ปรึกษาหารือเพือ� แก้ ปัญหาตามคําร้ องทุกข์ของลูกจ้ างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้ องทุกข์ทเี� กีย� วกับการลงโทษทางวินยั
5) ปรึกษาหารื อเพื�อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้ าง
3. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

(จัดประชุม 1 ครั�ง)
ประธานอนุกรรมการ

1/1

หนาที่และความรับผิดชอบ
1) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2) กําหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานด้ านการกํากับดูแลกิจการที�ดี ระบบการควบคุมภายในและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง� แวดล้ อม
3) กํากับดูแลการดําเนินงานขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติให้ เป็ นไปตามหลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที�ดีในรัฐวิสาหกิจ
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4) ติดตามผลการดําเนินงานและการรายงานการกํากับดูแลกิจการที�ดแี ละรายงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติและให้
เปิ ดเผยการดําเนินงานไว้ ในรายงานประจําปี
5) แต่งตังคณะทํ
�
างานเพื�อปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้ าที�ที�เกี�ยวข้ อง
6) ดําเนินการอื�นใดตามที�ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ และประสาน
งานกับคณะทํางานด้ านต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้ อง
4. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูอํานวยการ อพวช.
1.รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

(จัดประชุม 5 ครั�ง)

ประธานกรรมการ

5/5

2. นางตติยา ใจบุญ

อนุกรรมการ

5/5

3. นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

อนุกรรมการ

4/5

หนาที่และความรับผิดชอบ
1) กลัน� กรองร่างแผนการดําเนินงานประจําปี ของผู้อาํ นวยการ และนําเสนอคณะกรรมการ อพวช. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
2) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้อาํ นวยการ อพวช. และนําเสนอคณะกรรมการ อพวช. พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ
3) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้อาํ นวยการตามสัญญาจ้ าง และรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ อพวช.
4) ดําเนินการอืน� ๆ ตามทีค� ณะกรรมการ อพวช. มอบหมาย
5. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการ อพวช.

(จัดประชุม 1 ครั�ง)
ประธานกรรมการ

1/1

หนาที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดกรอบรายละเอียดและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ นําเสนอคณะกรรมการ อพวช. พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ
2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั งิ านที�เกี�ยวข้ องกับการดําเนินโครงการ
3. แต่งตังหรื
� อถอดถอนประธานกรรมการโครงการ
4. พิจารณากําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนหรื อเงินอื�น รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการของเจ้ าหน้ าที� และนําเสนอ
คณะกรรมการ อพวช. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
5. ควบคุม ดูแลทรัพย์สนิ และเงินทุนการพัฒนาธุรกิจของโครงการ
6. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี และขออนุมตั กิ ารจัดสรรผลกําไรสุทธิของโครงการต่อคณะกรรมการ อพวช.
7. แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ
�
6. คณะอนุกรรมการเตร�ยมความพรอมการเปดใหบร�การพ�พ�ธภัณฑพระรามเกา

(จัดประชุม 1 ครั�ง)

1. นายอภิสทิ ธิ� ไล่สตั รูไกล

ประธานกรรมการ

1/1

2. นายพงศ์สขุ หิรัญพฤกษ์

อนุกรรมการ

1/1

3. ผศ. รวิน ระวิวงศ์

อนุกรรมการ

1/1

รายงานประจําปี 2561
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หนาที่และความรับผิดชอบ

1) จัดทําแผนการเปิ ดให้ บริการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้ า โดยครอบคลุมทังด้
� านการจัดกิจกรรม การให้ บริการผู้เข้ าชม การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ อัตรากําลัง ตลอดจนการบริหารจัดการต่าง ๆ เพือ� นําเสนอต่อคณะกรรมการ อพวช.
2) กํากับดูแลการดําเนินงานให้ เป็ นได้ ตามแผนทีว� างไว้
3) รายงานความก้ าวหน้ าให้ การดําเนินงานต่อคณะกรรมการ อพวช. เป็ นระยะตามความเหมาะสม
4) แต่งตังคณะทํ
�
างานเพือ� ปฏิบตั งิ านตามทีม� อบหมาย

การกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนของคณะกรรมการ อพวช.
1. เบี้ยประชุมและคาตอบแทน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื�อวันที� 2 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบี �ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติได้ รับค่าตอบแทน 2 ส่วน ได้ แก่ เบี �ยประชุมกรรมการ
รายครัง� และค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาทีก� รรมการอยูใ่ นตําแหน่ง โดยมีผลตังแต่
� วนั ที� 1 สิงหาคม 2556 เป็ นต้ นไป
นอกจากนี �กรรมการจะได้ รับเบี �ยประชุมในคณะกรรมการชุดย่อยได้ ไม่เกินหนึง� ครัง� ต่อเดือนต่อคณะ และไม่เกินสองคณะต่อเดือน
ในอัตรา ดังนี �
1.1 เบีย� ประชุม (รายครัง� เฉพาะครัง� ที�เข้ าร่วมประชุม ไม่เกินหนึง� ครัง� ต่อเดือน)
- ประธานกรรมการ อัตรา 10,000 บาทต่อครัง� ต่อเดือน
- กรรมการ
อัตรา 8,000 บาทต่อครัง� ต่อเดือน
โดยประธานกรรมการได้ มากกว่าในอัตราร้ อยละ 25 ของเบี �ยประชุมกรรมการ
1.2 ค่ าตอบแทน (รายเดือน)
- ประธานกรรมการ อัตรา 16,000 บาทต่อเดือน (ได้ รับเป็ นสองเท่าของกรรมการ)
- กรรมการ
อัตรา 8,000 บาทต่อเดือน (เท่ากับเบี �ยประชุมกรรมการ)

ตารางแสดงอัตราคาตอบแทนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ อพวช.
คณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดยอย

ค่าตอบแทน รายเดือน
ไม่เกิน (บาท : คน : เดือน)

เบี �ยประชุม รายครัง�
ไม่เกิน (บาท : คน : ครัง� )

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

บุคคลภายนอก

16,000

8,000

10,000

8,000

10,000

8,000

3,000

2. โบนัสตามผลการดําเนินงานประจําปบัญชี
ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจทีส� าํ นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดค่าตอบแทนที�เป็ น
ตัวเงินในแต่ละตามระดับผลการประเมินการดําเนินงาน ซึง� กรรมการ
ได้ รับเงิ นโบนัสจากผลการประเมินการดําเนิ นงาน ปี บัญชี 2559
ทีร� ะดับคะแนน 3.4509 ซึง� กรรมการ อพวช. จะได้ รบั โบนัสในอัตราไม่เกิน
5,000 บาทต่อคน โดยประธานกรรมการจะได้ รับมากกว่าในอัตราร้ อย
ละ 25 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณที�สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังกําหนด ซึง� กรรมการที�ขาดการ
ประชุมเกิน 3-6 ครัง� จะได้ รับโบนัสลดลงร้ อยละ 25 กรณีขาดประชุม
เกิน 6-9 ครัง� จ่ายโบนัสลดลงร้ อยละ 50 และกรณีขาดประชุมเกิน 9
ครัง� ขึ �นไป จ่ายโบนัสลดลงร้ อยละ 75
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เบี �ยประชุม รายครัง�
ไม่เกินสองคณะต่อเดือน (บาท/คน/ครัง� )

ตารางสรุปเบี้ยประชุม คาตอบแทนและโบนัส ของกรรมการ (รายบุคคล) ในปบัญชี 2561
คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม

คาตอบแทน

เง�นโบนัส

รวม

คณะ
กรรมการ
110,000

คณะ
อนุกรรมการ
-

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

รศ. ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

96,000

50,000

96,000

รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม

-

(ป 2560)

314,000
: บาท
7,500 หนวย 249,500

นางสุวรรณี คํามั่น

8,000

-

46,929

10,000

64,929

นายดุสติ เขมะศักดิ�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

นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร

64,000

-

148,129

-

212,129

นายอภิสทิ ธิ� ไล่สตั รูไกล

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

รายงานประจําปี 2561
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กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถคณะกรรมการ อพวช.
1. การประเมินตนเอง
คณะกรรมการ อพวช. ได้ จดั ให้ มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านในหน้ าทีก� รรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกํากับ
ดูแลที�ดใี นรัฐวิสาหกิจเป็ นประจําทุกปี สําหรับปี 2561 คณะกรรมการ อพวช. ได้ มีการพิจารณาทบทวนแบบประเมินและประเมิน
ตนเองเช่นปี ที�ผา่ นมา โดยใช้ แบบประเมินรวม 2 แบบ เช่นปี ที�ผา่ นมา ประกอบด้ วย
1) แบบประเมินกรรมการ (รายบุคคล)
2) แบประเมินคณะกรรมการ (ทังคณะ)
�
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในหน้ าที�ของกรรมการรายบุคคลมีระดับผลคะแนนรวมเฉลี�ยร้ อยละ 88.80 อยูใ่ นระดับ
ที�มีประสิทธิภาพดีเช่นปี ที�ผา่ นมา ส่วนผลการปฏิบตั งิ านในหน้ าที�ของคณะกรรมการทังคณะมี
�
ผลคะแนนรวมเฉลีย� ร้ อยละ 96.33
อยูใ่ นเกณฑ์ที�มีประสิทธิภาพดีเยี�ยมเช่นปี ที�ผา่ นมา ทังนี
� � คณะกรรมการ อพวช. ได้ รับทราบผลการประเมินและร่วมกันพิจารณา
ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ รวมทังแนวทางการปฏิ
�
บตั งิ านในหน้ าที�ของคณะกรรมการในหัวข้ อที�มีคะแนนตํ�าสุด เพื�อปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านในปี ตอ่ ไป
2. การพัฒนาความรูความสามารถ
ในปี งบประมาณ 2561 คณะกรรมการ อพวช. ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึ กอบรม เพื�อส่งเสริ มและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถที�เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานในหน้ าที�ของคณะกรรมการให้ มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ �น โดยมีกิจกรรมที�
สําคัญๆ ดังนี �
1) การเข้ ารับการฝึ กอบรม จํานวน 5 หลักสูตร
2) การสัมมนา จํานวน 3 ครัง�
3) การเยี�ยมชม/ดูงาน จํานวน 6 แห่ง

การบริหารความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื�อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมิให้ เกิดกรณีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนขึ �นในองค์การ ทังระหว่
�
างผู้ปฏิบตั งิ าน
กับองค์การ และผู้ปฏิบตั ิงานกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอกองค์การ รวมทังความขั
�
ดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างองค์การกับ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอกองค์การ คณะกรรมการ อพวช. จึงให้ ความเห็นชอบกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในองค์การ ได้ แก่ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ างและอาสาสมัคร ตามหลักการและ แนวทางการกํากับดูแลที�ดีใน
รัฐวิสาหกิจอย่างเป็ นระบบ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพือ� ช่วยกํากับดูแล ติดตาม และสอบทานการปฏิบตั ิ
งาน มีการกําหนดมาตรการหรื อบทลงโทษผู้กระทําผิด เพื�อให้ บคุ ลากรยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวทางดังกล่าวโดย
เคร่ งครัด ซึง� หลักการและแนวทางดังกล่าวได้ กําหนดไว้ ในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินงานขององค์การ รวมทัง�
กําหนดแบบแสดงการเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ อพวช. ทังนี
� �เพื�อให้ มนั� ใจได้ วา่ องค์การจะพัฒนา
ระบบการบริ หารจัดการให้ ทนั สมัย มีคณ
ุ ธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็ นที�นา่ เชื�อถือ สอดคล้ องตามแนวทางมาตรฐาน
สากล
คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การ จะทําหน้ าทีส� อบทานและกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
พร้ อมสรุปรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ขององค์การ เสนอคณะกรรมการ อพวช. เป็ นประจํา ซึง� ในปี งบประมาณ 2561
ไม่พบว่ามีปัญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อรายการที�เกี�ยวโยงกันที�อาจนําไปสูก่ ารถ่ายเทผลประโยชน์ในการดําเนินงาน
และกระบวนการจัดซื �อจัดจ้ างแต่ประการใด
คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การ จะทําหน้ าที�สอบทานและกํากับดูแลการปฏิบตั ิ
งาน พร้ อมสรุปรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ขององค์การ เสนอคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
เป็ นประจํา ซึง� ในปี งบประมาณ 2561 ไม่พบว่ามีปัญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อรายการที�เกี�ยวโยงกันที�อาจนําไปสูก่ าร
ถ่ายเทผลประโยชน์ในดําเนินงานและกระบวนการจัดซื �อจัดจ้ างเกิดขึ �นแต่ประการใด
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ตารางสรุปการเปดเผยขอมูลหลักทรัพย (หุน) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ อพวช.
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ( Connected Transaction ) ประจําปงบประมาณ 2561
คณะกรรมการ
รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม
นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
นางตติยา ใจบุญ
รศ.ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
นางสุวรรณี คํามั่น
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
รศ. นพ. กําจร ตติยกวี
นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล
นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
-

ตําแหนงในองคกรอื่น
การถือครอง
หลักทรัพย (หุน) กรรมการรัฐว�สาหกิจ ผูบร�หาร
1
1
2
1
1
1
1
-

รายงานประจําปี 2561
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สวนที่ 3

ประวัตแิ ละ
การพัฒนาองคกร
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ประวัตคิ วามเปนมา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.) 4. จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทัง�
กิจการอื�นที�เกี�ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัด
ตังขึ
� �นเมื�อวันที� 30 มกราคม 2538 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง� 5. เป็ นศู น ย์ ร วมทางด้ านข้ อมู ล และวิ ช าการเกี� ย วกั บ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และให้ บริ การที�
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ พ.ศ. 2538 โดยมี
เกี�ยวเนื�องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน ดังนี �
�
างประเทศ เพื�อประโยชน์
1. ดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม และแสดงกิ จ กรรมหรื อ ผลงาน 6. ร่วมมือกับองค์กรอื�นทังในและต่
ในด้ านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
สิ� ง ประดิ ษ ฐ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื� อ ให้
7. ดํ า เนิ น กิ จ กรรมหรื อ ธุ ร กิ จ อื� น ที� เ กี� ย วเนื� อ งกั บ กิ จ การ
ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน
พิพิธภัณฑ์
2. ดําเนินการรวบรวมวัตถุ จําแนกประเภทวัตถุ จัดทํา บันทึก
หลั ก ฐานและสงวนรั ก ษาผลงานสิ� ง ประดิ ษ ฐ์ ทาง
ปั จจุบนั อพวช. เปิ ดให้ บริ การเข้ าชม 3 พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื�อประโยชน์ในการศึกษา ณ ตําบลคลองห้ า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ แก่
วิจยั ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา และ
3. ดําเนินการส่งเสริมการวิจยั การให้ บริการทางวิชาการ และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน
รายงานประจําปี 2561
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พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ อาคารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์
มหาราชินี เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของ อพวช. เปิ ดให้ บริ การตังแต่
� ปี 2543
ซึ�งได้ มีการปรั บปรุ งนิ ทรรศการมาเป็ นระยะ ๆ ปั จจุบันมี การจัดแสดง
นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ บนพื �นที� 12,000 ตารางเมตร โดยเป็ น
นิทรรศการที�เน้ นการสือ� ความหมายระหว่างผู้เข้ าชมและนิทรรศการโดยให้
ผู้เข้ าชมมีปฏิสมั พันธ์กบั ชุดนิทรรศการในรูปแบบที�สามารถค้ นพบ ทดลอง
และเรี ย นรู้ ได้ ด้ วยตนเองผ่ า นสื� อ ที� มี ค วามหลากหลาย ทั ง� ชิ น� งาน
วิทยาศาสตร์ สือ� ผสมแผ่นภาพ ประกอบคําอธิบาย และวัตถุตวั อย่างรูปแบบ
ต่างๆ สามารถเข้ าใจได้ ง่าย ประกอบด้ วยนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี �
1. เทคโนโลยีภมู ิปัญญาไทย
2. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศไทย
4. วิทยาศาสตร์ พื �นฐาน และพลังงาน
5. ประวัตคิ วามเป็ นมาของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6. นิทรรศการไฟฟ้าไทย
7. กิจกรรม Enjoy Maker Space
8. โดมภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ (Science Dome)
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พ�พธ� ภัณฑธรรมชาติวท� ยา

พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา หรื อ “อาคาร
ธรรมชาติวิทยา บุญส่ง เลขะกุล” เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งที�
2 ของ อพวช. ซึง� เป็ นแหล่งรวบรวมข้ อมูลและจัดแสดง
นิทรรศการทางธรรมชาติวทิ ยาทีส� มบูรณ์แบบทีส� ดุ แห่ง
แรกของไทย บนเนื �อที�กว่า 1,100 ตารางเมตร
โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี�ยวกับประวัติทาง
ธรรมชาติวทิ ยา นับตังแต่
� การกําเนิดโลก สิง� มีชวี ติ ทีต� ้ อง
อาศัยการวิวฒ
ั นาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน จนถึง
ความหลากหลายทางชี วภาพของไทย อี กทัง� มี การ
จัดแสดงตัวอย่างสัตว์ สตัฟฟ์ เขาสัตว์ ที�ค้นพบทัง� ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น เนื �อสมัน ละมัง� กวางป่ า
วัวแดง กระทิง ควายป่ า และแอนติโลป ฯลฯ ซึง� ได้ รับ
การอุทิศจากทายาทของนายแพทย์ บุญส่ง เลขะกุล
เพื�อให้ ใช้ ในการจัดแสดงและเป็ นสมบัตขิ องชาติสบื ไป
รายงานประจําปี 2561
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี � มีพื �นที�จดั แสดง
นิทรรศการรวมทังสิ
� �น 9,300 ตารางเมตร โดยนําเสนอเนื �อหาสาระ
ในรู ปแบบที�สนุกสนานผ่านสื�อหลากหลายรู ปแบบ ประกอบด้ วย
ชิ น� งานนิ ท รรศการที� ส ามารถเรี ย นรู้ ได้ ด้ ว ยการสัม ผัส ทดลอง
ด้ วยตนเองกว่า 50 ชิ �น วัตถุตวั อย่าง อาทิ อุปกรณ์และเครื� องมือที�
มนุษ ย์ พัฒ นาขึน� ใช้ อํ า นวยความสะดวกในการติ ด ต่อ สื� อ สาร
ระหว่ า งกัน ในแต่ ล ะยุค สมัย ตลอดจนการนํ า เสนอในรู ป ของ
ภาพยนตร์ วีดีโอ ที�มีเนื อ� หาสาระ อธิ บายหลักการทํางานของ
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที�น่าสนใจ ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ เป็ นอย่างดี นิทรรศการหลัก
ของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้ วย เทคโนโลยีการ
สื�อสารยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ เทคโนโลยีสื�อสารยุคใหม่ เทคโนโลยี
การคํานวณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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จัตรุ สั ว�ทยาศาสตร

อพวช. ได้ ให้ บริ ก ารแหล่ ง เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตังอยู
� ่ ณ บริ เวณชัน� 4 และ
ชัน� 5 ของอาคารจัตรุ ัสจามจุรี ถนนพระราม 4 “จัตรุ ัสวิทยาศาสตร์
อพวช.” นําเสนอนิทรรศการ กิจกรรม และชิ �นงานวิทยาศาสตร์ แบบ
Interactive ที�ผ้ ชู มสามารถทดลอง สัมผัส เรี ยนรู้ด้วยตนเอง ซึง� มีทงั �

สวนสนุกวิทยาศาสตร์ สนามเด็กเล่นเพื�อกระตุ้นการเรี ยนรู้ ของ
เด็กวัย 3-8 ปี กิจกรรม Maker Space ห้ องทดลองทางวิทยาศาสตร์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการบทเรี ยนในความมืด
(Dialogue In The Dark)
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คานิยม (Value)

ว�สยั ทัศน  (Vision)

Nature and Science Appreciation

เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตชั้นนําในอาเซียน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

รักวิทยาศาสตรและใสใจธรรมชาติ

Service Mind

M

มีใจบริการ

anage Professionally
บริหารจัดการอยางมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)
“สงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจ เสริมสรางความคิด
สรางสรรค และความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม” ดวยการ

เปาประสงค (corporate Goals)

1. พัฒนาและใหบริการนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรูผาน
พิพิธภัณฑ แหลงเรียนรูและชองทางการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ
2. ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอยาง ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และธรรมชาติวิทยา
3. วิจยั พัฒนา และเผยแพรองคความรูด า นการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร
4. พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

1. ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพืน้ ทีส่ ามารถเขาถึงการเรียน
รูที่จะสรางแรงบันดาลใจและ ความคิดสรางสรรคดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. บริการแหลงเรียนรูต ลอดชีวติ ดานวิทยาศาสตรทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
เชือ่ ถือได และมีมาตรฐานระดับสากล
3. บริหารองคกรและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร
กลยุทธ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายบริการการเรียนรูสูทุกชวงวัยและทุกพื้นที่
กลยุทธ 3

สานพลังความรวมมือ กับสถาบันการศึกษา สือ่ มวลชน ชุมชน และ
ประชาคมวิทยาศาสตร

กลยุทธ 2

การพัฒนาการสื่อสารผานเทคโนโลยีดิจิทัล

สงเสริมความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร
ตามเปาหมายการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ

กลยุทธ 4

เรงขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑขนาดใหญ

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางสรรคองคความรูแ ละพัฒนานวัตกรรมการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร
กลยุทธ 5
กลยุทธ 6
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร เพื่อสราง
องคความรูเ ชือ่ มโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให
พรอม รับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุมเปาหมายทุกชวงวัย

กลยุทธ 7

สงเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตรรุนใหม
เพื่อรองรับความตองการของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางโอกาสทางธุรกิจ
กลยุทธ 9

ส ง เสริ ม ให ภ าคเอกชนมี บ ทบาทในการพั ฒ นาและสนั บ สนุ น
นิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร

พัฒนาธุรกิจใหมจากการใชประโยชนเชิงพื้นที่

กลยุทธ 8

จัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุก ควบคูกับการ
ทบทวนอัตลักษณของ อพวช. ใหชัดเจน

กลยุทธ 10

ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ 11

ปรับปรุงโครงสราง พัฒนากลไกการบริหารงานและการกํากับที่
ดีภายในองคกร
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แสวงหาความรวมมือเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ที่จําเปนจากหนวยงานภายนอก

โครงสรางองคกร
กองนิทรรศการ
วิทยาศาสตร

คณะกรรมการ
อพวช.

รองผูอํานวยการ
อพวช.

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูอํานวยการ อพวช.

หนวยงานตรวจสอบภายใน

รองผูอํานวยการ
อพวช.

รองผูอํานวยการ
อพวช.

