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สารจากประธานกรรมการ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

	 ขอแสดงความยินดีที	่อพวช.	ด�าเนินงานมาครบ	22	ปี	ใน
รอบปี	2560	อพวช.	ได้ด�าเนินการประสบความส�าเร็จด้วยดี	ตรงกับ
วิสัยทัศน์ของรัฐบาล	และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
ในการสร้างความตระหนัก	ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เยาวชน	ตามภารกิจอย่างมุ่งมั่น	ไม่ว่า
จะเป็นการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ						
การเดินสายคาราวานวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่างๆ	ทั่วประเทศ			
ตลอดจนการจัดประกวดแข่งขันต่างๆ	ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่											
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ	เสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนให้เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	

	 ในปี	2560	 	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	
(อพวช.)	ได้รับอนุมัติให้ด�าเนินโครงการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมแห่ง
อนาคต	หรอื	Futurium		ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญ่วงเงนิงบประมาณ
ท้ังโครงการรวมกว่า	1,800	ล้านบาท		โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้	กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ	สร้างจิตวิทยาศาสตร	์
อันจะน�าไปสู่การประยุกต์	สร้างสรรค์นวัตกรรม	ตลอดจนเป็นแหล่ง
ให้ความรู้	ความเข้าใจและประสบการณ์แก่เยาวชนเก่ียวกับอาชีพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ซึ่ง	อพวช.	จะเข้า
ร่วมข้อตกลงคณุธรรม	(Integrity	Pact)	และด�าเนินการอย่างโปร่งใส
ในทุกขั้นตอน		

	 สุดท้ายนี้	 	ผมในนามคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านท่ีให้การ
สนับสนุน	อพวช.	ด้วยดีตลอดมา		รวมท้ังขอบคุณคณะผู้บริหาร	
พนักงาน	ลูกจ้าง	และอาสาสมัคร	อพวช.	ทุกท่านท่ีร่วมแรงร่วมใจ
ท�างานด้วยความซื่อสัตย์	รอบคอบ	ทุ่มเทก�าลังกาย	ก�าลังใจอย่าง
เต็มความสามารถ	จนท�าให้	อพวช.	ประสบความส�าเร็จอย่างดีย่ิง	
และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจะก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของ	อพวช.	โดยยึดหลัก									
ธรรมาภบิาล	เพือ่การพัฒนาและค�านึงถึงประโยชน์สงูสดุของประเทศ
ชาติเป็นส�าคัญ

(รองศาสตราจารย์	สรนิต		ศิลธรรม)
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สารจากผู้อำานวยการ 
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สารจากผู้อำานวยการ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

	 ปี	2560	นับเป็นปีท่ี	22	ของการจัดต้ังองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	หรือ	อพวช.	ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกของแผน
วิสาหกิจฉบับที	่5	(พ.ศ.	2560	–	2564)	โดยในแผนวิสาหกิจฉบับนี้	
อพวช.	ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์เป็น	“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน�าใน
อาเซยีน	ด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม”	ดังนัน้ก้าวย่าง
นับจากนี้ต่อไป	อพวช.	จะต้องเร่งพัฒนาในทุก	ๆ	ด้านเพ่ือก้าวไปสู่
การเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการยอมรับท้ังในระดับประเทศและใน
ระดับภูมิภาค

	 อพวช.	มุ ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความ
ตระหนกัด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยการจดังานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีกระตุ้นความ
สนใจในวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	โดยการจัดงาน
ประจ�าปี	2560	นี้	นับว่าประสบผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง	เป็นที่กล่าวขวัญ
กันอย่างกว้างขวาง	อีกท้ังยังได้รับค�าชมเชยจากผู้บริหารประเทศ												
ซึ่งส่งผลให้	อพวช.	เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงข้ึน	มิใช่เป็นเพียงกลุ่มเยาวชน
ดังท่ีผ่านมาเท่าน้ัน	ผลส�าเร็จดังกล่าวน้ี	เกิดข้ึนด้วยความทุ่มเทของ
บุคลากรท้ังปวงใน	อพวช.	จึงขอมอบค�านิยมทั้งหลายแด่บุคลากร	
อพวช.	ทุกท่าน

	 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ	อพวช.	และคณะผู้บริหาร	
อพวช.	ที่ให้นโยบายและแนวทางในการด�าเนินงาน	ตลอดจนก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด	และขอบคุณพนักงาน	ลูกจ้างและ
อาสาสมคัร	ท่ีร่วมแรง	ร่วมใจ	ร่วมพลงัในการด�าเนนิภารกิจทกุ	ๆ 	ด้าน
ของ	อพวช.	ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง	ๆ 	ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค	ในโอกาสน้ีในนามของชาว	อพวช.	ขอต้ัง
ปณิธานว่า	จะด�าเนินภารกิจสนองนโยบายรัฐบาล	เพื่อมุ่งมั่นสร้าง
สังคมวิทยาศาสตร์	ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

																																											(นางกรรณิการ์		วงศ์ทองศิริ)
																																									รองผู้อ�านวยการ

																																									รักษาการผู้อ�านวยการ	อพวช.	
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คณะกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง	
ประเทศไทย	(ปอมท.)		

• ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู	 ในโครงการ													
พระราชด�าร	ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

ประวัติการทำางาน 
• นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	ในพระบรม
ราชูปถัมภ	์

• อธิการบดี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ	ประสานมิตร
• อธิการบดี	วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

การศึกษา
• Ph.D.	(Genetics),	Certificate	in	Population	Studies	จาก	University 
Of	Hawaii,	Honolulu,	Hi.,	U.S.A.	โดยทุน	East	West	Center

• M.S.	(Genetics)	จาก	University	Of	Wisconsin,	Madison,	Wis,	
U.S.A.	

• B.A.	(Zoology)	จาก	University	Of	Wisconsin,	Madison,	
Wis,	U.S.A.

E-mail		:	sumonta@swu.ac.th

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ตำาแหน่งปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)			

• ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและการบริหารมูลค่าเพ่ิม
เชงิเศรษฐศาสตร์	องค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	

ประวัติการทำางาน 

• รองผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

• ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

การศึกษา
• ปริญญาโท	(พัฒนาการเศรษฐกิจ)	สถาบันบัณฑิตพัฒน		
บริหารศาสตร์

E-mail		:	Sakorn.nida@gmail.com
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นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อายุ : 51	

ตำาแหน่งปัจจุบัน

• หัวหน้าผู้ตรวจราชการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติการทำางาน 

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษา
• 	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail		:		nantawan@most.go.th

รองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต  ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อายุ : 57

ตำาแหน่งปัจจุบัน

• ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการทำางาน 

• รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
• รองคณบด	ีคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล		มหาวิทยาลยัมหิดล																																																									

การศึกษา
• วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป	
• ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต	และปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail		:		soranit.s@most.go.th

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อายุ : 60	

ตำาแหน่งปัจจุบัน

• รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการทำางาน 

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา

• ปริญญาโท	Master	of	Science,	Information,Strayer	College,	
Washington,	D.C.,	U.S.A.	

• ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail		:		somchai@most.go.th
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นางตติยา  ใจบุญ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

อายุ : 56	ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ประวัติการทำางาน 

• นกัวิชาการศกึษา	ช�านาญการพิเศษ	ศนูย์วทิยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา

การศึกษา
• ปริญญาโท	(วทม.)	สาขาธรณีวิทยา		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																																			
• ปริญญาตรี	(วทบ.)	สาขาธรณีวิทยา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

E-mail		:		Tjaiboon@yahoo.com

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง  

อายุ : 59	ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง	กรมบัญชีกลาง

ประวัติการทำางาน 
• ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	กรมบัญชีกลาง

การศึกษา
• เนติบัณฑิตไทย	

E-mail		:	yoawanwi@cgd.go.th

รองศาสตราจารย์ ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ 
กรรมการ โดยต�าแหน่ง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

อายุ : 71	

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำางาน 
• อาจารย์	ภาควิชาจลุชวีวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
• ผูเ้ชีย่วชาญด้านความหลากหลายทางชวีภาพ	ส�านักงานเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)

การศึกษา
• ปรญิญาเอก	(Engineering)	Fermentation	Technology		Hiroshima	
University,	Japan	

• ปรญิญาโท	(วิทยาศาสตร์)	สาขาจลุชวีวิทยา	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail		:		napavarn.n@gmail.com
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก�าจร  ตติยกวี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อายุ :  62	ปี	
ตำาแหน่งปัจจุบัน

• ข้าราชการบ�านาญ		

ประวัติการทำางาน 

• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ																		
• เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• รองอธิการบดด้ีานบรหิารบคุคลและการพัสด	ุจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การศึกษา
• วิทยาศาสตร์บณัฑิต	(วิทยาศาสตร์การแพทย์)	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
• แพทยศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Health	Care	Evaluation	and	Management	Skills,	University	of	
Toronto	,	Canada

E-mail		:		ps40.moe@gmail.com

นางสุวรรณี  ค�ามั่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

อายุ : 64	ปี	

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ข้าราชการบ�านาญ		

ประวัติการทำางาน 
• รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

การศึกษา
• ปรญิญาโท	M.sc.	(Community	Nutrition)	มหาวทิยาลยัควีนส์แลนด์	
ประเทศออสเตรเลีย

• ปริญญาตรีสถิติศาสตร	์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail		:		suwanee@nesdb.go.th

นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อายุ : 62	ปี	

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ข้าราชการบ�านาญ		

ประวัติการทำางาน 
• รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ																		

การศึกษา
• ปรญิญาโท	พัฒนบรหิารศาสตร์	ด้านนโยบายสาธารณะ	(เกยีรตนิิยมด)ี	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปรญิญาตร	ีศลิปศาสตร์บณัฑิต	(รฐัศาสตร์)	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

E-mail		:		dusit@bb.go.th
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นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
กรรมการและเลขานุการ โดยต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยการ 
อพวช. รักษาการผู้อ�านวยการ อพวช.

อายุ : 59	ปี

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• รองผู้อ�านวยการ	รักษาการผู้อ�านวยการ	อพวช.			

ประวัติการทำางาน 

• รองผูอ้�านวยการ	อพวช.	

• ผูอ้�านวยการส�านกับรหิาร	อพวช.	

การศึกษา
• ปริญญาโท	Technology	Management,	The	University	of	
Queensland	ประเทศออสเตรเลีย

• ปริญญาตรี	ศึกษาศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-mail		:		Kannikar@nsm.or.th

นายแพทย์สุภกร  บัวสาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

อายุ : 58	ปี	

ตำาแหน่งปัจจุบัน
• ผูจ้ดัการส�านักส่งเสรมิสงัคมแก่การเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน	(สสค.)

ประวัติการทำางาน 
• ผู้อ�านวยการ	สสส.

การศึกษา
• 	แพทยศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล
						Doctor	of	Public	Health,	University	of	Hawaii

• 	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

E-mail		:	kesorn@qlf.or.th
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คณะผู้บริหาร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2. 1. 3.

1. นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ    

    รองผู้อ�านวยการ อพวช.
รักษาการผู้อ�านวยการ อพวช. 

3. นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ       

    รองผู้อ�านวยการ อพวช.
รักษาการผู้อ�านวยการ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

2. ดร.อภิญาณ์  หทัยธรรม           

    รองผู้อ�านวยการ อพวช.
รักษาการผู้อ�านวยการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คณะผู้บริหาร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

4. นางกรรณิการ์  เฉิน

   ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนา
   ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์. 

6. นายชนินทร วรรณวิจิตร      

   ผู้อ�านวยการส�านักโครงการพิเศษ  

7. นายครรชิต ปิตะกา      

    ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

5. นางสาวรตดา  พรหมแก้ว           

    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. 5. 6. 7.
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บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
(ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

กรรมการผู้แทนหน่วยงาน

ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์
   แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 5) 

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อ�านวยการ อพวช.) 
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ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 มาตรา 11 ก�าหนดองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อพวช. ดังนี้
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บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

อำานาจและหน้าที่

	 อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการฯ	ตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	มดีงัน้ี

1.		 วางนโยบายและควบคมุดแูลโดยท่ัวไปซึง่กิจการของ	อพวช.	
2.		 ก�ากับและตดิตามการตรวจสอบภายในองค์การ
3.		 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ	แผนปฏบิตักิาร	และการใช้เงนิส�ารองของ	อพวช.	
4.		 ก�ากับการจัดท�ารายงานท่ีส�าคัญต่าง	ๆ	เช่น	รายงานการตรวจสอบ	รายงานค่าใช้จ่ายงบลงทนุ
5.		 ก�าหนดอตัราดอกเบีย้	ค่าภาระ	ค่าบรกิาร	ค่านายหน้า	และค่าด�าเนนิธุรกิจต่าง	ๆ	ตลอดจนวิธีการ

ช�าระ	ราคาและค่าบรกิารของ	อพวช.
6.		 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือด�าเนนิกิจการอย่างหน่ึงอย่างใด	และก�าหนดค่าตอบแทนอนกุรรมการ
7.		 แต่งตั้งผู้อ�านวยการหรือให้ผู้อ�านวยการออกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี	และก�าหนดอัตรา														

เงินเดอืนของผูอ้�านวยการด้วยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี
8.		 แต่งตัง้ท่ีปรกึษาของคณะกรรมการ
9.	 ก�าหนดสญัลกัษณ์และเครือ่งหมายของ	อพวช.
10.			วางข้อบงัคบัหรอืระเบยีบเพ่ือปฏิบตักิารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าท่ีของ	อพวช.
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	 คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ	 พิจารณาก�าหนดแผนการจัดประชุมคณะ
กรรมการ	ปี	 2560	 ไว้ล่วงหน้าต้ังแต่ต้นปี	 โดยมีก�าหนด
จัดประชุมคณะกรรมการฯ	 เป็นประจ�าทุกเดือนในวัน
อังคารสัปดาห์ที่สี่ของทุกเดือน	 ซึ่งประธานกรรมการ																
จะเป็นผู ้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม	 และเปิด
โอกาสให้กรรมการได้เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมใน
แต่ละครั้ง	 รวมท้ังดูแลจัดสรรเวลาเพ่ือการอภิปรายและ										
รบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะของกรรมการตามความ
เหมาะสม	 ซ่ึงโดยปกติจะใช้เวลาในการประชุมครั้งละ
ประมาณ	2-3	ชั่วโมง

	 ในปีงบประมาณ	2560	(1	ตุลาคม	2559	–	30	
กันยายน	2560)	คณะกรรมการ	อพวช.	ได้จัดให้มีการจัด
ประชุมรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	และมีอัตราการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการโดยเฉลีย่ร้อยละ	82	ของการประชุมทัง้หมด	

รายชื่อกรรมการ
การเข้าประชุม 
(รวม 12 ครั้ง)

เบี้ยประชุม
(บาท)

1.	รศ.	ดร.	สรนิต		ศิลธรรม ประธานกรรมการ 	12	ครั้ง 120,000.00

2.	นางนันทวรรณ		ชื่นศิริ
			(11	ตุลาคม	2559–21	เมษายน	2560) กรรมการ 6/7	ครั้ง 48,000.00

3.	นายสมชาย		เทียมบุญประเสริฐ
				(27	เมษายน	2560–30	กันยายน	2560) กรรมการ 5/5	ครั้ง 40,000.00

4.	นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ	์ กรรมการ 	9	ครั้ง 72,000.00

5.	นางตติยา		ใจบุญ กรรมการ 10	ครั้ง 80,000.00

6.	รศ.ดร.	นภาวรรณ		นพรัตนราภรณ์ กรรมการ 10	ครั้ง 80,000.00

7.	นางสุวรรณี		ค�ามั่น กรรมการ 	8	ครั้ง 64,000.00

8.	รศ.	นพ.	ก�าจร		ตติยกวี กรรมการ 11	ครั้ง 88,000.00

9.	นายดุสิต		เขมะศักดิ์ชัย กรรมการ 	8	ครั้ง 64,000.00

10.	นพ.	สุภกร		บัวสาย
					(1	ตุลาคม	2559-6	พฤศจิกายน	2560) กรรมการ 0	ครั้ง 								-

11.	นางกรรณิการ	์	วงศ์ทองศิริ กรรมการและเลขานุการ 12	ครั้ง 96,000.00

รวม 752,000.00

การประชุมคณะกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และค่าตอบแทน
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การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

							คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายและดูแลรับผิดชอบ	พิจารณากล่ันกรอง	และก�ากับดูแลการด�าเนินงานโครงการและกิจกรรมท่ีส�าคัญด้านต่าง	 ๆ	
ของ	อพวช.	โดยมีกรรมการ	อพวช.	ร่วมเป็นประธานและกรรมการร่วมคณะ	ดังนี้

							คณะกรรมการตรวจสอบ	มีอ�านาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลกิจการและรายงานการปฏิบัต	ิตามอ�านาจ
หน้าท่ีที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 รวมท้ังการด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ	
อพวช.	มอบหมาย

							คณะกรรมการกิจการสมัพันธ์มหีน้าทีค่วามรับผดิชอบตามมาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัตแิรงงานรฐัวิสาหกิจสมัพันธ์		พ.ศ.	2543	ดงันี้

1.	พิจารณาให้ความเหน็เก่ียวกับการปรบัปรงุประสทิธิภาพในการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกิจ	ตลอดจนส่งเสรมิและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์	

2.	หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น	
3.	พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
4.	ปรกึษาหารอืเพ่ือแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลกูจ้างหรอืสหภาพแรงงาน	รวมถึงการร้องทกุข์ท่ีเก่ียวกับการลงโทษทางวินยั
5.	ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

1	 ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2	 ก�าหนดกลยุทธ์	เป้าหมาย	และแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ระบบการควบคุมภายในและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3	 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

4	 ตดิตามผลการด�าเนินงานและการรายงานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและรายงานการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและให้เปิดเผยการ
ด�าเนินงานไว้ในรายงานประจ�าปี

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  (จัดประชุม 8 ครั้ง) ค่าตอบแทน

1)	นางสุวรรณ	ี	ค�ามั่น										 ประธานกรรมการ 7 70,000

2)	นางสาวเยาวนุช	วิยาภรณ์					 กรรมการ 7 56,000

3)	นางตติยา		ใจบุญ												 กรรมการ 8 64,000

2. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (จัดประชุม 7 ครั้ง) ค่าตอบแทน

ผู้อ�านวยการ	อพวช.															 ประธานกรรมการ 7 70,000

3. คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
    การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

(จัดประชุม 2 ครั้ง) ค่าตอบแทน

นายสมชาย		เทียมบุญประเสริฐ																	 ประธานกรรมการ 2 20,000

การประชุมคณะกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และค่าตอบแทน
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หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.	ก�าหนดกรอบรายละเอียดและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ	น�าเสนอคณะกรรมการ	อพวช.	พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

2.	ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินโครงการ
3.	แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการโครงการ
4.	พิจารณาก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนหรอืเงนิอืน่	รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดกิารของเจ้าหน้าที	่และน�าเสนอคณะ
กรรมการ	อพวช.	พิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.	ควบคุม	ดูแลทรัพย์สินและเงินทุนการพัฒนาธุรกิจของโครงการ
6.	รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีและขออนุมัติการจัดสรรผลก�าไรสุทธิของโครงการต่อคณะกรรมการ	อพวช.
7.	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ

1.	จัดท�าข้อก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ�านวยการ
2.	ด�าเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถ	และมีประสบการณ์เหมาะสมกับต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	 และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	 ตรี	 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	 2518	 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร	์															
แห่งชาติ	พ.ศ.	2538

3.	เสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	เพื่อพิจารณาต่อไป

1.	ก�าหนดผลตอบแทนและเจรจาต่อรองกับบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุ	ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
จ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง	

2.	 เสนอผลการพิจารณาและร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ	อพวช.	เพื่อพิจารณาต่อไป

6. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำานวยการ อพวช. (จัดประชุม 2 ครั้ง) ค่าตอบแทน

นางสุวรรณี  คำามั่น         ประธานอนุกรรมการ 2 20,000

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์   อนุกรรมการ 2 16,000

4. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ (ไม่มีการจัดประชุม) ค่าตอบแทน

ผู้อ�านวยการ	อพวช.															 	ประธานอนุกรรมการ - -

5. คณะกรรมการสรรหาผู้อำานวยการ อพวช. (จัดประชุม 5 ครั้ง) ค่าตอบแทน

นายดุสิต		เขมะศักดิ์ชัย ประธานกรรมการ 5 50,000

5)	แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6)	ด�าเนินการอืน่ใดตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิและประสานงาน
กับคณะท�างานด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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7. คณะอนุกรรมการประสานการดำาเนินงานโครงการ
    พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

(จัดประชุม 2 ครั้ง) ค่าตอบแทน

ผู้อ�านวยการ	อพวช.						 ประธานอนุกรรมการ 2 20,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.	ก�ากับ	ดแูล	และประสานการด�าเนินงานโครงการพิพิธภณัฑ์พระรามเก้าในส่วนสิง่ก่อสร้างและงานนิทรรศการให้สอดคล้องกัน
2.	ให้ค�าปรึกษาหรือแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าแก่ฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง
3.	ให้รายงานสภาพปัญหาและผลการด�าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
4.	ด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย

การก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของคณะกรรมการ อพวช.

1. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทน

	 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่ 2	กรกฎาคม	2556	 	 เห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ	โดยคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิได้รับค่าตอบแทน	2	ส่วน	ได้แก	่ เบี้ยประชุมกรรมการ																	
รายครัง้	และค่าตอบแทนรายเดือนตามสดัส่วนระยะเวลาทีก่รรมการอยู่ในต�าแหน่ง	โดยมผีลตัง้แต่วันท่ี	1	สงิหาคม	2556	เป็นต้นไป	
นอกจากนี	้กรรมการจะได้รับเบีย้ประชมุในคณะกรรมการชดุย่อยได้ไม่เกินหนึง่ครัง้ต่อเดอืนต่อคณะ	และไม่เกนิสองคณะต่อเดอืน	
ในอัตรา	ดังนี้

1.1	เบี้ยประชุม		(รายครั้ง	เฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อเดือน)
	 	 -	กรรมการ													อัตรา		8,000		บาทต่อครั้งต่อเดือน
	 	 -	ประธานกรรมการ	อัตรา	10,000	บาทต่อครั้งต่อเดือน
							โดยประธานกรรมการได้มากกว่าในอัตราร้อยละ	25	ของเบี้ยประชุมกรรมการ

1.2	ค่าตอบแทน	(รายเดือน)	
	 		-	กรรมการ													อัตรา		8,000		บาทต่อเดือน	(เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ)
	 		-	ประธานกรรมการ	อัตรา	16,000	บาทต่อเดือน	(ได้รับเป็นสองเท่าของกรรมการ)

ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ อพวช.

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

				ค่าตอบแทน	รายเดือน
	ไม่เกิน		(บาท	:	คน	:	เดือน)

เบี้ยประชุม	รายครั้ง
ไม่เกิน		(บาท	:	คน	:	ครั้ง)

เบี้ยประชุม	รายครั้ง
ไม่เกินสองคณะต่อเดือน		(บาท/คน/ครั้ง)

  ประธาน  กรรมการ   ประธาน  กรรมการ ประธาน กรรมการ บุคคลภายนอก

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

2. โบนัสตามผลการด�าเนินงานประจ�าปีบัญชี

	 ตามระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจท่ีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 ก�าหนด
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในแต่ละตามระดับผลการประเมินการด�าเนินงาน	 ซึ่งกรรมการได้รับเงินโบนัสจากผลการประเมินการ
ด�าเนินงาน	ปีบัญชี	2559	ที่ระดับคะแนน	3.4509	ซึ่งกรรมการ	อพวช.	จะได้รับโบนัสในอัตราไม่เกิน		5,000	บาทต่อคน	
โดยประธานกรรมการจะได้รบัมากกว่าในอตัราร้อยละ	25	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณท่ีส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกิจ	กระทรวงการคลงัก�าหนด	ซึง่กรรมการทีข่าดการประชมุเกนิ	3-6	ครัง้	จะได้รบัโบนสัลดลงร้อยละ	25	กรณีขาดประชมุ
เกิน	6-9	ครั้ง	จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ	50	และกรณีขาดประชุมเกิน	9	ครั้งขึ้นไป	จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ	75
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หน่วย : บาท

คณะกรรมการ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวม

คณะ
กรรมการ

คณะ
อนุกรรมการ   (ปี 2559)

1.	นายสรนิต		ศิลธรรม 120,000.00 - 192,000.00 - 312,000.00

2.	นางนันทวรรณ		ชื่นศิริ 48,000.00 - 50,933.33 5,564.52 104,497.85

3.	นายสมชาย		เทียมบุญประเสริฐ 40,000.00 20,000.00 41,066.67 4,247.31 105,313.98

4.	นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์ 72,000.00 72,000.00 96,000.00 10,000.00 250,000.00

5.	นางตติยา		ใจบุญ 80,000.00 64,000.00 96,000.00 10.000.00 240,000.00

6.	นางนภาวรรณ		นพรัตนราภรณ์ 80,000.00 - 96,000.00 7,500.00 183,500.00

7.	นางสุวรรณี		ค�ามั่น 64,000.00 90,000.00 96,000.00 - 250,000.00

8.	นายก�าจร		ตติยกวี 88,000.00 - 96,000.00 - 184,000.00

9.	นายดุสิต		เขมะศักดิ์ชัย 64,000.00 50,000.00 96,000.00 - 210,000.00

10.	นายสุภกร		บัวสาย 								- - 9,599.96 - 9,599.96

11.นางกรรณิการ	์	วงศ์ทองศิริ 96,000.00 90,000.00 96,000.00 - 282,000.00

รวม 752,000.00 386,000.00 965,599.96 27,311.83 2,130,911.79

ตารางสรุปเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและโบนัส ของกรรมการ (รายบุคคล) ในปีบัญชี 2560
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กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถคณะกรรมการ อพวช.

1. การประเมินตนเอง

	 คณะกรรมการ	 อพวช.	 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจเป็นประจ�าทุกปี	ส�าหรับปี	2560		คณะกรรมการ	อพวช.	ได้มีการพิจารณาทบทวนแบบประเมินและ
ประเมินตนเองเช่นปีที่ผ่านมา	โดยใช้แบบประเมินรวม	2	แบบ	เช่นปีที่ผ่านมา	ประกอบด้วย

		 1)	แบบประเมินกรรมการ	(รายบุคคล)

	 2)	แบประเมินคณะกรรมการ	(ทั้งคณะ)

	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของกรรมการรายบุคคลมีระดับผลคะแนนรวมเฉล่ียร้อยละ	89.34	 ซึ่งถือว่า																	
มีประสิทธิภาพดี	 สูงกว่าปีที่ผ่านมา	ส่วนผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ	มีผลคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ	
95.81	 สูงกว่าปีท่ีผ่านมาเล็กน้อย	 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพดีเย่ียมเช่นปีท่ีผ่านมา	ทั้งน้ี	 คณะกรรมการ	 อพวช.																							
ได้รับทราบผลการประเมินและร่วมกันพิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะ
กรรมการในหัวข้อที่มีคะแนนต�่าสุด	เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไป

2. การพัฒนาความรู้ความสามารถ

	 ในปีงบประมาณ	2560	คณะกรรมการ	 อพวช.	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา	
ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น	 โดยมีกิจกรรมที่
ส�าคัญ	ๆ	ดังนี้
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กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา จัดโดย กรรมการที่เข้าร่วม

1.		การศึกษาดูงานการบริหารจัดการและพัฒนา
โครงการและกิจกรรมด้านนิเวศและธรรมชาติวิทยา	
ณ	ประเทศสาธาณรัฐสิงคโปร์

	3	วัน อพวช. รศ.	สรนิต		ศิลธรรม	/	นางตติยา		ใจบุญ	/	
นางสาวเยาวนุช	วิยาภรณ์	/	นางสุวรรณี		ค�าม่ัน		/	
รศ.	นภาวรรณ	นพรัตนราภรณ์/
รศ.	ก�าจร		ตติยกวี	/	นายดุสิต		เขมะศักด์ิชัย	/
นางกรรณิการ์		วงศ์ทองศิริ

2.		อบรมหลักสูตร	DAP	(English)	 1	วัน Thai	Institute	of	
Directors	(IOD)

รศ.สรนิต		ศิลธรรม

3.		เยี่ยมชมและดูงานการจัดกิจกรรมมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ประจ�าป	ี
2560	ณ	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

1/2	วัน อพวช. รศ.	สรนิต		ศิลธรรม	/	รศ.	ก�าจร		ตติยกว	ี/
นายสมชาย	เทียมบุญประเสริฐ	/
นางตติยา		ใจบุญ	/นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์/
รศ.	นภาวรรณ	นพรัตนราภรณ์	/	นายดุสิต																					
เขมะศักดิ์ชัย	/	นางกรรณิการ์	วงศ์ทองศิริ

4.		ประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดท�าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	และแผน
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม	วท.	พ.ศ.	2560-2564	
กรุงเทพมหานคร

1	วัน กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นายสมชาย		เทียมบุญประเสริฐ

5.		เยี่ยมชมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมา
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น

4	วัน สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ

นายสมชาย		เทียมบุญประเสริฐ

6.	อบรมหลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน"	รุ่นที่	16	

18	วัน สถาบันพระปกเกล้า นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์
นางตติยา		ใจบุญ

7.	เยี่ยมชมงานคาราวานวิทยาศาสตร์	อพวช.	ภูมิภาค
ณ	โรงเรียนวัดกลางดง	จังหวัดนครราชสีมา

1	วัน อพวช. นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์

8.	ประชุมเชิงปฏิบัติการ	โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรธรณีวิทยา	และธรณี	ภิบัติภัย	
ส�าหรับเครือข่ายอนุรักษ์ธรณีวิทยา	จังหวัดสตูล

3	วัน กรมทรัพยากรธรณี นางตติยา		ใจบุญ

9.	ศึกษาดูงานทางวิชาการพลาสติกชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์ยาง	ณ	ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมันนี

7	วัน กระทรวงศึกษาธิการ รศ.	ดร.	นภาวรรณ		นพรัตนราภรณ์

10.	ศึกษาดูงานทางวิชาการ-วิจัย	ด้านความหลาก
หลายทางชีวภาพ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและ
ประเทศญี่ปุ่น

	7	วัน กระทรวงศึกษาธิการ รศ.	ดร.	นภาวรรณ		นพรัตนราภรณ์

11.	ศึกษาดูงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และพลาสติกชีวภาพ	ณ	ประเทศเบลเยี่ยม-
เนเธอร์แลนด์

8	วัน	 ส�านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	

(องค์การมหาชน)

รศ.	ดร.	นภาวรรณ		นพรัตนราภรณ์

12.	ร่วมกิจกรรม	Thai	Festival		ณ	ประเทศญี่ปุ่น		
และน�านักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับโลก	(ISEF	2017)	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

	13	วัน สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยฯ

รศ.	ดร.	นภาวรรณ		นพรัตนราภรณ์

13.	จัดกิจกรรมร่วมกับ	The	Art	Institute	of																	
Washington	และ	Around	the	World	Cultural	
Food	Festival		ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	10	วัน The	Art	Institute	of	
Washington

รศ.	ดร.	นภาวรรณ		นพรัตนราภรณ์
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กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา จัดโดย กรรมการที่เข้าร่วม

14.	อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง		การสร้างค่านิยมหลัก	
(Core	Value)	องค์กร

3	วัน อพวช. นางกรรณิการ์		วงศ์ทองศิริ

15.	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการจัดท�าแผนวิสาหกิจ	
อพวช.	ฉบับที	่๕	(พ.ศ.	2560	-	2564)

1	วัน อพวช. รศ.นพ.สรนิต		ศิลธรรม	/นางตติยา	ใจบุญ/
น.ส.เยาวนุช	วิยาภรณ์/นายดุสิต	เขมะศักด์ิชัย
รศ.ดร.นภาวรรณ		นพรัตนราภรณ์	/	
นางสุวรรณี	ค�าม่ัน	/	รศ.นพ.ก�าจร	ตติยกวี/	
นางกรรณิการ์		วงศ์ทองศิริ

การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 เพ่ือป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมใิห้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนขึน้ในองค์การ	ทัง้ระหว่างผูป้ฏิบัติงาน
กับองค์การ	 	และผู้ปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ	รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างองค์การกับ	
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอกองค์การ	คณะกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ			จงึให้ความเห็นชอบก�าหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ	 ได้แก่	 คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	 ลูกจ้างและอาสาสมัคร	ตามหลักการและ	
แนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ	มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	 	 เพื่อช่วยก�ากับดูแล	
ติดตาม	และสอบทานการปฏิบัติงาน	มีการก�าหนดมาตรการหรือบทลงโทษผู้กระท�าผิด	 	 เพื่อให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตาม
หลักการและแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัด		ซึ่งหลักการและแนวทางดังกล่าวได้ก�าหนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินงานขององค์การ	 	 รวมทั้งก�าหนดแบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ	อพวช.	ทั้งนี้									
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าองค์การจะพัฒนาระบบการบรหิารจดัการให้ทันสมยั	มคีณุธรรม	ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 เป็นทีน่่าเชือ่ถือ	
สอดคล้องตามแนวทางมาตรฐานสากล

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 จะท�าหน้าที่สอบทานและก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน																					
พร้อมสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การ	เสนอคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็น
ประจ�า	 ซึ่งในปีงบประมาณ	2560	 ไม่พบว่ามีปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวโยงกันที่อาจน�าไปสู่การ
ถ่ายเทผลประโยชน์ในการด�าเนินงานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นแต่ประการใด

ตารางสรุปการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ อพวช.
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ( Connected Transaction ) ประจ�าปีงบประมาณ 2560

คณะกรรมการ
นิติบุคคล

ที่มีความเกี่ยวข้อง
การถือครอง

หลักทรัพย์ (หุ้น)
ตำาแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร

1.	รศ.	ดร.	สรนิต		ศิลธรรม - - - 1

2.	นางนันทวรรณ		ชื่นศิริ - - - -

3.	นายสมชาย		เทียมบุญประเสริฐ - - - -

4.	นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์ - - 2 -

5.	นางตติยา		ใจบุญ - - - 1

6.	รศ.	นภาวรรณ		นพรัตนราภรณ์ - - - 1

7.	นางสุวรรณ	ี	ค�ามั่น - - - -

8.	รศ.	นพ.	ก�าจร		ตติยกวี - - - -

9.	นายดุสิต		เขมะศักดิ์ชัย - - 1 -

10.	นางกรรณิการ	์	วงศ์ทองศิริ - - - -
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ส่วนท่ี 3
ประวัติและการพัฒนาองค์กร
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 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	
เป็นรฐัวิสาหกิจสงักัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จดั
ตั้งขึ้นเมื่อวันที	่30	มกราคม	2538	ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2538	 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน	ดังนี้	

1.		 ด�าเนินการส ่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงาน																					
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อให้									
ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน

2.		 ด�าเนินการรวบรวมวัตถุ	จ�าแนกประเภทวัตถุ	จดัท�า	บนัทกึ
หลักฐานและสงวนรักษาผลงานสิ่ งประดิษฐ ์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา	
วิจัยความก้าวหน้าทางวิชาการ

3.		 ด�าเนินการส่งเสรมิการวจิยั	การให้บริการทางวิชาการ	และ
นทิรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน

4.		 จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมทั้ง
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.		 เป ็นศูนย ์รวมทางด้านข ้อมูลและวิชาการเก่ียวกับ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และให้บริการที่
เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน

6.		 ร่วมมอืกับองค์กรอืน่ทัง้ในและต่างประเทศ	เพือ่ประโยชน์
ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์

7.		 ด�าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นที่ เ ก่ียวเน่ืองกับกิจการ
พิพิธภัณฑ์

	 ปัจจุบัน	 อพวช.	 เปิดให้บริการเข้าชม	3	พิพิธภัณฑ	์										
ณ	ต�าบลคลองห้า	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี		ได้แก่	
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	 และ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ประวัติความเป็นมา
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พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชิน	ี เป็น
พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของ	 อพวช.	 เปิดให้บริการตั้งแต่ปี	 2543	 ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงนิทรรศการมาเป็นระยะ	ๆ	ปัจจุบันมีการจัดแสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมต่าง	ๆ	บนพื้นที่	12,000	ตารางเมตร	โดยเป็นนิทรรศการที่เน้นการ
สือ่ความหมายระหว่างผูเ้ข้าชมและนิทรรศการโดยให้ผูเ้ข้าชมมปีฏิสัมพันธ์
กับชุดนิทรรศการในรูปแบบที่สามารถค้นพบ	ทดลอง	และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่อท่ีมีความหลากหลาย	 ทั้งชิ้นงานวิทยาศาสตร์	 สื่อผสม															
แผ่นภาพประกอบค�าอธิบาย	และวัตถตุวัอย่างรปูแบบต่าง	ๆ 	สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย	ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย
2.	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน
3.	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
4.	วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	และพลังงาน
5.	ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร	์และเทคโนโลยี
6.	นิทรรศการไฟฟ้าไทย
7.	กิจกรรม	Enjoy	Maker	Space	
8.	โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์	(Science	Dome)	

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
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พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
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พิพิธภณัฑ์ธรรมชาตวิิทยา	หรอื	“อาคารธรรมชาตวิิทยา	
บุญส่ง	 เลขะกุล”	 เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่	2	ของ	อพวช.	
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงนิทรรศการ
ทางธรรมชาติวิทยาท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งแรกของ
ไทย	บนเน้ือที่กว่า	 1,100	ตารางเมตร	 โดยจัดแสดง
นิทรรศการเ ก่ียวกับประวัติทางธรรมชาติวิทยา																		
นับตั้งแต่การก�าเนิดโลก	 สิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยการ
วิวัฒนาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน	 จนถึงความ								
หลากหลายทางชีวภาพของไทย	อีกท้ังมีการจัดแสดง
ตวัอย่างสตัว์สตฟัฟ์	เขาสตัว์ท่ีค้นพบท้ังในประเทศไทย
และต่างประเทศ	เช่น	เนื้อสมัน	ละมั่ง	กวางป่า	วัวแดง	
กระทิง	ควายป่า	และแอนติโลป	ฯลฯ	ซึ่งได้รับการอุทิศ
จากทายาทของนายแพทย์บุญส่ง	 เลขะกุล	 เพื่อให้ใช้	
ในการจัดแสดงและเป็นสมบัติของชาติสืบไป

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
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พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
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พิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี	้มพ้ืีนทีจ่ดัแสดง
นิทรรศการรวมทั้งสิ้น	9,300	ตารางเมตร	โดยน�าเสนอ
เน้ือหาสาระในรปูแบบท่ีสนุกสนานผ่านสือ่หลากหลาย
รปูแบบ	ประกอบด้วยช้ินงานนิทรรศการท่ีสามารถเรยีนรู้
ได้ด้วยการสัมผัสทดลองด้วยตนเองกว่า	 50	 ช้ิน	 วัตถุ
ตวัอย่าง	อาท	ิอปุกรณ์และเครือ่งมอืทีม่นษุย์พัฒนาขึน้	
ใช้อ�านวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สารระหว่างกัน
ในแต่ละยุคสมัย	 ตลอดจนการน�าเสนอในรูปของ
ภาพยนตร์	 วีดีโอ	 ที่มีเน้ือหาสาระ	 อธิบายหลักการ
ท�างานของเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 ท่ีน่าสนใจ	 ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�าวันได้เป็นอย่างดี	นทิรรศการหลกัของพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย	 เทคโนโลยีการ
สือ่สารยุคก่อนประวัตศิาสตร์	เทคโนโลยสีือ่สารยุคใหม่	
เทคโนโลยีการค�านวณ	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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จัตุรัสวิทยาศาสตร์ 

อพวช.	 ได้ให้บริการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ใจกลางกรุงเทพมหานคร	ตั้งอยู	่ณ	บริเวณชั้น	4	และชั้น	5	ของ
อาคารจตัรุสัจามจรุ	ีถนนพระราม	4	“จัตรุสัวทิยาศาสตร์	อพวช.”	
น�าเสนอนิทรรศการ	 กิจกรรม	 และช้ินงานวิทยาศาสตร์แบบ	
Interactive	ทีผู่ช้มสามารถทดลอง	สมัผสั	เรียนรูด้้วยตนเอง	ซึง่

มีท้ังสวนสนุกวิทยาศาสตร์	 สนามเด็กเล่นเพ่ือกระตุ ้นการ
เรียนรู้ของเด็กวัย	3-8	ปี	กิจกรรม	Maker	Space	ห้องทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์	 การแสดงทางวิทยาศาสตร์	และนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด	(Dialogue	In	The	Dark)

จัตุรัสวิทยาศาสตร์
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จัตุรัสวิทยาศาสตร์ 

จัตุรัสวิทยาศาสตร์
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วิสัยทัศน ์ (Vision) 
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำาในอาเซียน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พันธกิจ (Mission)   
“ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ด้วยการ

1. พัฒนาและให้บริการนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และ      
ช่องทางการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ

2. ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา
3. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

4. พฒันาธรุกจิและระบบการบรหิารจดัการอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักจิการพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์

1. ประชาชนไทยในทกุวัย ในทกุพืน้ทีส่ามารถเข้าถงึการเรยีนรูท้ีจ่ะสร้างแรงบันดาลใจและ ความคดิ
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2. บรกิารแหล่งเรยีนรูต้ลอดชีวติด้านวทิยาศาสตร์ทีมี่คณุภาพ เชือ่ถอืได้ และมีมาตรฐานระดบัสากล
3. บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม (Value)

เป้าประสงค์ (corporate Goals)

Nature and Science 
Appreciation 

 รักวิทยาศาสตร์
และใส่ใจธรรมชาติ

Service Mind

มีใจบริการ

Manage 
Professionally

บริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพ
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ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ขยายบริการการเรียนรู้สู่

ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างสรรค์องค์ความรูแ้ละพฒันา

นวตักรรมการสือ่สารทางวทิยาศาสตร์           

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ 1 
สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา 
สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร์

กลยุทธ์ 2 
การพัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ 3 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
อาชีพวิทยาศาสตร ์ตามเป ้ าหมายการ             
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ

กลยุทธ์ 4 
เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่

กลยุทธ์ 5 
วิ จัยและพัฒนานวัตกรรม สื่ อสารทาง
วทิยาศาสตร์ เพือ่สร้างองค์ความรูเ้ช่ือมโยงกบั
โลกอาชีพในอนาคต และเตรยีมสงัคมให้พร้อม 
รับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมาย        
ทุกช่วงวัย

กลยุทธ์ 6 
ส่งเสรมิและพัฒนานักสือ่สารทางวทิยาศาสตร์
รุ่นใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ

กลยุทธ์ 7  
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนา
และสนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพในอนาคต
แบบครบวงจร

กลยุทธ์ 8 
จัดทำาแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ควบคู่กับการทบทวนอัตลักษณ์ของ อพวช.        
ให้ชัดเจน

กลยุทธ์ 9 
พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่

กลยุทธ์ 10
ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหาร
งานและการกำากับที่ดีภายในองค์กร

กลยุทธ์ 11 
แสวงหาความร่วมมือเพือ่สนับสนนุการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จำาเป ็นจากหน่วยงาน
ภายนอก
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โครงสร้างองค์กร

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

สำานักพัฒนาความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา

สำานักบริหาร

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำานักพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด

สำานัก
ยุทธศาสตร์และแผน

สำานักโครงการพิเศษ

กองนิทรรศการ 
วิทยาศาสตร์ 

กองนิทรรศการ 
วิทยาศาสตร์ 

กองการสื่อสาร
 วิทยาศาสตร์

กองกลาง

กองนิทรรศการ
 ธรรมชาติวิทยา

กองแผนงาน

กองประสาน
 งานโครงการ

กองบุคลากร กองการสถานที่

กองวิชาการ
วิทยาศาสตร์

กองคาราวาน
 วิทยาศาสตร์

กองการเงนิ
 และบญัชี

กองวิชาการ
ธรรมชาติวิทยา

กองติดตามและ
 ประเมินผล

กองพัฒนาและ
 ผลตินิทรรศการ

กองวัสดุอุเทศ
 วิทยาศาสตร์

กองพัฒนา
 กิจกรรม

กองการพัสดุ

กองวัสดุอุเทศ
 ธรรมชาติวิทยา

โครงการจัตุรัส
 วิทยาศาสตร์

กองนิทรรศการ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวชิาการ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวสัดอุุเทศ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองการตลาด
 และบริการ

กองพัฒนา
 ธุรกจิและระดมทนุ กองประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ
อพวช.