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

กองนิทรรศการ
วิทยาศาสตร

กองวิชาการ
วิทยาศาสตร

กองวัสดุอุเทศ
วิทยาศาสตร

พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา

กองนิทรรศการ
ธรรมชาติวิทยา

กองวิชาการ
ธรรมชาติวิทยา

กองวัสดุอุเทศ
ธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองนิทรรศการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวัสดุอเุ ทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด

กองการตลาด
และบริการ

กองพัฒนา
ธุรกิจและระดมทุน

กองประชาสัมพันธ

สํานักพัฒนาความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตร

กองการสื่อสาร
วิทยาศาสตร

กองคาราวาน
วิทยาศาสตร

กองพัฒนา
กิจกรรม

สํานักบริหาร

กองกลาง

กองการเงิน
และบัญชี

กองการพัสดุ

กองบุคลากร

กองการสถานที่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

สํานัก
ยุทธศาสตรและแผน

กองแผนงาน

กองติดตามและ
ประเมินผล

สํานักโครงการพิเศษ

กองประสาน
งานโครงการ

กองพัฒนาและ
ผลิตนิทรรศการ

โครงการจัตุรัส
วิทยาศาสตร
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การบร�หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อัตรากําลัง
ในปี งบประมาณ 2561 อพวช. มีพนักงานทังสิ
� �น 148
อัตรา ซึ�งนับเป็ นอัตรากํ าลังที�ค่อนข้ างจํากัด ไม่สอดรั บกับ
ภารกิจ บทบาทหน้ าที�และความรับผิดชอบของ อพวช. ที�มงุ่ มัน�
เสริ ม สร้ างความรู้ ความเข้ าใจและความตระหนั ก ด้ าน
วิทยาศาสตร์ ไปสูท่ กุ ภูมิภาคของประเทศ ดังนัน� อพวช. จึงได้

จัด หาบุค ลากรสนับ สนุน การปฏิ บัติ ง าน เพื� อ ให้ บ รรลุต าม
เป้าหมายที�วางไว้ โดยการจัดจ้ างลูกจ้ างรายปี และรับสมัคร
อาสาสมัครจากมหาวิ ทยาลัยต่า ง ๆ ซึ�ง จะช่ว ยเสริ มสร้ าง
ประสบการณ์ ใ นการพัฒ นาตนเองของนัก ศึก ษาด้ ว ย โดย
อพวช. ได้ จดั หาอาสาสมัครช่วยปฏิบตั งิ านประมาณ 270 คน

จํานวนอัตรากําลังจําแนกตามประเภทบุคลากร

จํานวนพนักงานจําแนกตามกลุม ตําแหนง
5%

27%
49%

43%

52%

24%

พนักงาน 148 คน

ลูกจาง 135 คน

อาสาสมัคร 270 คน

จํานวนพนักงานจําแนกตามอายุ
14%

10%

51%

34

กลุมว�ชากร 75 ตำแหนง

กลุมสนับสนุน 64 ตำแหนง

จํานวนพนักงานจําแนกตามระดับการศึกษา
2%

ผูบร�หารระดับสูง 7 ตำแหนง

37%

41%

5%

40%

ระดับปร�ญญาเอก 14 คน

ระดับปร�ญญาโท 55 คน

ต่ำกวา 30 ป 8 คน

30-40 ป 59 คน

ระดับปร�ญญาตร� 76 คน

ต่ำกวาปร�ญญาตร� 3 คน

41-50 ป 60 คน

มากกวา 50 ป 23 คน
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทรั พ ยากรบุค คลเป็ น องค์ ป ระกอบสํ า คัญ ในการ
ขับเคลื�อนภารกิจขององค์กร ให้ บรรลุเป้าหมาย ศักยภาพของ
บุค ลากรจึง เป็ น ตัว บ่ง ชี ค� วามสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งานของ
องค์กร บุคลากรทีม� คี วามรู้ ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมนําพาองค์กร
ให้ บรรลุเป้าหมายที�ได้ วางไว้ ดังนัน� การพัฒนาบุคลากรให้ มี
ศักยภาพ จึงเป็ นปั จจัยสําคัญยิ�งของการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยัง� ยืน

8. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง “ความสําคัญของการควบคุม
ภายใน และการจัดทําแบบ ปย.1 และ ปย. 2”
9. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง “การจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน”
10. อบรม เรื� อง “คุณธรรม จริ ยธรรมกับการพัฒนาองค์กร”
11. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง “ข้ อตกลงระดับการให้ บริ การ
(Service Level Agreement : SLA)”
12. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง “วิ�งได้ ไม่ใช่แค่ได้ วิ�ง”
13. อบรมและศึกษาดูงาน เรื� อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาอย่างยัง� ยืน”
อพวช. ได้ ดาํ เนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการ
สํารวจและวิเคราะห์ความจําเป็ นในการพัฒนา/ฝึ กอบรมทัง� 14. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง “การบริ หารยุทธศาสตร์ ให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ�”
ภายใน และภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนการสัมมนาต่าง ๆ
15. อบรม เรื� อง “การพัฒนาระบบบริ หารความเสี�ยงเพื�อสร้ าง
ดังนี �
มูลค่าเพิ�มองค์กร ครัง� ที� 2”
1. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื� อง “การสือ� สารอย่างมีประสิทธิภาพ 16. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง “การกํากับดูแลกิจการที�ดี”
(Effective Communication Skills)”
17. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง “ทบทวนแผนวิสาหกิจ อพวช.
2. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง “การปฐมนิเทศพนักงานและ
ฉบับที� 5 (พ.ศ.2560 – 2564) และการบริ หารยุทธศาสตร์
ลูกจ้ างที�ได้ รับการบรรจุใหม่”
ให้ เกิดผลสัมฤทธิ�”
3. อบรม เรื� อง “ฝึ กซ้ อมดับเพลิงและฝึ กซ้ อมหนีไฟ ประจําปี 18. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื� อง “การจัดทําแผนแม่บทการวางผัง
2561”
บริ เวณ ของ อพวช.”
4. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง “ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ 19. สัมมนาเรื�อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครัง� ที� 38 ระหว่างวันที� 14-15
(Conflict of Interest)”
ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง “พัฒนาตน พัฒนางาน องค์การ 20. สัมมนางาน SIGGRAPH Asia 2017 ครัง� ที� 10 ตังแต่
� วนั ที�
ก้ าวหน้ า”
27 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค
6. อบรม เรื� อง “การพัฒนาระบบบริ หารความเสี�ยงเพื�อสร้ าง 21. โครงการเสริ มสร้ างความรู้ และพัฒนาศักยภาพของอาสา
มูลค่าเพิ�มองค์กร และความเสี�ยงด้ านทุจริ ต คอร์ รัปชัน� ”
สมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริ ต ภายใต้ หวั ข้ อ
7. อบรม เรื�อง “การสร้ างแบรนด์พพิ ธิ ภัณฑ์ (Museum Branding)”
“กระทรวงวิทยาศาสตร์ ”
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สวนที่ 4

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2561

36
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โครงการพ�พธ� ภัณฑพระรามเกา
โครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้ า มุง่ สร้ างความเข้ าใจ
ทังในด้
� านวิทยาศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรม ผ่านมุมมองเชิง
นิเวศวิทยา ซึง� ผู้เข้ าชมจะได้ เรี ยนรู้ มมุ มองเชิงนิเวศอย่างเป็ น
องค์รวมว่า โลก สิง� มีชีวิต และมนุษย์มีจดุ กําเนิดเกี�ยวข้ องกัน
อย่างไร สิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกสัมพันธ์ กัน
อย่างไร ทําความเข้ าใจในหลักคิดและกระบวนการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที�ทรงใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยทรงนําความเข้ าใจในภูมิ
สังคม มาศึกษา ทดลอง แก้ ปัญหาและพระราชทานแนวทาง
การพัฒนา ดิน นํ �า และผืนป่ าอย่างยัง� ยืนแก่พสกนิกรชาวไทย
จนปรากฏเป็ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เนื�องจากพระองค์ทรงมีระบบการคิดเชิงนิเวศ การคิดแบบองค์
รวม บนพื �นฐานของวิทยาศาสตร์ และภูมิสงั คม หากเราตาม
รอยวิธีการเรี ยนรู้ และวิธีการคิดเชิงนิเวศ ก็จะมองเห็นต้ นตอ
ปั ญ หา และสัง เคราะห์ แ นวทางแก้ ไขที� เ หมาะสม ยั�ง ยื น
สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ข องธรรมชาติ ไ ด้ โดยมี พ ระบาทสมเด็ จ

พระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที� 9 ทรงเป็ นต้ นแบบ โดยมีกําหนดเปิ ดให้
บริ การเดือนมิถนุ ายน 2562
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานก่อสร้ างอาคารและชิ �นงาน
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า โดยสรุปได้ ดงั นี �

1. งานกอสรางอาคาร
การก่อสร้ างอาคารพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้ า เริ�มดําเนิน
การก่อสร้ างตังแต่
� เดือน พฤศจิกายน 2558 ในปี งบประมาณ
2561 ได้ ดาํ เนินการก่อสร้ างอาคารโดยมีความก้ าวหน้ าร้ อยละ
98.99 ของแผนงาน

2. งานกอสรางชิ้นงาน
การก่ อ สร้ างนิ ท รรศการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ พ ระรามเก้ า
เริ� มดํ า เนิ น การก่ อ สร้ างตั ง� แต่ เ ดื อ น สิ ง หาคม 2558
ในปี ง บประมาณ 2561 มี ค วามก้ า วหน้ า ของการก่ อ สร้ าง
นิทรรศการร้ อยละ 87.15 ของแผนงาน

รายงานประจําปี 2561
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โครงการศูนยนวัตกรรมแหงอนาคต
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมของไทย
และของโลก ทีเ� หมาะสมกับผู้เข้ าชมทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา
และทุ ก ระดั บ อายุ เป็ นสถานที� แ ลกเปลี� ย นความรู้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ด้านการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและ
สร้ างสรรค์ นวัตกรรม กับบุคลากร นักวิจยั ผู้ประกอบการ หน่วย
งานต่าง ๆ ทังภาครั
�
ฐและเอกชน เพื�อเป็ นแหล่งส่งเสริม กระตุ้น
สร้ างแรงบันดาลใจ สร้ างจิตวิทยาศาสตร์ ให้ ความรู้ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นําไปสูก่ ารประยุกต์ สร้ างสรรค์
นวัตกรรม หรื อสิง� ประดิษฐ์ ใหม่ ๆ ให้ กบั ประเทศ เป็ นแหล่งให้
ความรู้ ความเข้ าใจ และประสบการณ์ แก่เยาวชน เกี�ยวกับ
อาชีพทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ� ค้ นพบ
ตัวเอง และพิจารณาถึงการเลือกศึกษาต่อในระดับที�สูงขึน�
อี ก ทัง� ยัง เป็ น สถานที� สํ า หรั บ การแสดงผลงานวิ จัย -พัฒ นา
ต้ นแบบของนวัตกรรมต่าง ๆ เพื�อให้ ภาคเอกชนหรื อภาครัฐ
นําไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอด หรื อนําสูก่ ารประกอบการเชิง
ธุรกิจต่อไป จนก่อให้ เกิดธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ สร้ าง
มูลค่าเพิ�ม ส่งผลดีตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การพาณิชย์
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เพิม� ขีดความสามารถในการแข่งขันและการแก้ ไขปั ญหาให้ กบั
ประเทศไทยในอนาคต

ผลการดําเนินงานที่ผานมาในป 2561
อพวช. ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน
(TOR = Term of Reference) เพื�อพิจารณาร่างขอบเขตงาน
ของโครงการฯ ร่ วมกับผู้สงั เกตการณ์ ตามข้ อตกลงคุณธรรม
และได้ ดําเนิ นการ ประกาศเผยแพร่ ขอบเขตงานจ้ างเหมา
ก่อสร้ างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต และเอกสารประกวดราคาฯ
รวมทัง� ได้ มี ก ารพิ จ ารณาผลประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ สําหรับการประกวดราคาจ้ าง
ก่อสร้ างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ได้ ดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ จัดทํารายงานผลพิจารณา พร้ อมความเห็นชอบ
เสนอต่อผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ซึง� ได้
บริ ษัทผู้รับจ้ างที�ชนะการประมูลแล้ ว แต่เนื�องจากมีการขอ
อุทธรณ์ และให้ ทบทวนผลประกวดราคาใหม่ของโครงการฯ
จึงต้ องชะลอกระบวนการจัดซื �อจัดจ้ างออกไป ทังนี
� �ต้ องรอผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชี
กลางจนถึงปั จจุบนั

กิจกรรมสําคัญประจําป
งาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2561”
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ซึง� เป็ นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที�ยิ�งใหญ่ที�สดุ
ของปี และของประเทศมาอย่างต่อเนื�อง เพือ� ร่วมเทิดพระเกียรติ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ในฐานะทรงเป็ นพระบิ ด าแห่ ง
วิทยาศาสตร์ ไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ในฐานะทรงเป็ น พระบิ ด าแห่ง
เทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการ
จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่ วมมือของหน่วย
งานทัง� ภาครั ฐและเอกชน ทัง� ในและต่างประเทศเพื�อแสดง
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที�นําสมัย สามารถสร้ าง
ความตื�นเต้ น สร้ างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้ าน
วิทยาศาสตร์ แก่สงั คมไทย โดยเป็ นโอกาสที�ประชาชนและ
เยาวชนทัว� ไปจะได้ เข้ าถึงข้ อมูลความรู้ ได้ รับประสบการณ์ และ
มีสว่ นร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบที�สนุกสนาน
ซึ�งจะก่อให้ เกิ ดทัศนคติเชิ งบวก กระตุ้นการคิดและการตัง�
คําถาม และนําไปสู่การเป็ นผู้รักการเรี ยนรู้ ทางวิทยาศาสตร์
ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวให้ ทนั กับการเปลี�ยนแปลงของ
สังคมโลกได้
การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจําปี 2561 ภายใต้ แนวคิดหลัก “จุดประกายความคิด
พัฒนาชีวิตด้ วยวิทยาศาสตร์ เสริ มสร้ างชาติด้วยเทคโนโลยี
สูว่ ิถีแห่งนวัตกรรม” และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปี
สุริยปุ ราคา ณ หว้ ากอ ระหว่างวันที� 16 - 26 สิงหาคม 2561 ณ
ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีหน่วย
งานในประเทศทังภาครั
�
ฐ เอกชน สมาคมทีเ� กี�ยวข้ องร่วมจัดงาน
กว่า 70 หน่วยงาน และหน่วยงานต่างประเทศ 24 หน่วยงาน
จาก 10 ประเทศ มีผ้ เู ข้ าชมงานตลอด 11 วัน รวม 1,088,237 คน
ในปี 2561 อพวช. จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ระหว่างเดือนมิถนุ ายน –
สิ ง หาคม 2561 ณ จั ง หวัด เชี ย งใหม่ สงขลา ขอนแก่ น
ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีประชาชนและเยาวชนในพื �นที�จงั หวัด
ดั ง กล่ า วและจั ง หวั ด ใกล้ เคี ย งให้ ความสนเข้ าชมงาน
ร่วม 578,856 คน เพือ� เป็ นการการกระจายโอกาสให้ กบั เยาวชน
ทังประเทศได้
�
พบประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผ่านนิ ทรรศการและกิ จกรรมเสริ มการเรี ยนรู้ ที� หลากหลาย
ให้ กบั เยาวชนในพื �นที�หา่ งไกล
รายงานประจําปี 2561
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ถนนสายวิทยาศาสตร รับวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561
อพวช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้ านวิทยาศาสตร์
มอบความสนุ ก สนานและความรู้ ในงาน “ถนนสาย
วิทยาศาสตร์ ” รั บวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้ แนวคิด
“นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ ไทย” สอดคล้ อง
กับคําขวัญวันเด็ก “รู้คดิ รู้เท่าทัน สร้ างสรรค์เทคโนโลยี” ระหว่าง
วันที� 11 - 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ กระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 กรุ งเทพฯ เพื�อ
เป็ นการรํ าลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เมื�อครัง� ที�พระบาท
สมเด็ จ พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว (รั ช กาลที� 4) ได้ เสด็ จ
พระราชดําเนินทอดพระเนตรสุริยปุ ราคาเต็มดวง ณ บ้ านหว้ ากอ
ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง� พระองค์ได้ ทรงพยากรณ์ไว้
ล่วงหน้ าถึง 2 ปี ว่าจะเกิดปรากฎการณ์ สรุ ิ ยปราคาเต็มดวง
ในวันอังคาร ขัน� 1 คํ�า เดือน 11 ปี มะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช
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1230 หรื อตรงกับวันที� 18 สิงหาคม 2411 โดยจะเห็นเต็มดวง
ทีบ� ้ านหว้ ากอ ซึง� ได้ รับความร่วมมือจาก 17 หน่วยงาน ในสังกัด
3 กระทรวง ตังอยู
� ่บนถนนโยธี และถนนพระรามที� 6 ได้ แก่
กระทรวงอุต สาหกรรม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง� แวดล้ อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมจัด
กิ จ กรรมที� ส่ง เสริ ม ทัก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ผ่านกิจกรรมการทดลอง เล่นเกมต่าง ๆ ณ บริ เวณโดยรอบ
พระบรมราชานุสาวรี ย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
รัชกาลที� 4 และบริ เวณถนนโดยรอบอาคารปฏิบตั ิการมาตร
วิ ท ยา กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร กระทรวงอุ ต สาหกรรม
กรมทรั พ ยากรธรณี รวมทัง� ภายในอาคารพระจอมเกล้ า
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ รวม 100 กิจกรรมจาก 29 สถานี
มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมกว่า 25,746 คน

คาราวานวิทยาศาสตร อพวช.
อพวช. ร่ วมกับหน่วยงานในท้ องถิ�นทังภาครั
�
ฐและ
เอกชน อาทิ สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้ างสรรพ
สินค้ า จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื�อขยายโอกาสการ
เข้ าถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ นอกห้ องเรี ย นที� ส นุ ก และสร้ างสรรค์
จิ น ตนาการกั บ กิ จ กรรมด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ที� ห ลากหลาย
ในรู ป แบบนิ ท รรศการและกิ จ กรรมเคลื� อ นที� เพื� อ สร้ างแรง
บันดาลใจด้ านวิทยาศาสตร์ ให้ กบั เยาวชน สูก่ ารต่อยอดพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมให้ กบั ประเทศ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ
ได้ แก่ ระยะที� 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์
2561 และระยะที� 2 ตังแต่
� เดือนมิถนุ ายน – กันยายน 2561
รวม 12 จังหวัด
โดยระยะที� 1 เริ� มที� ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที�
7 - 10 พฤศจิกายน 2560, โรงเรี ยนยโสธรพิทยาคม จังหวัด
ยโสธร ระหว่างวันที� 14 - 17 พฤศจิกายน 2560, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที� 21 - 24 พฤศจิกายน
2560 /ภาคเหนื อ โรงเรี ยนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างวันที� 28 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560, วิทยาลัย
แม่ฮอ่ งสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
6 - 8 ธันวาคม 2560, โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ระหว่างวันที� 13 – 15 ธันวาคม 2560 โรงเรี ยนสิงห์บรุ ี จังหวัด
สิงห์บรุ ี ระหว่างวันที� 9 - 12 มกราคม 2561 /ภาคตะวันออก

โรงเรี ยนชลราษฎรอํารุ ง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที� 16 - 19
มกราคม 2561, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ระหว่างวันที� 23 - 26 มกราคม 2561, โรงเรี ยน
อัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที� 31 มกราคม 2 กุมภาพันธ์ 2561 / ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ระหว่างวันที� 7 - 9
กุมภาพันธ์ 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที� 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะที� 2 เริ� มที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรี ยน
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าวันที� 5 - 8 มิถนุ ายน 2561,
โรงเรียนคําชะอีวทิ ยาคาร จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าวันที� 12 - 15
มิถุนายน 2561, โรงเรี ยนสุวรรณภูมิ พิทยไพศาล จังหวัด
ร้ อยเอ็ด ระหว่างวันที� 19 - 22 มิถนุ ายน 2561 / ภาคเหนือ
โรงเรี ยนพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที� 26 - 29 มิถนุ ายน
2561, โรงเรี ยนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที� 3 - 6
กรกฏาคม 2561, โรงเรี ยนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
ระหว่างวันที� 10 - 13 กรกฏาคม 2561 / ภาคตะวันออก
โรงเรี ยนเขาสมิงวิทยาคม จังหวัดตราด ระหว่างวันที� 17 - 20
กรกฏาคม 2561, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ ว จังหวัด
สระแก้ ว ระหว่างวันที� 24 - 26 กรกฏาคม 2561 / ภาคใต้
โรงเรี ยนคลองท่อมราษฎร์ รังสรรค์ จังหวัดกระบี� ระหว่าวันที�
1 - 3 สิงหาคม 2561, โรงเรี ยนตะโหมด จังหวัดพัทลุง ระหว่าง
วันที� 7 - 10 สิงหาคม 2561 เป็ นต้ น
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การแขงขันจรวดขวดนํ้าระดับประเทศ ครั้งที่ 16
อพวช. ร่วมกับ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เดินหน้ าสร้ างความตระหนักด้ านวิทยาศาสตร์ จัดการ
แข่งขันจรวดขวดนํ �าระดับประเทศ ครัง� ที� 16 โดยมี นายเพิม� สุข
สัจจาภิวฒ
ั น์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ เกียรติเป็ นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิ ดการแข่งขัน ในวัน
อาทิตย์ที� 15 ตุลาคม 2560 ณ พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อพวช. ผลปรากฏว่า ทีม “Very Near Project” จากโรงเรี ยน
ตรังคริสเตียนศึกษา ชนะเลิศประเภทแม่นยําระดับมัธยมศึกษา
โดยจะเป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้ าร่วมแข่งขันกับตัวแทนเยาวชน
อีกกว่า 11 ประเทศ ในระดับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค กับการแข่งขัน
จรวดขวดนํ �านานาชาติ “APRSAF Water Rocket Event” ต่อไป

โครงการประกวดภาพยนตรสั้นวิทยาศาสตร ปที่ 3
อพวช. ร่ วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดโครงการประกวด
ภาพยนตร์ สนวิ
ั � ทยาศาสตร์ ปี ที� 3 “Short Science Film #3” ใน
หัวข้ อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์ รอบตัว” โดยกําหนด
รางวัลเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ระดับประชาชนทัว� ไป
สําหรับรางวัลภาพยนตร์ สนวิ
ั � ทยาศาสตร์ ยอดเยี�ยม
ในระดับมัธยมศึกษา ได้ แก่ ทีม EatAge ในเรื� อง “Who ate my
chocolate?” โรงเรี ยนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ภาพยนตร์
สันวิ
� ทยาศาสตร์ ยอดเยี�ยมในระดับอุดมศึกษา ได้ แก่ทีม Nited
Kaset Film สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง กับผลงานเรื� อง “Be Lift ความเชื�อ” และภาพยนตร์
สัน� วิ ท ยาศาสตร์ ย อดเยี� ย มในระดับ ประชาชนทั�ว ไป ได้ แ ก่
ทีม NPS กับผลงานที�มีชื�อว่า “Silent Blue”

42

ANNUAL REPORT 2018
National Science Museum

คาย “Thai Science Camp” ครั้งที่ 10
อพวช. ร่ วมกับ มูลนิธิสง่ เสริ มโอลิมปิ กวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จ
พระเจ้ าพีน� างเธอเจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราช
นคริ น ทร์ (สอวน.) สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
� �นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการกิจกรรมค่าย “Thai Science
Camp” เพื� อ เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนได้ ร่ ว มกิ จ กรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ด้ วยการจัดเวทีพบปะและแลกเปลี�ยนความคิด
ประสบการณ์ กับนักวิทยาศาสตร์ ชนนํ
ั � าทังไทยและต่
�
างชาติ
เพื� อ สร้ างแรงบัน ดาลใจและเพิ� ม ทัก ษะด้ า นการสื� อ สารให้
เยาวชนไทยมีความพร้ อมในการเข้ าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติในต่างประเทศ ระหว่างวันที� 9 – 13 มีนาคม 2561

เทศกาลภาพยนตรวทิ ยาศาสตร เพือ่ การเรียนรู ครัง้ ที่ 13
อพวช. สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันเกอเธ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื�อการ
ศึ ก ษาทุก ศูน ย์ ท�ัว ประเทศ ร่ ว มจัด เทศกาลฉายภาพยนต์
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื� อ การเรี ย นรู้ ครั ง� ที� 13 ในหัว ข้ อ “ยุค แห่ง
มนุษยชาติ “ (Anthropocene) โดยภาพยนตร์ ในปี นีเ� ป็ น
ภาพยนตร์ ที�ได้ จากการคัดเลือกกว่า 100 เรื� อง จากทุกประเทศ
ทัว� โลก คัดเลือกมาฉายในประเทศไทย จํานวน 22 เรื� อง

นอกจากนี อพวช.
�
มีการจัดกิจกรรมเสริมวิทยาศาสตร์
ที�นําความรู้ ด้าน Anthropocene มาให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ เรี ยนรู้ เพิ�ม
เติมหลังจากชมภาพยนตร์ ได้ แก่ กิจกรรมคอปเตอร์ กระดาษ
กิจกรรมภาพลวงตานานาสัตว์ กิจกรรมบุมมเมอแรง “ขว้ างไป
แล้ ว วกกลับ มา” ซึ�ง เป็ น กิ จ กรรมที� ใ ห้ ค วามรู้ เชื� อ มโยงกับ
ภาพยนตร์ ที�นํามาฉายในเทศกาล
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คายเปดโลกการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ในโครงการสานใจไทยสูใ จใต
ค่ายเปิ ดโลกการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ และโครงการสาน
ใจไทยสูใ่ จใต้ เป็ นกิจกรรมที� อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิรฐั บุรุษพลเอก
เปรม ตินสูลานนท์ และกลุม่ บริษทั ทรูวชิ นั� จํากัด จัดขึ �นสําหรับ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา และ
นักเรียนในกลุม่ โรงเรียนสอนศาสนาจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในการทํากิจกรรมร่ วมกัน ณ อพวช. โดยมี พลเอก สุรยุทธ์
จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็ นประธานในพิธีปิด
และให้ โอวาทกับเยาวชน ได้ แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
สงขลา และสตูล จํานวน 319 คน และครอบครัวอุปถัมภ์อกี 60
ครอบครัว ในวันที� 22 ตุลาคม 2560