ผู้อำานวยการ อพวช.

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองผู้อำานวยการ 
อพวช.

รองผู้อำานวยการ 
อพวช.

รองผู้อำานวยการ 
อพวช.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร
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อัตราก�าลัง
	 ในปีงบประมาณ	2560	อพวช.	มีพนกังานทั้งสิ้น	146	
อัตรา	 ซึ่งนับเป็นอัตราก�าลังท่ีค่อนข้างจ�ากัด	 ไม่สอดรับกับ
ภารกิจ	บทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของ	อพวช.	ทีมุ่ง่มัน่
เสริมสร้างความรู ้	 ความเข้าใจและความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์	ไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ	ดังนั้น	อพวช.	จึงได้

จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้บรรลุตามเป้า
หมายที่วางไว้	 โดยการจัดจ้างลูกจ้างรายปีและรับสมัครอาสา
สมคัรจากมหาวิทยาลยัต่างๆ	ซ่ึงจะช่วยเสรมิสร้างประสบการณ์
ในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาด้วย	 โดย	อพวช.	 ได้จัดหา
อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานประมาณ	170	คน	

พนักงาน 146 คน

46%
54%

ลูกจ�าง 123 คน

ระดับปร�ญญาเอก 10 คน

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

ระดับปร�ญญาโท 57 คน

52%

2%
7%

39%

ผู�บร�หารระดับสูง 7 ตำแหน�ง

กลุ�มว�ชาการ 75 ตำแหน�ง

กลุ�มสนับสนุน 64 ตำแหน�ง

44%

5%

51%

ต่ำกว�า 30 ป� 15 คน

41-50 ป� 58 คน มากกว�า 50 ป� 17 คน

31-40 ป� 56 คน

40%

12% 10%

38%

จ�านวนอตัราก�าลังจ�าแนกตามประเภทบุคลากร จ�านวนพนกังานจ�าแนกตามกลุ่มต�าแหน่ง

จ�านวนพนกังานจ�าแนกตามระดบัการศึกษา จ�านวนพนกังานจ�าแนกตามอายุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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การพฒันาทรพัยากรบุคคล
	 ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการ										
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร	ให้บรรลุเป้าหมาย	ศักยภาพของ
บุคลากรจึงเป็นตัวบ่งชี้ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ
องค์กร	บุคลากรท่ีมคีวามรู	้ความสามารถ	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ย่อมน�าพาองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว้	 ดังน้ัน	การพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ	 จึงเป็นปัจจัยส�าคัญย่ิงของการพัฒนาองค์กร														
อย่างยั่งยืน

	 อพวช.	ได้ด�าเนนิการพัฒนาทรพัยากรบคุคลโดยการ
ส�ารวจและวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการพัฒนา	โดยได้จัดการ
ฝึกอบรมรวม	14	หลักสูตร	ตลอดจนได้ส่งพนักงานเข้ารบัการ
อบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก	 และเข้าร่วมการสัมมนา
ต่าง	ๆ	นอกจากนี้	อพวช.	ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก
ต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร	อพวช.	 จ�านวน	
5	ครั้ง	ดังนี้

	 1.	 	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 สะเต็มศึกษา	
หลักสูตร	EiE	:	Engineering	is	Elementary	for	out	of	School	
Program	ให้กบัเยาวชนเพ่ือปลกูฝังให้เกิดการเรยีนรูแ้ละเข้าใจ
ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมถึงการฝึกทักษะและฝึก
ปฏิบัติแบบบู รณาการองค ์ความรู ้ ทาง วิทยาศาสตร ์	
คณติศาสตร์	และวิศวกรรม	หรือสะเตม็ศกึษา	โดยวทิยากรจาก	
Museum	of	Science,	Boston		

	 2.	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 	 Science	 and	
Governance	of	Solar	Radiation	Management	ร่วมกบัองค์กร	

Stockholm	 Environment	 Institute	 –	 Asia	 และ	 Solar																						
Radiation	Management	Governance	 Initiative	 (SRGMI)	
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เพือ่สร้างความรู	้ความเข้าใจในเบ้ืองต้น
ของการจัดการรังสีสุริยะ	 (Solar	 Radiation	Management,	
SRMI)	 ซึ่งเป็นข้อเสนอท้ังในเชิงทฤษฎีและอยู่ระหว่างการถก
เถียงถึงความเกี่ยวข้องการเกิดสภาวะโลกร้อน

	 3.	 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 การเพิ่มขีด
ความสามารถในการออกแบบและพัฒนานิทรรศการ	อพวช.	
เพือ่เพ่ิมขดีความสามารถในการผลตินทิรรศการ	ให้ตอบสนอง
ความต้องการของพิพิธภณัฑ์ต่างๆ	โดย	Dr.	Stuart	Kohlhagen	
จาก	Questacon	

4.	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การส่ือสารวิทยาศาสตร์											
(Science	Communication)	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างาน
ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน	 อพวช.	 โดย											
Dr.	Emily	Grossman	

5.	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การศึกษาด้านอวกาศและ
เทคโนโลยีอวกาศ	(Space	Education	for	Educators)	เพื่อให้
เจ้าหน้าทีแ่ละผูป้ฏบิติังานได้รบัความรูแ้ละเป็นเวทีในการแลก
เปลีย่นความคิดเห็นกับผู้เชีย่วชาญความรูร้ะดับนานาชาต	ิโดย
วทิยากรจาก	Japan	Aerospace	Exploration	Agency	(JAXA)	
จากประเทศญ่ีปุ่น	 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีและส�ารวจอวกาศเป็นวิทยากร
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ส่วนท่ี 4 
ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ 2560
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โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

	 โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	มุง่สร้างความเข้าใจ
ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์	 และสังคมวัฒนธรรม	 ผ่านมุมมอง															
เชิงนิเวศวิทยา	 ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้มุมมองเชิงนิเวศอย่าง
เป็นองค์รวมว่า	โลก	สิ่งมีชีวิต	และมนุษย์มีจุดก�าเนิดเกี่ยวข้อง
กันอย่างไร	 สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง	 ๆ	 ของโลกสัมพันธ	์																
กนัอย่างไร	ท�าความเข้าใจในหลกัคดิและกระบวนการทรงงาน
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ	ท่ีทรง
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 โดยทรงน�าความเข้าใจใน											
ภมูสิงัคม	มาศกึษา	ทดลอง	แก้ปัญหาและพระราชทานแนวทาง
การพัฒนา	ดิน	น�้า	และผืนป่าอย่างยั่งยืนแก่พสกนิกรชาวไทย	
จนปรากฏเป็นปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม่	
เนื่องจากพระองค์ทรงมีระบบการคิดเชิงนิเวศ	 การคิดแบบ													
องค์รวม	บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และภูมิสังคม	หากเรา
ตามรอยวิธีการเรียนรู้	 และวิธีการคิดเชิงนิเวศ	 ก็จะมองเห็น
ต้นตอปัญหา	และสังเคราะห์แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม	ยั่งยืน	
สอดคล้องกับวิถีของธรรมชาติได้โดยมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที	่9	ทรงเป็นต้นแบบ

	 ในรอบปีงบประมาณ	2560	ได้ด�าเนินงานก่อสร้าง
อาคารและชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า														
โดยสรุปได้ดังนี้										

1. งานก่อสร้างอาคาร 

	 การก่อสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์พระรามเก้า	เริม่ด�าเนนิการ
ก่อสร้างตัง้แต่เดอืน	พฤศจกิายน	2558		ในปีงบประมาณ	2560	
ได้ด�าเนินการก่อสร้างอาคารโดยมคีวามก้าวหน้าร้อยละ	72.56	
ของแผนงาน

2. งานก่อสร้างชิ้นงาน

	 การก่อสร้างนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า																	
เริ่มด�าเนินการก่อสร้างต้ังแต่เดือน	 สิงหาคม	 2558	 ในป	ี																															
งบประมาณ	2560	มคีวามก้าวหน้าของการก่อสร้างนิทรรศการ
ร้อยละ	64.88	ของแผนงาน
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	 โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต	 (FUTURIUM)		
เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรมของไทย	
และของโลก	ทีเ่หมาะสมกับผูเ้ข้าชมทุกเพศ	ทกุระดบัการศกึษา	
และทุกระดับอายุ	 เป ็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู ้ด ้าน
วิทยาศาสตร์	ประสบการณ์ด้านการวจิยัพัฒนาเทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์	 นวัตกรรม	 กับบุคลากร	 นักวิจัย	 ผู้ประกอบการ			
หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน		เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริม	
กระตุ้น	สร้างแรงบันดาลใจ	สร้างจิตวิทยาศาสตร์	 ให้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 น�าไปสู่การ	 ประยุกต์	
สร้างสรรค์นวัตกรรม	 หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่	 ๆ	 ให้กับประเทศ														
เป็นแหล่งให้ความรู	้ความเข้าใจ	และประสบการณ์แก่เยาวชน	
เกี่ยวกับอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	
เพื่อค้นพบตัวเอง	และพิจารณาถึงการเลือกศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น	 อีกท้ังยังเป็นสถานที่ส�าหรับการแสดงผลงาน	 วิจัย-
พัฒนา	ต้นแบบของนวัตกรรมต่าง	ๆ	 เพื่อให้ภาคเอกชนหรือ
ภาครฐั	น�าไปประยุกต์ใช้	พฒันาต่อยอด	หรอืน�าสูก่ารประกอบ
การเชิงธุรกิจต่อไป	 จนก่อให้เกิดธุรกิจใหม่	 ผู้ประกอบการ														

รายใหม่	สร้างมลูค่าเพ่ิม	ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	สงัคม	
การพาณชิย์	เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและการแก้ไข
ปัญหาให้กับประเทศไทยในอนาคต	

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560

	 อพวช.	 ได้ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน	 และ													
ร่างเอกสารประกวดราคา	 เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์	 รวม																				
2	ครั้ง	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	และ	วันที	่11	สิงหาคม	2560	

	 อพวช.	 ได้เสนอโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต
นี้	เข้าร่วมในข้อตกลงคุณธรรม	(Integrity	Pact)	เพื่อแสดงถึง																										
ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานในทกุขัน้ตอน	ซึง่องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น	 ได้ส่งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่การ
ทบทวนร่าง	 TOR	 เพ่ือออกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน	
และด�าเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยสอดคล้อง
ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ	 ตามพระราชบัญญัติการ													
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560

โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 
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กิจกรรมสำาคัญประจำาปี

	 มหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิประจ�าปี	
2560	 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 ภายใต้
แนวคิด	 “จุดประกายความคิด	พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร	์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี	 สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”	 เพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 “พระบิดา
แห่งวทิยาศาสตรไ์ทย”	และ	พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”	 และ														
“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”	 อีกทั้ง	 ในปีน้ียังมีแนวคิดเพ่ือ
สื่อสารถึงความส�าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง															
เป้าหมายการพฒันาประเทศเข้าสู	่Thailand	4.0	และเป้าหมาย
การพฒันาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาต	ิSustainable	
Development	Goals	(SDGs)	และเพื่อร่วมฉลองวาระส�าคัญ
ทางวิทยาศาสตร ์ ในโอกาสที่ องค ์การสหประชาชาต	ิ																												
(UNESCO)	มีมติให้ปี	 2560	 เป็น	 “ปีสากลแห่งการท่องเที่ยว
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	หรือ	“2017	International	Year	of	
Sustainable	Tourism	for	Development”	ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
สนับสนุนเป้าหมายของ	SDGs	

	 การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
แห่งชาติ	 เป็นการผนึกก�าลังร่วมกันของ	 10	กระทรวง	 ได้แก่	
กระทรวงกลาโหม	 กระทรวงพลังงาน	 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ	์กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงศึกษาธิการ	
กระทรวงคมนาคม	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
และหน่วยงานในสงักัดส�านักนายกรฐัมนตร	ีรวม	16	หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน	 และหน่วยงานต่างประเทศอีกถึง																
7	ประเทศ	ได้แก่	ญีปุ่น่	(9	หน่วยงาน)	สหรัฐอเมรกิา	(2	หน่วยงาน)	
สหราชอาณาจักร	 เยอรมัน	ฝรั่งเศส	 เกาหลีใต	้และฟิลิปปินส์	
เพื่อมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ
นวัตกรรม	 ผ ่านนิทรรศการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย																								
เพื่อเยาวชนไทยจะได้เรียนรู้ทุกประสาทสัมผัสในมิติใหม	่ด้วย
เทคโนโลยีท่ีน�าสมัย	 สร้างความต่ืนเต้น	 สร้างแรงบันดาลใจ	
สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์	 โดยมีรูปแบบของการ																			
จัดกิจกรรมในงานคล้ายกับเทศกาลวิทยาศาสตร์	 (Science																		
Festival)	ในหลายประเทศ	ซึ่งประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรปูแบบทันสมยัท่ีเปิดโอกาส
ให้ผูเ้ข้าชมมส่ีวนร่วม	(Interactive	Exhibition)	ในการเรยีนรู้

	 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ
ประจ�าปี	2560	จัดขึ้นระหว่างวันที	่17	-	27	สิงหาคม	2560	ณ	
ฮอลล์	 2-8	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 ผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะ
เวลา	11	วัน		มีจ�านวนมากถึง	1.1	ล้านคน

งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 2560” 
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กิจกรรมสำาคัญประจำาปี
	 งานถนนสายวิทยาศาสตร์	จดัข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ปี	
2560	นีเ้ป็นปีที	่11	จัดข้ึนระหว่างวนัท่ี	12	–	14	มกราคม	2560	
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาก�าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ซ่ึงมีความส�าคัญเป็น
อย่างมากต่อการน�าประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์	 4.0	 โดยเฉพาะ
การพัฒนาศกัยภาพตัง้แต่ในวัยเยาว์	ผ่านการฝึกฝนวธีิคิดแบบ
วิทยาศาสตร์	ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการสร้างสงัคมแห่งความรูแ้ละ
สงัคมทีม่เีหตมุผีล	พร้อมกบัการสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดการ
ใฝ่เรยีนใฝ่รู	้และสามารถน�าความรูท้างวทิยาศาสตร์ไปบรูณาการ
กับศาสตร์อื่น	 ๆ	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมฐาน
นวัตกรรม	 ซ่ึงนับเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สงัคมไทยสูค่วามมัน่คง	ม่ังคัง่	และยัง่ยืน	อนัเป็นเป้าหมายของ
ไทยแลนด์	4.0	

	 โดยในปีนี้ได้ก�าหนดแนวคิดหลักของการจัดงาน													
ในหวัข้อ	“นักวิทย์น้อย	ตามรอยพ่อ	สานต่อทีพ่่อท�า”	ซึง่เป็นการ
น ้อมน�าหลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจของ																				
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	โดยเฉพาะ

การท่ีทรงน�ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาค้นหาค�าตอบ
และแก้ปัญหา	 ก่อให้เกิดโครงการในพระราชด�าริ	 ตลอดจน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง	ๆ 	มากมาย	ซึง่ได้รบัความร่วมมอื
จาก	17	หน่วยงาน	ในสังกัด	3	กระทรวง	ที่ตั้งอยู่บนถนนโยธี	
และถนนพระรามที่	6		ได้แก	่กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 ร ่วมกันจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองการประกวดแข่งขัน	 เล่นเกมส	์		
การแสดงทางวิทยาศาสตร	์ รวมทั้ง	การให้ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับการบรกิารต่าง	ๆ 	ของทุก	ๆ 	หน่วยงาน	โดยจะจดัแสดง
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ไว้	ณ	บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย	์
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	รชักาลที	่4	และบรเิวณ
ถนนโดยรอบอาคารปฏิบัติการมาตรวิทยา	กรมวิทยาศาสตร์
บริการ	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 กรมทรัพยากรธรณี	 รวมท้ัง	
ภายในอาคารพระจอมเกล้า	กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	ในรปูแบบ
ของสถานีการทดลอง	 รวม	100	 กิจกรรมจาก	29	สถานี	 มีผู	้									
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า	34,347	คน

ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560
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	 คาราวานวิทยาศาสตร์	อพวช.	ถอืเป็นอกีหนึง่กิจกรรม
ส�าคัญที่สามารถตอบโจทย์การสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับสังคมได้อย่างดีย่ิง	 เนื่องด้วยเป็นกิจกรรม												
ที่เข้าถึงเยาวชนได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	 โดยเริ่มจาก																
จุดประกายความสนใจ	และสร้างแรงบันดาลใจ	ผ่านการจัด
แสดงนิทรรศการและกิจกรรมขนาดใหญ่	 ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถ่ินประจ�าจังหวัดในการใช้พ้ืนท่ี										
จัดแสดง	 แม้แต่ในถิ่นทุรกันดาร	 อพวช.	 ได้เพิ่มสายการจัด
คาราวานวิทยาศาสตร์	 เป็นรถขนาดเล็กที่มีนิทรรศการและ
กิจกรรมเพ่ือสะดวกในการขนย้ายชิ้นงานไปจัดแสดง	 เพื่อให้
เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู ้เพ่ิมพูนประสบการณ์แปลกใหม	่
พร้อมทัง้ได้ค้นหาค�าตอบจากนทิรรศการด้วยตนเอง	ควบคู่กบั
การเล่นอย่างสนุกสนาน	 เพ่ือน�าไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับ
ที่สูงขึ้น	 และยิ่งไปกว่านั้นอาจจะน�าไปสู่การพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีนและวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป	

	 ในปีงบประมาณ	2560	นี	้อพวช.	ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ประกอบด้วย	 ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 ส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 และ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 รวมทั้ง
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน	 อาทิ	 ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 กลุ่มบริษัท										
ดาว	ประเทศไทย	สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์	
และบรษิทั	เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลติ	จ�ากัด	ร่วมจัด
แสดงนิทรรศการในจังหวัดต่าง	ๆ	ทั่วประเทศกว่า	24	จังหวัด	
ได้แก่	 โรงเรียนเลยพิทยาคม	 จังหวัดเลย	 โรงเรียนหนองบัว
พิทยาคาร	 จังหวัดหนองบัวล�าภู 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	จงัหวัดมหาสารคาม	มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุนิทร์	
จังหวัดสุรินทร์	 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม	 จังหวัดสุโขทัย	
มหา วิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ รี 	 จั งห วัดกาญจนบุร	ี
มหาวทิยาลยัพะเยา	จังหวดัพะเยา	มหาวิทยาลยัแม่โจ้	จงัหวดั
เชียงใหม่	 จังหวัดสระแก้ว	 โรงเรียนสระแก้ว	 จังหวัดล�าปาง													
โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง	จังหวัดจันทบุรี	 มหาวิทยาลัยบูรพา	
วิทยาเขตจนัทบรุ	ีจงัหวัดระนอง	โรงเรยีนพิชยัรตันาคาร	จงัหวัด
นครศรธีรรมราช	มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช	โรงเรยีน
ศรีสะเกษวิทยาลัย	 จังหวัดศรีสะเกษ	 โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร	 จังหวัดหนองคาย	 โรงเรียนชุมแพศึกษา	 จังหวัด
ขอนแก่น	 โรงเรียนพิริยาลัย	 จังหวัดแพร่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร	
จังหวัดก�าแพงเพชร	 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์	 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนตะก่ัวป่าเสนานุกูล	จังหวัดพังงา	 โรงเรียนวิเชียรมาตุ	
จังหวัดตรัง	เซ็นทรัลพลาซ่า	จังหวัดระยอง	

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.



รายงานประจำาปี 2560

องค์การพิพิธภ ัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห ่งชาต ิ 
 

47รายงานประจำาปี 2560

	 อพวช.	 ร่วมกับ	กองทัพอากาศ	ซึ่งให้การสนับสนุน
พ้ืนทีส่นามบนิเลก็ทุง่สกัีนในการจดัการแข่งขัน	บรษิทั	ทรวิูชัน่ส์	
กรุป๊	จ�ากัด	สนบัสนนุการประชาสมัพันธ์การจดัการแข่งขนั	และ
มหาวทิยาลยัในภมูภิาคเป็นเจ้าภาพหลกัในการจดัการแข่งขนั
รอบคดัเลอืกระดบัภมูภิาค	ได้แก่	มหาวทิยาลยับรูพา	วทิยาเขต
จันทบุรี	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จังหวัดเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัย
นเรศวร	 จังหวัดพิษณุโลก	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
มหาวิทยาลยัขอนแก่น	มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์	วทิยาเขต
สรุาษฏร์ธาน	ีและมหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา		มเียาวชนสนใจ

เข้าร่วมแข่งขันเป็นจ�านวน	 1,334	 ทีม	 โดยมีเยาวชนจาก																			
ทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ	 จ�านวน															
320	 ทีม	 และเข้าสู ่รอบชิงชนะเลิศ	 40	 ทีม	 ผลปรากฎว่า																						
ทีม	 “แม่นแค่ไหน	 ไปดูกัน”	 จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	ชนะเลิศประเภทแม่นย�าระดับมัธยมศึกษา	
โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับตัวแทน
เยาวชนอกีกว่า	11	ประเทศ	ในระดับภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิค	กบั
การแข่งขันจรวดขวดน�้านานาชาติประเทศอินเดีย	 “APRSAF	
Water	Rocket	Event”	ต่อไป

 การแข่งขันจรวดขวดน�า้ระดับประเทศ ครั้งที่ 15
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	 มลูนธิิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ร่วมกบั	กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดย	อพวช.และส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	บรษิทั	นานมบีุค๊ส์	
จ�ากัด	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 (มศว.)	 และกลุ่มบริษัท	 บี.กริม	 จัดงาน	
“เทศกาลวนันกัวิทยาศาสตร์น้อย	ประเทศไทย	ประจ�าปี	2560”	
ภายใต้หัวข้อ	 “บ้านแห่งอนาคต”	 เน้นการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กปฐมวัย	 (อาย	ุ3	–	6	ปี)	 ได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์		
ฝึกการสังเกต	 คิดวิเคราะห์	 พร้อมตั้งค�าถามและหาค�าตอบ												

ด ้วยตนเองอย ่างสนุกสนาน	 ผ ่านกิจกรรมการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์	 พร้อมจัดกิจกรรมเปิดเทศกาลฯ	 ทั่วประเทศ	
ระหว่างวันที	่23	พฤษภาคม	–	31	สิงหาคม	2560	

	 ในส่วนของภาคกลางได้จัดกิจกรรมขึ้น	ณ	 จัตุรัส
วิทยาศาสตร์	อพวช.	เด็ก	ๆ 	ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เรยีนรูพ้ื้นฐานใน
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีห่ลากหลายส�าหรบัเดก็ปฐมวัย	 ให้เกดิ
ประสบการณ์และสร้างจนิตนาการทีไ่ร้ขอบเขต	และจะเป็นแรง
กระตุ้นให้เด็กเกดิแรงบนัดาลใจในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ต่อไป
ในอนาคต

งาน “เทศกาลวันนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ�าปี 2560” ภายใต้หวัข้อ “บ้านแห่งอนาคต”
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	 อพวช.	ร่วมกบั	สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน	จัดข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง	 เป็นปีที่	
3	 เพื่อให้เป็นเวทีการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับ
ภูมิภาค	ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่	23	–	27	กรกฎาคม	2560	โดย															
ในปีนี้มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	–	6	หรือเทียบเท่า	
จาก	7	ประเทศ	ประกอบด้วย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	สิงคโปร์	
ฟิลปิปินส์	เวยีดนาม	ลาว	และไทย		มาน�าเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์	รวม	96	คน	ทัง้หมด	35	โครงงาน	โดยการประกวด
จะแบ่งออกเป็น	 3	 สาขา	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์กายภาพ	
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

	 อพวช.	 ร่วมกับสมาคมเครือ่งบนิกระดาษพับ	จดัการ
แข่งขนัเครือ่งบนิกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย	ครัง้ที	่14	รอบ

คัดเลอืก	 ต้ังแต่เดอืนกรกฎาคม	–	 สิงหาคม	2560	 โดยจัดการ
แข่งขันตระเวนไปตามภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ท่ัวประเทศ	 เพ่ือเฟ้นหา											
คนเก่งทีส่ามารถพับเครือ่งบนิกระดาษพับและร่อนได้นานท่ีสดุ	

	 ผลปรากฏว่าแชมป์รุ ่นอายุไม่เกิน	 12	 ปี	 ได้แก	่																
ด.ช.สรรพญา	แก่นนาค	โรงเรยีนวัดคลองขนุศร	ีจงัหวัดนนทบรุี	
สามารถประดิษฐ์เครือ่งบนิกระดาษพับท่ีสามารถร่อนได้นานถึง	
15.51	วินาที	ส่วนนายเชิด	 กิมสร้อย	จากโรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม	จังหวัดตราด	คว้าที่	 1	 ในรุ่นบุคคลทั่วไป	 สามารถ
ประดษิฐ์เครือ่งบนิกระดาษพับร่อนได้นานถึง	16.52	วนิาที	โดย
ผูช้นะท้ังสองรุน่จะได้เข้าชงิชยัการแข่งขนัเครือ่งบนิกระดาษพับ
ชงิแชมป์โลกทีป่ระเทศญ่ีปุน่ต่อไป

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14
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	 อพวช.	ร่วมกับ	มลูนิธิ	Behring	Global	Educational	
Foundation	(BGEF)	จัดการประกวดโครงงาน	Global	Natural	
History	Day	2017–	Thailand	 final	ภายใต้หัวข้อ	Scale	 of	
Nature	:	From	Micro	to	Macro	เพื่อมุ่งหวังปลูกฝังเยาวชนให้
เกดิความตระหนักเหน็คณุค่าของธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ได้
จัดการประกวดระหว่างวันที่	8	-10	มิถุนายน	2560	ณ	อพวช.	
คลองห้า	ปทมุธานี	ซ่ึงทีมทีม่ผีลงานโดดเด่นจ�านวน	8	ทมีจะได้
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดชิงชัยกับเยาวชนจาก	
10	ประเทศ	ได้แก	่ประเทศไทย	ลาว	กัมพูชา	พม่า	เวียดนาม	
มาเลเซยี	แอฟรกิาใต้	แทนซาเนยี	สหรฐัอเมรกิา	และจนี	ระหว่าง
วันท่ี		19	-	25		กรกฎาคม	2559	ณ		เมอืงฉงซิง่	ประเทศจนี

	 ผลปรากฏว่าตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง	 8	ทีม	สร้างชื่อ	
คว้า	3	เหรียญทอง	4	เหรียญเงิน	และ	1	เหรียญทองแดง	จาก
การประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยาบนเวที	 Global														
Natural	History	Day	 2017	 ซ่ึงมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันถึง																
220	คน	

การประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017– Thailand final 
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	 อพวช.	 ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย	(Thai	PBS)				จัดโครงการประกวด
ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์	ปีที่	 2	 “Short	Science	Film	#2”		
ในหวัข้อ	“เทคโนโลยีชวีภาพเปลีย่นโลก”	โดยก�าหนดรางวัลเป็น	
3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับมัธยมศึกษา	 ระดับอุดมศึกษา	 และ
ประชาชนทั่วไป	

	 ส�าหรับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเย่ียม	
ในระดับมัธยมศึกษา	ได้แก่ทีม	Creative	Media	@L.A.W	ใน
เรื่อง	 “Destination”	 จากโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา	 รางวัล

ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมในระดับอุดมศึกษา															
ได้แก่ทีม	 I2R	 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 วิทยาเขต
จกัรพงษ์ภูวนารถ	กับผลงานท่ีชือ่ว่า	“Lost	Planet”	และประเภท
ประชาชนท่ัวไป	ได้แก่ทมี	Ident	Film	กับ	ผลงานเร่ือง	“FEB-29”	
โดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด	15	ทีม	จากผลงานกว่า	62	
ทีม	ซึ่งผลงานทั้ง	15	เรื่องที่เข้ารอบ	ได้ถูกน�ามาฉายให้ชมกันที่	
Central	World	ในโรงภาพยนตร	์SF	World	Cinema	ในวันที่	
30	พฤศจิกายน	2560

โครงการประกวดภาพยนตร์ส้ันวิทยาศาสตร์ ปีที ่2
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	 อพวช.	ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้จัดกิจกรรมค่าย	 “Thai	 Science	
Camp	 ครั้งท่ี	 9”	 ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา																					
ตอนปลาย	ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	ระหว่างวนัที่													
9	-	13	มนีาคม	2560	โดยในปีนีม้เียาวชนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	4-5	จากทั่วประเทศโดยผ่านการคัดเลือกจ�านวน	150	คน	
มาร่วมกจิกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์	โดยเน้นเยาวชนได้ใกล้ชดิ

กับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาตแิละนักวิทยาศาสตร์ชัน้น�า
ของประเทศไทย	พร้อมฝึกทักษะการส่ือสารด้านวิทยาศาสตร	์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์	
นอกจากน้ีเยาวชนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมยังมโีอกาสถูกคดัเลอืกเพ่ือ
เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร ่วมโครงการ	 Asian																				
Science	Camp	2017	ในเดือนสิงหาคม	ณ	ประเทศมาเลเซีย	
ต่อไป

“Thai Science Camp ครัง้ที ่9” 
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	 อพวช.	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	(สสวท.)		สถาบันเกอเธ	่	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
ศึกษาทุกศูนย์ทั่วประเทศ	 ร่วมจัดเทศกาลฉายภาพยนต์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู	้ครั้งที่	 12	ในหัวข้อ	 “วัสดุศาสตร์”	
โดยคัดเลือกผลงานภาพยนตร์รวมท้ังสิ้น	 181	 เรื่อง	 จาก	 46	
ประเทศ	 โดยเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จัดฉายระหว่าง
วันที่	3	พฤศจิกายน	-	16	ธันวาคม	2559

	 นอกจากนี	้ อพวช.	ยังมีกิจกรรมเสริมวิทยาศาสตร์ที่
น�าความรู้ด้านวัสดุศาสตร์	 มาให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เพ่ิมเติม	
ได้แก่	 กิจกรรมโอริกามิ	 ที่น�ากระดาษซึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งท่ี
ผ ่านกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์มาท�าประโยชน	์																					
ได้มากมาย	 กิจกรรมคอปเตอร์กระดาษ	ที่เรียนรู้หลักการของ												
แรงต้านอากาศ	คลปิกิจกรรมจากการทดลองทาง	วทิยาศาสตร์

ของคุณ	 Joach im	 Hecker 	 ผู ้ แต ่ งหนั ง สือบ ้ านนัก																																				
วิทยาศาสตร์น้อย	 จากประเทศเยอรมัน	 นิทรรศการวัสดุ																							
สุดประหลาด	(Strange	Matter)	นิทรรศการเคลื่อนที	่จากศูนย์
วิทยาศาสตร์ออนตาริโอ	(Ontario	Science	Centre)	ประเทศ
แคนาดา	ซึ่งต้ังอยู่บริเวณชั้น	 1	 ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร	์
อพวช.คลองห้า	ปทุมธานี	ที่ผู้ชมจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
สรรพส่ิง	และสนุกไปในโลกของวัสดุท่ีอยู่รอบ	ๆ	ตัว	ผ่านการ
ทดลองเล่น	ชิน้งานปฏิสมัพันธ์	(Interactive	exhibits)	และร่วม
กิจกรรมที่หลากหลาย	 อีกทั้งเรียนรู้การท�างานของนักวัสดุ
ศาสตร์	 ท่ีต้องท�างานเก่ียวกับส่วนที่เล็กจิ๋วของสสาร	 นั่นก็คือ	
โมเลกลุและอะตอม	เพือ่พัฒนาวัสดุต่าง	ๆ 	หรอืแม้แต่สร้างวัสดุ
ใหม่	ๆ	ที่มีความมหัศจรรย์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12
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	 ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 และโครงการ
สานใจไทยสู่ใจใต้	เป็นกิจกรรมที	่อพวช.	ร่วมกับ	มูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม	ตนิสลูานนท์	และกลุม่บรษิทั	ทรูวิชัน่	จ�ากัด	จดัขึน้
ส�าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและอาชวีะศกึษา	
และนกัเรยีนในกลุม่โรงเรยีนสอนศาสนาจาก	5	จงัหวัดชายแดน
ภาคใต้	ในการท�ากิจกรรมร่วมกัน	ณ	อพวช.	เพื่อให้เยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์	จากกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู	้ค้นหา
ข้อมูล	สามารถตัดสินใจอย่างเป็นระบบ	บนพื้นฐานของข้อมูล

ที่ถูกต้อง	รวมทั้ง	การเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตให้กับ
เยาวชนซึ่งจ�าเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาให้เกิดการคิดอย่างมี
เหตผุลและน�าไปสูค่วามเข้าใจเรือ่งของวิทยาศาสตร์มากย่ิงขึน้	
นอกจากนั้น	ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ			สร้างความมั่นใจ	
ท�าให้เกิดความพร้อมทีจ่ะอยู่ร่วมกัน	ช่วยสร้างสรรค์และพฒันา
ชาติได้อย่างย่ังยืนและน�าไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคม	ในป	ี
2560	 น้ี	 	 ได้จัดกิจกรรมรวม	2	ครั้ง	มีเยาวชนและครูเข้าร่วม
กิจกรรมรวมทั้งสิ้น		674		คน

ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้
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	 อพวช.	ร่วมกับ	มลูนิธิ	Behring	Global	Educational	
Foundation	(BGEF)	จดัการประกวดโครงงาน	Global	Natural	
History	Day	2017	–	Thailand	Final	ขึ้นเพื่อเป็นเวทีส�าหรับ
เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านการผลิตสื่อ
และสามารถสื่อสารเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ																
ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์	สามารถวิเคราะห์และกลัน่กรององค์

ความรูร้อบตวัได้	และได้เรยีนรูอ้ย่างอสิระด้วยความเพลดิเพลนิ	
สนุกสนาน	 ส่งเสริมทัศนคติและความตระหนักในถึงความ
ส�าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในปี	 2560	มีนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	ครแูละผูส้งัเกตการณ์	จ�านวน	120	คน	
เข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 – Thailand Final
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	 อพวช.	ร่วมกบั	สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่	 3	 (The	 3rd	

ASEAN	Student	Science	Project	Competition,	ASPC	2017)	
เพื่อส ่ง เสริมให ้ เยาวชนได ้ใช ้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์	 สร้างสรรค์แนวคิดด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	
และนวัตกรรม	 ให้สามารถน�าไปบูรณาการแก้ไขปัญหาได้ใน

ชีวิตประจ�าวันหรือในภูมิภาคของตนเอง	 โดยมีนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกจากแต่ละประเทศใน
อาเซียน	น�าโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดจ�านวนรวม	
35	 โครงงาน	 และมีเยาวชนและครูจ�านวน	 95	 คน	 จาก	 7	
ประเทศ	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	 สปป.ลาว	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	
สิงคโปร์	เวียดนาม	และไทย	เข้าร่วมงาน

ค่ายประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซยีนครัง้ที ่3 
The 3rd ASEAN Student Science Project  Competition (ASPC 2017)



รายงานประจำาปี 2560

องค์การพิพิธภ ัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห ่งชาต ิ 
 

57รายงานประจำาปี 2560

	 อพวช.	ร่วมกับ	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต	ิ
และ	ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต	ิจัดค่ายวทิยาศาสตร์นวิเคลยีร์
อาเซียนปี	 2560	 เพ่ือเปิดโอกาสในการสร้างนักวิทยาศาสตร์
และนักวจิยัด้านเทคโนโลยีนิวเคลยีร์รุน่เยาว์ในภมูภิาคอาเซยีน	
โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนจ�านวน	30	คน	เข้าร่วม

ค่ายวทิยาศาสตร์นวิเคลียร์อาเซยีนประจ�าปี 2560



 
 National Science Museum

ANNUAL REPORT 2017 58

	 อพวช.	ร่วมกับ	มลูนธิิสร้างสรรค์นวัตกรรม	กลุ่ม	ปตท.	
และ	 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ์จดัค่ายการประกวดนวตักรรมสเีขียวประจ�าปี	2560	
เพื่อคัดเลือกเยาวชน	 เข้ารับทุนส�าหรับการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา																
มีผู้เช้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น	140	คน

ค่ายการประกวดนวตักรรมสีเขยีวประจ�าปี 2560 ( Youth Greenovation Awards 2017 )
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ค่ายวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน	 IT	Career	กิจกรรม
ส�าหรับเยาวชนอายุระหว่าง	13	–	15	ป	ี	จะน�าเสนออาชีพ
ท่ีหลากหลายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เช่น	Data	
Scientist	(นักวิเคราะห์ข้อมูล),	Programmer,	Animator/
นักออกแบบ,	วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์	และนักพัฒนา
หุ่นยนต์	 เยาวชนได้พบกับเจ้าของอาชีพ	และเรียนรู้การ
ท�างานของแต่ละอาชีพด้วยตวัเอง		มเียาวชนสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น	48	คน

ค่ายวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน	เพลินคิด	with	STEM	
Plus	 เป็นกิจกรรมในรูปแบบของ	 	 STEM	 	 Education																					
ตัง้โจทย์ให้แก้ปัญหาในรปูแบบทีต่่าง	ๆ 	เยาวชนต้องได้ใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยี	วิศวกรรมศาสตร์และ	
คณิตศาสตร์	 รวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและศิลปะ											
ในการแก้ปัญหา	รวมทั้งฝึกทักษะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและ
การท�างานเป็นทีม	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	42	คน	

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน	Smart	Math	 ค่าย
ส�าหรับเยาวชนจากท่ัวประเทศระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย	จะได้เรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นภาษาพ้ืนฐาน
ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์	 และจะได้สร้างสรรค์ผลงานทาง
คณิตศาสตร์	เช่น	ของเล่นที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร	์เป็นต้น

กิจกรรมค่ายวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ทีไ่ด้พฒันาขึน้ใหม่ในปี 2560
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	 กิจกรรม	 The	 Research	 Show	 by	Naturalist	
เป็นกจิกรรมทีผู่เ้ข้าชมได้พบกับนกัวิชาการด้านธรรมชาติวิทยา
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเผยแพร่ประสบการณ์การ
ท�างานให้ผู้เข้าชมได้รับฟังและได้รับรู้เก่ียวกับลักษณะงานท่ี
นกัวชิาการได้ท�าการศึกษา	มวัีตถุประสงค์เพ่ือจดุประกายสร้าง
แรงบันดาลใจในการท�างานสายอาชีพวิทยาศาสตร์ด้าน
ธรรมชาติวิทยา	 รวมถึงปลูกฝังแนวคิดและสร้างทักษะทาง

วิทยาศาสตร	์ซึ่งก�าหนดจัดกิจกรรมเดือนละ	2	ครั้ง	คือ	ทุกวัน
เสาร์ของสปัดาห์แรก	และสปัดาห์ท่ี	3	ณ	อพวช.	รวมถึงจดัเดอืน
เว้นเดือนในทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ที	่4	ณ	จัตุรัสวิทยาศาสตร์	
จามจุรีสแควร์	โดยในปี	2560	ได้จัดกิจกรรมฯ	จ�านวน	30	ครั้ง	
ในหัวเรื่องต่าง	ๆ 	ได้แก	่ใบไม้ร่าเริง	ผจญภัยใต้โลกสีคราม	เผย
ความลับแห่งพงไพร	มอดจิ๋วจอมป่วน	หอยเล่นเลน	เป็นต้น

กิจกรรม The Research Show by Naturalist 
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	 อพวช.	 ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	และส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (สทอภ.)	 โรงเรียนนายเรืออากาศ												
นวมินทกษัตริยาธิราช	ในสังกัดกองทัพอากาศ	ศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์	 (LESA)	 ภายใต้การ
สนับสนุนของกองทัพอากาศ	และองค์การส�ารวจอวกาศแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น	(JAXA)	แถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน	“CanSat	
Thailand	 2017”	 หรือ	 “ดาวเทียมกระป๋อง”	 ครั้งแรกของ
ประเทศไทย	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนในการเรียนรู ้ เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยี
ดาวเทียม	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป

การแข่งขนั “CanSat Thailand 2017” 
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	 อพวช.	 เข้าร่วมโครงการ	 TSUNAGARI	Project	 –	
Picture	Happiness	on	Earth	ซึ่งจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์มิไรคัง	
ประเทศญีปุ่น่	(Miraikan	–	The	National	Museum	of	Emerging	
Science	 and	 Innovation)	 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก																
ทั่วประเทศเอเชียแปซิฟิคแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกและ
การอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ	โดยน�าเสนอผ่าน	Storey	Board	
และคัดเลือกประเทศละ	 1	 เรื่อง	 เพื่อผลิตเป็นวีดิทัศน์และ														
ออกฉาย	ณ	พิพิธภัณฑ์มิไรคัง	ประเทศญี่ปุ่น	ในงาน	Science	
Center	World	Summit	(SCWS)	ประจ�าปี	2560	งานประชุม
เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร	์													
ระดับโลก	ระหว่างวันที	่15	-17	พฤศจิกายน	2560	

	 ทั้งนี้	 อพวช.	 ได้เดินสายจัดอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน
การเขยีน	Storey	Board	ภายใต้แนวคิด	Picture	Happiness	on	