FameLab Thailand 2018
อพวช. ร่วมกับ บริตชิ เคานซิล ประเทศไทย สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) บริษัท ทรู คอร์ เปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) และ
The Standard ได้ จัดการแข่งขันการนําเสนอเรื� องราวทาง
วิทยาศาสตร์ “FameLab Thailand 2018” เป็ นการแข่งขันการ
สื� อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยการถ่ า ยทอดเรื� อ งราวทาง
วิทยาศาสตร์ นําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษให้ เข้ าใจง่ายภายใน
เวลา 3 นาที
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โดยในปี 2561 นี ผ� ้ ูที� ไ ด้ รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่
นายอภิ วิ ช ญ์ เหมะจัน ทร หรื อ น้ องข้ าวตู นัก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยน้ องข้ าวตู ได้ เป็ นตัวแทนประเทศไทย
ไปเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขัน FameLab International ในงาน
Cheltenham Science Festival ระหว่างวันที� 4 – 10 มิถนุ ายน
2561 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร

โครงการประกวดเรือ่ งสัน้ แนววิทยาศาสตร ครัง้ ที่ 3
อพวช.ร่ วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียน
แห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และบริ ษัท จีดีเอช ห้ าห้ าเก้ า จํากัด จัดทํา
“โครงการประกวดเรื� องสัน� แนววิทยาศาสตร์ ครั ง� ที� 3” ขึน�
เพื�อส่งเสริ มให้ เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื�นตัวและ
สนใจในเรื�องราวด้ านวิทยาศาสตร์ และการสือ� สารวิทยาศาสตร์
ผ่านงานเขียนเรื� องสันแนววิ
�
ทยาศาสตร์ สนับสนุนให้ เกิดการ
พัฒนาผลงานเรื�องสันแนววิ
�
ทยาศาสตร์ทมี� คี ณ
ุ ภาพเป็ นทีย� อมรับ
ในระดับ ประเทศ และสร้ างเวที เ ปิ ด โอกาสให้ ค นรุ่ น ใหม่

โดยเฉพาะนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ มีโอกาส
ทําความเข้ าใจและสร้ างเสริ มจินตนาการไปกับองค์ความรู้
อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้ แสดงความสามารถและ
สะท้ อนออกมาเป็ นเรื� องราวที�มีความสัมพันธ์กบั วิทยาศาสตร์
ในสือ� “เรื� องสันแนววิ
�
ทยาศาสตร์ ” และสร้ างความตระหนักและ
ตื� น ตัว ให้ แ ก่ สัง คม เห็ น ความสํ า คัญ ของวิ ท ยาศาสตร์ ท�ี อ ยู่
รอบตัวเราและสามารถเชือ� มโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับชีวติ ประจําวัน
ได้ ในทุกโอกาส
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โครงการคายทูตเยาวชนวิทยาศาสตรประจําป 2561
อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และกลุม่ ทรู
โดยฝ่ ายกิจกรรมองค์กรเพื�อสังคม ทรูปลูกปั ญญา จัดโครงการ
สําหรับนิสติ -นักศึกษาปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ หรื อสาขา
ที�เกี�ยวข้ อง เพื�อร่ วมกันสร้ างเครื อข่ายเยาวชนนักสื�อสารทาง
วิทยาศาสตร์ ในการสร้ างความตระหนักในสังคม ระหว่างวันที�
26 - 31 พฤษภาคม 2561
โดยในปี นี �มีเยาวชนที�ได้ รับการคัดเลือกทังสิ
� �น 35 คน
(21 ทีม) จาก 15 มหาวิทยาลัยทัว� ประเทศ เข้ าร่ วมประกวด
โดยได้ รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ แก่ คุณสุวรงค์ วงษ์ ศิริ
รองผู้อํ า นวยการองค์ ก ารพิ พิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่ง ชาติ
รศ.ดร.สายวรุ ฬ ชัย วานิ ช ศิ ริ ผู้แ ทนสมาคมวิ ท ยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณปิ ลนั ธนี พาณิชพัฒน์
ผู้จดั การฝ่ ายสือ� สารองค์กร บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชัน� คุณอันเดรอัส
เคล็มพิ �น ผู้จดั การโครงการในภูมิภาคอาเซียน สถาบันเกอเธ่
ประเทศไทย เข้ าร่วมเป็ นกรรมการในรอบตัดสินและร่วมพิธีปิด
ค่ายฯ ณ อพวช.
ผลปรากฎว่ า ที ม M2 นายธี ร ะพงษ์ พลตื อ� , จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
และนางสาวมัญชรี แสงเมืองจากคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร
นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม alike นางสาวกวิสรา
ประณี ตวตกุล และนางสาวณัฐชา ปทิตตาบุตร จากคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รับคัดเลือก
เป็ นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ไทยได้ ไปทัศนศึกษา ดูงาน
ด้ านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี
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คายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร
อพวช. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สาํ หรับเยาวชน
เพื� อ ให้ เ ยาวชนได้ ใ ช้ เ วลาว่า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ ด้ ว ยการทํ า
กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ แ ละสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ในช่ ว ง
ปิ ดภาคเรี ยน โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2561 อพวช. มีกําหนด
จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ 2 ค่าย จํานวนค่ายละ 70 คน
คือค่าย “นักประดิษฐ์ พิชิตมหันตภัย” จัดขึ �นในวันที� 21 -23
มีนาคม 2561 ณ อพวช. โดยเยาวชนจะได้ ช่วยกันออกแบบ
สิ�งประดิษฐ์ สําหรับแก้ ไขปั ญหาที�เกิดจากวิกฤตการณ์นํ �าท่วม
ซึง� ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมจะได้ เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการแก้ ไขปั ญหา
ด้ วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม พร้ อมเป็ นการปลูกฝัง
ความเป็ นนักประดิษฐ์ หรื อที�เราเรี ยกกันว่า Maker ให้ กับ

เยาวชน ผ่านภารกิจต่าง ๆ และค่าย “นักประดิษฐ์ ของเล่น
ภูมปิ ั ญญาไทย” จัดขึ �นในวันที� 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ อพวช.
หวังให้ เยาวชนจะได้ มีความรู้ สกึ ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของ
ชาติ ซึง� ภูมิปัญญาไทยเป็ นพื �นฐานการประกอบอาชีพและเป็ น
รากฐานการพัฒนาที�เริ� มจากการพัฒนาเพื�อการพึง� พาตนเอง
พึ�งพาอาศัยซึ�งกันและกัน และการพัฒนาที�ผสมผสานองค์
ความรู้ เดิมกับความเป็ นสากล เพื�อนํ าไปสู่องค์ ความรู้ ใหม่
อีกทัง� เยาวชนจะได้ ลงมือประดิษฐ์ ของเล่นชิ �นใหม่ซงึ� เป็ นชิ �น
เดียวในโลกด้ วยฝี มือตนเอง โดยอาศัยหลักการด้ านสะเต็ม
ศึกษามาเป็ นพื �นฐานในการคิดประดิษฐ์ อีกด้ วย
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“งานเทศกาลการบินและอวกาศ” ครัง้ ที่ 1
อพวช. ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาเทคโนยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) สํานักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบัน วิ จัย
ดาราศาสตร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมกับกองทัพ
อากาศ โดย พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศนวมินทกษัตริ ยาธิราช สมาคมเครื� อง
บินกระดาษพับ และสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จัด “งานเทศกาลการบินและอวกาศ”
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ครัง� ที� 1 (Thailand Aviation and Space Festival # 1) ขึ �นเพื�อ
ยกระดับกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว พร้ อมทังเปิ
� ดโอกาสให้
ผู้ที�มีความชอบและความสนใจด้ านการบินและอวกาศ ได้ มา
เรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรมด้ านการบินและอวกาศที�หลากหลายจาก
หน่วยงานที�มีความเชี�ยวชาญในแต่ละด้ านของประเทศ พร้ อม
ชมการแข่งขันจรวดขวดนํ �าระดับประเทศ ครัง� ที� 16 ระหว่างวันที�
14 -15 ตุลาคม 2560

การแขงขันเครือ่ งบินกระดาษพับชิงแชมปเอเชีย ครัง้ ที่ 1
อพวช. ร่ ว มกั บ สมาคมเครื� อ งบิ น กระดาษพั บ
ส่งตัวแทนเยาวชนไทยที� ชนะเลิศจากการแข่งขันเครื� องบิน
กระดาษพับชิงแชมป์ ประเทศไทย ครัง� ที� 13 และ 14 เข้ าร่วม
การแข่งขันเครื�องบินกระดาษพับชิงแชมป์ เอเชีย (JAL Origami
Plane Asian Competition) ครัง� ที� 1 ณ เกาะมิยาโกะ จังหวัด
โอกินาว่า ประเทศญี�ปนุ่ เมื�อวันที� 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 โดย
แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 2 ประเภท ประเภทร่อนไกล ซึง� ไม่มี
การจัดแข่งขันในประเทศไทย และประเภทร่อนนาน ผลปรากฏว่า
ด.ช.สรรพญา แก่นนาค แชมป์ จากการแข่งขันเครื�องบินกระดาษ
พับชิงแชมป์ ประเทศไทย ครัง� ที� 14 โรงเรี ยนวัดคลองขุนศรี
จังหวัดนนทบุรี เข้ าแข่งขันทัง� 2 ประเภท ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
และสามารถคว้ ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ ทัง� 2 ประเภท
ด้ วยสถิติร่อนไกล 40.92 เมตร และร่ อนนาน 15.63 วินาที
นอกจากนี �ในรุ่นทัว� ไป ประเภทร่อนนาน ด.ช.วัชรินทร์ ไชยายงค์
แชมป์ จากการแข่ ง ขั น เครื� องบิ น กระดาษพั บ ชิ ง แชมป์
ประเทศไทย ครัง� ที� 13 โรงเรี ยนผาเทิบวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
ก็สามารถคว้ ารางวัลชนะเลิศมาครอบครองด้ วยสถิติ 22.40
วินาที และนายเชิด กิมสร้ อย โรงเรี ยนคลองใหญ่วิทยาคม
จังหวัดตราด ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที� 1 ด้ วยสถิติ
21.09 วินาที
ในส่วนของการแข่งขันประเภททีมตัวแทนประเทศ
ซึง� ประกอบด้ วย 7 ประเทศ คือ ญี�ป่นุ ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม
เกาหลี ฮ่องกง มาเก๊ า และไทย ซึ�งสมาชิ กในที มไทย คื อ
นายเชิด กิมสร้ อย โรงเรี ยนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด
ด.ช.วัช ริ น ทร์ ไชยายงค์ จากโรงเรี ย นบ้ านแก้ ง จั ง หวัด
มุกดาหาร และนายธวัช จุลศรี จากโรงเรี ยนผักไหมวิทยานุกลู
จัง หวัด ศรี ส ะเกษ ยัง สามารถคว้ า รางวัล ชนะเลิศ มาได้ อี ก
1 รางวัล
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อพวช. รวมกับ เอสโซ จัดคายวิทยาศาสตรใหกบั เยาวชน
อพวช. ร่วมกับ บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ สําหรับเยาวชน “STEM Maker
Day Camp” แบบเช้ าไปเย็นกลับ เพื�อเปิ ดโอกาสให้ กบั เยาวชน
ในช่วงชันประถมปลาย
�
– มัธยมศึกษาตอนต้ น จํานวน 160 คน
ได้ เข้ ามาเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ในรู ปแบบสะเต็มศึกษา ผ่าน
กิจกรรมและนิทรรศการของ อพวช. เพื�อส่งเสริ มให้ เยาวชนได้
ฝึ กทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบ ลงมือปฏิบตั ิ ทดลอง ประดิษฐ์
สร้ างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ด้วยตนเอง ระหว่างวันที� 24 -25
พฤศจิกายน 2560
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การแขงขันดาวเทียมกระปอง
อพวช. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิ ส ารสนเทศ (สทอภ.) ร่ ว มกับ โรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ
นวมินทกษัตริ ยาธิราช ในสังกัดกองทัพอากาศ ศูนย์การเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ภายใต้ การสนับสนุน
ของกองทัพอากาศ จัดการแข่งขันดาวเทียมกระป๋ อง ครัง� ที� 1
ประจําปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ หรื อ Regulations of 1st
Thailand CANSAT Competition 2017 หวังสร้ างแรงบันดาล
ใจให้ กบั เยาวชนในการเรี ยนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยี
ดาวเที ย ม เพื� อ นํ า ไปสู่ก ารพัฒ นาต่ อ ยอดเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมให้ กบั ประเทศต่อไป ระหว่างวันที� 9 - 11 ธันวาคม
2560 ณ อพวช. คลองห้ า จ.ปทุมธานี และกองบังคับการ
กองบิน 2 จ.ลพบุรี ซึง� มีเยาวชนผ่านเข้ าสูร่ อบชิงชนะเลิศถึง 12 ทีม

นายปาลพงศ์ อัศ วพัฒ นากู ล นายณั ฐ กานต์ แก้ วไพรํ า
และนายตะวัน ทรัพย์พาลี ชันมั
� ธยมศึกษาปี ที� 4 จากโรงเรี ยน
โยธินบูรณะ โดยมีนางสาวอนงค์รัตน์ แก้ วบํารุง เป็ นอาจารย์
ที�ปรึ กษา ด้ วยภารกิจการศึกษามลภาวะของแต่ละระดับชัน�
บรรยากาศและการคาดคะเนการแพร่กระจายของมลภาวะ

ผลปรากฏว่า น.ส.ภัททิยา พิบลู จินดา น.ส.มทินา
เจริ ญวัฒน์ และนายธนิสร อุน่ ปิ ตพิ งษา ชันมั
� ธยมศึกษา ปี ที� 5
จากโรงเรี ย นกํ า เนิ ด วิ ท ย์ โดยมี น ายเทพรั ก ษ์ วี ป าลมา
เป็ นอาจารย์ทปี� รึกษา คว้ ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้ อมรางวัล
The Best Scientific Award ด้ วยภารกิจจําลองการเก็บตัวอย่าง
และปริ มาณฝุ่ นในชันบรรยากาศ
�
เพื�อนํามาวิเคราะห์จลุ นิ ทรี ย์
และแบคทีเรี ยซึง� สามารถบอกโรคที�เกิดจากฝุ่ นประเภทนัน� ๆ
ได้ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล The Best Technical Award
ตกเป็ นของ นายธนไท เลิศเพชรพันธ์ นายจิรายุ บูรพาชีพ
ชันมั
� ธยมศึกษาปี ที� 6 และนายวาริ ช บุญสนอง ชันมั
� ธยมศึกษา
ปี ที� 5 จากโรงเรี ยนกรุงเทพคริ สเตียน โดยมีนายอดิเรก พิทกั ษ์
เป็ น อาจารย์ ที� ป รึ ก ษา ด้ ว ยภารกิ จ จํ า ลองการทํ า งานของ
ยานอวกาศที�กําลังเข้ าสู่ชนบรรยากาศ
ั�
โดยทํางานแจ้ งเตือน
สถานะของยานมาสูศ่ นู ย์บญ
ั ชาการที�ภาคพื �น พร้ อมเก็บข้ อมูล
สภาพแวดล้ อ มที� ด าวเที ย มกระป๋ องผ่ า น ระหว่ า งการตก
เช่ น ปริ ม าณก๊ าซชนิ ด ต่ า ง ๆ ที� เ ป็ นอั น ตรายต่ อ มนุ ษ ย์
และสุดท้ ายรางวัล The Best Communication Award เป็ นของ
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นิทรรศการทีจ่ ดั ข�น้ ในรอบป
นิทรรศการ “วันธงชาติไทย”
นิทรรศการ “วันธงชาติไทย” จัดขึ �นเนื�องจากในวันที�
28 กั น ยายนของทุ ก ปี เป็ นวั น พระราชทานธงชาติ ไ ทย
(Thai National Flag Day) เพื�อสร้ างความภาคภูมิใจให้ คนใน
ชาติ และเป็ นการน้ อมรํ าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที�พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็ น
ธงชาติไทย โดยนิทรรศการจะนําเสนอเรื� องราวเกี�ยวกับประวัติ
และความเป็ นมาของธงชาติใจในยุคสมัยต่าง ๆ ลักษณะและ

องค์ประกอบต่าง ๆ ที�อยูบ่ นธงชาติไทย ซึง� แฝงไปด้ วยหลักการ
ที�สามารถอธิบายได้ ด้วยวิทยาศาสตร์ สามารถนํามาใช้ เป็ นรูป
แบบในการเรี ยนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ได้ อีกทังยั
� งนําเสนอ
เกร็ดความรู้ตา่ ง ๆ เกี�ยวกับธงชาติไทยตังแต่
� อดีตจนถึงปั จจุบนั
นิทรรศการ “วันธงชาติไทย” จัดแสดงระหว่างเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน 2560

นิทรรศการ “Strange Matter : วัสดุสดุ ประหลาด…วิทยาศาสตรยคุ ใหม”
นิ ท รรศการ ดวงอาทิ ต ย์ ดวงจัน ทร์ : ความจริ ง
ปรากฏการณ์ ความเชื�อ และการค้ นพบ จัดขึ �นเพื�อนําเสนอ
เรื� อ งราวเกี� ย วกับ ดาราศาสตร์ ในวาระครบรอบ 150 ปี
เหตุการณ์ทพี� ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที� 4
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรสุริยปุ ราคา ที�บ้านหว้ ากอ
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เมื�อวันที� 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เหตุการณ์
ในครัง� นัน� ถือเป็ นจุดเปลี�ยนสําคัญต่อทัศนคติการเรี ยนรู้ ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นประเทศไทย เป็ นเหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ ทาง
ดาราศาสตร์ ที�ประชาคมโลกยอมรับอย่างกว้ างขวาง โดยได้ รับ
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พระราชทานแรงบั น ดาลใจความเป็ นนั ก วิ ท ยาศาสตร์
โดยเฉพาะอย่ า งยิ� ง ด้ า นดาราศาสตร์ จ ากพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที� 4 โดยในนิ ทรรศการจะ
นําเสนอเรื� องราวของ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวฤกษ์ และ
ดาวเคราะห์สําคัญในระบบการเรี ยนรู้ดาราศาสตร์ ในแง่มมุ ที�
หลากหลาย จัดแสดงในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจําปี
2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดแสดงระหว่าง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

นิทรรศการ “เนือ่ งในวันอนุรกั ษนาํ้ โลก (World Water Day 2018)”
นิทรรศการ “นิทรรศการเนื�องในวันอนุรักษ์ นํา� โลก
(World Water Day 2018)” จั ด ขึ น� เนื� อ งจากองค์ ก าร
สหประชาชาติได้ ตระหนักถึงปั ญหาการขาดแคลนนํ า� ที� ทวี
ความรุ นแรงมากขึ �นทุก ๆ ปี ดังนัน� จึงได้ กําหนดให้ ในวันที�
22 มีนาคมของทุกปี เป็ นวัน World Water Day หรื อ วันอนุรักษ์
นํา� โลก เพื�อสร้ างความตระหนักถึงการใช้ ทรั พยากรนํา� ของ
มนุษย์ และเพื�อให้ ประชากรโลกได้ เห็นถึงคุณค่าและความ
สําคัญของนํ �า ซึ�งเป็ นความต้ องการขันพื
� �นฐานของสิ�งมีชีวิต
ทุกชนิดในโลก โดยในปี นีอ� งค์การสหประชาชาติได้ กําหนด
หัว ข้ อ ประเด็ น ของวัน อนุรั ก ษ์ นํ า� โลกโดยมุ่ง เน้ น ไปที� เ รื� อ ง
ธรรมชาติเพื�อนํ �า (Nature for Water) ที�มงุ่ เน้ นการจัดการและ
แก้ ปัญหานํ �าในศตวรรษที� 21 โดยคํานึงถึงธรรมชาติเป็ นสําคัญ
และเพื� อให้ เกิ ดความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ รวมถึงสามารถแก้ ไขและ

จัดการกับปั ญหาเกี�ยวกับนํ �าบนพื �นฐานของธรรมชาติ เพื�อให้
เกิ ด การใช้ ประโยชน์ จ ากธรรมชาติ ที� มี อ ยู่ จํ า กั ด อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัญหานํ �าทีเ� กิดขึ �น
ในปั จ จุ บั น มากที� สุ ด อพวช. จึ ง ได้ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมและ
นิทรรศการที�เกี�ยวกับกับการอนุรักษ์ และแก้ ไขปั ญหานํ �าบนพื �น
ฐานของธรรมชาติ จัดแสดง ระหว่าง วันที� 1-31 มีนาคม 2561

นิทรรศการอาชีพภูมปิ ญ
 ญาไทย
จัดขึ �นเพื�อให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ เรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ กบั อาชีพ
ภูมปิ ัญญาไทย โดยภายในนิทรรศการได้ จดั แสดงเกีย� วกับอาชีพ
ภูมปิ ัญญาไทยต่างๆ อาทิเช่น ช่างไม้ ช่างโลหะกรรม ช่างทําของ
เล่น ช่างสาน ช่างปัน� ช่างทอผ้ า เป็ นต้ น และยังมีกจิ กรรมต่างๆ
มากมายให้ ผ้ เู ข้ าขมได้ ลงมือทําด้ วยตนเอง พร้ อมกับมีวทิ ยากร
ในแต่ละอาชีพที�เกี� ยวข้ องมาร่ วมให้ ความรู้ กับผู้เช้ าชมด้ วย
จัดแสดงระหว่างวันที� 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561
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นิทรรศการเนือ่ งในวันคุม ครองโลก (Earth Day 2018)
จัดขึ �นสืบเนื�องจากโครงการสิง� แวดล้ อมแห่งองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme:
UNEP) ได้ ตระหนักถึงปั ญหาสิง� แวดล้ อมต่างๆ ที�สง่ ผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้ อมในธรรมชาติและกําลังทวีความรุ นแรงมาก
ขึ �นในทุก ๆ ปี ดังนัน� จึงได้ กําหนดให้ ในวันที� 22 เมษายนของ
ทุกปี เป็ นวัน Earth Day หรื อ วันคุ้มครองโลก เพื�อสร้ างความ
ตระหนักถึงความเสื�อมโทรมและพิษภัยต่างๆ ที�สง่ ผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้ อมในธรรมชาติ จนก่อให้ เกิดวิกฤตการณ์ทาง
นิ เ วศวิ ท ยา โดยในปี นี โ� ครงการสิ� ง แวดล้ อ มแห่ ง องค์ ก าร
สหประชาชาติ ได้ กําหนดหัวข้ อประเด็นของวันอนุรักษ์ นํ �าโลก
โดยมุ่งเน้ นไปที�เรื� อง หยุดมลภาวะพลาสติก (End Plastic
Pollution) ที�มงุ่ เน้ นถึงการนําพลาสติกกลับมาใช้ ใหม่ รวมถึง

การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของมนุษย์เกี�ยวกับการใช้ พลาสติก
และเพื� อให้ เกิ ดความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมถึงสามารถแก้ ไขและ
บริ หารจัดการกับปั ญหามลภาวะพลาสติก เพื�อให้ เกิดการใช้
ประโยชน์จากพลาสติกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ อง
กับสถานการณ์มลภาวะพลาสติกที�เกิดขึ �นในปั จจุบนั มากที�สดุ
อพวช. จึงได้ จดั ให้ มีกิจกรรมและนิทรรศการที�ให้ ความรู้ เกี�ยว
กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาสิง� แวดล้ อม และวิธี
การแก้ ไขปั ญหาแก่เยาวชนและประชาชนทัว� ไปเพือ� สร้ างความ
ตระหนักถึงปั ญหาเกี�ยวกับสิ�งแวดล้ อมให้ มากขึน� จัดแสดง
ระหว่างวันที� 19 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

นิทรรศการวันฟุตบอลโลก
จัดขึ �นเนื�องใน เทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA
World Cup Russia 2018 โดยนําเสนอเกี�ยวกับประวัติและ
ความเป็ นมาของการแข่งขันฟุตบอลโลก รวมถึงเรื� องราวของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที�ใช้ ในการแข่งขัน เพื�อ
สร้ างความตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกายด้ วย
กีฬาฟุตบอล รวมถึงเพื�อเป็ นแนวทางในการใช้ วทิ ยาศาสตร์ มา
ประยุกต์กบั กีฬาฟุตบอล เพื�อให้ การเล่นกีฬาฟุตบอลเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเทคนิคการเล่นฟุตบอลบนพื �น
ฐานของวิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬ า จั ด แสดงระหว่ า งวั น ที�
14 มิถนุ ายน – 29 กรกฎาคม 2561
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นิทรรศการยอนรอย 150 ปหวากอ
นิทรรศการ ย้ อนรอย 150 ปี หว้ ากอแบ่งเป็ น 2 ส่วน
ส่วนแรก นําเสนอเนื �อหาเกีย� วกับพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที� 4 ในครัง� ทรงทํานาย
และอธิบายตลอดจนเสด็จพระราชดําเนินเพื�อทอดพระเนตร
สุริยปุ ราคาเต็มดวงเมื�อวันที� 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 โดยจะได้
นํ าเสนอเรื� องราวข้ อมูลของเหตุการณ์ ในครั ง� นัน� ตลอดจน
เครื�องมือวิทยาศาสตร์ ในแบบเดียวกับทีพ� ระองค์ทรงใช้ เมือ� ครัง�

ทอดพระเนตร ตลอดจนมี การอธิ บายลักษณะของสถานที�
ตําบลหว้ ากอ ให้ เห็นลักษณะทางกายภาพ และส่วนที�สองนํา
เสนอเรื�องราวของผลลัพธ์จากความรู้เรื�องดาราศาสตร์ ทปี� รากฏ
อยู่ ใ นชี วิ ต ประจํ า วัน นอกเหนื อ จากเหล่ า บรรดางานวิ จัย
ของเล่น ของสะสม ของใช้ หลายสิ�ง มี ค วามเกี� ย วข้ อ งกับ
ดาราศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที� 18 – 26 ส.ค. 2561

นิทรรศการ การระบาด : โรคระบาดในโลกทีเ่ ชือ่ มถึงกัน
นิ ทรรศการนี เ� ป็ นส่วนหนึ�งของการริ เริ� มและสร้ าง
ความตระหนักด้ านโรคระบาด ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
สถาบันสมิธโซเนี�ยน และ อพวช. เพื�อปลุกจิตสํานึกของมนุษย์
และปัจจัยด้ านสิง� แวดล้ อม ทีส� ง่ ผลต่อการระบาดของโรคติดเชื �อ

ข้ อ มูล ส่ว นหนึ�ง เป็ น ของสถาบัน สมิ ธ โซเนี� ย น และ อพวช.
ได้ พฒ
ั นาเนื �อหาเพิ�มเติมเพื�อให้ เข้ ากับบริ บทของไทย ซึง� มีการ
ระบาดของโรคติ ด ต่อ เฉพาะภูมิ ภ าคเขตร้ อนชื น� จัด แสดง
ระหว่างเดือนมิถนุ ายน - สิงหาคม 2561

รายงานประจําปี 2561
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นิทรรศการ สตีเฟน ฮอวคงิ
นิทรรศการ สตีเฟน ฮอว์คิง (Stephen Hawking)
จัด ทํ า ขึน� เพื� อ เป็ น การระลึก ถึง คุณูป การทางวิ ช าการที� เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ มนุษยชาติที� สตีเฟน ฮอว์คิง นําเสนอตลอดช่วง
ชีวิต รวมถึงงานวิชาการที�น่าจะเป็ นประโยชน์แก่บคุ คลทัว� ไป
ซึง� สตีเฟน ฮอว์คงิ (Stephen Hawking) นักฟิ สกิ ส์ทฤษฎี และ
นัก จัก รวาลวิ ท ยา มี บ ทบาทสํ า คัญ ต่ อ วงการฟิ สิ ก ส์ และ
ดาราศาสตร์ ระดับโลกได้ เสียชีวิตลงในวัย 76 ปี สร้ างความ
สนใจต่อผู้คนทัว� ไปด้ านผลงานทางวิชาการ ที�สร้ างมุมมองที�
แปลกใหม่ และแรงบัน ดาลใจในการสู้ชี วิ ต อย่ า งท้ า ทาย
ซึง� นิทรรศการนี � จัดแสดง ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 จนถึง
ปั จจุบนั

นิทรรศการ PM 2.5
นิทรรศการ PM 2.5 เป็ นนิทรรศการที�นําเสนอข้ อเท็จ
จริงเรื�องฝุ่ นขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน รวมถึงวิธีการในการป้องกัน
ฝุ่ นสําหรับประชาชน ซึง� ปั จจุบนั สภาพอากาศเกิดหมอกควัน
ในหลายพื �นที�ของประเทศไทย และอนุภาคของหมอกควันนัน�
คือฝุ่ นที�มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึง� ส่งผลต่อ
ระบบทางเดินหายใจ และสุขภาพของประชาชนในระยะยาว
ซึง� นิทรรศการนี � จัดแสดงระหว่างเดือน มีนาคม 2561 จนถึง
ปั จจุบนั
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นิทรรศการสารพัดพิษ
นิทรรศการสารพัดพิษจัดทําขึ �นเพือ� สร้ างความรู้ความ
เข้ าใจที�ถกู ต้ องเกี�ยวบทบาทหน้ าที�รวมทังประโยชน์
�
ของสิ�งมี
ชีวิตที�มีพิษในระบบนิเวศ รู้ จักถึงชนิดของสิ�งมีชีวิตที�มีพิษที�

สํ า คั ญ วิ ธี ก ารป้ อ งกั น และระมั ด ระวั ง ตั ว รวมทั ง� การ
ปฐมพยาบาลเบื �องต้ นอย่างถูกวิธี ตลอดจนสร้ างความตระหนัก
ถึงสําคัญและประโยชน์ของพิษในทางการแพทย์

นิทรรศการ ช.ชางของไทย
นิทรรศการ ช.ช้ างของไทย จัดขึ �นเนื�องในวันช้ างไทย เพื�อเรี ยนรู้ทกุ แง่มมุ ของช้ าง สัตว์ที�ได้ ชื�อว่า เป็ นสัตว์คบู่ ้ านคูเ่ มือง
ของไทยมาช้ านาน

นิทรรศการพบกับผองเพือ่ นเลือดเย็น
นิทรรศการชุดพบกับของเพื�อนเลือดเย็นเล่าเรื� องน่ารู้ของเหล่าสัตว์เลื �อยคลานและสัตว์สะเทินนํ �าสะเทินบก ณ บริ เวณ
นิทรรศการ 100 ปี นายแพทย์บญ
ุ ส่ง เลขะกุล
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นิทรรศการหกขามาโชว
นิทรรศการหกขามาโชว์เป็ นนิทรรศการตัวอย่างแมลง
นานาชนิด ที�คดั สรรมาให้ ผ้ ชู มทําความรู้จกั ไม่วา่ จะเป็ นแมลง
สวยงามทังในกลุ
�
ม่ ผีเสื �อกลางวันและกลางคืน และแนะนําโซน
“แมลงมีชีวิต” สนุกสนานกับการเรี ยนรู้เรื� อง “แมลง” จากเหล่า
แมลงมีชีวติ แมลงที�มีรูปร่างแปลกตา แมลงมีพษิ แมลงหายาก
และอีกหลากหลายกลุม่

นิทรรศการการเดินทางของบิต
นิทรรศการการเดินทางของบิต เป็ นนิทรรศการที�
แสดงถึงข้ อมูลในระบบอนาล็อกและระบบดิจิทลั โดยระบบ
ดิจิทลั จะถูกประมวลผลด้ วยเลขฐานสอง (0 และ 1) รวมถึงจัด
แสดงวิวฒ
ั นาการของเครื� องมือที�ใช้ ในการรับและส่งสัญญาณ
แบบต่ า งๆจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น จั ด แสดงตั ง� แต่ วั น ที� 16
พฤศจิกายน ถึงวันที� 25สิงหาคม 2561
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นิทรรศการดวงอาทิตยดวงจันทร
นิทรรศการดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ เป็ นนิทรรศการที�
เรี ยนรู้เกี�ยวกับอวกาศ ดาวเทียมสือ� สาร การค้ นพบดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ผลกระทบของพายุสรุ ิยะ
ที�เกี�ยวข้ องกับการสื�อสาร และเครื� องใช้ ของนักบินอวกาศที�ใช้
ในอวกาศ

นิทรรศการ Spy Codebreaker
นิทรรศการ Spy Codebreaker เป็ นนิทรรศการที�
เกี�ยวข้ องกับทักษะของอาชีพสายลับ ประกอบด้ วย การสังเกต
การจดจํา ไหวพริ บ การเก็บรวบรวมข้ อมูลรอบตัว การเข้ ารหัส
ถอดรหัส การเรี ยนรู้เครื� องมือที�สายรับใช้ เวลาปฏิบตั งิ าน โดย
นิ ท รรศการนี ม� ุ่ง เน้ น การปลูก ผัง กระบวนการวิ ท ยาศาสตร์
ในการเรี ยนรู้และหาคําตอบอย่างเป็ นระบบ จัดแสดงระหว่าง
วันที� 24 เมษายน - 14 กันยายน 2561

รายงานประจําปี 2561
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นิทรรศการ Digital City
เป็ นนิทรรศการทีน� าํ เสนอการใช้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ
การสือ� สารข้ อมูลเพือ� อํานวยความสะดวกในชีวติ ประจําวัน และ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ในอนาคต จัดแสดงระหว่างวันที�
20 กรกฎาคม 2561 จนถึงปั จจุบนั

นิทรรศการ I Love Invention
อพวช. ได้ รบั ความร่วมมือจาก National Science and
Technology Museum (Taiwan) นํานิทรรศการชุด “I Love
Invention” สนุกกับโลกนวัตกรรม นํามาจัดแสดงครัง� แรกใน
ประเทศไทย มุง่ หวังสร้ างแรงบันดาลใจในการสร้ างสิง� ประดิษฐ์
ที�เกี�ยวข้ องกับสิง� ที�อยูร่ อบตัวเรา โดยได้ รับแรงบันดาลใจจาก
“ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐกรรม” ของ เกนริช อัลท์ชลั เลอร์
(Genrich S. Alshuller) นําเสนอวิทยาศาสตร์ ที�แฝงอยูใ่ นสิ�ง
ประดิษฐ์ ทแี� ปลกใหม่ทนี� า่ สนใจ และเข้ าใจได้ งา่ ย จัดแสดงตังแต่
�
วันที� 1 มิถนุ ายน – 31 ตุลาคม 2561 ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช.
ชัน� 4 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ
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นิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีภมู ปิ ญ
 ญากรีกโบราณ
อพวช. นํานิทรรศการ ชุด “นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภูมิปัญญากรี กโบราณ” จากประเทศกรี ก มาจัดแสดง เพื�อ
ส่งเสริ มให้ เยาวชนได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจเกี�ยวกับอารยธรรมและ
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
รวมถึงนวัตกรรมและสิ�งประดิษฐ์ ของชาวกรี กโบราณที�มีอายุ
กว่า 2,300 ปี สัมผัสประสบการณ์ที�หาไม่ได้ ในเมืองไทย กับ 54
สิ�งประดิษฐ์ กรี กโบราณที�เป็ นรากฐานแห่งเทคโนโลยีปัจจุบนั

ที�ยงั ไม่มีใครได้ ร้ ูจกั มาก่อน ซึง� เทคโนโลยีในยุคดังกล่าวยังเป็ น
รากฐานของเทคโนโลยีที�พบเห็นได้ ในปั จจุบนั เช่น หุ่นยนต์
เครื� อ งมื อ แพทย์ และ Vending Machine เป็ น ต้ น โดย
นิทรรศการชุดนี � จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตังแต่
�
วันที� 25 พฤษภาคม – 9 กันยายน 2561 พร้ อมขยายโอกาสการ
เรี ยนรู้ไปสูภ่ มู ภิ าค ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับภูมิภาค ประจําปี 2561

รายงานประจําปี 2561
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สิง� มีชว� ต� ทีค่ น พบใหม
มดปากสอมลาว Calyptomyrmex laotius Jaitrong et Yamane, 2018 (ประเทศลาว)
มดขนาดเล็กความยาวลําตัวประมาณ 2.0-2.5 มม.
ขอบด้ านหน้ าของริมฝี ปากบนมีลกั ษณะเป็ นง่าม ร่องเก็บหนวด
ที�สว่ นหัวลึกเห็นได้ ชดั เจน ผิวลําตัวมีลกั ษณะเป็ นรูพรุน ขนบน
ส่วนอกยาวมากกว่าขนบนส่วนหัวประมาณ 2 เท่า ท้ องค่อนข้ าง
เรี ยบ อาศัยสร้ างรังอยู่ในกิ�งไม้ ผขุ นาดเล็กบนพื �นดิน ปั จจุบนั

พบเฉพาะที�เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว ค้ นพบและตังชื
� �อโดย
ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง และ Professor Dr. Seiki Yamane ตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสาร Natural History Bulletin of the Siam
Society ฉบับที� 62 เล่มที� 2 หน้ าที� 131–139 ปี ค.ศ. 2018
(พ.ศ. 2561)

มดหลอดจรรยา Platythyrea janyai Phengsi, Jaitrong,
Ruangsittichai et Khachonpisitsak, 2018 (ประเทศไทย พัทลุง)
เป็ นมดขนาดใหญ่ ค วามยาวลํ า ตั ว ประมาณ
6.67-6.96 มม เอว 1 ปล้ องมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกระบอก
ผิวลําตัวค่อนข้ างเรี ยบ ไม่มีขน สีนํ �าตาลแดง ตารวมค่อนข้ าง
ใหญ่ เ มื� อ เที ย บกับ มดชนิ ด อื� น ขอบด้ า นล่า งของเอวโค้ ง ลง

เล็กน้ อย สร้ างรังอยูท่ อ่ นไม้ ผบุ นพื �นดิน ปัจจุบนั พบในป่ าจังหวัด
ตรังและพัทลุง ค้ นพบและตังชื
� �อโดย ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง และ
คณะ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ZooKeys ฉบับที� 729 หน้ าที�
78-102 ปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)

มดทหารศุภชัย Aenictus nuchiti Jaitrong et Ruangsittichai,
2018 (ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม)
มดขนาดเล็กความยาวลําตัวประมาณ 2.24–2.41
มม ไม่มีตารวม เอว 2 ปล้ อง (ปล้ องที� 1 ใหญ่กว่าปล้ องที� 2
ชั ด เจน) หนวดสั น� กว่ า ความยาวส่ ว นหั ว สี นํ า� ตาลดํ า
ขอบด้ านหน้ าของริมฝี ปากบนมีลกั ษณะเป็ นฟั นเลือ� ย ท้ ายของ
ส่วนอกมีลกั ษณะเป็ นมุม ด้ านล่างของเอวโค้ งมนไม่มีหนาม
หรื อ ตุม่ หนาม พบในท่อนไม้ ผบุ นพื �นดิน มดกลุม่ นี �ไม่สร้ างรังที�
ถาวร มักจะย้ ายรั งไปเรื� อย ๆ ปั จจุบันพบเฉพาะในจังหวัด
เชี ยงใหม่ ค้ นพบและตัง� ชื� อโดย ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง และ
ดร. จิราพร เรื องสิทธิชยั ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ZooKeys
ฉบับที� 775 หน้ าที� 103–115 ปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)
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มดทหารยุทธนา Aenictus samungi Jaitrong et Ruangsittichai,
2018 (ประเทศไทย จังหวัดตา
มดขนาดเล็กความยาวลําตัวประมาณ 1.72–1.78
มม ไม่ มี ต ารวม เอว 2 ปล้ อ ง (ขนาดไม่ ต่ า งกัน มากนัก )
หนวดสันเพี
� ยงครึ�งหนึง� ของความยาวส่วนหัว สีนํ �าเหลือง ผิวลําตัว
เรียบเป็นมัน ขอบด้านหน้าของริมฝีปากบนมีลกั ษณะเป็นฟันเลือ� ย
ท้ ายของส่วนอกมีลกั ษณะโค้ งมน ด้ านล่างของเอวโค้ งมนไม่มี
หนามหรื อตุ่มหนาม พบเดินเป็ นแถวอยู่บนพื �นดิน เป็ นมดที�
เดินเร็ วมาก มดกลุม่ นี �ไม่สร้ างรังที�ถาวร มักจะย้ ายรังไปเรื� อย ๆ
ปั จ จุ บั น พบเฉพาะในจั ง หวั ด ตาก ค้ นพบและตั ง� ชื� อ โดย
ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง และ ดร.จิราพร เรืองสิทธิชยั ตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสาร ZooKeys ฉบับที� 775 หน้ าที� 103–115 ปี ค.ศ. 2018
(พ.ศ. 2561)

จิง้ โกรงหาดทรายสาละวิน Schizodactylus salweenensis Dawwrueng, Panitvong,
Mooltham, Meebenjamart et W. Jaitrong, 2018 (ประเทศไทย จังหวัดแมฮอ งสอน)
จิง� โกร่ งขนาดใหญ่ ตัวสีเหลืองเทา ปี กเทาแกมดํา
ปลายปี กม้ วนเป็ นวงกลม อาศัยอยู่ตามหาดทรายริ มแม่นํา�
โดยขุดหลุมลงไปอยูใ่ นทรายเพือ� การหลบภัย ปัจจุบนั พบเฉพาะ
ลํานํ า� สาละวินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ค้ นพบและตัง� ชื� อโดย
นายภัทรวิชญ์ ดาวเรื อง และ ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร Zootaxa ฉบับที� 4472 หน้ าที� 60-70 ปี ค.ศ.
2018 (พ.ศ. 2561)
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งานบร�การทางว�ชาการ
จัดอบรมเสวนาวิชาการ เรือ่ ง การบําบัดนํา้ เสียดวยวิธธี รรมชาติ
เป็ นกิจกรรมเสริมนิทรรศการเนือ� งในวันอนุรกั ษ์นํ �าโลก
(World Water Day 2018) เพือ� สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกีย� วกับ
การบํ า บั ด นํ า� เสี ย และแนวทางการอนุ รั ก ษ์ นํ า� โดยมี
ดร.กาญจนา ต่ว นเทศ นัก วิ จัย ศูน ย์ เ ชี� ย วชาญนวัต กรรม
พลังงานสะอาดและสิง� แวดล้ อม สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็ นวิทยากรบรรยาย จัดขึ �นวันที�
22 มีนาคม 2561 โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมการอบรมทังสิ
� �น 60 คน

จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การถายทอดเรือ่ งราววิทยาศาสตรดว ยภาพ
อพ. ได้ จดั อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง การถ่ายทอด
เรื�องราววิทยาศาสตร์ ด้วยภาพ จาก คุณ Dyah R. Permatasari
และ คุณ Anisa Dyah Lazuardini จาก DoctoRabbit Science
Inc. ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกลุ่มครอบครัวและประชาชน
ทัว� ไปให้ ความสนใจและเข้ าร่วมกิจกรรมในวันที� 19 สิงหาคม
2561 และ กลุ่มนักวิชาการ นักสื�อสาร และนักการศึกษา
เข้ าร่วมกิจกรรมในวันที� 20 สิงหาคม 2561 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
ทังสองกลุ
�
่มได้ เรี ยนรู้ และพัฒนาทักษะการนําเสนอเรื� องราว
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคการถ่ายทอดเรื�องราว (storytelling)
และการนําการ์ ตนู มาใช้ (Particular Comics) ในการเล่าเรื� อง
วิทยาศาสตร์ ให้ นา่ สนใจและเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย เพื�อส่งเสริ ม
การพัฒนาขีดความสามารถด้ านการสือ� สารวิทยาศาสตร์ ให้ กบั
ผู้เข้ าร่วมอบรม
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สัมมนา เรือ่ ง เปลีย่ นขยะเปนขุมทรัพย
อพวช. ร่ วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดสัมมนา
เรื� อง เปลี�ยนขยะเป็ นขุมทรัพย์ (Waste to Value) โดยบรรยาย
เกี�ยวกับการนําขยะพลาสติกมาสร้ างนวัตกรรมใหม่เพื�อลด
ปริมาณขยะพลาสติกทีเ� พิม� ปริมาณอย่างรวดเร็ว จาก Professor
Dr.Veena Sahajwalla ผู้อํ า นวยการ SMaRT Centre
แห่งมหาวิทยาลัย University of New South Wales โดยร่วมกับ
ผู้แทนจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนทีใ� ห้ ความ
สํ า คัญ และดํ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ในการลดปริ ม าณขยะ

พลาสติกอย่างจริ งจัง เพื�อถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญและ
ประสบการณ์ ในการนํ าเทคโนโลยี มาใช้ ในลดปริ มาณขยะ
การสร้ างรายได้ จากขยะรี ไซเคิล และการรณรงค์ลดการใช้
พลาสติกด้ วยตัวเราเอง รวมถึงการนําเสนอ Mobile Technology
มาช่ว ยในการลดปริ ม าณขยะอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพเพื� อ หา
แนวทางในการสร้ างสังคมไร้ ขยะ (Zero Waste Community)
อย่างยัง� ยืน จัดขึ �นวันที� 21 สิงหาคม 2561

เสวนา Stephen Hawking
กิจกรรมร่วมรํ าลึกการจากไปของ Stephen Hawing ต่อไป ไม่วา่ จะเป็ น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, จอห์น แนช, การสร้ าง
นักวิทยาศาสตร์ ผ้ ยู ิ�งใหญ่ ในอายุ 76 ปี ในรูปแบบของการจัด แรงบันดาลใจให้ เด็ก, พิพิธภัณฑ์กบั การเรี ยนรู้ ของเด็ก และ
เสวนา “ชวนคิด วิทย์ ชวนคุย ” ตอน Stephen Hawking นวัตกรรมทางการแพทย์ เป็ นต้ น
ผู้แ สวงหาจุด เริ� ม ต้ น ของกาลเวลา ในวัน ครบรอบ 76 วัน
ของการจากไป มีผ้ เู ข้ าร่วมงานเสวนาเป็ นนักวิชาการ เยาวชน
และบุ ค คลทั� ว ไป โดยมี วิ ท ยากรเป็ นนั ก ฟิ สิ ก ส์ ที� มี ค วาม
เชี� ย วชาญกับ ผลงานของ Hawking และอาจารย์ แ พทย์ ผ้ ู
ครํ� าหวอดในวงการการใช้ นวัตกรรมเพื�อเพิ�มคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการ ซึง� เป็ นหนึง� ในสิ�งที�ทําให้ Hawking สามารถสร้ างผล
งานชิ �นยอดขนาดนี �ได้ มาหลายทศวรรษ การบรรยายและเสวนา
มุง่ สร้ างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ แลความรู้ความเข้ าใจ
เกี�ยวกับผลงานของ Hawking จากการเก็บข้ อมูลพบว่ายังมีอกี
หลายหัวข้ อทีผ� ้ เู ข้ าชมอยากให้ มกี ารจัดงานในลักษณะเดียวกัน
รายงานประจําปี 2561
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สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การพัฒนาทักษะการสือ่ สารวิทยาศาสตร
และการพัฒนาสือ่ การสอนวิทยาศาสตร
อพ. ร่วมกับ Questacon – The National Science
and Technology Centre, Australia และ The National
Centre for Public Awareness of Science (CPAS), The
Australia National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย
จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื� อง การพัฒนาทักษะการสื�อสาร
วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาสือ� การสอนวิทยาศาสตร์ ในหัวข้ อ
“Teaching Fun Science: Force and Periodic Table of
Elements” การสอนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก: แรงและตารางธาตุ
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เพื�อพัฒนาทักษะด้ านการสื�อสารวิทยาศาสตร์ รวมถึงการ
พัฒนาสื�อการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการสอนที�ช่วย
เปลี�ยนเรื� องที�เข้ าใจยากให้ เป็ นเรื� องง่ายให้ กบั ครู อาจารย์สอน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผ่านระบบ
video conference เพื�อให้ เข้ าถึงกลุม่ ครูที�อยูใ่ นพื �นที�หา่ งไกล
และไม่สามารถเข้ ามาร่วมกิจกรรม ณ อพวช. ได้ จดั ขึ �นระหว่าง
วันที� 1- 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีเข้ าร่วมการสัมมนาฯ ทังสิ
� �น
154 คน