Earth	ทั้ง	4	ภูมิภาคทั่วประเทศ	จ�านวน	124	คน	แล้วคัดเลือก
ผลงานทีน่่าสนใจ	สามารถพัฒนาต่อเป็นสือ่วดิทีศัน์ทีเ่ข้าใจง่าย	
จาก	42	ทีมจนเหลือเพียง	9	ทีม	จ�านวน		26	คน	ที่ผ่านเข้ารอบ	
เพื่อเข้าค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเบ้ืองต้น	
จากวิทยากรท่ีอยู่ในวงการผลิตสารคดีชั้นน�าของประเทศ	ณ	
อพวช.	คลองห้า	ปทุมธานี	ระหว่างวันที่	26	–	27	พฤษภาคม	
2560	เพือ่ให้แต่ละทมีทบทวนและพัฒนา	Storey	Board	อกีครัง้	
ก่อนส่งให้กรรมการคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทย																						
ในการส่งไปผลติเป็นวดิทีศัน์ท่ีประเทศญ่ีปุน่และน�าฉายให้กับ
เครอืข่ายศูนย์วทิยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทัว่โลก
ได้ชมกันในงาน	Science	Center	World	Summit	 (SCWS)	
ประจ�าปี	2560	ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	2560	

โครงการ TSUNAGARI Project – Picture Happiness on Earth 
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“อพวช. เพลินแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้”

	 อพวช.	ร่วมกับ	ศนูย์การค้า	ธญัญาพาร์ค	ศรนีครนิทร์																													
จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เอาใจเด็กเมืองกรุง	 ฉลองปิดเทอม																		
ไปกับกิจกรรม	“อพวช.เพลินแลนด์	ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการ
เรยีนรู	้ทีธั่ญญาพาร์ค	เล่น...เรียน...รู.้..วิทยาศาสตร์ในของเล่น
ไทย”	 ที่ขนขบวนของเล่นภูมิปัญญาไทยท่ีสอดแทรกไปด้วย
ทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์	มาให้น้องๆ	ได้ร่วมสนุก	พร้อมลงมือ
ประดิษฐ์ของเล่นชิ้นโปรดด้วยตัวเอง	 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม

ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ี
มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ	ตลอดจนปลูกฝังและ
สร้างทัศนคติที่ดีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการ
ทดลอง	ประดิษฐ์	 และเรียนรู้ด้วยตนเอง	พร้อมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตลอดช่วงปิดเทอม	 ระหว่างวันที่														
8	–	30	ตุลาคม	2559	
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	 อพวช.ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	ส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต	ิ(สวทน.)	บรติชิ	
เคานซิล	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	EURAXESS	
และ	 ไอที	 24	ชั่วโมง	 เปิดตัวการแข่งขันน�าเสนอเรื่องราวทาง
วิทยาศาสตร์	 “Fame	Lab	Thailand	2017”	การแข่งขันการ
สือ่สารทางด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิศวกรรม	คณติศาสตร์	
และการแพทย์	 โดยน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย														
น่าประทับใจใน	3	นาที

	 ผู้ครองแชมป์รางวัลชนะเลิศ		FameLab	ได้แก่	นาย
ปริญญา	 ขินหนองจอก	 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เจ้าของเรื่อง	 “ยาท�างานอย่างไรใน
ร่างกายของเรา”	 (Personalized	Medicine	 :	The	Future	 is	
now)	ส่วน	SchoolLab	นายธนภัทร	ถนอมด�ารงศกัดิ	์ผูช้นะเลศิ
ในหัวข้อ	Mirror	Neurons	 ซ่ึงนายปริญญาผู้ชนะ	FameLab	
ประเทศไทย	จะเป็นตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขันที	่FameLab	
International	 ท่ีงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์	 Cheltenham	
Science	Festival	ณ	สหราชอาณาจักร	วันที	่6-11	มิถุนายน	
2560	ในขณะที่นายธนภัทรผู้ชนะ	SchoolLab	มีโอกาสไปชม
การแข่งขัน	FameLab	International	ด้วย

FameLab Thailand 2017
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	 อพวช.	 บริษัท	 อาร์ทีเอเอ็นเตอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	 5	 จัดการ
ประกวดหนงัสัน้	:	สนกุอย่างมหศัจรรย์ท่ีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	
Amuse	&	Amaze	Short	Film	Contest	(Season	1)	เพ่ือถ่ายทอด
เรือ่งราว	กจิกรรม	ความน่าสนใจในแง่มุมต่างๆ	ภายในพพิิธภัณฑ์
ต่าง	ๆ	ของ	อพวช.	 เพ่ือส่งเสรมิให้เดก็	 เยาวชน	และประชาชน
ทัว่ไป	เห็นคณุค่าของแหล่งเรยีนรู	้และเกิดแรงบนัดาลใจใฝ่รูท้าง
ด้านวิทยาศาสตร์	ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดเครอืข่ายสือ่มวลชนใน
สายงานด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 โดยมี
นกัเรยีน	นกัศกึษา	จากสถาบันต่าง	ๆ	ท่ัวประเทศ	ส่งผลงานเข้า
ประกวด	40	ทีม	โดยได้คัดเลอืกมา	10	ทีมสดุท้าย

	 ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าทีมที่ได้รับ	 รางวัลชนะ
เลิศ	ได้แก	่ทีม	Art	Gallery		จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม	ผลงาน
หนังชื่อ	the	land	of	happiness	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	
ได้แก่	ทีม	SAMPAYANG	จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ		ผลงาน
หนังชื่อ	The	Scientist	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก	่ทีม	
Partner	 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง	ผลงานหนังชื่อ	ทุ่งนาซ่า

	 นอกจากนี	้ผลงานหนังสั้นทั้ง	40	 เรื่อง	ยังได้รับการ
เผยแพร่ออกอากาศทางสถานวิีทยุโทรทัศน์กองทัพบก	(ททบ.5)	
เช้าวนัเสาร์	เวลา	09.45	-	09.55	น.	และยงัออกอากาศทางช่อง	
TGN	ไปยังอีก	177	ประเทศ	ทั้ง	6	ทวีป	อีกด้วย

การประกวดหนงัส้ัน : สนกุอย่างมหศัจรรย์ทีพ่พิธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 (Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1) 
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	 นิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร	์																
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ																	
จดัแสดงท่ี	พพิิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์	โดยแสดงถึงพระอจัฉรยิภาพ
และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ
นวัตกรรม	 (วทน.)	 ผ่านพระราชกรณียกิจนานัปการ	 ท้ังน้ี																													
นิทรรศการฯ	 ดังกล่าวเป็นนิทรรศการที่คัดสรรมาจากส่วน
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ	 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
ได้จดัขึน้เป็นประจ�าทุกปี	เพือ่ให้ประชาชนชาวไทยประจกัษ์ว่า	
ตลอดระยะเวลา	70	ปีที่ทรงครองราชย	์พระองค์ทรงน�าความรู้
ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชามาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	 ทุกโครงการท่ีม	ี																			

พระราชด�าริและประทานให้แก่ประชาชน	ล้วนมีวิธีด�าเนินการ
ได้ง่าย	ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน	มคีวามสอดคล้องกับระบบนเิวศโดยรวม
ของธรรมชาติ	และสภาพแวดล้อมของชุมชนน้ันๆ	พร้อมทรง
เปิดรบัเทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศ	โดยน�ามาปรบัปรงุและ
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพและฐานะของประเทศ	 เน้นที่มี
ความง่ายแต่มีประสิทธิภาพและประหยัด	 ซึ่งวิทยาการด้าน
เทคโนโลยีท่ีทรงน�ามาใช้ในการพัฒนาน้ันมีหลายด้าน	 อาทิ	
การเกษตร	เช่น	ทฤษฎีใหม่	แกล้งดิน	ป่าเปียก	หญ้าแฝก	และ
ฝนหลวง	การพัฒนาแหล่งน�้า	 เช่น	 เขื่อน	การป้องกันน�้าท่วม	
เช่น	แก้มลิง	การบ�าบัดน�้าเสีย	เช่น	กังหันชัยพัฒนา	การแพทย์
และสาธารณสุข	เทคโนโลยีสารสนเทศ	คอมพิวเตอร์	พลังงาน
ทดแทน	เช่น	แก๊สโซฮอล์	ไบโอดีเซล	เป็นต้น

นิทรรศการท่ีจัดข้ึนในรอบปี
นทิรรศการเฉลิมพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช



รายงานประจำาปี 2560

องค์การพิพิธภ ัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห ่งชาต ิ 

 

67รายงานประจำาปี 2560

นทิรรศการ “Strange Matter : วัสดุสุดประหลาด...วิทยาศาสตร์ยุคใหม่” 

	 นิทรรศการชุดน้ีเป็นนิทรรศการท่ี	 อพวช.	น�าเข้ามา
จากศูนย์วิทยาศาสตร์ออนตาริโอ	(Ontario	Science	Centre)	
ประเทศแคนาดา	 ซ่ึงผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เร่ืองวัสดุศาสตร์ยุค										
น�้าแข็งของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นมานานกว่า	 5,300	ปี	 ร่วมพิสูจน์
โครงสร้างผลึกอย่างใกล้ชิดกับรูปแบบผลึกชนิดต่าง	ๆ 	บนโลก	
พร้อมกับเห็นกระบวนการการผลิตผลึกสุดอัศจรรย์	 และโฟม										

ที่นักวิทยาศาสตร์พัฒนาในระดับโมเลกุลและอะตอม	 เช่น														
แอโรเจล	วสัดุแนวใหม่ท่ีน�ามาใช้ประโยชน์ได้มากมายในครวัเรอืน	
อีกท้ังยังใช้เป็นฉนวนกันความร้อนได้อีกด้วย	นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมเสรมิศกึษาให้ผูเ้ข้าชมได้มาทดลองผสม	และแยกส่วน
ประกอบ	จ�าลองเป็นนักวัสดุศาสตร์อีกด้วย	
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	 อพวช. 	 น� า เข ้ า นิทรรศการชุดนี้ จากประเทศ
อาร์เจนตินา	ซึ่งผู้เข้าชมจะท่ึงไปกับความคิดและจินตนาการ
อันล�้าสมัยของ	 เลโอนาร์โด	 ดา	 วินชี	 ที่เกิดข้ึนจากความรู	้															
การช่างสงัเกต	การศึกษา	และทดลองด้วยตนเอง	เมือ่ย้อนเวลา
ไปกว่า	500	ป	ีช่วงยุคเรเนซองส	์ซึ่งเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปะ
วิทยาการในยุโรปจนเป็นที่ยกย่องว่าเป็น	 “อัจฉริยะท่ีมาจาก
อนาคต”		โดยแบ่งการน�าเสนอ	ออกเป็น	6	หมวด	ได้แก่	การบนิ	
วิศวกรรมทางน�้า	 การทหาร	 ดนตรีและการแสดง	 ฟิสิกส์																				
การก่อสร้างและขนส่ง	ผ่านผลงานกว่า	 60	 ชิ้นที่จ�าลองจาก
แบบร่างของ	ดา	 วินชี	 โดยการถอดรหัสที่เขาได้ซ่อนไว้อย่าง
แนบเนียนในบันทึกแต่ละชิ้น	ซึ่งแบบร่างบางชิ้น	ไม่เคยน�ามา
ผลิตเป็นชิ้นงานจริงมาก่อน	

นทิรรศการ “DaVinci The Exhibition : อจัฉรยิะพลิกโลก” 
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	 อพวช.	 น�านิทรรศการ	 “ยักษ์ใหญ่ใต้ทะเลลึก”														
(Monsters	of	the	Sea)	จากประเทศประเทศอาเจนตนิา	มาจดั
แสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ
ระหว่างวันที่	17	-	27	สิงหาคม	2560	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชมุ	อมิแพ็ค	เมอืงทองธานี	และจดัแสดง	ณ	พิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.คลองห้า	 อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธาน	ี
ระหว่างวันที่	15	กันยายน	2560	–	14	มกราคม	2561	

	 นิทรรศการชุดน้ีเป็นนิทรรศการที่สะท้อนให้ผู้เข้าชม
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมี
สาระและสนุกสนาน	ผ่านการเรียนรู้เร่ืองราวของวิวัฒนาการ

และการปรับตัวเพ่ืออาศัยอยู่ในทะเลของส่ิงมีชีวิตขนาดใหญ่
ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นนกัล่าทีอ่ยู่บนจดุสงูสดุของห่วงโซ่อาหารในระบบ
นิเวศทางทะเล	 โดยผู้เข้าชมจะได้เดินทางข้ามห้วงสมุทรแห่ง
กาลเวลา	 เพ่ือรู้จักส่ิงมีชีวิตเจ้าของต�านานยักษ์ใหญ่	 ใต้ทะเล
ลึกในแต่ละยุคสมัย	 นับต้ังแต่อดีตเมื่อราว	 300	 ล้านปีก่อน
จวบจนถึงป ัจจุบัน	 พร ้อมต่ืนตาต่ืนใจไปกับหุ ่นจ�าลอง
ขนาดใหญ่ของสตัว์ทะเลดกึด�าบรรพ์ทีม่คีวามยาวต้ังแต่	5	-13	
เมตร	 ด้วยเทคนิคการแสดงแบบ	Animatronics	 ที่สร้างมิติ													
ในการเคลื่อนไหวให้ดูสมจริง	

นิทรรศการ “ยักษ์ใหญ่ใต้ทะเลลึก” (Monsters of the Sea)
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นทิรรศการชดุ “Biotoxin นทิรรศการสารพดัพษิ” 

	 นิทรรศการชุดน้ีเป็นนิทรรศการที่พัฒนาขึ้นโดยมี
วัตถปุระสงค์เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวบทบาท
หน้าที่รวมทั้งประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตที่มีพิษในระบบนิเวศ	รู้จัก
ถึงชนิดของสิ่งมีชีวิตที่มีพิษที่ส�าคัญ	 วิธีการป้องกันและ
ระมัดระวังตัว	 รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธี	

ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความส�าคญัและประโยชน์ของ
พิษในทางการแพทย์	 ซึง่จดัแสดงในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 2560	ณ	 ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชมุ	อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	ระหว่างวันที	่17-27	สิงหาคม	
2560
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นิทรรศการวิถเีกษตรแห่งความสุข The Choice to Happy Farm

	 อพวช.	น�าเสนอนทิรรศการชดุใหม่เรือ่ง	วิถีเกษตรแห่ง
ความสขุ	ทีช่ัน้	4	อาคารพพิิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์	เป้าหมายหลัก
ของนิทรรศการชุดน้ี	 คือการน�าเสนอข้อเท็จจริงของผลิตผล
ทางการเกษตรทีเ่ราทุกคนบรโิภคอยู่ทุกวันว่าปนเป้ือนสารเคมี
มากเพียงใด	ขณะเดยีวกันกน็�าเสนอแนวทางการท�าการเกษตร
แบบไม่ใช้สารเคมีซ่ึงมีหลายแนวทางเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ
คนท่ัวไปเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือท�าการเกษตร	

ด้วยตัวเองด้วยวิธีการง่าย	 ๆ	 ท�าเองได้	 และไม่ซับซ้อน	 ซ่ึง
ประกอบไปด้วย	3	โซนใหญ่	ๆ		ดังนี้

1.	ผลกระทบจากเกษตรปัจจุบัน
2.	ความสุขที่ต้องการให้เกิด
3.	เกษตรทางเลือก
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	 ในปี	2560	นี้	อพวช.	ได้จัดนิทรรศการ	Hot	Issue	ขึ้น	
2	เรื่อง	ดังนี้

	 1.	 นิทรรศการ	 “ภัยเงียบจากยุงลาย”	 อพวช.																								
จัดนิทรรศการนี้ขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์โรคระบาดใน
ประเทศ	ได้แก่	ไข้เลือดออก	และไข้ซิกา	ซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยโรค
ระบาดนี้	 ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในสังคมไทยพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์จึงพัฒนานิทรรศการชุดน้ีขึ้น	 โดยเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมถึง	ที่มา	การสังเกตอาการ	และการรักษาเบื้องต้น	
อีกทั้งได้น�าเสนอสถิติความเสียหายที่เกิดจากยุงลาย	และวิธี
การกัดของยุงในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ในนิทรรศการน้ีด้วย		
นิทรรศการ	 “ภัยเงียบจากยุงลาย”	 นี้จัดแสดง	ณ	 อาคาร
พิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์	 ระหว่างวนัที	่ 19	ตลุาคม	2559	–	30	
เมษายน	2560

	 2.	นิทรรศการ	“โลกใหม	่40	ปีแสง”	จัดขึ้นเนื่องด้วย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	องค์การบริหารการบินและอวกาศ

แห่งชาต	ิหรอื	นาซา	ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิะท่ีโคจร
รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์			ดาวเคราะห์ดังกล่าว
อยู่ในพ้ืนท่ีทีม่คีวามคล้ายคลงึกับโลกท่ีเราอาศยัอยู่	อกีท้ังองค์
ประกอบต่างๆ	ของดาวเคราะห์ดังกล่าวยังเอือ้ต่อการค้นพบสิง่
มชีวีติ	ซึง่มคีวามเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์ว่า	อาจเป็นพืน้ที่
โลกใบใหม่ท่ีมีส่ิงมีชีวิตอื่น	 ๆ	 และอาจเป็นพื้นท่ีท่ีมนุษย์โลก
สามารถอยู่อาศัยได้	 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จึงเลือกจับ
ประเด็นการค้นพบดาวเคราะห์	 รวมถึงการน�าเสนอเนื้อหา															
ในส่วนของพื้นที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต		(Habitable	
Zone)	มาพัฒนาเป็นนิทรรศการ	โดยครอบคลมุถึงความส�าคญั
และองค์ประกอบของระบบสุริยะ	TRAPPIST-1	ทั้งนี้น�าเสนอ
ข้อมูลระยะทางจากโลกถึงระบบสุริยะ	 TRAPPIST-1	 รวมถึง
พ้ืนท่ีเอื้อต่อการอยู ่อาศัยของสิ่งมีชี วิตและลักษณะทาง
กายภาพ/เคม	ีของระบบสุริยะ	TRAPPIST-1	ด้วย		นิทรรศการ	
“โลกใหม่	40	ปีแสง”	จดัแสดง	ณ	อาคารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์	
ระหว่างวันที	่10	พฤษภาคม	2560	–	15	เมษายน	2561

นทิรรศการ Hot Issue 



รายงานประจำาปี 2560

องค์การพิพิธภ ัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห ่งชาต ิ 

 

73รายงานประจำาปี 2560

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์	 บ�ารุง	 ดูแล	
พัฒนา	และจัดการทรัพยากรน�้าจืดอย่างย่ังยืน	อพวช.	จึงจัด
นิทรรศการและกิจกรรมเน่ืองในวันน�้าโลกข้ึน	ณ	พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์	ระหว่างวันที	่17-31	มนีาคม	2560	

นิทรรศการเนือ่งในวันอนรุกัษ์น�า้โลก (World Water Day 2017)

	 องค ์การสหประชาชาติตระหนักถึงปัญหาการ
ขาดแคลนน�า้	และปัญหาน�า้เสยีขาดสขุอนามยั	ทีท่วีความรนุแรง
มากขึน้	และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชงิน�า้ขึน้ได้ในอนาคต	
ท�าให้ปี	พ.ศ.	2535	สมชัชาสหประชาชาติ	ได้ประกาศให้วนัที	่22	
มนีาคม	ของทุกปีเป็น	“วนัน�า้โลก”	หรอื	“World	Water	Day”	และ
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นทิรรศการชดุ “Eggibition มหศัจรรย์แห่งไข่” 

	 นิทรรศการ	“Eggibition	มหัศจรรย์แห่งไข่” เป็นนิทรรศการท่ีรวบรวมเรื่องราวท่ีเก่ียวกับไข่ของส่ิงมีชีวิตในแง่มุมท่ี
หลากหลาย	ผ่านรูปแบบการน�าเสนอท่ีสนุกสนาน	พร้อมท้ังสาระความรู้และกิจกรรมมากมาย	เรื่องราวที่น่าสนใจเก่ียวกับไข	่
จุดเริ่มต้นของไข่	 ลวดลายและรูปทรงของไข่ส�าคัญไฉน	ที่สุดของไข่	 กระเป๋านางเงือกคือไข่ของใคร	 ไข่ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศไทย	วัคซนีจากไข่ไก่	ไข่มพิีษ	ไก่กับไข่	อะไรเกิดก่อนกัน	โดยจัดแสดง	ณ	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยา

นทิรรศการชดุ 15 ปีพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิิทยา 

	 นิทรรศการชุดนี้จัดแสดง	ณ	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา	มวีตัถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ผ่านมาตลอด	15	ปี	 ทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้า
การปฏิบัติงานของนักธรรมชาติวิทยา	 รวมทั้งสร้างความ																								
ตระหนักถึงความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ		
เรียนรู ้การปฏิบัติงานด้านธรรมชาติวิทยาผ่านภาพถ่าย
ธรรมชาติในรูปแบบนิทรรศการและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนเพื่อเป็นนักธรรมชาติวิทยาในอนาคต	
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นิทรรศการชดุ Skeleton Fun Fact สวนกระดกูสุดหรรษา