สัมมนาวิชาการ “เทศกาลวิทยาศาสตร: การสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวติ
เพือ่ สรางความตระหนักทางดาน SDGs ใน ภูมภิ าค”
อพวช. ได้ จดั สัมมนาวิชาการ “เทศกาลวิทยาศาสตร์ :
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตเพื�อสร้ างความตระหนักทาง
ด้ าน SDGs ในภูมิภาค” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2561 โดยมีผ้ ูแทนจากบรู ไน,
กัมพูชา, จีน, อินโดนีเซีย, ลาว, พม่า, สิงคโปร์ , เวียดนาม และ
ไทย จํานวน 36 คน ร่วมแลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพือ� ส่งเสริมการและสร้ างความ
ตระหนักทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้ 17 เป้าหมายของการพัฒนา
อย่างยัง� ยืน (Sustainable Development Goal (SDGs)) ของ
ประชาชน รวมถึงการส่งเสริ มการสร้ างเครื อข่ายนักสื�อสาร
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นกลุ่ม ประเทศอาเซี ย น จัด ขึน� ระหว่า งวัน ที�
22 – 23 สิงหาคม 2561
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อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การสตัฟ
๊ ปูและการจําลองถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัย”
เพื�อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมอบรมได้ เรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบตั ิจริ งถึง
เทคนิควิธีในการสตัฟฟ์ ปูให้ ดสู มจริงเหมือนมีชวี ติ จัดขึ �นระหว่าง
วัน ที� 8-9 มี น าคม 2561 ณ อาคารปฏิ บัติ ก ารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
ธรรมชาติวิทยา โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมจํานวน 30 คน

จัดเสวนาวิชาการ เรือ่ ง “สิง่ มีชวี ติ ชนิดใหมสาํ คัญอยางไรกับคนไทยในยุค 4.0
และสงผลอยางไรกับโลก”
พร้ อมจัดแสดงนิทรรศการ “สิง� มีชวี ติ ชนิดใหม่ของโลก
ที�ค้นพบโดย อพวช. เพื�อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้ านความ
หลากหลายทางชีวภาพ แก่นกั เรี ยน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ
และประชาชนทัว� ไป ส่งเสริ มและกระตุ้นศาสตร์ ด้านการศึกษา
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ธรรมชาติให้ เป็ นที�ร้ ู จักในวงกว้ างมากยิ�งขึน� รวมถึงเปิ ดเผย
ข้ อ มูล การค้ น พบสิ� ง มี ชี วิ ต ชนิ ด ใหม่ ก ว่า 73 ชนิ ด จากนัก
ธรรมชาติวิทยา ในวันที� 26 มกราคม 2561 โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วม
เสวนาจํานวน 63 คน

สถิตผิ ใู ชบร�การ
ในรอบปี งบประมาณ 2561 อพวช. ได้ ให้ บริ การนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อพวช. คลองห้ า และจัตรุ ัส
วิทยาศาสตร์ ณ จามจุรีสแควร์ สามย่าน รวมถึงคาราวานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการนอกสถานทีใ� นภูมภิ าคต่างๆ ทัว� ประเทศ ซึง� มี
สัดส่วนของผู้ใช้ บริการเปรียบเทียบเป็ นร้ อยละ ดังนี �

แผนภูมเิ ปร�ยบเทียบสัดสวนจํานวนผูใชบร�การ ประจําปงบประมาณ 2561
นิทรรศการนอกสถานที่
พ�พ�ธภัณฑว�ทยาศาสตร

10.54%
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การเผยแพรความรูผ า นสือ่
อพวช. ได้ ดําเนินภารกิจในการสื�อสารวิทยาศาสตร์ สปู่ ระชาชนในรูปแบบของนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเสริ มศึกษา
และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ มาอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี � อพวช. ได้ จดั ให้ มีช่องทางการเผยแพร่ ความรู้ ต่าง ๆ
ผ่านสื�อทังในรู
� ปแบบรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ วารสารและสื�อออนไลน์ ดังนี �

รายการโทรทัศน อพวช.
♦ โครงการโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม และออกอากาศในชื�อว่า Most Channel ในช่องสัญญาณ C Band ช่อง 246
นําเสนอรายการ 3 รูปแบบ คือ
• รายการ MOST NEWS นําเสนอข่าวสารเกี�ยวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ในรู ปแบบข่าวและรายงานพิเศษ เพื�อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ ประเทศและแผนงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ ถงึ วันศุกร์ เวลา 11.30 – 12.30 น.
• รายการ MOST EXCLUSIVE เป็ นรายการในรูปแบบเสวนา นําเสนอวิสยั ทัศน์และผลงานด้ านวิทยาศาสตร์ ของรัฐมนตรี
หรื อผู้บริ หาร เพื�อประชาสัมพันธ์และนําเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที�น่าสนใจเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ประชาชน เป็ นการนําเสนอข้ อมูลแบบเจาะลึก หรื อเป็ นประเด็นร้ อนที�ได้ รับความสนใจในขณะนัน� โดยออก
อากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 – 13.30 น.
• รายการ Most Exclusive Special เป็ นรายการทีน� าํ เสนอ เรื�องราวของวิทยาศาสตร์ ทใี� ห้ ความบันเทิง ผู้ชมสามารถเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไปพร้ อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มี 3 รายการ ดังนี �
- รายการ science in the movies เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ในภาพยนตร์ ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 – 13.30 น.
- รายการ Travelling With Science เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ที�มีอยูร่ อบตัวเราในสถานที�ตา่ ง ๆ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา
12.30 – 13.30 น.
- รายการ Inside NSM เรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ จากชิน� งานนิทรรศการของ อพวช. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา
12.30 - 13.30 น.
♦ รายการสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมกับไทยพีบีเอส และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส จํานวน 2 รายการ คือ
• รายการบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อย การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย ออกอากาศทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา
07.00 – 07.10 น.
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• รายการท้ าประลองวิทย์ (Thailand Science Challenge 2) การแข่งขันตอบปั ญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม ออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 11.00 น.

♦ รายการสมรภูมิไอเดีย
อพวช. ร่วมกับบริ ษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) จัด “รายการสมรภูมิไอเดีย” ซีซนั� ใหม่ ปี 2561
ทางช่อง 28 หรื อช่อง 3 SD ภายใต้ โจทย์ Open Your Science เปิ ดโอกาสสําหรับคนกล้ า นําสิง� ประดิษฐ์ ที�สามารถใช้
งานได้ จริ ง และอธิบายได้ ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ มานําเสนอไอเดีย ซึง� ของชิ �นไหนที�ได้ รับการซื �อไอเดีย จากกูรู จะได้
รับทุนต่อยอดไอเดีย

♦ รายการ “เก่งวิทย์ พิชิตล้ าน”
รายการ “เก่งวิทย์ พิชิตล้ าน” นําเรื� องราวทางวิทยาศาสตร์ มาเป็ นเกมส์การแข่งขันตอบคําถาม โดยมีทีมจาก 40
โรงเรี ยน มาแข่งขันประลองความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 1 ล้ านบาทออกอากาศทางช่อง 9 MCOT
HD หมายเลข 30 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 -16.00
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♦รายการสนุกมหัศจรรย์ ที�พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2)
รายการสนุกมหัศจรรย์ ที�พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้ นําความรู้ที�เกี�ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ มาบอกเล่าในรูปแบบของ
หนังสัน� ซึง� ให้ ทงความรู
ั�
้ และความเพลิดเพลิน เพื�อจุดประกายความคิดสร้ างสรรค์ และความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ให้ กบั
คนในสังคม และนําไปสูก่ ารพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ออกอากาศทาง ททบ. 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.45 น. ช่อง TGN ออก
อากาศวันละ 2 รอบ วันเสาร์ เวลา 18.20 – 18.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 20.25 -20.35 น. และ ทวีปยุโรป วันเสาร์ เวลา
02.25 – 02.35 วันอาทิตย์ เวลา 02.25 – 02.35 น.

♦รายการให้ ความรู้คําศัพท์ด้าน STEM สําหรับสื�อดิจิทลั ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ช่วงข่าวภาคคํ�า เวลา
18.50 -20.20 น.

รายการวิทยุ อพวช.
อพวช. ดําเนินการผลิตรายการวิทยุเพือ� เป็ นช่องทางสือ� สารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแจ้ งข่าวสารการจัดกิจกรรม
ของ อพวช. ให้ สาธารณชนได้ รับทราบมากว่า 13 ปี โดยปั จจุบนั อพวช. มีรายการที�ออกอากาศตามสถานีวิทยุตา่ ง ๆ ดังนี �
• “วันนี �กับวิทยาศาสตร์ ” ช่วง “10 นาทีกบั อพวช.” ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 10.00 น.ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย (AM 819)
• “ตามตะวัน” ช่วง “10 นาทีกบั อพวช.” ออกอากาศ ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00 – 15.30 น.ทางสถานีวิทยุกองทัพ
บก (FM 92)

วารสาร อพวช.
อพวช. ได้ ผลิตสื�อเพื�อการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ สําหรับเยาวชนในรู ปแบบวารสารรายเดือน ในชื�อ “วารสาร อพวช.”
มาตังแต่
� ปี 2545 วารสารฉบับนี �บรรจุไปด้ วยสารพันความรู้มากมาย ทีพ� ร้ อมพิสจู น์ให้ เห็นว่าวิทยาศาสตร์ เป็ นเรื�องสนุกและเรียนรู้
ได้ ไม่ยาก อาทิ คอลัมน์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์ เอกของโลก Science in Movie รอบรู้ สนุกคิด หรรษานานาสัตว์ สิ�งนี �
ได้ แต่ใดมา เป็ นต้ น
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เว็บไซต
• www.nsm.or.th เป็ นเว็บไซต์ที� อพวช. จัดทําขึ �นเพื�อให้ เป็ นอีกหนึง� แหล่งเรี ยนรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ของไทย ตลอดจน
เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของ อพวช. แก่สาธารณชน โดยที�ผา่ นมา อพวช. ได้ มีการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ให้ มีความทันสมัย ขณะเดียวกัน ยังเพิ�มเติมสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทังประชาสั
�
มพันธ์ขา่ วสารการจัด
กิจกรรมอย่างสมํ�าเสมอ โดยในปี 2561 นี � มียอดผู้เข้ าใช้ บริ การเว็บไซต์เป็ นจํานวนถึง 954,302 เพจวิว

• www.thai-sciencemuseum.co.th เป็ น อีกเว็ปไซต์หนึง� ที� อพวช. จัดทําขึ �นเพือ� ให้ เป็ นแหล่งรวบรวมข้ อมูลของการบริหาร
จัดการองค์ กร และฐานข้ อมูลต่าง ๆ ที�เป็ นประโยชน์ ต่อพนักงานและสนับสนุนการดําเนินการขององค์ กร ได้ แก่
การบริ หารความเสี�ยง การควบคุมภายใน การจัดวางระบบและการประเมินผล และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. เป็ นต้ น
เพื�อสร้ างความตระหนักและความเข้ าใจแก่พนักงานและผู้ที�เกี�ยวข้ องให้ เห็นความสําคัญของการบริ หารจัดการองค์กรที�
เป็ นหน้ าที�ของพนักงานทุกคน
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• Youtube : Most Science Channel เป็ นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าววิทยาศาสตร์ ผา่ นสือ� สังคมออนไลน์ เพือ� ให้ เยาวชน
และประชาชนเข้ าถึงข่าวสารความรู้วิทยาสาสตร์ ได้ งา่ ยขึ �น

สือ่ สิง่ พิมพ
•คูม่ ือชุมนุมนักวิทย์รุ่นเยาว์
อพวช. ร่ วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทํ าหนังสือคู่มือชุมนุม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เพือ� เผยแพร่และใช้ ประโยชน์กบั เยาวชนและประชาชนทัว� ไป มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่อย่างต่อเนือ� ง
และในปี นี �ได้ มีการปรับปรุงหนังสือคูม่ ือดังกล่าวให้ มีรูปแบบและสีสนั ที�นา่ สนใจ เพื�อเข้ าถึงเยาวชนซึง� เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
ได้ มากขึ �น เสริ มการเรี ยนรู้ของเยาวชนเพื�อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้เพื�อเตรี ยมความพร้ อมเยาวชนเข้ าสูศ่ ตวรรษที� 21 และ
ยังสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สําหรับคุณครูได้ อีกด้ วย
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• หนังสือ “ณ หว้ ากอ”
อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ จดั พิมพ์หนังสือ ณ หว้ ากอ อดีต
ปั จจุบนั อนาคต ในโอกาสครอบรอบ 150 ปี นับตังแต่
� พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จพระราชดําเนินไป
ทอดพระเนตรสุริยปุ ราคาเต็มดวง ณ บ้ านหว้ ากอ และเพื�อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย”

• หนังสือรวมเรื� องสันแนววิ
�
ทยาศาสตร์ ครัง� ที� 3 ชื�อ กุหลาบบนดวงจันทร์
เป็ นหนังสือรวมเรื� องสันที
� �ได้ รับรางวัลจากการประกวดเรื� องสันวิ
� ทยาศาสตร์ ที�จดั ขึ �นต่อเนื�องเป็ นปี ที� 3 โดย
ความร่ วมมือของ 5 องค์กร พันธมิตร ได้ แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และบริ ษัทภาพยนตร์ GDH 559
โดยมีจดุ ประสงค์เพื�อส่งเสริ มให้ สงั คมหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ มากขึ �น
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การบร�หารความเสีย่ ง
อพวช. ได้ นําการบริ หารความเสี�ยงเข้ ามาใช้ ในการ
กํ า กับ ดูแ ลการดํ า เนิ น งานของ อพวช. โดยมี ข้ อ ตกลงกับ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สําหรับ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ (อพวช.) และการบริ ห าร
ความเสีย� งเป็ นหลักปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การประเมินระบบวัดเรื�อง
การกํากับดูแลทีด� ี “เกณฑ์วดั ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจด้ าน
การบริ หารจัดการองค์กร” ได้ กําหนดให้ การบริ หารความเสี�ยง
เป็ นส่วนหนึง� ของเกณฑ์วดั ผลดังกล่าวประกอบด้ วย ส่วนที� 1
การบริ หารความเสี�ยงที�ดีตามองค์ประกอบหลักของ COSO
ERM และเกณฑ์การพิจารณาอื�นที�มีความสําคัญและจําเป็ น
สํ า หรั บ การจัด วางระบบการบริ ห ารความเสี� ย งขัน� พื น� ฐาน
(เกณฑ์วดั ระดับขันบั
� นได) และส่วนที� 2 เกณฑ์เพิ�มเติมเพื�อ
สนับสนุนระบบการบริหารความเสีย� งให้ มปี ระสิทธิภาพมากขึ �น
(พิจารณาคะแนนถ่วงนํ �าหนัก) การบริ หารความเสี�ยงนันถื
� อ
เป็ นการระวัง ป้องกัน และจัดการเพื�อลดโอกาสและความ
รุนแรงในการเกิดอันตราย ความเสียหาย ความล้มเหลว ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทีจ� ะส่งผลผกระทบต่อโอกาสทีจ� ะประสบ
ความสําเร็ จในการดําเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย ทังในระดั
�
บ
องค์กร หน่วยงาน และระดับบุคลากรให้ อยูใ่ นระดับที�องค์กร
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ
นโยบายบริ หารความเสียงของ อพวช. ตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริ หารความเสี�ยง โดยผู้บริ หารระดับสูง
ขององค์กรกําหนดให้ ใช้ การบริหารความเสีย� งเป็ นเครื�องมือเพือ�
เพิม� ประสิทธิภาพการดําเนินงานลดความเสียหายทีอ� าจจะเกิดขึ �น
เป็ นแนวทางให้ องค์กรก้ าวเดินอย่างถูกทิศทาง มีเป้าหมายที�
ชัด เจน ผลิ ต ผลงานที� มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเป็ น ที� ย อมรั บ ในระดับ
ประเทศและในระดับสากล ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตามภารกิจที�กําหนดไว้ อพวช. จึงได้
จัดทําคูม่ ือการบริ หารความเสี�ยงขึ �นเพื�อใช้ เป็ นแนวทางในการ
วิเคราะห์ ประเมิ น และบริ หารจัดการความเสี�ยง สําหรั บ
พนักงานและผู้บริ หารในการบริ หารความเสี�ยงภายในองค์กร
ให้ สามารถเข้ าใจกระบวนการ ขัน� ตอน และวิธีการบริ หาร
จัดการความเสียงที�ถูกต้ อง เหมาะสม โดยคณะกรรมการ
บริ หารความเสีย� งได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงคูม่ ือการบริ หาร
ความเสี�ยงอย่างต่อเนื�องทุกปี
ผลการดําเนินงานการบริ หารความเสี�ยง ประจําปี
2561 มีประเด็นความเสี�ยงทังหมด
�
6 ปั จจัยเสี�ยง สรุปได้ ดงั นี �
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1.ความเสี่ ย งจากจํ า นวนผู  ใ ช บ ริ ก ารนิ ท รรศการและ
กิจกรรมของ อพวช. ไมเปนไปตามเปาหมาย
การที� อพวช. ปฏิบตั ติ ามภาระกิจหลัก“พัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้ วยการสื�อสารทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม
การวิจยั พัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบ” เพื�อต้ องการให้ มี
ผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ อพวช. ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที�กําหนด
ไว้ ในแต่ละปี ตามแผนปฏิบตั ิการ อพวช. ปี 2561 และบันทึก
ข้ อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําปี 2561
ระหว่างรัฐบาลไทย กับ อพวช.
ดังนัน� ความเสี�ยงจากจํานวนผู้ใช้ บริ การนิทรรศการ
และกิจกรรม อพวช. ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย (SR01) จึงถือ
เป็ นความเสี�ยงเชิงกลยุทธ์ของ อพวช. ความเสี�ยงจากจํานวน
ผู้ใช้ บริ การนิทรรศการและกิจกรรม อพวช. จึงเป็ นผลกระทบ
Impact
2. ความเสี่ ย งจากรายได น อกงบประมาณไม เ ป น ไปตาม
เปาหมาย
อพวช. เป็ นหน่วยงานรั ฐวิสาหกิจที�ให้ บริ การทาง
สังคมโดยไม่มงุ่ แสวงหากําไร แต่การหารายได้ นอกงบประมาณ
เป็ นหนทางหนึง� ที�ทําให้ อพวช. ดําเนินการตามภารกิจได้ มาก
ขึ �น การหารายได้ นอกงบประมาณนันจึ
� งเป็ นหน้ าทีห� ลักประการ
หนึง� ที�สามารถทําให้ อพวช. พึง� พาตนเองได้ มากขึ �น เพื�อนําเงิน
รายได้ นอกงบประมาณนี �มาดําเนินงานนอกเหนือจากที�ได้ รับ
จัดสรรงบประมาณประจําปี
อพวช. ได้ ดําเนินงานจากการจัดหารายได้ นอกงบ
ประมาณไม่เป็ นไปตามเป้าหมายก็จะส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานตามโครงการในปี งบประมาณนัน� ๆ ความเสีย� งจาก
รายได้ นอกงบประมาณไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย (FR01) จึงนับ
เป็ นความเสี�ยงหนึง� ของ อพวช. ในความเสี�ยงด้ านการเงิน
3. ความเสีย่ งดานการหาผูร ว มทุนจากภาคเอกชนโครงการ
ศูนยนวัตกรรมแหงอนาคต
ตามมติ ครม. อนุมตั ใิ ห้ อพวช. ดําเนินการก่อสร้ าง
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) โดยดําเนินการ
ก่อสร้ าง ตกแต่งอาคารนอกสถานที� จัดทําโครงสร้ างนิทรรศการ
และงานระบบต่างๆ รวมทังพั
� ฒนานิทรรศการบางส่วนในกรอบ
วงเงินงบประมาณรวมทังสิ
� �น 1,600,000,000 บาท และ อพวช.

จะต้ องดําเนินการขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณมา
สมทบเพิ�มเติมในปี 2561-2564 ในวงเงิน 476,370,000 บาท
ทัง� นีห� ากไม่สามารถดําเนินการขอรับการสนับสนุนเงินนอก
งบประมาณได้ ครบตามข้ อเสนอ ให้ อพวช. ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ทดแทนในส่วนที�ขาดไป
ความเสี�ยงด้ านการหาผู้สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกโครงการศูน ย์ น วัต กรรมแห่ ง อนาคต จึ ง ถื อ เป็ น
ความเสี�ยงด้ านการเงินที�อาจจะเกิดขึ �นต่อ อพวช.
4. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผูใชบริการ
การคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ บริ การเป็ นสิ�ง
สําคัญ ไม่วา่ จะเป็ นความปลอดภัยจากการใช้ อาคาร สถานที�
ระบบจราจร ชิน� งานนิทรรศการ และหรื อระหว่างการร่ วม
กิจกรรมของ อพวช. รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ บริ การ
ความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการมีความสําคัญเป็ นอย่างสูง และ
มีผลต่อจํานวนผู้ใช้ บริ การของ อพวช. กรณีเมื�อเกิดอุบตั ภิ ยั กับ
ผู้ใช้ บริ การด้ วยสาเหตุใดก็ตามล้ วนแต่เป็ นความเสีย� งที�ไม่ควร
ให้ เกิดขึ �น
ความเสีย� งเรื� องความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการ จึงถือ
เป็ นความเสีย� งทางด้ านการปฏิบตั งิ าน ซึง� อพวช. ถือเป็ นความ
เสี�ยงที�สําคัญจึงระบุเป็ นความเสี�ยงทุกปี
5. ความเสีย่ งดานระบบฐานขอมูลดิจทิ ลั ไมสามารถใชงานได
ระบบ IT สนับสนุนการบริหารภายในของ อพวช. โดย
นําระบบฐานข้ อมูลดิจทิ ลั มาช่วยในการวางแผนการบริหารงาน
รวมถึงช่วยในเรื� องการสนับสนุนการสื�อสารทัง� ภายในและ
ภายนอก และรองรับการให้ บริการส่วนหน้ า (Front office) และ
ส่วนหลัง (Back office)

ดังนัน� หากระบบ IT ไม่สามารถใช้ งานได้ จะส่งผล
ต่อการทํางานของ อพวช. ในทุกส่วน ความเสีย� งด้ านระบบฐาน
ข้ อมูลดิจทิ ลั ไม่สามารถใช้ งานได้ จึงถือเป็ นความเสีย� งทีส� าํ คัญ
ที�ควรตังเป็
� นความเสี�ยงที�ต้องบริ หารจัดการ
6. ความเสีย่ งดานความไมเขาใจในกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง
ฉบับใหม
เมื� อ วัน ที� 23 สิง หาคม 2560 กรมบัญ ชี ก ลางได้
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ (พรบ.) จัดซื �อจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ น
การดําเนินการจัดซื �อจัดจ้ างในกรณีตา่ งๆ ตาม พ.ร.บ.การจัด
ซื �อจัดจ้ างฯ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการใช้ จา่ ยงบประมาณราย
จ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่าย
เพิ�มเติม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้ สว่ นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานต่างๆทีเ� กี�ยวข้ อง สามารถปฏิบตั ไิ ด้ อย่าง
ถูกต้ องชัดเจน
เนื�องจาก อพวช. มีการดําเนินงานด้ านจัดซื �อจัดจ้ าง
เป็ นจํานวนมาก ประกอบกับกรมบัญชีกลางประกาศใช้ พรบ.
จัดซื �อจัดจ้ างฉบับใหม่ ซึง� เจ้ าหน้ าที�ยงั ขาดความรู้ ความเข้ าใจ
ในระเบียบ พรบ. จัดซื �อจัดจ้ างฉบับใหม่ จึงทําให้ อพวช. ได้ รับ
ผลกระทบในการดําเนินงาน
อพวช. จึงเล็งเห็นความสําคัญโดยกําหนด ความเสีย� ง
ในการดํ า เนิ น งานภายใต้ พรบ. จัด ซื อ� จัด จ้ างฉบับ ใหม่
เป็ นความเสีย� งทีอ� าจจะเกิดขึ �นในอนาคต จึงนํามาเป็ นประเด็น
ความเสี�ยงใหม่ ประจําปี 2561
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การควบคุมภายใน
อพวช. ให้ ความสําคัญกับการควบคุมภายในอย่าง
ต่อ เนื� อ ง และเป็ น ไปตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 โดยแต่ ง ตัง� คณะกรรมการควบคุม ภายใน อพวช.
ทําหน้ าทีด� าํ เนินงานด้ านการควบคุมภายใน ภายใต้ แผนปฏิบตั ิ
การควบคุมภายในประจําปี รวมถึงส่งเสริ มให้ พนักงานและ
ลูกจ้ าง อพวช. เห็นถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน เพือ�
นํากลไกและเครื� องมือต่าง ๆ ของการควบคุมภายในไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด

พิจารณาประเมินเลื�อนระดับ และการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานที� ค รอบคลุ ม ทั ง� การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ ของงานและ
พฤติกรรม สําหรับด้ านการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถ
ของบุค ลากร ได้ จัด การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ อย่ า งต่ อ เนื� อ ง
รวมถึงการให้ ความสําคัญกับการประเมินผลความพึงพอใจ
ข้ อเสนอแนะของผู้ใช้ บริ การ และข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ เพื�อให้ เกิด
การปรับปรุ ง แก้ ไข ชี �แจงให้ เกิดความเข้ าใจ และพัฒนาการ
ดําเนินงานให้ รัดกุมเหมาะสมยิ�งขึ �น

1. ดานสภาพแวดลอมการควบคุม

อพวช. ได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
�
หารความเสี�ยง
อพวช. โดยมีรองผู้อํานวยการ อพวช. เป็ นประธานกรรมการ
ประกอบด้ วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อพวช. คณะ
กรรมการ ได้ พิจารณาระบุความเสี�ยงทัง� ปั จจัยภายในและ
ภายนอก และได้ ดําเนินการวิเคราะห์และบริ หารความเสี�ยง
อย่างเหมาะสม มีการจัดทํามาตรการบริ หารความเสี�ยง เพื�อ
บริ หารปั จจัยเสี�ยงที�มีความเสี�ยงสูงให้ ลดระดับลง หากมีกรณี
ที�เกิดขึ �นใหม่ ที�ไม่สามารถดําเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ได้
ก็จะนํากรณีนนั � ๆ มาบริ หารความเสี�ยงต่อไป แต่หากสามารถ
บริหารความเสีย� งในเรื�องนัน� ๆ จนไม่เป็ นความเสีย� งขององค์กร
ปั จจัยเสีย� งดังกล่าวจะถูกโอนให้ หน่วยงานที�รับผิดชอบทําการ
ควบคุมภายในในเรื� องเหล่านันต่
� อไป

อพวช. ได้ แต่งตังคณะกรรมการควบคุ
�
มภายใน โดย
มีผ้ บู ริ หารระดับสูง คือ รองผู้อํานวยการ อพวช. ทําหน้ าที�เป็ น
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน และมีผ้ ูอํานวยการ
ระดับ 8 ขึ �นไป จากสํานัก/พิพิธภัณฑ์ ร่วมเป็ นคณะกรรมการ
เพื�อยกระดับความสําคัญของการควบคุมภายใน ในหน่วยงาน
ย่อยและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ มากขึ �น ผู้บริ หารมีทศั นคติที�ดีและ
ส่งเสริ มให้ มีการควบคุมภายใน บุคลากรมีความตัง� ใจและ
พยายามดําเนินการให้ มกี ารควบคุมภายในกิจกรรมหรื อหน่วย
งานย่อ ยของตนเอง และให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความซื� อ สัต ย์
มีจรรยาบรรณและความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน และมีการ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กําหนดแนวปฏิบตั ิตาม
หลักการบริหารจัดการบ้ านเมืองที�ดี โดยมีการกําหนดนโยบาย
การควบคุมภายใน อพวช. ให้ มีการบูรณาการร่ วมกับการ
บริหารความเสีย� ง และการตรวจสอบภายใน เพือ� สนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านขององค์กรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เพื� อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการควบคุม ภายในฯ
เป็ นไปตามเป้าหมาย
นอกจากนี มี� การแต่งตังคณะทํ
�
างานติดตามและสอบทาน
การปฏิบตั งิ านด้ านการควบคุมภายใน ทําหน้ าที�สอบทานการ
ปฏิบตั ิงานด้ านการควบคุมภายในของทุกสํานัก/พิพิธภัณฑ์
ได้ แก่ สอบทานการ แบ่งแยกหน้ าที�งาน สอบทานการปฏิบตั ิ
งานทีเ� ป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของ อพวช. และสอบทาน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ซึง� อพวช.
มีระเบียบว่า ด้ วยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และได้ เผยแพร่
ให้ บคุ ลากรทราบและนําไปปฏิบตั ิ ผู้บริหารได้ ตระหนักถึงความ
สําคัญด้ านจริ ยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่ งใส และความ
ซือ� สัตย์ โดยการจัดแบ่งหน้ าที�ภารกิจในโครงสร้ างองค์กรอย่าง
ชัดเจน ทังงานวิ
�
ชาการ และงานสนับสนุน มีหลักเกณฑ์การ
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2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม
คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที�ให้ ความรู้เรื� องการประเมินตนเอง
ของหน่วยงานย่อย (Control Self-Assessment) และประเมิน
ความพอเพียง ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของระบบการ
ควบคุมภายในของ อพวช. รวมถึงการทําหน้ าที�สอบทานและ
ติดตามรายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้อํานวยการ อพวช.
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ อพวช. โดยผู้
บริหารทุกระดับทําหน้ าทีก� ํากับ ติดตามและควบคุมการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายที�วางไว้ ตามลําดับชัน� รวมทังมี
� หน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ทําหน้ าทีต� ดิ ตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้ เป็ น
ไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบตั ิกิจกรรมการควบคุมเป็ นส่วน
หนึง� ของการปฏิบตั งิ านตามปกติ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
อพวช. มีระบบข้ อมูลสารสนเทศที�เกี�ยวเนื�องกับการ
ปฏิบตั ิงาน การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน

การปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ที�ใช้ ในการ
ควบคุมและดําเนิ นกิ จกรรมขององค์ กร นอกจากนี � ข้ อมูล
สารสนเทศที� ได้ จากภายนอกองค์ กร ได้ มีการสื�อสารไปยัง
ผู้บริ หารและผู้ใช้ ภายในองค์กร ในรูปแบบที�ชว่ ยให้ ผ้ รู ับข้ อมูล
สารสนเทศปฏิ บัติ ห น้ าที� ต ามความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพ และให้ ความมั�นใจว่ามีการ
ติดต่อสื�อสารภายในและภายนอกองค์กรที�มีผลทําให้ องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย

5. การติดตามประเมินผล
อพวช. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน โดยผู้บริหารทุกระดับ
มีการติดตามการปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื�อง ซึง� มีการรายงานผลทังในรู
� ปแบบเอกสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรายงานผลที�เป็ นระบบตามขันตอน
�
รวม
ถึงมีการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อย ซึง� เป็ นการประเมิน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบตั งิ าน และการประเมินอิสระ
โดยผู้ตรวจสอบภายใน และนํามาจัดทําเป็ นรายงานพร้ อม
ข้ อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูง เพื�อพิจารณาสัง� การปรับปรุง
แก้ ไข โดยการออกกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับเพิ�มเติม รวมทังการ
�
กําหนดไว้ ในแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ตอ่ ไป

นโยบายการควบคุมภายใน อพวช.
เพื�อให้ การบริ หารงานของ อพวช. เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ�ตามจุดมุง่ หมายในแต่ละงานหรือ
กิจกรรมทีไ� ด้ กําหนดไว้ อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาบุคลากร ระบบ
งาน การบริหารสินทรัพย์ การป้องกัน และลดความสูญเสีย รวม
ถึงความผิดพลาดจากการปฏิบตั งิ าน ทังในระยะสั
�
นและระยะยาว
�

อพวช. จึงมีนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี �
1. ให้ ถือว่าการควบคุมภายในเป็ นกลไกหนึ�งที�สําคัญในการ
กํากับดูแล การบริหารกิจการทีด� ขี อง อพวช. ให้ เป็ นกิจกรรม
ประจําที�ต้องปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ เกิดวัฒนธรรมใน
การปฏิบตั งิ านที�ดีขององค์กร
2. ให้ ก ารควบคุม ภายในเป็ น เครื� อ งมื อ ของผู้บ ริ ห ารและ
หัวหน้ างานต่าง ๆ ที�จะบริ หารจัดการความเสี�ยง อันเกิด
จากการทํางานในทุกระดับ
3. ให้ มีการรวบรวมข้ อมูล ข้ อกํ าหนด และวิธีการควบคุม
ภายใน เพื�อเผยแพร่ตอ่ พนักงานในทุกช่องทางตลอดเวลา
และสือ� สารอย่างทัว� ถึงทังองค์
� กรอย่างทันกาลและเหมาะสม
4. ให้ คณะกรรมการบริ หารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ติดตามประเมินผล การควบคุมภายในทุกกิจกรรม
ขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ อย่างต่อเนือ� ง
และสมํ�าเสมอ
5. ให้ คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ เป็ นผู้ประสานงาน
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี�ยวกับการควบคุมภายใน ตลอดจน
การส่งเสริ ม กระตุ้น ให้ มีการนําองค์ความรู้ไปใช้ อย่างทัว�
ถึง และเป็ นระบบ
6. ให้ คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ รายงานผลการ
บริ หารการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน และคณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ ทุกไตรมาส

รายงานประจําปี 2561

องคการพ�พ�ธภัณฑว�ทยาศาสตรแหงชาติ
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การบร�หารจัดการเทคโนโลยีดจิ ท� ลั และนวัตกรรม
อพวช. เล็งเห็นความสําคัญของการใช้ เทคโนโลยี
ดิ จิ ทัล เพื� อ ยกระดับ การดํ า เนิ น กิ จ การขององค์ ก ร โดยมี
เป้าหมายที�สําคัญ 2 ประการคือ
1. ‘One Information’ ข้ อมูลสารสนเทศที�ใช้ ในการบริ หาร
อพวช. จะต้ องเป็ นหนึง� เดียว มีความถูกต้ อง ไม่ซํ �าซ้ อน และ
สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้ สําหรับทุกหน่วยงาน
ภายใน อพวช.
2. ‘Digital for All’ อพวช. จะต้ องมีและใช้ ระบบดิจิทัลที�
ทันสมัยและให้ บริการแก่ทกุ กลุม่ ทังบุ
� คลากรภายใน อพวช.
บุคคลทัว� ไปที�เป็ นผู้เข้ ามาเยี�ยมชมพิพิธภัณฑ์ และผู้มีสว่ น
ได้ เสียอื�น ๆ
เพื�อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อพวช. จึงกําหนด
นโยบายที�สําคัญ 3 ประการได้ แก่
1. การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ เพื�อให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานและ
ผู้บ ริ ห ารสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบดิ จิ ทัล ได้ ง่ า ย
สะดวกและรวดเร็ว ลดค่าใช้ จา่ ย และให้ มกี ารเชือ� มโยงและ
บูรณาการข้ อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน และกับหน่วย
งานภายนอกได้ อย่างไร้ รอยต่อ (Seamless)
2. การพัฒนารู ปแบบการให้ บริ การ เพื�อให้ นิทรรศการและ
กิจกรรมของ อพวช. ตอบสนองความต้ องการของผู้เข้ าชม
ที�หลากหลาย เช่น การพัฒนา Virtual Museum การเก็บ
ข้ อมูลผู้รับบริ การ การนํ าระบบ Big Data และ Data
Analytic เพือ� การพัฒนานิทรรศการ การสร้ างสือ� และเลือก
ช่องทางการสื�อสารที�เหมาะสม
3. การพัฒนาบุคลากร เพื�อให้ บคุ ลากรของ อพวช. มีความ
สามารถในการเข้ าถึงและใช้ งานเทคโนโลยีดิจิทลั ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้ เท่าทันการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี
และนํามาประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้ อง และปลอดภัย
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การดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคม
การดําเนินงานดานการกํากับดูแลทีด่ ี (CG)
อพวช. ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการที�ดี คณะกรรมการ อพวช.จึงมีเจตนารมณ์ที�จะส่งเสริ ม
ให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง และอาสาสมัคร ปฏิบตั งิ านอย่าง
มีประสิทธิภาพด้ วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้
เพื� อ ให้ อพวช. เป็ นองค์ ก รที� ส ร้ างความตระหนั ก ทาง
วิทยาศาสตร์ ส่สู งั คมอย่างแท้ จริ ง จึงได้ กําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที�ดีของ อพวช. ดังนี �
1. คณะกรรมการ อพวช. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้ าง และอาสา
สมัครทุกคน จะดํ าเนิ นงานโดยยึดหลักการกํ ากับดูแล
กิจการที�ดี 7 ประการ คือ
(1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้ าที� (Accountability)
(2) ความสํ า นึ ก ในหน้ าที� ด้ วยขี ด ความสามารถและ
ประสิทธิภาพที�พอเพียง (Responsibility)
(3) การปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยสุจริ ตและจะต้ อง
พิ จ ารณาให้ เกิ ด ความเท่ า เที ย มกั น (Equitable
Treatment)
(4) ความโปร่ งใสในทุกส่วนที� เกี� ยวข้ อง ทัง� ภายในและ
ภายนอกองค์กร (Transparency)
(5) การสร้ างมูลค่าเพิม� แก่องค์กรทังในระยะสั
�
นและระยะยาว
�
โดยการเปลี�ยนแปลงหรื อเพิ�มข้ อมูลใด ๆ นัน� จะต้ อง
เป็ นการเพิ�มความสามารถในทุกด้ านเพื�อการแข่งขัน
(Value Creation)
(6) การส่งเสริ มพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณ
ที�ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
(7) การมี ส่วนร่ วม เป็ นการส่งเสริ มให้ เกิ ดการกระจาย
โอกาสแก่ประชาชนให้ มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิด
เห็นเกี�ยวกับการดําเนินการใดๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสิง� แวดล้ อม และความเป็ นอยูข่ อง
ชุมชนหรื อท้ องถิ�น (Participation)

2. คณะกรรมการ อพวช. จะปฏิบตั หิ น้ าทีด� ้ วยความทุม่ เทและ
รับผิดชอบ มีความเป็ นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาท
หน้ าที�ระหว่างประธานกรรมการ และผู้อํานวยการ อพวช.
ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการ อพวช. มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสยั ทัศน์
กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที�สําคัญของ อพวช. โดยจะ
ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย เสี� ย งและวางแผนแนวทางการ
บริ หารจัดการที�มีความเหมาะสม รวมทังต้
� องดําเนินการ
เพื�อให้ มน�ั ใจว่า ระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการ
สอบบัญชี มีความน่าเชื�อถือ
4. คณะกรรมการ อพวช. จะต้ องเป็ นผู้นําในเรื� องจริ ยธรรม
เป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที�ดีของ อพวช.และสอดส่องดูแลในเรื� องการจัดการ
แก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที�
เชื�อมโยงกัน
5. คณะกรรมการ อพวช. จะส่งเสริ มให้ ผ้ ูบริ หาร พนักงาน
ลูก จ้ า ง และอาสาสมัค ร ปฏิ บัติ ง านด้ ว ยความทุม เท
รับผิดชอบตามบทบาทหน้ าที�ที�ได้ รับมอบหมายโดยยึดมัน�
ผลประโยชน์ ของผู้ใช้ บริ การและประชาชน และบริ หาร
จัดการด้ วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย สังคม และสิง� แวดล้ อม
6. ผู้บริ หารทุกระดับต้ องเป็ นผู้นําและต้ นแบบที�แสดงให้ เห็น
ถึงความมุง่ มัน� ต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีจริ ยธรรม
รวมถึงสร้ างบรรยากาศในองค์กร สร้ างแรงจูงใจ และกํากับ
ดูแลให้ พนักงาน ลูกจ้ าง ลาสาสมัคร ร่ วมกันปฏิบตั ิตาม
ข้ อบังคับ ระเบียบและจริ ยธรรม
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ผลการดําเนินงานในป 2561
คณะกรรมการ อพวช. ได้ แต่งตังคณะอนุ
�
กรรมการ
กํากับดูแลกิจการที�ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมี ผ้ ู แทนกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
คณะกรรมการ อพวช. เป็ นประธานอนุกรรมการ ซึ�งคณะ
อนุ ก รรมการฯ ได้ จั ด ทํ า แผนการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที� ดี
และติดตามผลการดําเนินงานตามแผน โดยสรุปได้ ดงั นี �
1. เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ วยการเผยแพร่ คู่มือการ
กํากับดูแลกิจการที�ดีใน Intranet และบนเว็บไซต์ อพวช.
2. จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงาน/ลูกจ้ างบรรจุใหม่
3. ส่งเสริ มการประพฤติปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของ อพวช. โดยมี การคัดเลือกพนักงาน/
ลูกจ้ างดีเด่นของ อพวช. และคนดีศรี วท.
4. ปลูกฝังจิตสํานึกทีด� แี ละสนับสนุนการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ที�เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ด้ วยการจัดกิจกรรม CSR โดย

อพวช. ร่วมกับบริ ษัท ไบเออร์ ไทย จํากัด จัดกิจกรรมมอบ
สือ� การเรียนรู้ให้ กบั โรงเรียนจํานวน 16 โรงเรียน ในโครงการ
คาราวานสายสี แ ดง และ ร่ ว มสมทบทุ น โครงการ
ก้ าวคนละก้ าว พร้ อมการจัด คาราวานวิ ท ยาศาสตร์
ณ จังหวัดเชียงราย
5. เสริ มสร้ างระบบการบริ หารจัดการและการนําองค์กรให้ มี
ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริ มธรรมาภิบาลใน
องค์กร ด้ วยการให้ ผ้ บู ริ หาร/พนักงาน/ลูกจ้ าง ร่วมลงนาม
ให้ สตั ยาบัน “อพวช.ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริ ต”
6. พัฒนาระบบการป้องกัน การมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน โดยมี
การจัดทําประกาศ อพวช. เรื� อง นโยบายการให้ หรื อรับของ
ขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื� น ใด พร้ อมทั ง� จั ด ทํ า แผ่ น ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ ภายใน อพวช.
7. ติดตามผลการรับข้ อร้ องเรี ยน

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
อพวช. ได้ ดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
หรื อ Corporate Social Responsibility (CSR) มาอย่าง
ต่อเนื�อง ตังแต่
� ปี 2551 เป็ นต้ นมา โดยยึดหลักการ ดังนี �

• สร้ างการมีสว่ นร่วมของพนักงาน โดยการปลูกจิตสํานึกให้
กับพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช.

• เชื�อมโยงและบูรณาการ โครงการต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันตาม
วัตถุประสงค์กลุม่ เป้าหมายที�สมั พันธ์เกี�ยวเนื�องกัน

• สร้ างเครือข่ายพันธมิตร ทีค� รอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม
ทังภาครั
�
ฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว� ไป อย่างต่อเนื�อง
เพื� อร่ วมกันผลักดันให้ โครงการต่าง ๆ สัมฤทธิ� ผลตาม
วัตถุประสงค์

• ดําเนินการต่อเนือ� ง ทังในส่
� วนของโครงการทีด� าํ เนินการไว้แล้ว
และขยายผลพัฒนาโครงการใหม่ ต่อจากโครงการหลัก
ต่าง ๆ เพื�อส่งเสริ มและสนับสนุนก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชนและเยาวชนอย่างแท้ จริ ง

ในปงบประมาณ 2561 อพวช. ไดดาํ เนินกิจกรรมตาง ๆ สรุปได ดังนี้
► 1. กิจกรรมพัฒนากลุม เยาวชนและการเรียนรู
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1.1 กิจกรรมพาน้ องเที�ยวกรุ ง

1.2 กิจกรรมสําหรั บผู้ด้อยโอกาส

อพวช. ร่ วมกับ บริ ษัท ซีเกท เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) นําเด็กนักเรียนในพื �นทีห� า่ งไกล และใน
พื �นทีต� งของ
ั � อพวช. จํานวน 26 แห่ง รวมทังสิ
� �น จํานวน
2,478 คน เพื�อเปิ ดโอกาสการเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยน
และเสริ มสร้ างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์

อพวช. จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และห้ อง
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้ กบั โรงเรี ยนและหน่วย
งานที�ด้อยโอกาสได้ เข้ าร่วมกิจกรรม โดยมีผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมครัง� นี � 7 แห่ง จํานวน 670 คน
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► 2. กิจกรรมพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวต
ิ
2.1 กิจกรรมปลูกต้ นไม้ บริเวณเทคโนธานี และพืน� ที�สาธารณะอื�นๆ

2.2 กิจกรรมสําหรั บผู้สูงอายุในชุมชน
อพวช. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สชู่ มุ ชน
เรื� อง “การใช้ สื�อสังคมออนไลน์ในโทรศัพท์สมาร์ ท
โฟน” ให้ กบั ชมรมผู้สงู อายุรักษ์ สขุ ภาพประชานิเวศน์
3 มีผ้ เู ข้ าร่ วมจํานวน 39 คน และโรงเรี ยนผู้สงู อายุ
เทศบาลนครรังสิต มีผ้ เู ข้ าร่วมจํานวน 31 คน

► 3. กิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรู
สร้ างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ณ วัดอุโมงค์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

► 4. กิจกรรมเจาหนาที่ อพวช. สัมพันธ
4.1 จัดทําบุญเลีย� งพระ วันสถาปนา อพวช.
คณะผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง และอาสา
สมัคร สร้ างความสัมพันธ์ ภายในองค์ กร ร่ วมกัน
ทําบุญตักบาตรและส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมือ� วันที�
29 มกราคม 2561
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4.2 มอบรางวัลพนักงาน ลูกจ้ างดีเด่ น และคนดีศรี วท. ประจําปี
อพวช. ได้ คดั เลือกพนักงาน ลูกจ้ างดีเด่น จํานวน 3 คน และมอบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้ อมโล่ ในวันที� 30
มกราคม 2561 และเสนอลูกจ้ าง จํานวน 1 คน เข้ ารับประกาศเกียรติคณ
ุ “คนดีศรี วท.” ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันที� 23
มีนาคม 2561
► 5.กิจกรรมเผยแพรสอ่ื เรียนรูว ทิ ยาศาสตร

(วารสาร อพวช.)