	 นทิรรศการชดุนีจ้ดัท�าข้ึนเพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ระบบโครงร่างของสิ่งมีชีวิต	“กระดูก”	ไม่ได้เป็นแค่ระบบโครง
ร่างเพียงแบบเดยีวทีพ่บได้ในสิง่มชีวีติ	ทีเ่รยีกว่า	ระบบโครงร่าง
แข็งภายใน	 (Endoskeleton)	 ซ่ึงมีแกนแข็งค�้าจุนในร่างกาย		
แต่ยงัมรีะบบโครงร่างแข็งภายนอก	(Exoskeleton)	ซึง่ท�าหน้าที่
ป้องกันอันตรายให้แก่เนื้อเยื่อที่อยู่ภายใน	และระบบโครงร่าง

อ่อนนุ่ม	 (Hydrostatic	 skeleton)	 ซึ่งไม่มีท้ังแกนแข็งภายใน
หรือเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอก	 จัดแสดงในงาน	 “สวนสนุก
วิทยาศาสตร์”	 โดย	อพวช.	 ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	
รังสิต	ระหว่างวันที่	1	-	9	เมษายน	2560	ณ	อะไลฟ์พาร์ค	ฮอลล์	
ชั้น	G	ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต
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นิทรรศการ Taxidermy...คนืชวิีตให้ซากสัตว์ ชดุที ่2 

 เป็นนิทรรศการท่ีให้ความรูเ้ก่ียวกับเทคนิคขัน้ตอนใน
การสตัฟ๊สตัว์	 เพ่ือการจดัแสดง	 โดยเฉพาะกลุม่สตัว์ท่ีมกีระดกู
สนัหลงั	ซึง่ตวัอย่างมกีารจดัท่าทางต่าง	ๆ	 ให้เหมอืนกับตอนที่
สัตว์เหล่านี้มีชีวิต	 เสมือนที่อยู่ตามธรรมชาติจริง	 ๆ	 โดยน�า

นิทรรศการไปจัดแสดงในงาน	EDUCA	 2016	 งานมหกรรม
ทางการศกึษาเพ่ือพัฒนาวชิาชพีคร	ูคร้ังที	่9	ระหว่างวันที	่12	–	14	
ตุลาคม	2559	ณ	อาคารอมิแพ็คฟอรัม่	เมอืงทองธานี
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 จัตุรัสวิทยาศาสตร์	 อพวช.	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัย
กรงุเทพ	 โดยการสนับสนนุของ	กองทุนวิจยัและพัฒนากิจการ
กระจายเสยีง	กิจการโทรทัศน์คมนาคม	เพ่ือประโยชน์สาธารณะ	
(กทปส.)	ภายใต้ก�ากับดแูลส�านักงานคณะกรรมการการกิจการ
กระจายเสยีง	กิจการโทรทศัน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	
(กสทช.)	พัฒนานทิรรศการ	“การเดนิทางของบติ	:	เทคโนโลยกีาร
สือ่สารเบ้ืองหลงัชวีติดจิทัิล”	เพือ่จดัแสดงพ้ืนฐานการท�างานของ
ระบบสือ่สารแบบดจิทิลั	หวังให้เยาวชนและประชาชนเกิดความ
เข้าใจในเรื่องดิจิทัลมากยิ่งขึ้น	 ในรูปแบบนิทรรศการเชิง
ปฏสิมัพันธ์	หรือ	interactive	exhibition	พร้อมเปิดให้เข้าชมต้ังแต่
เดือนพฤศจิกายน	 2559	 –	 เดือนกันยายน	 2560	ณ	 จัตุรัส
วิทยาศาสตร์	 อพวช.	 ช้ัน	 4	 อาคารจามจุรีสแควร์	 สามย่าน	
กรงุเทพฯ

นิทรรศการ “การเดินทางของบิต” เทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องหลังชีวิตดิจิทัล
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ส่ิงมีชีวิตท่ีค้นพบใหม่

 ปลาชนิดใหม่ของโลก	ค้นพบโดยทมี
นักวิจัยญ่ีปุ ่นและไทย	 ซึ่งประกอบด้วย															
ดร.ฮโิรยูกิ	โมโตมรูะ	และคณุโทโมฮโิระ	โยชิดะ	
จากมหาวิทยาลัยคาโกชิมะ	 และ	 ดร.วีระ	
วิลาศรี	นักวิชาการ	พธช.	ปลาชนิดใหม่นี้ถูก
ค้นพบบริเวณทะเลอันดามัน	 ประเทศไทย														
มีลักษณะเด่น	 คือ	 แถบสีที่พาดยาวจาก
จะงอยปากจนถึงคอดหาง	 แถบนี้มีสีเหลือง
จากบริเวณจะงอยปากจนถึงกลางล�าตัวแล้ว
เปลี่ยนเป็นสีแดงไปจนถึงคอดหาง	 โดยการ	
ค ้นพบนี้ ถูกตี พิมพ ์ ในวารทาง วิชาการ																
Zootaxa	ฉบบัที	่4306	(2)	ปี	2560	ซึง่ตวัอย่าง
ต้นแบบ	(Holotype)	ของปลาชนดิใหม่น้ีได้ถูก
เก็บรักษาไว้ในคลังวัสดุอุเทศ	 พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา	

 ค้นพบจากทางตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศจนี	ตพิีมพ์เผยแพร่มดชนิดใหม่ใน
วารสาร	 The	 Thailand	 Natural	 History															
Museum	ฉบับท่ี	 10	 เล่มท่ี	 2	หน้าที่	 67-74	
และได้รับพระราชทานชื่อไทยว่า	 “มดทหาร
เทพา”	 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 ซึ่งค้นพบโดย	ดร.วียะ
วัฒน์	ใจตรง		และคณะ

	 มดชนดิน้ีเป็นมดท่ีมคีวามส�าคญัต่อ
ระบบนิเวศ	 โดยเป็นมดท่ีหากินอยู่เฉพาะใน
ป่าธรรมชาติท่ีสมบูรณ์เท่าน้ัน	จึงสามารถใช้
เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้													
ทางหนึ่ง	 มดชนิดน้ีมีจ�านวนประชากรในรัง
จ�านวนมาก	 (มากกว่า	 1	 ล้านตัวต่อรัง)	 กิน
แมลงและมดชนิดอืน่เป็นอาหาร	จงึมบีทบาท

เป็นแมลงท่ีคอยช่วยควบคุมปริมาณแมลงในธรรมชาติให้อยู่ในระดับสมดุล	คอยป้องกันและควบคุมแมลงต่างถ่ินไม่ให้เข้าไป
สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้

ปลากะรงัจิว๋แถบแดง (Sacura sanguniea) 

มดทหารเทพา (Aenictus shilintongae Jaitrong et Schultz, 2016)
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	 มดชนิดนี้ เป ็นมดชนิดใหม 	่												
ของโลก	ซึง่ได้รบัการตพิีมพ์เผยในวารสาร	
Natural	History	Bulletin	 of	 the	Siam	
Society	 ฉบับท่ี	 62	 เล่มที่	 2	 ปี	 2017	
(2560)	 ด้วยลักษณะรูปร่างหน้าตาที	่												
แตกต่างจากชนิดอ่ืน	ๆ	ที่เคยเห็น	 โดยมี
หวัรปูไข่	ส่วนท้ายของหวักว้างกว่าส่วนหน้า	
มีร ่องเก็บหนวดลึกมองเห็นได้ชัดเจน														
ริมฝีปากบนมีลักษณะคล้าย	 “ส้อมจ้ิม
ผลไม้”	คือส่วนปลายยื่นออกมาทางด้าน
หน้าและแตกเป็น	2	ง่าม	หนวดสัน้	จ�านวน	
12	ปล้อง	อกค่อนข้างหนา	ปล้องท้ายส่วน
อกมตีุม่หนามเลก็	1	คู	่ด้านบนของอกโค้ง
มน	เอวมี	2	ปล้อง	ท้องมีขนาดใหญ่คล้าย
รูปไข่	 ลักษณะแตกต่างกับมดชนิดอื่น

 ขึ้นกระจายในป่าดิบเขาแถบจังหวัดน่าน	 โดยได้รับตี
พิมพ์ในวารทางวิชาการ	Phytotaxa	ฉบับท่ี	 302	 (1)	ปี	 2560															
ค้นพบโดย	ดร.อัจฉรา	ตีระวัฒนานนท	์และ	ดร.สราวุธ	สังข์แก้ว	
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ไผ่ข้อหนาม	A.	Flowering	branchlet;	B.Portion	of	
culm	 showing	node;	C.	Culm	 leaves	 on	 the	 new	 shoot	
(flying	 shoot);	D.	Culm	 leaf	 sheaths;	E.	Spikelet	without	
glumes;	F.	Glumes;	G.	Lemmas;	H.	Paleas;	I.	Lodicules.	
Drawn	from	P.	Pinyo	s.n.	(BKF)	by	A.	Teerawatananon.

อย่างชัดเจนคือ	ผิวล�าตัว	โดยเฉพาะหัวและอกมีลักษณะเป็นรูพรุนละเอียดจ�านวนมาก	คล้ายรวงผึ้ง	ขนตรงสันหลังส่วนอกยาว
กว่าที่อยู่บนส่วนหัว	2	เท่า

	 เป็นมดที่พบได้ยากมาก	ปัจจุบันถือว่าเป็นมดประจ�าถ่ิน	 ในประเทศลาว	บริเวณแม่น�้าเงิม	 เวียงจันทร์	 ยังไม่พบใน
ประเทศไทย	พบในกิ่งไม้ผุที่อยู่บนพื้นป่า	ค้นพบและตั้งชื่อ	โดย	ดร.	วียะวัฒน	์ใจตรง	อพวช.	และ	Prof.	Dr.	Seiki	Yamane	จาก	
Kagoshima	University	Museum,	Kagoshima	University,	Japan

มดปากส้อมลาว (Calyptomyrmex laotius Jaitrong et Yamane, 2017) 

ไผ่ข้อหนาม (Chimonocalamus elegans Sungkaew and Teerawatananon et.al.,2017) 
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งานบริการทางวิชาการ
ในปีงบประมาณ	2560	อพวช.	ได้จัดโครงการอบรมและเสวนาวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป	ดังนี้

												อพวช.	ได้จดัสมัมนาและนิทรรศการเนือ่งในวันอนุรกัษ์
น�า้โลก	(World	Water	Day	2017)	ในวนัที	่22	มนีาคม	2560	เพือ่
สร้างความตระหนกัในความส�าคญัของน�า้และให้ความรูใ้นการ
ตรวจสอบคณุภาพน�า้	 โดย	ดร.	สดุา	อทิธิสภุารตัน์	และคณะ	
วิทยากรช�านาญการด้านสิ่งแวดล้อม	 จากศูนย์วิจัยและฝึก

อบรมด้านส่ิงแวดล้อม	นอกจากน้ี	 ในงานสมัมนายังมกิีจกรรม
การตรวจสอบคุณภาพน�้า	 โดยการตรวจวัดค่าออกซิเจนท่ี
ละลายในน�้า	(DO)	ให้แก่ผู้เข้าชมอีกด้วย	ซึ่งมีการจัดอบรม	
2	รอบ	โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวม	100	คน	

การสัมมนา นทิรรศการเนือ่งในวันอนรุกัษ์น�า้โลก (World Water Day 2017)

การฝึกอบรมหลักสูตร “ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกบัการอนรุกัษ์พลังงาน”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	การฝึกอบรมหลักสูตร	“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน”	มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของ	อพวช.	
ทราบถึงข้ันตอนการอนุรักษ์พลังงาน	 และมีความสามารถ
จดัการพลงังานทีด่	ีโดยการวเิคราะห์และปรบัปรงุประสทิธิภาพ
การใช้พลงังานได้		ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนรุกัษ์พลงังาน	

และเทคนิควิธีการในการประหยัดในรปูแบบต่าง	ๆ 	อนัเป็นการ
เพ่ิมพูนทักษะให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือน�าไปปฏิบัติ	 และ                     
มโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็	และประสบการณ์ในเรือ่งการ
จัดการพลังงาน	โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวม	45	คน
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	 การเสวนาวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และ
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูก
สันหลัง	 โดยครอบคลุมเร่ืองของวิวัฒนาการ	 การปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม	และการสูญพันธ์ุของสิง่มชีวิีตขนาดใหญ่

ซึ่งเป็นตัวแทนของยุคสมัย	 ตลอดจนการอนุรักษ์สัตว์ทะเล
หายากท่ีเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในยุคปัจจุบัน	
ในวันที	่20	 สิงหาคม	2560	ณ	ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชมุ												
อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวน	84	คน

	 การเสวนาเรือ่ง	“รู้ทนัพิษในชวิีตประจ�าวัน”	จดัขึน้เพ่ือ
เผยแพร่ความรูท้างวิชาการทีเ่ก่ียวกับสิง่มชีวิีตชนิดต่าง	ๆ 	ท่ีมพิีษ	
ตลอดถงึการระแวดระวังป้องกันตวัให้รอดพ้นจากการได้รบัพิษ	

หรือการรักษาเมื่อตัวเองได้รับพิษจากสิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ 	เหล่านั้น	
ในวนัที	่23	สิงหาคม	2560	ณ	ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ	
อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวน	87	คน

	 อพวช.	ได้ตระหนกัในความส�าคญัของการเผยแพร่และน�าเสนอผลงาน	ความรูด้้านธรรมชาตวิทิยาเพ่ือสร้างแรงบนัดาล
ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ	 “การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่”	 ข้ึน	 โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่อย่างมปีระสทิธิภาพ	แก่บคุลากร	อพวช.	และผู้สนใจทัว่ไป	ระหว่างวนัที	่23	-24	และ	
30	มกราคม	2560	โดยมผีูเ้ข้าร่วมอบรมจ�านวน	34	คน

เสวนาวชิาการ เรือ่ง ท่องโลกกาลเวลาตามหายักษ์ใหญ่ใต้ทะเล 
(Diving with Sea Monsters: From Past to Present) 

เสวนาวชิาการ เรือ่ง รูท้นัพษิในชวิีตประจ�าวนั 
(Too close to Ignore: Animal and Mushroom toxins in Everyday Life) 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
 (Workshop on disseminated writing) 
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	 อพวช.	 ได้จัดเสวนาวิชาการข้ึนเพ่ือเป็นเวทีในการ
แลกเปลีย่นความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับอาชพีทีจ่ะเกิดขึน้ในยุค
ดจิทัิล	พร้อมทัง้เรยีนรูทั้กษะเบือ้งต้นด้านการศกึษา	เพือ่เตรยีมตวั
ให้พร้อมกับอาชีพท่ีน่าสนใจในยุคดิจิทัล	 มีผู้เข้าร่วมฟังการ
เสวนาทั้งสิ้น	246	คน	โดย		รองศาสตราจารย	์ยืน	ภู่วรวรรณ	

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	 ส�านักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตบางเขน	 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร															
เมือ่วันจนัทร์	ที	่21	สิงหาคม	2560	ณ	งานมหกรรมวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิประจ�าปี	2560			ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี

	 “	Future	is	NOW”	เป็นการเสวนาซึ่ง	อพวช.	ได้จัด
ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ	เกี่ยวกับ													
เทรนด์การสือ่สารและเทคโนโลยี	รวมถึงแนวทางการสร้างสรรค์
นวัตกรรม	ด้วยเคร่ืองมอืดจิทิลั	ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรบัการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในยุค	Thailand	4.0	เมือ่วัน
ท่ี	 25	สิงหาคม	2560	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	
อิมแพ็ค	เมืองทองธาน	ีมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	136	คน	โดย	พันเอก	
ดร.	เศรษฐพงค์	มะลิสุวรรณ	รองประธาน	กสทช.	และประธาน
กรรมการกิจการโทรคมนาคม	เป็นวิทยากร

เสวนาวิชาการเรือ่ง “Shaping the Future You Education Pathway to Digital Era : 
ป้ันตวัคณุผ่านเส้นทางการศึกษาสู่โลกยุคดิจิทลั” 

เสวนาวชิาการเรือ่ง “Future is NOW”
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กิจกรรมเสวนาด้านวัสดุอเุทศ ในกจิกรรมโครงการเปิดบ้านสารสนเทศ (Open House ITM ) 

	 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ	ได้พฒันากิจกรรมเสวนาด้านวสัดอุเุทศ	ในกจิกรรมโครงการเปิดบ้านสารสนเทศ	(Open	
House	ITM	)	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที	่21	มิถุนายน	–	วันที่	23	กรกฎาคม	2560	จ�านวน	4	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	 1	 เร่ือง	 ของสะสมมีเรื่องราว	 ไอทีมีเรื่องเล่า													
ตอนที่	 1	 วิทยากร	 โดย	คุณอเนก	นาวิกมูล	นักวิชาการอิสระ														
นักสะสม	ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์	วันที่	21	มิถุนายน	2560	โดย
มีนักศึกษาและผู้สนใจ	เข้าร่วมฟังบรรยาย	จ�านวน	78	คน	

	 ครัง้ที	่2	เร่ือง	การเป็นนักอนุรกัษ์ท่ีดด้ีวยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์	ตอน	หมอกระดาษ	วิทยากร	โดย	คุณพวงพร	
ศรีสมบูรณ์	นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	กรมศิลปากร	วันที	่1	
กรกฎาคม	2560		โดยมนัีกศกึษาและผูส้นใจ	เข้าร่วมฟังบรรยาย	
จ�านวน	74	คน

	 ครัง้ที	่3	เรือ่ง	การเป็นนักอนุรกัษ์ท่ีดด้ีวยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์	 ตอน	 ฟิล์ม	 วิทยากร	 โดย	 คุณพวงพร																									
ศรีสมบูรณ์	นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ	กรมศิลปากร	วันที	่22	
กรกฎาคม	2560		โดยมนัีกศึกษาและผูส้นใจ	เข้าร่วมฟังบรรยาย	
จ�านวน	117	คน

	 ครัง้ที	่4	เรือ่ง	ของสะสมมเีรือ่งราว	ไอทมีเีรือ่งเล่า	ตอน
ที่	 2	 วิทยากรโดย	 คุณสุพจน์	 ทางเณร	 นักสะสมของเก่า																							
วันที่	23	กรกฎาคม	2560	โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจ	เข้าร่วม
ฟังบรรยายและตอบค�าถามในกิจกรรมครั้งนี	้จ�านวน	37	คน
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	 เพ่ือพัฒนาการสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนให้กับ													
ครผููส้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	สามารถปรับเปลีย่นรปูแบบ
การใช้สือ่การสอนให้มคีวามหลากหลายและน่าสนใจข้ึน	ท�าให้
นักเรียนเข้าถึงและเข้าใจบทเรียนได้มาก	 รวมทั้งพัฒนาให้ครู
กลุ่มเป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน										
การสร้างสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ที่ส�าคัญยัง
เป็นการเปิดแนวทางให้ครไูด้เรยีนรูก้ารใช้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนด้านไอทีส�าหรับ
นักเรียนในทุกระดับชั้น	โดยจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที	่23	-	24	
มถุินายน	2560	ณ	พพิิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	มคีรผูู้สอน
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ในระดับชั้นประถมศึกษา	
มธัยมศกึษา	ปวช.	ปวส.	และอุดมศกึษาเข้าร่วม	จ�านวน	35	คน		

การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร หลักสูตร 
“Innomedia นวัตกรรมส่ือการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ครไูทยยุคใหม่” 

	1.	3D	pop	up	model	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	102		คน
	2.	IC	นานาสัตว์	ไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้
	3.	Robot	control	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1,276	คน
	4.	Relay	robot	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1,259	คน

อบรมเชงิปฏบัิตกิาร IT (IT Lab) 
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การอบรมพฒันาทกัษะการผลิตส่ือการสอนอเิล็กทรอนกิส์ยุคใหม่ 

	 อพวช.	 ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัและความจ�าเป็นใน
การพัฒนาทกัษะและขดีความสามารถของประชาชน	 ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่สารจงึได้จดัท�าโครงการอบรมเพ่ือ
ถ่ายทอดความรูสู้ช่มุชนเรือ่ง	 “	การใช้สมาร์ทโฟนและโซเชยีลมี
เดียเบื้องต้น	 ส�าหรับผู้สูงอายุ”	 ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประชาชนโดยเฉพาะผูส้งูวัยมคีวามรู	้ความเข้าใจและสามารถใช้
งานโทรศพัท์สมาร์ทโฟนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	สามารถตดิตาม
ข้อมลูข่าวสารท่ีเชือ่มโยงเป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้	อกีทัง้จะ
ช่วยให้ผูส้งูวยัรูเ้ท่าทันภัยทีอ่าจเกิดข้ึนจากการใช้โทรศัพท์สมาร์ท
โฟนด้วย

	 อพวช.	ได้ด�าเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะการผลติ
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค	์																			
เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดท�าอิเล็คทรอนิกส์	 ประกอบการสอน
และช่วยให้ครูสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้มีความ
หลากหลาย	มีความน่าสนใจและเข้าใจถึงบทเรียนได้มากขึ้น
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 ในป	ี2560	นี	้ได้จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานขึ้นระหว่าง
วันที	่ 25	 -	 30	พฤษภาคม	2560	 โดนมีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน						
20	คน

	 ในปี	2560	น้ี	อพวช.ได้จดัอบรมให้ความรูแ้ก่ผูส้งูอายุ
ในพ้ืนทีจ่งัหวดัปทุมธานี	จ�านวน	3	ครัง้	ดงัน้ี

• ชมรมผูสู้งอายุเทศบาลต�าบลหนองเสอื	คลอง	10	ต.หนองเสอื	
อ.หนองเสอื	จ.ปทุมธานี

• ชมรมผูส้งูอายุหมูบ้่านกรนีการ์เด้นโฮม	คลอง	11	ต.บงึน�า้รกัษ์	
อ.ธญับรุ	ีจ.ปทมุธาน	ี

• ชมรมผู้สงูอายุลลีาสวรรค์	คลองห้า	ต.บงึค�าพร้อย	อ.ธญับุรี	
จ.ปทุมธานี

การอบรมการใช้สมาร์ทโฟนและโซเชยีลมเีดียเบ้ืองต้น ส�าหรบัผูสู้งอายุ
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	 อพวช.	 ร่วมกับ	สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	(สสวท.)	และ	Museum	of	Science	,	Boston													
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 “หลักสูตรสะเต็มศึกษา
ส�าหรบัการเรยีนรูต้ามอธัยาศัย”	STEM	Education	for	Informal	
Learning	 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกพัฒนาทักษะ															
ในการจัดการเรียนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเพ่ือการเรียนรู ้ตาม
อธัยาศยัให้แก่นกัวชิาการของ	อพวช.	โดยม	ีMs.Nia	P.Keith	และ	
Ms.Katy	Hutchinson	2	วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญการจดัหลกัสตูร
ด้านสะเต็มศกึษา	จาก	Museum	of	Science	Boston	ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	เมือ่วันที	่20	มกราคม	2560	ณ	อพวช.	