อพวช. มอบวารสาร และสื�อการเรี ยนรู้ ให้ กับ
โรงเรี ยน ห้ องสมุด และหน่วยงานอื�น ๆ จํานวน 40 แห่ง
และวารสาร จํานวน 88,949 เล่ม

► 6.กิจกรรมเสริมสรางประสบการณการเรียนรูใน อพวช.
อพวช. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกับบริ ษัท ซีเกท เทคโนโลยี จํากัด โดยมีโรงเรี ยนที�เข้ าร่วมกิจกรรม จํานวน 11 โรงเรี ยน
แบ่งเป็ นโรงเรี ยนในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 6 โรงเรี ยน และโรงเรี ยนในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5 โรงเรี ยน
► 7.โครงการสงความรูสูประตูโรงเรียน
7.1 กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ชดุ เฉพาะกิจ
อพวช. จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ ชดุ เฉพาะกิจไป
ยังโรงเรี ยนตามที�เครื อข่ายที�ให้ การสนับสนุน
7.2 กิจกรรมเสริมความรู้ ให้ ผ้ ูท� มี ีความบกพร่ อง
ทางร่ างกาย
อพวช. จัดค่ายการสื�อสารเสริ มและทางเลือกอื�น
สําหรับนักเรี ยนที�มีความบกพร่องทางร่างกาย และการ
เคลื� อ นไหวที� มี ข้ อ จํ า กัด ในการสื� อ สารด้ ว ยการพูด
ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดํารัส
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที� 21 พฤศจิ กายน 2560 มี จํานวนผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม 75 คน

86

ANNUAL REPORT 2018
National Science Museum

สวนที่ 6

รายงานของผูส อบบัญช�
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รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ 2561
ในปี งบประมาณ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.) มีจํานวน
2 ชุด ชุดแรกมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย นางสุวรรณี คํามัน�
เป็ นประธานกรรมการ นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ และนางตติยา
ใจบุญ เป็ นกรรมการ และต่อมาคณะกรรมการ อพวช. ได้ ออก
คําสัง� ที� 1/2561 ลงวันที� 31 มกราคม 2561 แต่งตัง� คณะ
กรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ประกอบด้ วย นายชาติชาย โรจน
รั ตนางกูร เป็ นประธานกรรมการ นายธวัชชัย กิจรั ตนะกุล
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ และนางตติยา ใจบุญ เป็ นกรรมการ
โดยมีนางสาวรตดา พรหมแก้ ว หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เป็ นเลขานุการ โดยให้ มีผลตังแต่
� วนั ที� 1 กุมภาพันธ์
2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั หิ น้ าที�ตามที�ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ อพวช. โดยได้ จดั ให้ มกี ารประชุม
รวมทัง� สิ �น 7 ครั ง� โดยถื อปฏิบตั ิตามแนวทางของคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานสํ า หรั บ คณะกรรมการตรวจสอบในรั ฐ วิ ส าหกิ จ
กระทรวงการคลัง และกฎบัตรว่าด้ วยการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช. พ.ศ. 2556 ที�ได้ รับอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการ อพวช. ซึง� สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี �
1. สอบทานความนาเชือ่ ถือของรายงานทางการเงิน
โดยประชุมปรึกษาหารื อร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี (สํานักงาน
การตรวจเงิ น แผ่น ดิ น สตง.) เห็ น ว่า ได้ ป ฏิ บัติ ถูก ต้ อ งตาม
มาตรฐานการบัญชี มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ โดยมี
ข้ อสังเกต เรื� องการบันทึกบัญชีทรัพย์สนิ ล่าช้ า จึงได้ เสนอแนะ
ให้ มกี ารประสานงานระหว่างกองการพัสดุ และกองการเงินและ
บัญชี ในการจัดส่งเอกสารเพื�อให้ การบันทึกรายการทางบัญชี
ได้ รวดเร็ วขึ �น รวมทังสอบทานรายการที
�
�อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2. สอบทานผลการวิเคราะหงบการเงิน โดยมีความ
เห็นและข้ อเสนอแนะ ดังนี �
1) ให้ ย กเลิ ก การจ้ า งที� ป รึ ก ษาภายนอก ในการ
วิ เ คราะห์ แ ละรายงานผลการวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น
รายไตรมาส โดยเสนอให้ หวั หน้ างานบัญชีเป็ นผู้วิเคราะห์
งบการเงินและรายงานผลรายไตรมาส ทังนี
� �เพือ� เป็ นการลด
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารจัดการขององค์กร รวมถึงเป็ นการ
สร้ างมูลค่าและทักษะในการปฏิบตั งิ านให้ แก่เจ้ าหน้ าทีง� าน
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บัญชี รวมทังให้
� จดั หาโปรแกรมบัญชีสาํ เร็จรูปที�ทนั สมัยมา
ใช้ ในการดําเนินงาน เพื�อสร้ างความน่าเชื�อถือของข้ อมูล
ทางบัญชี รวมถึงเพื�อช่วยสนับสนุนการออกรายงานทาง
บัญชี เพื�อให้ ให้ ได้ ข้อมูลทางบัญชีเพื�อการบริ หารได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. สอบทานการกํากับดูแลทีด่ ี เกี�ยวกับกระบวนการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสีย� ง และการดําเนินงาน คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็น และข้ อเสนอแนะ ดังนี �
1) อพวช. ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการบริ หารจัดการกลาง ในภาพรวมของ อพวช.
ทังระบบ
�
อาทิ การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี�ยง
ด้ านการควบคุมทรัพย์สนิ และความปลอดภัยของอาคาร
และทรัพย์สิน การบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ตลอดจนการเชื�อมโยงระบบบริ หาร และการให้ บริ การของ
พิพิธภัณฑ์ตา่ ง ๆ
2) เร่งรัดการจัดหาบุคคลากรและการพัฒนาบุคคล
ากรด้ านทักษะองค์ ความรู้ ให้ สอดคล้ องกับภาระหน้ าที�
รวมทังการเตรี
�
ยมแผนอัตรากําลังเพือ� รองรับพิพธิ ภัณฑ์ตา่ ง ๆ
ที�จะเกิดขึ �นในอนาคต โดยเฉพาะบุคคลากรด้ านการวิจยั
ควบคูก่ บั การสร้ างเครื อข่ายงานวิจยั กับสถาบันการศึกษา
ที�เกี�ยวข้ อง
4. การกํากับดูแลใหมรี ะบบการตรวจสอบภายในทีด่ ี
1) พิจารณาและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบเชิง
กลยุทธ์ 5 ปี (ปี งบประมาณ 2562 – 2566) และแผนการ
ตรวจสอบ ประจําปี งบประมาณ 2562 ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที�ใช้ ฐานความเสี�ยงเป็ นหลัก พร้ อมให้
ข้ อ เสนอแนะเรื� อ งที� ค วรมุ่ง เน้ นในแผนการตรวจสอบ
ให้ ความสําคัญต่อการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
รายไตรมาส และประจําปี รวมทังติ
� ดตามการปฏิบตั ิงาน
ขององค์กร การปรับปรุงแก้ ไขในสิง� ทีต� รวจพบจากการตรวจ
สอบ และข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้ต รวจสอบภายนอกในประเด็น สํ า คัญ ซึ�ง ผู้บ ริ ห ารได้
สัง� การให้ หน่วยงานที�เกี�ยวข้ องรับไปดําเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไขภายในเวลาที�กําหนด

2) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่ายัง
สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กา รประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ประจําปี งบประมาณ 2561 ผลการประเมินใน
ภาพรวมอยูท่ ี�ระดับ ดีมาก
3) สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ได้ อนุมตั แิ ผนพัฒนาบุคลากรหน่วย
งานตรวจสอบภายในประจําปี เพื�อเตรี ยมความพร้ อมใน
การเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre - CIA)
ส่งเสริ มวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื�อสร้ างมูลค่าเพิ�ม
และเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรื� องการตรวจสอบด้ าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทังการสอบทานให้
�
อพวช. มี
ระบบการตรวจสอบภายในที�ดี และความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริ หารและการ
ดําเนินงานของ อพวช. มีการพัฒนาด้ านการกํากับดูแลกิจการ
ที�ดีอย่างต่อเนื�อง มีการบริ หารจัดการความเสี�ยง มีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในที�ดี มีประสิทธิภาพ รายงานทางการ
เงินมีการเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน เพียงพอ มีการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที�เกี�ยวข้ อง รวมทังปฏิ
� บตั ติ าม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร และไม่มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

นายชาติชาย โรจนรั ตนางกูร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการองค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
ความเห็น
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ตรวจสอบงบการเงินขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ ซึง� ประกอบด้ วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 30 กันยายน 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแส
เงินสดสําหรับปี สิ �นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี �แสดงฐานะการเงินขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ �นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที�ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความคิดเห็น
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบ
บัญชี ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็ นอิสระจากหน่วยงาน ตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินและข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทกี� ําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ� กี�ยวข้ องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืน� ๆ ซึง� เป็ นไปตาม
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้ อกําหนดจรรยาบรรณเหล่านี � สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ รับเพียงพอและเหมาะสม เพื�อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
ข้ อมูลอื�น
ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอืน� ข้ อมูลอืน� ประกอบด้ วย ข้ อมูลซึง� รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที�อยู่ในรายงานประจําปี นนั � ซึ�งผู้บริ หารจะจัดเตรี ยมรายงานประจําปี ให้ สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภายหลังวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี �
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื�นและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินไม่ได้ ให้ ความเชื�อมัน� ต่อข้ อมูลอื�น
ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านและพิจารณา
ว่าข้ อมูลอื�นมีความขัดแย้ งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ ที�ได้ รับจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื�นมีการแสดงข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ อ่านรายงานประจําปี หากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ วา่ มีการแสดง
ข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้ องสื�อสารเรื� องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที�ในการกํากับ
ดูแล
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ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้ าที�รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี �โดยถูกต้ องตามที�ควร ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น เพื�อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที�ปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบประมาณ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดําเนินงานต่อเนื�อง
เปิ ดเผยเรื� องที�เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�องตามความเหมาะสม และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�อง
เว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจที
� �จะเลิกหน่วยงาน หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแลมีหน้ าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของหน่วยงาน
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์เพือ� ให้ ได้ ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ� รวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื�อมัน� ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที�มีอยูไ่ ด้ เสมอไป ข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี �
ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย� งจากการแสดงข้ อมูลทีข� ดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดการทุจริต
หรื อมีข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านัน� และได้ หลักฐาน
การสอบบัญชี ที�เพี ย งพอและเหมาะสมเพื� อเป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็นของสํา นักงานการตรวจเงิ นแผ่น ดิน
ความเสีย� งที�ไม่พบข้ อมูลที�ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึง� เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสีย� งที�เกิดจาก
ข้ อผิดพลาด เนื�องจากการทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
�
นการแสดง
ข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที�ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที�เกี�ยวข้ องซึง� จัดทําขึ �นโดยผู้บริ หาร
• สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื�องของผู้บริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีท�ีได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที�อาจเป็ นเหตุให้ เกิด
ข้ อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดําเนินงานต่อเนื�องหรื อไม่ ถ้ าสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงการเปิ ดเผยที�เกี�ยวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี�ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ �นอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้ รับจนถึงวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ หน่วยงานต้ องหยุดดําเนินงานต่อเนื�อง
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื �อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที�ทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที�ควรหรื อไม่
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ สอื� สารกับผู้มหี น้ าทีใ� นการกํากับดูแลเกี�ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้ อบกพร่องที�มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึง�
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวกิดาการ แสงวิทยานุกลู )
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริ หารพัสดุที� 7

(นางสาวฐวสนนท์ นฤนาท)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการ
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องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ 30 กันยายน 2561

หน่ วย : บาท
30 กันยายน 2560

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

294,707,534.65

80,612,595.74

เงินลงทุนระยะสัน้

6

79,926,483.31

74,054,699.10

885,675.00

3,568,021.88

4,437,556.08

2,939,890.16

ลูกหนี ้ยืมเงินทดรอง
วัสดุคงเหลือ
รายได้ ค้างรับ

7

4,562,708.41

2,232,650.02

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง

8

46,842,800.00

141,902,025.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9

2,606,890.99

3,615,919.39

428,969,648.44

308,925,801.29

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

10

6,594,773.61

6,594,773.61

อาคารและอุปกรณ์

11

2,548,994,184.22

1,846,971,910.15

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

22,252,415.73

24,958,472.27

2,577,841,373.56

1,878,525,156.03

3,006,811,022.00

2,187,450,957.32

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ

30 กันยายน 2561

หน่ วย : บาท
30 กันยายน 2560

181,935,487.02

158,708,522.70

330,983.00

330,983.00

1,609,502.79

1,042,202.55

79,679,027.01

46,545,777.30

312,328.77

-

97,323,923.81

-

361,191,252.40

206,627,485.55

หนีส้ นิ และส่ วนของทุน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้

13

เงินรับฝาก
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

14

รายได้ รับล่วงหน้ า
รายได้ รอการรับรู้

15

รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รายได้ จากการรับบริ จาครอการรับรู้

16

232,698,228.41

245,973,635.89

รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้

17

2,188,506,463.87

1,502,911,485.31

หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน

18

34,968,493.00

31,380,561.00

2,456,173,185.28

1,780,265,682.20

2,817,364,437.68

1,986,893,167.75

ทุนประเดิม

10,000,000.00

10,000,000.00

กาไรสะสม

179,446,584.32

190,557,789.57

รวมส่ วนของทุน

189,446,584.32

200,557,789.57

3,006,811,022.00

2,187,450,957.32

รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของทุน

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์)
ผู้อานวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิยาศาสตร์ แห่งชาติ
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(นางสาวศิริรัตน์ เสริ มวิฑรู ย์)
ผู้อานวยการสานักบริ หาร

องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ
รายได้
รายได้ เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
รายได้ จากการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
รายได้ อื่น
รายได้ ดอกเบี ้ย
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายบุคลากร
ค่าใช้ จ่ายบริ หารทัว่ ไปและอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
ค่าใช้ จ่ายสนับสนุนโครงการพิเศษ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รวมค่าใช้ จ่าย
ขาดทุนสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี

19

20

21
22

23

2561

หน่ วย : บาท
2560

880,307,719.49
52,025,008.13

623,852,970.04
44,913,674.87

2,397,059.94
17,690,387.32
952,420,174.88

2,342,407.97
16,639,880.89
687,748,933.77

120,221,918.95
316,442,066.47
412,836,661.54
114,030,733.17
963,531,380.13
(11,111,205.25)
(11,111,205.25)

119,709,292.28
292,904,294.22
180,091,816.48
1,496,000.00
105,921,207.11
700,122,610.09
(12,373,676.32)
(12,373,676.32)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของทุน
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2561
ทุนประเดิม

กาไรสะสม

หน่ วย : บาท
รวม

10,000,000.00

190,557,789.57

200,557,789.57

-

(11,111,205.25)

(11,111,205.25)

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

10,000,000.00

179,446,584.32

189,446,584.32

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - ก่อนการปรับปรุง

10,000,000.00

200,389,040.13

210,389,040.13

ปรับปรุงค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายปี 2558

-

1,089,660.01

1,089,660.01

ปรับปรุงค่าเบี ้ยประกันภัยค้ างจ่ายปี 2559

-

1,452,765.75

1,452,765.75

10,000,000.00

202,931,465.89

212,931,465.89

-

(12,373,676.32)

(12,373,676.32)

10,000,000.00

190,557,789.57

200,557,789.57

รายการ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ขาดทุนสาหรับปี

ปรับปรุงจากการแก้ ไขข้ อผิดพลาด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559-หลังปรับปรุง
ขาดทุนสาหรับปี
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวด

2561

หน่ วย : บาท
2560

(11,111,205.25)

(12,373,676.32)

107,472,163.61

100,437,233.79

6,558,569.56

5,483,973.32

(2,397,059.94)

(2,342,407.97)

(13,275,407.48)

(13,269,634.14)

ปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ จากการรับบริ จาค
ปรับปรุงงานระหว่างก่อสร้ างเป็ นค่าใช้ จ่าย
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล – งบลงทุน

3,482,000.00

-

(87,805,983.30)

(86,236,230.04)

3,587,932.00

9,416,980.00

6,511,009.20

1,116,238.64

2,682,346,88

(1,768,486.88)

วัสดุคงเหลือ

(1,497,665.92)

(1,005,041.86)

รายได้ ค้างรับ

(2,181,533.83)

2,301,439.84

-

(20,358,000.00)

1,009,028.40

(1,066,396.75)

(102,215,089.95)

(37,865,277.43)

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย

567,300.24

(103,943.83)

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

33,133,249.71

(76,533,714.93)

รายได้ รับล่างหน้ า

312,328.77

-

รายได้ รอการรับรู้

97,323,923.81

-

773,400,961.86

598,259,000.42

-

(1,135,200.00)

809,045,859.17

461,840,617.22

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กาไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ ้น)ลดลง
ลูกหนี ้เงินยืมทดรอง

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เจ้ าหนี ้

รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
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งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2661
2561

หน่ วย : บาท
2560

เงินสดจ่ายในอาคารและอุปกรณ์

(592,475,158.41)

(566,106,389.04)

เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(3,852,513.02)

(16,795,580.36)

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะสัน้

(871,784.21)

(24,054,699.10)

เงินสดรับจากดอกเบี ้ย

2,248,535.38

2,692,009.02

(594,950,920.26)

(604,264,659.48)

214,094,938.91

(142,424,042.26)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด

80,612,595.74

223,036,638.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด

294,707,534.65

80,612,595.74

125,442,054.27

114,167,016.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ

ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื ้อสินทรัพย์ถาวรที่ยงั มิได้ มีการจ่ายชาระเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน� สุดวันที� 30 กันยายน 2561
(หน่ วย : ล้ านบาท ยกเว้ นตามที�ได้ ระบุไว้ )
............................................
1.วัตถุประสงคในการจัดตั้ง
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ จัดตังขึ
� �นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์
� การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ
พ.ศ. 2538 เพื�อดําเนินงานด้ านพิพิธภัณฑ์วิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึง� กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดทําขึ �นเป็ น
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต�พิ ระบรมราชินีนารถ เนื�องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยได้ รับ
การอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี เมื�อวันที� 24 ธันวาคม 2534 มีวตั ปุ ระสงค์ดงั นี �
1.1 ดําเนินการส่งเสริ มและแสดงกิ จกรรมหรื อผลงานสิ�งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื�อให้ ความรู้ และ
ความบันเทิงแก่ประชาชน
1.2 ดําเนินการรวบรวมวัตถุ จําแนกประเภทวัตถุ จัดทําบันทึกหลักฐาน และสงวนรักษาผลงานสิง� ประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื�อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั และความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
1.3 ดําเนินการส่งเสริ มการวิจยั การให้ บริ การด้ านวิชาการและนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน
1.4 จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมทังกิ
� จกรรมที�เกี�ยวเนื�องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.5 เป็ นศูนย์รวมทางด้ านข้ อมูลและวิชาการเกี�ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และให้ บริ การที�เกี�ยวเนื�องแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
1.6 ร่วมมือกับองค์กรอื�นทังในและต่
�
างประเทศ เพื�อประโยชน์ในด้ านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1.7 ดําเนินกิจกรรมหรื อธุรกิจอื�นที�เกี�ยวเนื�องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.) จัดทําขึ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�กําหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง� หมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใต้ พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีที�ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
(สภาวิชาชีพบัญชีฯ)
งบการเงินนี �ได้ จดั ทําขึ �นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้ น รายการบัญชี
บางประเภทซึง� ใช้ มลู ค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามที�ได้ อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบ การเงิน ข้ อ 4 สรุปนโยบายการบัญชี
ที�สําคัญ
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ในระหว่างปี หน่วยงานได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวทางปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับใหม่ ซึง� มีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�
เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฎิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้ มี
ขึ �นเพื�อให้ มีเนือ� หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการได้ รับการปรับปรุ ง
ถ้ อยคําหรื อคําศัพท์ การตีความและการให้ แนวทางปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ี �ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของหน่วยงาน
4.สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถามและเงินฝาก
ธนาคารประเภทฝากประจําซึง� มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่มีภาระผูกพัน
4.2 เงินลงทุนระยะสัน� หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจําซึง� มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
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4.3 วัสดุคงเหลือ แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้ าก่อนออกก่อน
4.4 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยราคาทุน ณ วันที�ได้ มาหรื อก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ หักค่าเสื�อมราคา
สะสมและค่าเผื�อการด้ อยค่า สําหรับอุปกรณ์ที�มีราคาต่อหน่วยตํ�ากว่า 10,000 บาท จะรับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยทังจํ
� านวน
สินทรัพย์รับโอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสินทรัพย์รับบริ จาค แสดงด้ วยราคาทุน
ณ วันรับโอน หรื อราคาที�คณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย์เป็ นผู้กําหนดคู่กบั รายการรายได้ จากการรับบริ จาค
รอการรับรู้ และจะทยอยรับรู้เป็ นรายได้ จากการรับบริ จาคตามสัดส่วนของค่าเสือ� มราคาของสินทรัพย์ในแต่ละงวดบัญชี
ตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ดงั กล่าว
ค่าเสื�อมราคา คํานวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื�อมราคา รับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยสินทรัพย์ที�ได้ มาหลังวันที� 15 ของเดือน จะเริ� มคํานวณค่าเสื�อมราคาในเดือนถัดไป
ประมาณการอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภท มีดงั นี �

ประเภทของสินทรัพย์

อาคารถาวร
อาคารกึง� ถาวรและค่าตกแต่งภายใน
อุปกรณ์และชิ �นงานวิทยาศาสตร์
ยานพาหนะ

อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
40
10
5-10
5

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้ วย
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ�ภาพยนตร์ เป็ นต้ น
ค่าตัดจําหน่าย รับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการ
ให้ ประโยชน์โดยประมาณ 3-5 ปี
4.6 หนี �สินผลประโยชน์พนักงาน
การประมาณการหนี �สินผลประโยชน์พนักงานที�จา่ ยให้ แก่พนักงานหลังออกจากงานกรณีเกษียณอายุ ประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึง� ต้ องใช้ สมมติฐานด้ านการเงิน เช่น อัตราคิดลด เงินเดือนพนักงาน และปั จจัยอื�น ๆ และ
ข้ อสมมติฐานด้ านประชากรศาสตร์ เช่น อัตราการเข้ า – ออกของพนักงาน อัตรามรณะ เป็ นต้ น โดยมีการประเมินภาระ
ผูกพันตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ตามการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับต้ นทุนบริ การในอดีตของ อพวช. สิ �นสุด ณ
วันที� 30 กันยายน 2554 จํานวน 17.08 ล้ านบาท อพวช. ได้ ปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลาบัญชี
2555 โดยปฏิบตั ติ ามหนังสือกระทรวงการคลังที� กค 0805.1/ว.95 ลงวันที� 20 ตุลาคม 2554 เรื�อง การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ภาระผูกพันเกี�ยวกับค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน รับรู้เป็ นหนี �สินในงบแสดงฐานะการเงินในรายการ
หนี �สินผลประโยชน์พนักงาน โดยจะรับรู้คกู่ บั ค่าใช้ จา่ ยในงบกําไรขาดทุน เมือ� มีผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยในงวดบัญชีนนทั
ั � นที
4.7 กองทุนสํารองเลี �ยงชีพ
อพวช. จัดตังกองทุ
�
นสํารองเลี �ยงชีพ เพื�อเป็ นสวัสดิการให้ แก่ลกู จ้ างโดยจดทะเบียนเข้ าร่ วมกับกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ
ธนชาติทวีคา่ ซึง� จดทะเบียนแล้ ว (กองทุน) และมอบหมายให้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาติ จํากัด เป็ นบริ ษัท
จัดการ สมาชิกต้ องจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนทุกครัง� ที�มีการจ่ายค่าจ้ าง โดยหักจากค่าจ้ างของสมาชิก โดยสมาชิกเลือก
จ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 2- 15 ของค่าจ้ างในแต่ละเดือน
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อพวช. จะต้ องจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนทุกครัง� ทีม� กี ารจ่ายค่าจ้ าง โดยสมาชิกทีม� อี ายุงานน้ อยกว่า 20 ปี จะจ่ายเงินสมทบ
เข้ ากองทุนร้ อยละ 9 ของค่าจ้ างในแต่ละเดือน ส่วนสมาชิกที�มีอายุงานตังแต่
� 20 ปี ขึ �นไป จะจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนใน
อัตราร้ อยละ 10 ของค่าจ้ างในแต่ละเดือน เงินสมทบเข้ ากองทุนรับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยของ อพวช. ในงวดที�เกิดรายการ
4.8 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จา่ ย
รายได้ เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
-รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเ� กีย� วข้ องกับสินทรัพย์ แสดงเป็ นหนี �สินในรายการรายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รอการรับรู้ และทยอยรับรู้เป็ นรายได้ เงินงบประมาณรับจากรัฐบาลอย่างเป็ นระบบตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์
ที�เกี�ยวข้ อง
-รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื�อการดําเนินงาน รับรู้เป็ นรายได้ เงินงบประมาณรับจากรัฐบาลทังจํ
� านวนใน
งวดที�ได้ รับเงินอุดหนุนนัน�
รายได้ ดอกเบี �ยรับ รับรู้เป็ นรายได้ ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที�แท้ จริ งของสินทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
5.เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- เงินฝากกระแสรายวัน
- เงินฝากออมทรัพย์
- เงินฝากประจํา ไม่เกิน 3 เดือน
รวม

2561
0.07

2560
0.08

84.39
146.06
64.19
294.71

2.93
59.02
18.58
80.61

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 30 กันยายน 2561 ประกอบด้ วย เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารมีกําหนด
ไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่มีภาระผูกพัน
6. เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสัน� ณ วันที� 30 กันยายน 2561 จํานวน 74.93 ล้ านบาท เป็ นเงินลงทุนในการฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประเภทฝากประจํา 6 เดือน จํานวน 24.16 ล้ านบาท มีอตั ราดอกเบี �ยร้ อยละ 1.15 ต่อปี และเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารออมสิน
ประเภทฝากประจํา 6 เดือน จํานวน 50.77 ล้ านบาท มีอตั ราดอกเบี �ยร้ อยละ 1.15 ต่อปี
7. รายไดคางรับ ประกอบดวย
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้ างรับ
รายได้ ดอกเบี �ยค้ างรับ
รายได้ ดําเนินงานค้ างรับ
รายได้ อื�นค้ างรับ
รวม

2561
1.74
0.54
1.56
0.72
4.56

2560
0.10
0.39
1.48
0.26
2.23

รายได้ อดหนุนจากรัฐบาลค้ างรับ ณ วันที� 30 กันยายน 2561 จํานวน 1.74 ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินอุดหนุนค่าจ้ าง
ในการสร้ างนิทรรศการการหมุนเวียนเรื� องข้ าว งวดที� 3 จํานวน 1.50 ล้ านบาท เงินอุดหนุนเพื�อจ่ายค่าจ้ างผนังบังตาสําเร็ จรูป
จํานวน 0.15 ล้ านบาท และเงินอุดหนุนเพื�อจัดซื �อตู้เอกสาร จํานวน 0.09 ล้ านบาท

รายงานประจําปี 2561

องคการพ�พ�ธภัณฑว�ทยาศาสตรแหงชาติ
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รายได้ ดอกเบี �ยค้ างรับ ณ วันที� 30 กันยายน 2561 จํานวน 0.54 ล้ านบาท เป็ นรายได้ ดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร ค้ างรับ
ทังจํ
� านวน โดยเป็ นดอกเบี �ยค้ างรับจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 0.28 ล้ านบาท ธนาคารออมสิน จํานวน 0.12
ล้ านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํานวน 0.14 ล้ านบาท
รายได้ ดําเนินงานค้ างรับ ณ วันที� 30 กันยายน 2561 จํานวน 1.56 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
• รายได้ คา่ เช่าพื �นที�จําหน่ายสินค้ าในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์

0.07 ล้ านบาท

• รายได้ คา่ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ Thai Science Camp

0.69 ล้ านบาท

• รายได้ คา่ นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งไข่“

0.30 ล้ านบาท

• รายได้ สนับสนุนค่าจัดพิมพ์และส่งเอกสารไปยังสถานศึกษาทางไปรษณีย์

0.26 ล้ านบาท

• รายได้ สนับสนุนด้ านการตลาดและรับจองอาหารกล่องมหกรรมวิทยาศาสตร์ 0.12 ล้ านบาท
• รายได้ คา่ เข้ าชมและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์

0.11 ล้ านบาท

• รายได้ อื�นๆ

0.01 ล้ านบาท

รวม

1.56 ล้ านบาท

รายได้ อื�นค้ างรับ ณ วันที� 30 กันยายน 2561 จํานวน 0.72 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
• รายได้ คา่ ปรับงานจ้ างที�ปรึกษาออกแบบนิทรรศการพลังงาน (The Energy) 0.18 ล้ านบาท
• รายได้ คา่ ไฟฟ้า จาก บจก. แอดวาซ์ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค บมจ.เอ็มแอล

0.54 ล้ านบาท

ดิเวลลอปเมนต์ และคุณวริ นทร์ ลดา ธนยศวรพรรษ
รวม

0.72 ล้ านบาท

8. เงินจายลวงหนาคากอสราง ประกอบดวย
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าจ้ างที�ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทําแผนหลัก
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภมู ิภาค
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างชิ �นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างอาคารเก็บ ซ่อม/สร้ างชิ �นงานนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์ เคลื�อนที�
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างอาคารปฏิบตั กิ าร Texidermy
รวม

2561
-

2560
1.26

38.20
8.64
-

94.98
41.99
1.89

46.84

1.78
141.90

9. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ค่าเบี �ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ า
ค่าใช้ จา่ ยล่วงหน้ า
เงินรองจ่าย
อื�นๆ
รวม
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2561
0.08
1.25
0.23
1.05
2.61

2560
2.26
1.00
0.22
0.14
3.62

10. เงินลงทุนระยะยาว
อพวช. ได้ ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจํา 36 เดือน เป็ นเงินจํานวน 6.59 ล้ านบาท มีอตั ราดอกเบี �ยร้ อยละ
1.10 ต่อปี อพวช. ได้ นําเงินฝากประจํา จํานวน 5.85 ล้ านบาท ไปวางเป็ นประกัน เพื�อให้ ธนาคารออกหนังสือคํ �าประกันสัญญา
การเช่าพื �นที� สัญญาการให้ บริการพื �นทีเ� ช่าและสาธารณูปโภคชัน� 4 และ ชัน� 5 ในโครงการจตุรัสจามจุรีกบั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย
30 ก.ย. 61

รายการ

อาคาร

30 ก.ย 60

ชิ้นงาน
วิทยาศาสตร์

ค่าตกแต่ง
ภายใน

อุปกรณ์

ยาน
พาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

รวม

807.47

1,355.41

206.00

239.54

20.29

972.34

3,601.05

2,852.51

ซื้อ

-

1.33

0.19

8.64

0.06

802.75

812.97

748.02

รับบริจาค

-

-

-

-

-

-

-

0.52

32.54

38.38

14.60

-

-

-

85.52

164.23

-

-

-

-

-

(89.00)

(89.00)

(164.23)

840.01

1,395.12

220.79

248.18

20.35

1,686.09

4,410.54

(3,601.05)

340.87

1,142.60

151.58

101.00

18.03

-

1,754.08

1,653.64

21.20

48.67

10.75

24.74

2.11

-

107.47

100.44

362.07

1,191.27

162.33

125.74

20.14

-

1,861.55

1,754.08

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

ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด

รับโอน
โอนออก
ณ วันปลายงวด
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี

อพวช. ได้ โอนงานระหว่างก่อสร้ าง จํานวน 89.00 ล้ านบาท เป็ นอาคารศูนย์รวมกิจกรรมและฝึ กอบรม 2 จํานวน 32.54 ล้ านบาท
ชิ �นงานวิทยาศาสตร์ จํานวน 38.38 ล้ านบาท ค่าตกแต่งภายใน จํานวน 14.60 ล้ านบาท และค่าจ้ างที�ปรึกษา จํานวน 3.48
ล้ านบาท
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี สิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2561 จํานวน 107.47 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
- ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์ที�ได้ มจ่ ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 80.62 ล้ านบาท
- ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์ที�ได้ มาจากเงินรายได้
จํานวน 13.58 ล้ านบาท
- ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์ที�ได้ มาจากการรับบริ จาค
จํานวน 13.27 ล้ านบาท
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12. สินทรัพย ไมมีตัวตน ประกอบดวย
รายการ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
ซื้อ

30 ก.ย. 61
ค่าลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์

งาน
ระหว่างทา

รวม

30 ก.ย. 60
รวม

51.27

3.88

1.10

3.55

59.80

39.64

0.11

0.75

-

2.99

3.85

20.16

รับโอน
โอนออก
ณ วันปลายงวด
ค่าจัดจาหน่ายสะสม
ณ วันต้นงวด
เพิ่มขึ้นในงวด
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 61

3.64
55.02

2.90
7.53

1.10

(6.54)
-

6.54
(6.54)
63.65

13.46
(13.46)
59.80

32.38
5.47
37.85

1.36
1.09
2.45

1.10
1.10

-

34.84
6.56
41.40

29.36
5.48
34.84

17.17

5.08

-

-

22.25

-

ณ วันที่ 30 ก.ย. 60

18.89

2.52

-

3.55

-

24.96

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2561 จํานวน 6.56 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
- ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�ได้ มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 2.75 ล้ านบาท
- ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�ได้ มาจากเงินรายได้ จํานวน 3.81 ล้ านบาท
13. เจาหนี้ ประกอบดวย
เจ้ าหนี �เงินประกันผลงาน
เจ้ าหนี �เงินประกันซอง / สัญญา
เจ้ าหนี �งานก่อสร้ าง
เจ้ าหนี �ครุภณ
ั ฑ์
เจ้ าหนี �อื�น ๆ
รวม

2561
32.98
21.81
125.44
1.71
181.94

2560
27.23
15.30
110.49
3.67
2.02
158.71

2561
48.04
7.26
6.36
1.09
0.05
4.34
1.24
7.47
3.83
79.68

2560
19.18
7.38
5.73
1.16
0.08
2.48
0.58
6.98
2.98
46.55

14. คาใชจายคางจาย ประกอบดวย
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ค่าจ้ างเหมาบริ การ
ค่าวัสดุ
ค่าเบี �ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสอบบัญชี
โบนัสพนักงานและกรรมการ
ค่าใช่จา่ ยอื�น ๆ
รวม
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15. รายไดรอการรับรู
รายได้ รอการรับรู้ ณ วันที� 30 กันยายน 2561 จํานวน 97.32 ล้ านบาท คือ รายได้ งบประมาณโครงการ Bigrock
เพื�อส่งเสริ มและสร้ างความแข้ มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล วงเงินรวมทังสิ
� �นจํานวน 492.49 ล้ านบาท
เบิกงบประมาณมาแล้ วจํานวน 352.63 ล้ านบาท ซึง� ในจํานวนนี �เป็ นค่าใช้ จา่ ยของปี งบประมาณ 2561 จํานวน 255.31 ล้ านบาท
คงเหลือเป็ นรายได้ รอการรับรู้ จํานวน 97.32 ล้ านบาท
16. รายไดจากการรับบริจาครอการรับรู
การเคลื�อนไหวในรายได้ จากการรับบริ จาครอการรับรู้ มีดงั ต่อไปนี �
30 ก.ย. 61
ชิน้ งาน
วิทยาศาสตร์
อุปกรณ์
0.87
0.50
-

รายการ
ณ วันต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

อาคาร
244.60
-

ลดลงระหว่างงวด

244.60
(12.87)

0.87
(0.32)

ณ วันปลายงวด

231.73

0.55

30 ก.ย. 60
รวม
245.97
-

รวม
258.72
0.52

0.50
(0.08)

245.97
(13.27)

259.24
(13.27)

0.42

232.70

245.97

17. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู
การเคลื�อนไหวในรายได้ เงินอุดหนุนรอการรับรู้ มีดงั ต่อไปนี �

รายการ
ณ วันต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

อาคาร
และอุปกรณ์
1,494.51
771.76

ลดลงระหว่างงวด

2,266.27
(85.05)

ณ วันปลายงวด

2,181.22

30 ก.ย. 61
สินทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
8.40
1.64

30 ก.ย. 60
รวม
1,502.91
773.40

รวม
990.88
598.26

10.04
(2.75)

2,276.31
(87.80)

1,589.14
(86.23)

7.29

2,188.51

1,502.91

รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้เพิ�มขึ �น จํานวน 773.40 ล้ านบาท เป็ นรายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที�ได้ รับในงวด
ทังจํ
� านวน
รายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ลดลง จํานวน 87.80 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
• รายได้ ตามสัดส่วนค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
80.62 ล้ านบาท
• รายได้ ตามสัดส่วนค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
2.75 ล้ านบาท
• รายการปรับปรุงงานระหว่างก่อสร้ างเป็ นค่าใช้ จา่ ย
2.09 ล้ านบาท
• รายการที�ไม่เกี�ยวข้ องกับสินทรัพย์รับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ย
1.76 ล้ านบาท
• ค่าอุปกรณ์ตํ�ากว่าเกณฑ์รับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ย
0.58 ล้ านบาท
รวม
87.80 ล้ านบาท
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18. หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ตังแต่
� วนั ที� 1 ตุลาคม 2554 อพวช. ได้ คํานวณมูลค่าผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที� 19 มีรายละเอียด ดังนี �
ยอดยกมา ณ วันต้ นงวด
หนี �สินผลประโยชน์พนักงานที�เพิ�มขึ �นในระหว่างงวด
ผลประโยชน์พนักงานที�จา่ ยจริ งในระหว่างงวด
ผลขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
ค่าใช้ จา่ ยที�รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี �ย
ค่าใช้ จา่ ยที�รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2561
31.38
3.59
34.97

2560
23.10
3.00
(1.14)
6.42
31.38

2561
2.62
0.97
3.59

2560
2.01
0.99
3.00

ข้ อสมมติฐานหลักที�ใช้ ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ที�ใช้ ในการคํานวณประมาณการหนี �สินผลประโยชน์
ของพนักงาน มีดงั นี �
สมมติฐานด้ านการเงิน
1) อัตราคิดลดพื �นฐาน ร้ อยละ 3.1 ต่อปี โดยใช้ อตั ราผลการตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 15 ปี
2) อัตราการเพิ�มขึ �นของเงินเดือนในอนาคตประมาณ ร้ อยละ 6.5 ต่อปี
สมมติฐานด้ านประชากรศาสตร์
1) สมมติฐานอัตราการเข้ า – ออกของพนักงาน
อัตราการเข้ า – ออกของพนักงาน ใช้ คา่ เฉลี�ยถ่วงนํ �าหนักของอัตราการเข้ า–ออก ร้ อยละ 0.0 – 3.0 ต่อปี แยกตามช่วง
อายุของพนักงาน ดังนี �
อายุ 29 ปี และน้ อยกว่า
ร้ อยละ 3.0 ต่อปี
อายุตงแต่
ั � 30 ปี ถึง 49 ปี
ร้ อยละ 1.0 ต่อปี
อายุตงแต่
ั � 50 ปี ขึ �นไป
ร้ อยละ 0.0 ต่อปี
2) สมมติฐานอัตรามรณะ
ข้ อสมมติทเี� กี�ยวข้ องกับอัตรามรณะในอนาคตได้ มาจากตารางอัตรามรณะไทย 2560 โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
3) สมมติฐานอัตราการทุพพลภาพ ร้ อยละ 10 ของอัตราการมรณะตามตารางมรณะไทย 2560
4) อายุเกษี ยณ 60 ปี (วันเกษี ยณอายุ ณ วันที� 1 ตุลาคม หลังจากอายุครบ 60 ปี )
5) เงินเดือน เงินเดือนพื �นฐานเดือนสุดท้ าย
ผลประโยชน์ที�กําหนดไว้
ค่าตอบแทนความชอบในการทํางาน
อายุงาน
ตังแต่
� 5 ปี ขึ �นไป แต่ไม่ถงึ 15 ปี
ตังแต่
� 15 ปี ขึ �นไป
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ผลประโยชน์
6 เดือน ของเงินเดือน
10 เดือน ของเงินเดือน

19. รายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
อพวช. ได้ รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลประเภทเงินอุดหนุน สําหรับปี สิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2561 จํานวนรวมทังสิ
� �น
977.63 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
2561
773.55
87.80
18.96
880.31

เงินอุดหนุนทัว� ไป
เงินอุดหนุนเพื�อการลงทุน
เงินงบประมาณเบิกแทนกัน
รวม

2560
510.18
86.23
27.44
623.85

เงินอุดหนุนเพื�อการลงทุน จํานวน 87.80 ล้ านบาท เป็ นรายได้ เงินอุดหนุนที�เกี� ยวข้ องกับสินทรั พย์ ซ�ึงทยอยรั บรู้
เป็ นรายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 20 เรื� อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี�ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล จํานวน 83.37 ล้ านบาท รายได้ เงินอุดหนุนที�ไม่เกี�ยวข้ องกับสินทรัพย์ซงึ� รับรู้รายได้ ทงจํ
ั � านวนในงวดที�ได้
รับ จํานวน 2.34 ล้ านบาท รายการปรับปรุงค่าจ้ างที�ปรึกษาโครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภมู ิภาค จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน
2.09 ล้ านบาท
20. รายไดอื่น ๆ ประกอบดวย
รายได้ จากการรับบริ จาค
รายได้ สาธารณูปโภค
รายได้ ขายแบบก่อสร้ าง
รายได้ คา่ ปรับ
รายได้ อื�น ๆ
รวม

2561
13.28
2.92
0.36
1.02
0.11
17.69

2560
13.27
2.99
0.04
0.03
0.31
16.64

2561
67.06
34.49
2.61
3.59
5.79
1.79
4.89
120.22

2560
64.25
31.98
3.49
3.00
6.42
5.39
5.18
119.71

21. คาใชจายบุคลากร ประกอบดวย
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาพนักงาน
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาลูกจ้ าง
เงินบําเหน็จและโบนัสพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี �ยงชีพ
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าสวัสดิการพนักงานและลูกจ้ าง
รวม
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22. คาใชจายบริหารทั่วไปและอื่น ๆ ประกอบดวย
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดกิจกรรม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าจ้ างเหมาบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
ค่าวัสดุ
ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี �ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ
โบนัสกรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่าอบรมสัมมนา
ค่าเบี �ยประกันภัย
อื�น ๆ
รวม

2561
121.75
48.98
48.28
20.69
11.71
24.04
7.99
2.00
0.07
11.91
1.27
5.04
12.71
316.44

2560
124.89
47.78
35.88
15.14
14.23
14.23
11.75
1.70
0.09
9.24
1.58
8.36
8.04
292.91

2561

2560

21.20
48.67
10.75
26.85
107.47

19.84
46.80
9.20
24.60
100.44

1.09
5.47
6.56
114.03

0.68
4.79
0.01
5.48
105.92

23. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ประกอบดวย
ค่าเสื�อมราคา
อาคาร
ชิ �นงานวิทยาศาสตร์
ค่าตกแต่งภายใน
อุปกรณ์และยานพาหนะ
รวมค่าเสื�อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ลิขสิทธิ�ภาพยนตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพยนตร์
รวมค่าตัดจําหน่าย
รวมทังสิ
� �น
24. สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
อพวช. ได้ ยื�นฟ้องกิจการร่วมค้ า เอ็กเซลเลนท์ โปรเฟสชัน� แนล ซิสเต็มส์ และซิตี �นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั�คชัน� ส์
(ประเทศไทย) และ ArchiMeDes Architektur, Medien und Design ต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดํา ที� 1735/2551
ทุนทรัพย์ตามฟ้องจํานวน 220.09 ล้ านบาท
ศาลปกครองกลางได้ พิพากษาให้ ผ้ ถู กู ฟ้องคดีทงสาม
ั�
ร่วมกันหรื อแทนกันชําระค่าใช้ จา่ ยที�เพิ�มขึ �นสําหรับการจ้ างผู้อื�น
ทํางานตามสัญญาพิพาทที�ค้างอยูใ่ ห้ แล้ วเสร็จจํานวน 32.14 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี �ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้ นจํานวน
ดังกล่าว นับถัดจากวันทีฟ� อ้ งเป็ นต้ นไปจนกว่าจะสําเร็จให้ แก่ผ้ ฟู อ้ งคดี โดยให้ ชาํ ระให้ แล้ วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วนั ทีค� ดีถงึ ทีส� ดุ
ต่อมาบริษัท ซิตี �นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั�คชัน� (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ถกู ฟ้องคดีที� 1 ได้ อทุ ธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาลปกครอง
สูงสุด
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เมื�อวันที� 17 กันยายน 2558 ศาลปกครองได้ อา่ นคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที� อ.783/2558
ให้ คกู่ รณีฟัง โดยศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ ผ้ ถู กู ฟ้องคดีทงสามร่
ั�
วมกันหรื อแทนกัน ชําระค่าใช้ จ่ายเพิ�มขึ �นสําหรับการจ้ าง
ผู้อื�นทํางานตามสัญญาพิพาทที�ค้างอยูใ่ ห้ แล้ วเสร็จ จํานวน 32.14 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี �ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้ น
จํานวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระเสร็จให้ แก่ผ้ ฟู อ้ งคดี โดยให้ ชําระให้ แล้ วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วนั
ที�คดีถงึ ที�สดุ และให้ คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของการชนะคดีให้ แก่ผ้ ฟู อ้ งคดี
อพวช. ได้ มีหนังสือขออนุมตั ดิ ําเนินการขอออกหมายบังคับคดีตอ่ ศาลปกครอง เมื�อวันที� 5 พฤศจิกายน 2558 เพื�อให้
ศาลมีคําสัง� ออกหมายบังคับคดี บังคับยึดทรัพย์ของผู้ถกู ฟ้องมาชําระหนี �ให้ แก่ อพวช. ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
หลังจากศาลอ่านคําพิพากษา บริ ษัท ซิตี �นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั�คชัน� (ประเทศไทย) จํากัด ได้ เจรจาผ่อนชําระหนี �กับ
อพวช. ซึง� อพวช. ได้ ขอความอนุเคราะห์จากสํานักงานอัยการสูงสุดให้ บงั คับชําระหนี �เอากับลูกหนี �ตามคําพิพากษาทังสามราย
�
เมื�อวันที� 31 มีนาคม 2559 สํานักอัยการสูงสุดได้ แจ้ งให้ อพวช. ทราบว่าไม่รับดําเนินการบังคับคดีกบั บริ ษัท เอ็กเซลเลนท์
โปรเฟสชัน� แนล ซิลเต็มส์ จํากัด เนื�องจากบริ ษัทล้ มละลาย และสํานักอัยการสูงสุดได้ แจ้ งผลการสืบทรัพย์ของ บริ ษัท ซิตี �นีออน
ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั�คชัน� (ประเทศไทย) จํากัด ครัง� หลังสุดวันที� 1 พฤศจิกายน 2559 โดยรวมแล้ ว บริ ษัท มีทรัพย์สนิ เป็ นเงิน
ฝากในบัญชีรวมประมาณ 2 ล้ านบาทเศษ และบริ ษัทไม่มีทรัพย์สนิ อื�นที�จะบังคับยึดได้ อีก
บริ ษัท ซิตี �นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั�คชัน� ส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ ขอเข้ าเจรจาผ่อนชําระหนี �ทังหมด
�
และ อพวช.
ได้ หารื อการผ่อนชําระหนี �ตามคําพิพากษากับกรมบัญชีกลางเมื�อวันที� 7 ตุลาคม 2559 โดยกรมบัญชีกลางตอบกลับเมื�อวันที� 15
ธันวาคม 2559 ว่า อพวช. มีอํานาจกระทําการต่างๆ ภายในวัตถุประสงค์แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์
� การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ทังนี
� � อพวช. จึงได้ แต่งตังคณะกรรมการเพื
�
�อพิจารณาเงื�อนไขต่างๆ ในการชําระหนี �ของบริ ษัท โดยคณะ
กรรมการมีมติให้ ผอ่ นชําระหนี �ได้ ตามร่างข้ อตกลงการผ่อนชําระหนี �ตามคําพิพากษา และส่งให้ สาํ นักอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจ
สอบตามหนังสือสํานักงานการบังคับคดี ที� อส 0019/210 เมื�อวันที� 30 มีนาคม 2561 สํานักอัยการสูงสุดมีความเห็นว่าการผ่อน
ชําระหนี �ไม่อยู่ในอํานาจของ อพวช. และให้ สง่ เรื� องให้ กระทรวงการคลังพิจารณา และ อพวช. ได้ มีหนังสือหารื อกับกระทรวง
การคลัง ตามหนังสือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติที� วท 5501/374 เมื�อวันที� 9 เมษายน 2561 แต่ปัจจุบนั ยังไม่ได้
รับคําตอบ

รายงานประจําปี 2561

องคการพ�พ�ธภัณฑว�ทยาศาสตรแหงชาติ
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พันธกิจ (Mission)
“สงเสริมการเรียนรู สรางแรงบันดาลใจ เสริมสรางความคิดสรางสรรค และ
ความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ดวยการ
1. พัฒนาและใหบริการนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรูผานพิพิธภัณฑ
แหลงเรียนรูและชองทางการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ
2. ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอยาง ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
ธรรมชาติวิทยา
3. วิจยั พัฒนา และเผยแพรองคความรูด า นการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร
4. พั ฒ นาธุ ร กิ จ และระบบการบริ ห ารจั ด การอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กิ จ การ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