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตรสะเต็มศึกษาส�าหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย”

จัดการอบรม Design Squad Global (DSG Club) 

	 อพวช.	ร่วมกับ	Access	Christian	Academy	ประเทศ	
Malawi	 ผ่านเครือข่าย	Association	of	Science-Technology	
Centers	 (ASTC)	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	ด�าเนินโครงการความ
ร่วมมอื	 เพ่ือพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้กบั

เยาวชน	ตามแนวคิด	Maker	 โดยจดักิจกรรมให้แก่นกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี	 5	 -	6	 โรงเรยีนสาธิตนวัตกรรม	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ	ีระหว่างเดอืนสงิหาคม	–	ตลุาคม	2560	
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	 อพวช.	 ร่วมกับ	 เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต	
จ�ากัด	สถาบันคีนันแห่งเอเชีย	และ	New	York	Hall	of	science	จัด
งาน		NYSCI	–Maker	Space	Development	Workshop	โดยมี		
David	Wells	Director	 of	Maker	Programming	และ	Reid	
Bingham	Makerspace	Coordinator	จาก	New	York	Hall	of	
Science	ร่วมเป็นวิทยากร	เมือ่วันที	่13	มถุินายน	2560	ณ	อพวช.	

สัมมนาเชงิปฏิบัตกิารเรือ่ง “Enjoy Makerspace Curriculum Development”

	 อพวช.	จดัสมัมนาเชงิปฏิบติัการ	เร่ือง	Science	and	
Governance	of	Solar	Radiation	Management	โดยม	ีMr.Niall	
O’Connor	ผูอ้�านวยการศูนย์ภูมภิาคเอเชียแปซฟิิก	Stockholm	
Environment	 Institute	 (SEI)	Mr.Andy	Parker	 ผู้อ�านวยการ
โครงการ	Solar	Radiation	Management	Governance	Initiative	
(SRMGI)	 และ	 ดร.พิชัย	 สนแจ้ง	 อดีตผู้อ�านวยการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิร่วมเป็นวทิยากรในการบรรยาย
ครัง้น้ี	 เมือ่วันท่ี	1	มนีาคม	2560	ณ	จตัรุสัวิทยาศาสตร์	อพวช.		
ชัน้	4	อาคารจตัรุสัจามจรุ	ีสามย่าน	กรงุเทพฯ

สัมมนาเชงิปฏิบัตกิาร เรือ่ง Science and Governance of Solar 
Radiation Management
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การเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือ
	 ในรอบปีงบประมาณ	2560	อพวช.	 ได้ให้บรกิารนทิรรศการและกิจกรรมวทิยาศาสตร์	ณ	อพวช.	คลองห้า	และจัตรุสั
วิทยาศาสตร์	ณ	จามจรุสีแควร์	สามย่าน	รวมถงึคาราวานวิทยาศาสตร์และนิทรรศการนอกสถานท่ีในภมูภิาคต่าง	ๆ	ท่ัวประเทศ	ซ่ึง
มสีดัส่วนของผูใ้ช้บรกิารเปรยีบเทียบเป็นร้อยละ	ดังนี้

พ�พ�ธภัณฑ�ว�ทยาศาสตร�

นิทรรศการนอกสถานที่

พ�พ�ธภัณฑ�ธรรมชาติว�ทยา

จัตุรัสว�ทยาศาสตร�

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ

พ�พ�ธภัณฑ�เทคโนโลยี
สารสนเทศ

57.97%

9.53%

7.67%

8.04%

2.52%

14.27%

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

3,774,596

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560

3,197,811
2,900,834

4,833,949

3,489,354

สถิติผู้ใช้บริการ 

แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนจำานวนผู้ใช้บริการ ประจำาปีงบประมาณ 2560

จำานวนผู้ใช้บริการรวม ระหว่างปีงบประมาณ 2556 - 2560
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การเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือ
	 อพวช.	 ได้ด�าเนินภารกิจในการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในรูปแบบของนิทรรศการ	 การจัดกิจกรรมเสริมศึกษา	
และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเน่ือง	 นอกจากน้ี	 อพวช.	 ได้จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ต่าง	 ๆ														
ผ่านสื่อทั้งในรูปแบบรายการโทรทัศน	์รายการวิทยุ	วารสารและสื่อออนไลน์	ดังนี้

♦ โครงการโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม	และออกอากาศในชื่อว่า	Most	Channel	 ในช่องสัญญาณ	C	Band	ช่อง	 246																			
น�าเสนอรายการ	3	รูปแบบ	คือ

•		รายการ	 	MOST	NEWS	น�าเสนอข่าวสารเก่ียวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 ในรูปแบบข่าวและรายงานพิเศษ	 เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร	์เวลา	11.30	–	12.30	น.	

•	 รายการ	MOST	EXCLUSIVE	เป็นรายการในรูปแบบเสวนา	น�าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐมนตรี
หรือผู้บริหาร	 เพื่อประชาสัมพันธ์และน�าเสนอกิจกรรมต่าง	ๆ	ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ท่ีน่าสนใจเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน	เป็นการน�าเสนอข้อมูลแบบเจาะลึก	หรือเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น	โดยออก
อากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบด	ีเวลา	12.30	–	13.30	น.

•	 รายการ	Most	Exclusive	Special	 เป็นรายการท่ีน�าเสนอ	 เรือ่งราวของวิทยาศาสตร์ท่ีให้ความบนัเทิง	ผูช้มสามารถเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน	มี	3	รายการ	ดังนี้

-	รายการ	science	in	the	movies	เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร	์ออกอากาศ	ทุกวันศุกร	์เวลา	12.30	–	13.30	น.	

-	รายการ	Travelling	With	Science	เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัวเราในสถานที่ต่าง	ๆ	ออกอากาศทุกวันเสาร์	เวลา	
12.30	–	13.30	น.	

-	 รายการ	 Inside	NSM	 เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากชิ้นงานนิทรรศการของ	 อพวช.	 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์	 เวลา																												
12.30	-	13.30	น.

♦	รายการสาระวิทยาศาสตร์ร่วมกับไทยพีบีเอส	และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน	์ไทยพีบีเอส	จ�านวน	2	รายการ	คือ	

•	 รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย	 ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์	 เวลา																			
07.00	–	07.10	น.	

รายการโทรทศัน์ อพวช.
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•	 รายการท้าประลองวิทย์	(Thailand	Science	Challenge	2)	การแข่งขนัตอบปัญหาวทิยาศาสตร์	ระดับมธัยม	ออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์	เวลา	10.00	–	11.00	น.

♦	รายการสมรภูมิไอเดีย

	 					อพวช.	ร่วมกับบริษัท	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท	์จ�ากัด	(มหาชน)	จัด	“รายการสมรภูมิไอเดีย”	ซีซั่นใหม่	ปี	2560	
ทางช่อง	 28	หรือช่อง	 3	 SD	 โดยจัดการประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ภายใต้แนวคิด	 “ส่ิงประดิษฐ์	 ติดครัวเรือน”																				
เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค	์ในการเป็นนักคิดและนักประดิษฐ์
อย่างแท้จริง	หวังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เพ่ือก้าวสู่สังคมนวัตกรรมต่อไปในอนาคต	 โดยเริ่มออก
อากาศตั้งแต่วันที	่1	กรกฎาคม	2560		

♦	รายการ	“เก่งวิทย	์พิชิตล้าน”

	 	 	 	 	 	 	รายการ	“เก่งวิทย	์พิชิตล้าน”	น�าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเกมส์การแข่งขันตอบค�าถาม	โดยมีทีมจาก	40	
โรงเรียน	มาแข่งขันประลองความรู้ทางวิทยาศาสตร	์ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า	1	ล้านบาท	ออกอากาศทางช่อง	9	MCOT	
HD	หมายเลข	30	ทุกวันอาทิตย์	เวลา	15.00	-16.00	น.	เริ่มออกอากาศตั้งแต่เดือน	กรกฎาคม	2560
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รายการวิทยุ อพวช.

วารสาร อพวช. 

	 อพวช.	ด�าเนนิการผลติรายการวทิยุเพือ่เป็นช่องทางสือ่สารความรูท้างวิทยาศาสตร์	ตลอดจนแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม
ของ	อพวช.	ให้สาธารณชนได้รับทราบมากว่า	13	ปี	โดยปัจจุบัน	อพวช.	มีรายการที่ออกอากาศตามสถานีวิทยุต่าง	ๆ	ดังนี้	

•	 “วันน้ีกับวิทยาศาสตร์”	ช่วง	“10	นาทกัีบ	อพวช.”	ออกอากาศ	ทุกวนัเสาร์	เวลา	09.00	–	10.00	น.ทางสถานวิีทยุกระจายเสยีง
แห่งประเทศไทย	(AM	819)

•	 “ตามตะวัน”	ช่วง	“10	นาทีกับ	อพวช.”		ออกอากาศ	ทุกวันพุธและวันศุกร	์เวลา	13.00	–	15.30	น.ทางสถานีวิทยุกองทัพ
บก	(FM	92)

•	 “รอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์”	ออกอากาศ	ทุกวันจันทร์	–	วันศุกร	์เวลา	17.00	–	18.00	น.	ทางสถานีวิทยุ
กองทัพบก	(FM	103)	และ	(FM	126)

	 อพวช.	 ได้ผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชนในรูปแบบวารสารรายเดือน	 ในชื่อ	 “วารสาร	 อพวช.”																				
มาตัง้แต่ปี	2545	วารสารฉบบัน้ีบรรจุไปด้วยสารพันความรูม้ากมาย	 ท่ีพร้อมพิสจูน์ให้เหน็ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรือ่งสนุกและเรยีนรู	้											
ได้ไม่ยาก	 อาทิ	 คอลัมน์ตามรอยนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก	 Science	 in	Movie	 รอบรู้สนุกคิด	 หรรษานานาสัตว์	 สิ่งน้ี																																		
ได้แต่ใดมา	เป็นต้น	
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เว็บไซต์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ท้ังในและต่างประเทศ•	www.nsm.or.th	เป็นเว็บไซต์ที	่อพวช.	จัดท�าขึ้นเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทย	ตลอดจน

เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ	อพวช.	แก่สาธารณชน	โดยที่ผ่านมา	อพวช.	ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ให้มีความทันสมัย	ขณะเดียวกัน	ยังเพิ่มเติมสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร	์รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัด
กิจกรรมอย่างสม�า่เสมอ	โดยในป	ี2560	นี้	มียอดผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์เป็นจ�านวนถึง	879,473	เพจวิว

•	www.thai-sciencemuseum.co.th	เป็น	อกีเว็ปไซต์หนึง่ท่ี		อพวช.	จดัท�าขึน้เพ่ือให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูของการบรหิาร
จัดการองค์กร	 และฐานข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่เป็นประโยชน์	 ต่อพนักงานและสนับสนุนการด�าเนินการขององค์กร	 ได้แก่																									
การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การจัดวางระบบและการประเมินผล	และกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ	อพวช.	เป็นต้น	
เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่พนักงานและผูท้ีเ่ก่ียวข้องให้เหน็ความส�าคญัของการบรหิารจดัการองค์กรที่
เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
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	 อพวช.	ได้ลงนามความร่วมมอืใน	MOU	กบัหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ	 เพื่อร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	
ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์	 สู ่ประชาชนต่อไป	 โดยในปี	 2560	 น้ี																
ได้ลงนามความร่วมมอืรวมทัง้สิน้	11	หน่วยงาน	ได้แก่	Australian	
National	University	ประเทศออสเตรเลีย	 	Universcience	
ประเทศฝรั่งเศส	Natural	History	Museum	Vienna	ประเทศ
ออสเตรเลีย	Science	Centre	ประเทศสิงคโปร์	British	Council	
สหราชอาณาจักร	บริษัท	 อาร์ทีเอ	 เอ็นเตอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	
(ททบ.5)	 สถาบันนิติ วิทยาศาสตร ์ 	 กรมการจัดหางาน																				
บริษัทไบเออร์ไทย	 จ�ากัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

	 นอกจากนี	้อพวช.	ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก
เครือข่ายพันธมติรท้ังภาครฐั	ภาคเอกชน	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	
อาทิ	 สถานทูตฝร่ังเศส	 สถานทูตเยอรมัน	 สถานทูตญ่ีปุ ่น																			
สถานทูตอเมริกา	บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต	
จ�ากัด	บริษทั	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	กลุ่มบรษิทั	
ดาว	ประทศไทย	บริษัท	ซีเกท	เทคโนโลย	ี(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

บรษิทั	นานมบีุค๊ส์	จ�ากัด	บรษิทั	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	จ�ากัด	(มหาชน)	
ธนาคารไทยพาณิชย	์จ�ากัด	(มหาชน)	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	และมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	เป็นต้น	การสนับสนุนที่	
อพวช.	 ได้รับจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 นั้น	 มีท้ังในรูปแบบการ
สนับสนุนด้านการเงนิและการสนับสนุนการจดันิทรรศการและ
กิจกรรม	 สร ้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์	 โดยมี
เป้าประสงค์เดียวกัน	เพือ่มุง่สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่	เยาวชน	
อันจะน�าพาไปสู่สังคมวิทยาศาสตร	์ต่อไป

	 ในรอบปีงบประมาณ	 2560	 อพวช.	 ได้มีโอกาส
ต้อนรบัแลกเปลีย่นความคดิเห็นด้านการบรหิารพิพิธภัณฑ์และ
การจัดกิจกรรมเสริมศึกษาต่าง	 ๆ	 กับศูนย์บริหารจากนานา
ประเทศ	 อาทิ	 รัฐมนตรีและคณะผู้บริหาร	Department	 of	
Science	 and	 Technology	 ประเทศฟิลิปปินส์	 ผู ้บริหาร															
Museum	of	 Science	Boston	และมหาวิทยาลัย	Arizona	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ผู้บริหาร	Ontario	 Science	Center	
ประเทศแคนาดา		ผู้บรหิารพิพิธภณัฑ์	Universcience	ประเทศ
ฝรั่งเศส	และคณะผู้บริหาร	Association	 for	 Science	 and		
Technology	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็นต้น

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ท้ังในและต่างประเทศ
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ส่วนท่ี 5
การบริหารจัดการองค์กร 
การกำากับดูแลองค์กร

การบริหารความเส่ียง
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ส่วนท่ี 5
การบริหารจัดการองค์กร 
การกำากับดูแลองค์กร

	 	อพวช.	ได้น�าการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการ
ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ	 อพวช.	 โดยมีข้อตกลงกับ
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 ส�าหรับ
ประเมินผลการด�าเนินงานของ	 (อพวช.)	 และการบริหาร														
ความเสีย่งเป็นหลกัปฏบิตัติามเกณฑ์การประเมนิระบบวัดเรือ่ง
การก�ากับดแูลทีด่	ี“เกณฑ์วดัผลการด�าเนนิงานรฐัวสิาหกิจด้าน
การบริหารจัดการองค์กร”	ได้ก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าวประกอบด้วย	ส่วนที่	 1	
การบริหารความเสี่ยงที่ดีตามองค์ประกอบหลักของ	COSO	
ERM	และเกณฑ์การพิจารณาอ่ืนท่ีมีความส�าคัญและจ�าเป็น
ส�าหรับการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงขั้นพ้ืนฐาน	
(เกณฑ์วัดระดับขั้นบันได)	 และส่วนที่	 2	 เกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือ
สนับสนุนระบบการบริหารการบริหารความเส่ียงให ้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 (พิจารณาคะแนนถ ่วงน�้าหนัก)																								
การบริหารความเสี่ยงนั้นถือเป็นการระวัง	ป้องกัน	และจัดการ
เพือ่ลดโอกาสและความรนุแรงในการเกิดอนัตราย	ความเสียหาย	
ความล้มเหลว	 ตลอดจนปัญหาหาอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ท่ีจะส่ง																			
ผลกระทบต่อโอกาสท่ีจะประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย	ทั้งในระดับองค์กร	หน่วยงาน	และระดับ
บุคลากรให้อยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรับได้	ประเมินได้	ควบคมุ
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

	 นโยบายบริหารความเสี่ยงของ	อพวช.	ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง	 โดยผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรก�าหนดให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการด�าเนนิงานลดความเสยีหายทีอ่าจจะ
เกิดขึน้	เป็นแนวทางให้องค์กรก้าวเดนิอย่างถูกทศิทาง	มเีป้าหมาย
ที่ชัดเจน	 ผลิตผลงานที่มีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับในระดับ
ประเทศและในระดบัสากล	ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	
และสังคมของประเทศตามภารกิจที่ก�าหนดไว้	 อพวช.	 จึงได้											
จดัท�าคูม่อืการบรหิารความเสีย่งขึน้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์	 ประเมิน	 และบริหารจัดการความเสี่ยง	 ส�าหรับ
พนักงานและผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร	
ให้สามารถเข้าใจกระบวนการ	 ขั้นตอน	 และวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง	 เหมาะสม	 โดยคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งได้มกีารพัฒนาและปรบัปรงุคู่มอืการบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี

	 ผลการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยง	 ประจ�าปี	
2560	มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด	5	ปัจจัยเสี่ยง	สรุปได้ดังนี้

1. ความเส่ียงจากจ�านวนผูเ้ข้าชมพพิธิภณัฑ์ อพวช. ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

	 ผูเ้ข้าชมพิพิธภัณฑ์	อพวช.	ในปี	2560	จ�านวนรวมท้ังสิน้	
1,469,242	คน	 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จึงก�าหนดมาตรการ
บรหิารความเส่ียงในประเด็นน้ี	ได้แก่	การเร่งจดัท�าแผนส่งเสรมิ
การตลาดร่วมกันในทุกพิพิธภัณฑ์	การประชาสัมพันธ์เฉพาะ
กลุ ่ม	 เช่น	 กลุ ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย	 กลุ่มผู ้สนใจด้าน
ธรรมชาติวิทยา	 กลุ ่มผู ้สนใจดาราศาสตร์	 และการจัดท�า
โครงการในรปูแบบ	CSR	ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทัง้รฐับาล	
เอกชน	เพือ่ให้กลุม่เป้าหมายเพ่ิมโอกาสในการมาใช้บรกิารของ	
อพวช.	เป็นต้น

2. ความเส่ียงด้านการให้บรกิารทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

	 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	 ทั้ง	 5	 ด้าน	 ได้แก่	
กระบวนการขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ	 ด้านเจ้าหน้าที่											
ผู้ให้บรกิาร	ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก	ด้านชิน้งานทีจ่ดัแสดง	
และด้านการให้ข้อมูลความรู้ในนิทรรศการ	มีค่าเฉลี่ยความ												
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง	 อพวช.	 จึงจัดท�ามาตรการ
บริหารความเสี่ยงในประเด็นน้ี	 ได้แก่	 การจัดอบรมเจ้าหน้าท่ี	
ทีเ่กีย่วข้อง	อย่างสม�า่เสมอในด้านการให้บรกิารและสร้างความ
พึงพอใจแก่ผูใ้ช้บรกิาร	โดยเน้นการอบรมเพ่ือสร้างความพร้อม
ในการให้บริการ	 การจัดท�าแผนการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการให้
เรยีบร้อย	และตอบสนองความคาดหวงัของผู้รบับรกิารทุกกลุม่
ให้ดียิ่งขึ้น	เช่น	ห้องอาหาร	ห้องน�้า	และอื่น	ๆ	และการพัฒนา
แนวทางการเรียนรู ้รูปแบบใหม่	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้เข้าชม	 ทั้งโรงเรียนและครอบครัว	 โดย
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ	
เป็นต้น

3. ความเส่ียงจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

	 อพวช.	มีรายได้นอกงบประมาณ	50.51	ล้านบาท	
และมีร้อยละความส�าเร็จของกิจกรรมตามแผนการหารายได้	

การบริหารความเส่ียง
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ร้อยละ	 100	 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด	 อพวช.	 ก�าหนด
มาตรการบริหารความเสี่ยงในประเด็นน้ี	 ได้แก่	 เร่งรัดการ															
จัดท�าแผนจัดกิจกรรมประจ�าเดือนของแต่ละพิพิธภัณฑ์	 เพ่ือ
ดงึดดูผูเ้ข้าชม	รวมทัง้พัฒนาสนิค้าและหลกัสตูรทีเ่ชือ่มโยงกับ
กิจกรรมดังกล่าวให้สามารถหารายได้เพิ่มขึ้น	พัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศด้าน	STEM	Education	เพือ่รองรบั
ความต้องการของโรงเรยีน	จดัท�าแผนใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ี	ใน
การระดมทุน	ทั้งที่	อพวช.	และงานอีเวนท์นอกสถานที	่และจัด
ท�าแผนการระดมทุน	จากค่าโฆษณาในรายการต่าง	ๆ 	เป็นต้น

4. ความเสี่ยงเร่ืองความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

	 ความเสีย่งด้านอบุตัเิหตท่ีุเกิดกับผูเ้ข้าชมพิพิธภัณฑ์	
อยู่ในระดับต�า่	 โดย	อพวช.	 ได้ก�าหนดมาตรการบริหารความ
เสี่ยงในประเด็นนี้	 ได้แก่	 การส�ารวจจุดเกิดเหตุทุกจุด	 และ
ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุในสถานท่ีต่าง	 ๆ	 และให้แต่ละ
พิพิธภัณฑ์ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุแก ่ผู ้ เข ้าใช ้บริการ																				
การตดิตามและควบคมุ	การเฝ้าระวังการเกิดอุบตัเิหตตุ่อผูเ้ข้าชม	
การจัดท�าป้ายเตือนบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง	เจ้าหน้าที่แนะน�าวิธี
ปฏิบัติและข ้อควรระวังทุกครั้งก ่อนผู ้ ใช ้บริการเข ้าชม

นิทรรศการ	และการก�าชับอาสาสมัครให้ดูแลผู้ใช้บริการตาม
ข้อแนะน�า	เป็นต้น

5. ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่
สามารถใช้งานได้ 

	 ความรุนแรงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่
สามารถใช้งานได้	เกิดปัญหาขึ้นจ�านวน	1	ครั้ง	ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก�าหนด	 โดยมีมาตรการบริหารความเสี่ยงใน
ประเด็นน้ี	 ได้แก่	 การติดตามและตรวจสอบการคุกคามจาก
ไวรัสคอมพิวเตอร์	 อย่างสม�่าเสมอ	 โดยจัดท�าสถิติการเกิด
ปัญหาจากหน่วยงานหรือผู้ใช้งาน	 และแจ้งเตือน	 รวมท้ัง
วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบบ่อย	เพือ่ปรบัปรงุแผนการลดความเสีย่ง
การจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยระบบเครือข่าย/
ไวรัสคอมพิวเตอร์	 แก่ผู้ใช้งาน	พร้อมแนะน�าวิธีการป้องกันท่ี
ถูกต้องกับผู้ใช้งาน	การจัดท�าและจัดหาระบบส�ารองข้อมูลท่ี
ได้มาตรฐาน	เพื่อลดผลกระทบของการสูญเสียข้อมูล	หรือการ
เข้าถึงข้อมูลไม่ได้ในภาวะฉุกเฉิน	และการจัดหาอุปกรณ์ท่ี
สนับสนุนและรองรับการท�างานเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
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	 อพวช.	 ให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเน่ือง	 และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดนิ	ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	
2544	 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	 อพวช.	 ท�า
หน้าที่ด�าเนินงานด้านการควบคุมภายใน	 	ภายใต้แผนปฏิบัติ
การควบคุมภายในประจ�าปี	 รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานและ
ลูกจ้าง	 อพวช.	 	 เห็นถึงความส�าคัญของการควบคุมภายใน												
เพื่อน�ากลไกและเครื่องมือต่าง	ๆ 	ของการควบคุมภายในไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม

	 อพวช.	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน	โดย
มีผู้บริหารระดับสูง	คือ	รองผู้อ�านวยการ	อพวช.	ท�าหน้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน	 และมีผู้อ�านวยการ
ระดับ	8	ขึ้นไป	จากส�านัก/พิพิธภัณฑ์	ร่วมเป็นคณะกรรมการ	
เพ่ือยกระดบัความส�าคญัของการควบคมุภายใน	ในหน่วยงาน
ย่อยและกิจกรรมต่าง	ๆ	ให้มากขึ้น	ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและ
ส่งเสริมให้มีการควบคุมภายใน	บุคลากรมีความต้ังใจและ
พยายามด�าเนนิการให้มกีารควบคมุภายในกิจกรรมหรอืหน่วย
งานย่อยของตนเอง	 และให้ความส�าคัญกับความซื่อสัตย์																		
มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	และมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ก�าหนดแนวปฏิบัติตาม
หลกัการบรหิารจดัการบ้านเมอืงท่ีด	ีโดยมกีารก�าหนดนโยบาย
การควบคุมภายใน	 อพวช.	 ให้มีการบูรณาการร่วมกับการ
บรหิารความเสีย่ง	และการตรวจสอบภายใน	เพือ่สนบัสนนุการ
ปฏบิตังิานขององค์กรให้มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	
เพ่ือให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในฯ													
เป็นไปตามเป้าหมาย

	 นอกจากนี	้มกีารแต่งตัง้คณะท�างานตดิตามและสอบ
ทานการปฏิบตังิานด้านการควบคมุภายใน	ท�าหน้าท่ีสอบทาน
การปฏิบัติงานด้านการควบคมุภายในของทกุส�านัก/พิพิธภัณฑ์	
ได้แก่	สอบทานการแบ่งแยกหน้าท่ีงาน	สอบทานการปฏบิตังิาน
ที่เป็นไปตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับของ	อพวช.	และสอบทาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	interest)	ซึง่	อพวช.	
มีระเบียบว่า	 ด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และได้เผย
แพร่ให้บคุลากรทราบและน�าไปปฏบิติั	ผูบ้รหิารได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญด้านจริยธรรม	 จรรยาบรรณ	ความโปร่งใส	และ

ความซือ่สตัย์	โดยการจดัแบ่งหน้าท่ีภารกิจในโครงสร้างองค์กร
อย่างชัดเจน	ทั้งงานวิชาการ	และงานสนับสนุน	มีหลักเกณฑ์
การพิจารณาประเมินเล่ือนระดับ	 และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทั้งการประเมินผลส�าเร็จของงานและ
พฤติกรรม	ส�าหรับด้านการพัฒนาความรู้	ทกัษะความสามารถ
ของบคุลากร	ได้จดัการฝึกอบรมให้ความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	รวมถึง
การให้ความส�าคัญกับการประเมินผลความพึงพอใจ	ข้อเสนอ
แนะของผู้ใช้บริการ	 และข้อร้องเรียนต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้เกิดการ
ปรบัปรงุ	แก้ไข	ชีแ้จงให้เกิดความเข้าใจ	และพฒันาการด�าเนนิงาน
ให้รัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง

	 อพวช.	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อพวช.	 โดยมีรองผู้อ�านวยการ	อพวช.	 เป็นประธานกรรมการ	
ประกอบด้วย	ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	ภายใน	อพวช.	คณะ
กรรมการ	 ได้พิจารณาระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก	และได้ด�าเนินการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม	 มีการจัดท�ามาตรการบริหารความเสี่ยง																
เพื่อบริหารปัจจัยเส่ียงท่ีมีความเส่ียงสูงให้ลดระดับลง	 หากมี
กรณีทีเ่กิดขึน้ใหม่	ทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการให้บรรลวุตัถุประสงค์
ได้	 ก็จะน�ากรณีน้ัน	 ๆ	 มาบริหารความเสี่ยงต่อไป	 แต่หาก
สามารถบริหารความเส่ียงในเรื่องน้ัน	 ๆ	จนไม่เป็นความเสี่ยง
ขององค์กร	ปัจจยัเสีย่งดงักล่าวจะถูกโอนให้หน่วยงานทีร่บัผดิ
ชอบท�าการควบคุมภายในในเรื่องเหล่านั้นต่อไป	

3. กิจกรรมการควบคุม

	 คณะกรรมการควบคมุภายใน	อพวช.	และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการประเมินตนเอง
ของหน่วยงานย่อย	(Control	Self-Assessment)	และประเมิน
ความพอเพียง	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในของ	อพวช.	รวมถึงการท�าหน้าที่สอบทานและ
ติดตามรายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้อ�านวยการ	อพวช.	
คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการ	 อพวช.	 โดย																		
ผู ้บริหารทุกระดับท�าหน้าท่ีก�ากับ	 ติดตามและควบคุมการ
ปฏิบัติตามนโยบายท่ีวางไว้ตามล�าดับชั้น	 รวมทั้งมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย	 และวิธีปฏิบัติกิจกรรมการควบคุม														
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ

การควบคุมภายใน
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร

	 อพวช.	มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏบิตังิาน	การรายงานทางการเงนิและผลการด�าเนนิงาน	การ
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง	 ๆ	 ท่ีใช้ในการ
ควบคุมและด�าเนินกิจกรรมขององค์กร	 นอกจากน้ี	 ข้อมูล
สารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กร	 ได้มีการสื่อสารไปยัง												
ผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร	ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	และให้ความมั่นใจว่ามีการ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีผลท�าให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

5. การติดตามประเมินผล

	 อพวช.	 มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมนิประสทิธิภาพการปฏิบตังิาน	โดยผูบ้รหิารทกุระดบั
มกีารตดิตามการปฏิบติังานตามระบบการควบคมุภายในอย่าง
ต่อเนื่อง	ซึ่งมีการรายงานผลทั้งในรูปแบบเอกสาร	 เทคโนโลยี
สารสนเทศ	 และการรายงานผลที่เป็นระบบตามข้ันตอน																	
รวมถึงมีการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อย	 ซึ่งเป็นการ
ประเมินร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	และการ
ประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	 และน�ามาจัดท�าเป็น
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูง	เพื่อพิจารณา
ส่ังการปรับปรุงแก้ไข	 โดยการออกกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ															
เพ่ิมเตมิ	รวมทัง้การก�าหนดไว้ในแผนปฏบิตักิารประจ�าปีต่อไป

นโยบายการควบคุมภายใน อพวช. 

	 เพ่ือให้การบริหารงานของ	 อพวช.	 เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ	 เกดิผลสมัฤทธ์ิตามจดุมุง่หมายในแต่ละงานหรอื
กิจกรรมทีไ่ด้ก�าหนดไว้	อนัจะน�าไปสูก่ารพัฒนาบคุลากร	ระบบงาน	

การบริหารสินทรัพย์	การป้องกัน	และลดความสูญเสีย	รวมถึง
ความผิดพลาดจากการปฏบิตังิาน	ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	
อพวช.	จึงมีนโยบายการควบคุมภายใน	ดังนี้	

1.	 ให้ถือว่าการควบคุมภายในเป็นกลไกหน่ึงท่ีส�าคัญในการ
ก�ากับดูแล	 การบริหารกิจการท่ีดีของ	 อพวช.	 ให้เป็น
กิจกรรมประจ�าที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีขององค์กร

2.	 ให้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือของผู ้บริหารและ
หัวหน้างานต่างๆ	ท่ีจะบรหิารจดัการความเส่ียง	อนัเกิดจาก
การท�างานในทุกระดับ

3.	 ให้มีการรวบรวมข้อมูล	 ข้อก�าหนด	 และวิธีการควบคุม
ภายใน	เพื่อเผยแพร่ต่อพนักงานในทุกช่องทางตลอดเวลา	
และส่ือสารอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กรอย่างทันกาลและเหมาะสม

4.	 ให้คณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ	 ติดตามประเมินผล	 การควบคุมภายในทุก
กิจกรรมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิ
อย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอ

5.	 ให้คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ	 เป็นผู้ประสานงาน	
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน	ตลอดจน
การส่งเสริม	กระตุ้น	 ให้มีการน�าองค์ความรู้ไปใช้อย่างทั่ว
ถึง	และเป็นระบบ

6.	 ให้คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ	 รายงานผลการ
บริหารการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน	และคณะกรรมการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ	ทุกไตรมาส

การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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	 อพวช.	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	คณะกรรมการ	อพวช.จึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม
ให้ผูบ้รหิาร	พนกังาน	ลกูจ้าง	และอาสาสมัคร	ปฏบิตังิานอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	และตรวจสอบได	้
เ พ่ือให ้ 	 อพวช.	 เป ็นองค ์กรที่สร ้างความตระหนักทาง
วิทยาศาสตร์สู่สังคมอย่างแท้จริง	 จึงได้ก�าหนดนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	อพวช.	ดังนี้	

1.		 คณะกรรมการ	อพวช.	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	ลกูจ้าง	และอาสา
สมัครทุกคน	 จะด�าเนินงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	๗	ประการ	คือ

(1)		ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าที	่(Accountability)

(2)	ความส�านึกในหน้าที่ด ้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่พอเพียง	(Responsibility)

(3)	การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้อง
พิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน	 (Equitable															
Treatment)	

(4)	ความโปร่งใสในทุกส่วนที่เก่ียวข้อง	 ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร	(Transparency)

(5)		การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	
โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมข้อมูลใด	ๆ	 น้ัน	จะต้อง
เป็นการเพ่ิมความสามารถในทุกด้านเพ่ือการแข่งขัน	
(Value	Creation)	

(6)	 การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแล	และจรรยาบรรณ											
ที่ดีในการประกอบธุรกิจ	(Ethics)	

(7)	การมีส่วนร่วม	 เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
โอกาสแก่ประชาชนให้มส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิ
เห็นเก่ียวกับการด�าเนินการใดๆ	ที่อาจมีผลกระทบต่อ
วัฒนธรรม	เศรษฐกิจสิง่แวดล้อม	และความเป็นอยู่ของ
ชุมชนหรือท้องถิ่น	(Participation)	

2.		 คณะกรรมการ	อพวช.	จะปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความทุ่มเทและ
รับผิดชอบ	 มีความเป็นอิสระ	 และมีการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ	และผู้อ�านวยการ	อพวช.	
ออกจากกันอย่างชัดเจน

3.	 คณะกรรมการ	อพวช.	มบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดวิสยัทศัน์	
กลยุทธ	์นโยบายและแผนงานที่ส�าคัญของ	อพวช.	โดยจะ
ต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนแนวทางการ
บริหารจัดการท่ีมีความเหมาะสม	 รวมทั้งต้องด�าเนินการ
เพ่ือให้มั่นใจว่า	 ระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการ
สอบบัญช	ีมีความน่าเชื่อถือ	

4.	 คณะกรรมการ	 อพวช.	 จะต้องเป็นผู้น�าในเรื่องจริยธรรม	
เป็นตัวอย่างในการปฏบิติังานตามแนวทางการก�ากับดแูล
กิจการทีดี่ของ	อพวช.และสอดส่องดแูลในเรือ่งการจดัการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่
เชื่อมโยงกัน

5.	 คณะกรรมการ	 อพวช.	 จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร	 พนักงาน
ลูกจ้าง	 และอาสาสมัคร	 ปฏิบัติงานด้วยความทุมเท																																	
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยยึดมั่น																		
ผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการและประชาชน	 และบริหาร
จัดการด้วยหลักคุณธรรม	มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

6.	 ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้น�าและต้นแบบท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความมุง่มัน่ต่อการปฏิบตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรม	
รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร	สร้างแรงจงูใจ	และก�ากับ
ดูแลให้พนักงาน	ลูกจ้าง	 ลาสาสมัคร	 ร่วมกันปฏิบัติตาม									
ข้อบังคับ	ระเบียบและจริยธรรม

การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

การด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดูแลทีดี่ (CG)
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	 อพวช.	 ได้ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
หรือ	 Corporate	 Social	 Responsibility	 (CSR)	 มาอย่าง													
ต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	2551	เป็นต้นมา	โดยยึดหลักการ	ดังนี	้

•		 เชื่อมโยงและบูรณาการ	 โครงการต่าง	 ๆ	 เข้าด้วยกันตาม
วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน

•		 ด�าเนินการต่อเนื่อง	ทั้งในส่วนของโครงการที่ด�าเนินการไว้
แล้ว	 และขยายผลพัฒนาโครงการใหม่	 ต่อจากโครงการ
หลักต่าง	ๆ	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม	ชุมชนและเยาวชนอย่างแท้จริง

•		 สร้างการมส่ีวนร่วมของพนกังาน	โดยการปลกูจิตส�านกึให้
กับพนกังานทกุระดบั	ตระหนักถึงการมส่ีวนร่วมในโครงการ
และกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ	อพวช.	

•		 สร้างเครอืข่ายพันธมติร	ทีค่รอบคลมุทุกภาคส่วนของสงัคม	
ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชนทั่วไป	อย่างต่อเนื่อง	
เพ่ือร่วมกันผลักดันให้โครงการต่างๆ	 สัมฤทธ์ิผลตาม
วัตถุประสงค์

► เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้วยการเผยแพร่คู่มอืการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ใน Intranet และบนเว็บไซต์ อพวช.

► จดัอบรมปฐมนเิทศพนกังาน/ลูกจ้างบรรจใุหม่ เพ่ือให้บคุลากรได้เข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กร 

การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสังคม (CSR)

ในปีงบประมาณ 2560 อพวช. ได้ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ สรปุได้ ดงันี้



รายงานประจำาปี 2560

องค์การพิพิธภ ัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห ่งชาต ิ 

 

101รายงานประจำาปี 2560

► ส่งเสรมิการประพฤตปิฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม และจรรยาบรรณของ อพวช. โดยมกีารคดัเลือก
พนกังาน/ลูกจ้างดีเด่นของ อพวช. และคนดีศร ีวท.

► เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการและการน�าองค์กรให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในองค์กร ด้วยการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

• ธรรมมาภิบาลในการบริหารองค์กร
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

• การบริหารความเสี่ยงองค์กร
• การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	 “ปรัชญาเศรษฐกิจ	

พอเพียง”

► พฒันาระบบการป้องกนั การมผีลประโยชน์ทบัซ้อน โดยได้ด�าเนนิการปรบัปรงุคูม่อืและเผยแพร่คูม่อืการ
ปฏบิตังิาน เพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน และแบบฟอร์มการเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน 
Intranet 
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► ตดิตามผลการรบัข้อร้องเรยีนต่างๆ

► ปลูกฝังจติส�านกึทีดี่และสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมในกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยจดักิจกรรม CSR 
การให้บรกิารประชาชนเดนิทางเข้าถวายบงัคมพระบรมศพฯ ณ สนามม้านางเล้ิง และกิจกรรมจติอาสา
ให้บกิารอาหารแก่ ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

กิจกรรมบรกิารประชาชนเดนิทางเข้าถวายบงัคมพระบรมศพฯ	ณ	สนามม้า	นางเลิง้	เม่ือวนัท่ี	6	-	19	ก.พ.	2560

กิจกรรมจติอาสาให้บรกิารอาหารแก่ประชาชนท่ีท้องสนามหลวง	เม่ือวนัท่ี	27	ก.พ.	2560

•		 โรงเรียนวัดหว่านบุญ	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	 ชั้น					
ป.4	-	6	จ�านวน	198	คน	ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์
การเรยีนรูน้อกห้องเรยีนเก่ียวกับ	เทคนคิการเก็บรกัษา
ซากสัตว์	 ด้วยการดอง	 และสต๊ัฟสัตว์	 สนุกกับการ

► กิจกรรมพฒันากลุ่มเยาวชนและการเรยีนรู ้ อพวช. ได้น�าเยาวชนมาเรยีนรูท้ี ่อพวช. ดงันี้

 ♦ โรงเรยีนในพืน้ที่

พัฒนากระบวนการคดิ	“ก่อร่าง...สร้างไอเดีย”	ผ่านการ
คิดสร้างสรรค์และลงมือออกแบบสะพานท่ีมีรูปทรง
แตกต่างกัน	ส่งผลต่อการรองรับน�้าหนักยานพาหนะ	
ได้ต่างกัน	
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•	 โรงเรียนวัดหัตถสารเกษตร	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	
ชั้น	ป.4	 –	 6	 จ�านวน	84	คน	 ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน	
เพ่ิมพูนความรูเ้ก่ียวกับโครงกระดกูสตัว์	ถ่ินก�าเนิดของ
สตัว์ทัง้ทีส่ญูพันธ์ุไปแล้ว	และยงัมชีวิีตอยู่จนถึงปัจจบุนั
ของสัตว์สายพันธุ์ต่าง	 ๆ	 และสนุกกับการประดิษฐ	์												
ของเล่นภูมปัิญญาไทย	“จกัจัน่เสยีงใส”	เรยีนเสยีงของ
จกัจัน่ทีม่อียู่ตามธรรมชาติ	และเรยีนรูเ้รือ่งแรงและการ
เคลื่อนที่ด้วยการประดิษฐ	์“ก�าหมุนบิน”	

•	 โรงเรียนคลองห้า	 อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	 ชั้น	ป.2	
จ�านวน	195	คน	คน	เปิดประสบการณ์การลดเวลาเรยีน	
เพิ่มเวลารู้	 เรียนรู้ไข่มหัศจรรย์ของสัตว์นานาชนิด	
เทคนิคการเก็บรักษาซากสัตว์	 เขาสัตว์	 และสตั๊ฟสัตว์	
สนุกกับการวาดภาพระบายส	ี“กระดูก	 	ของฉัน”	ของ
สัตว์ชนิดต่าง	 ๆ	 เรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตใดบ้างเป็นสัตว์ที่มี
หรือไม่มีกระดูกสันหลัง	

   ♦  โรงเรยีนนอกพืน้ที่

•	 โรงเรียนวัดธรรมจริยา	อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา	
ชั้นอนุบาล	1-2	จ�านวน	207	คน	และ	ผู้ปกครอง	ได้มี
โอกาสร่วมท�ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครวัจากการประดษิฐ์	“นกไต่จอมซน”	เพือ่ให้น้อง	ๆ 	
ได้เรยีนรูพ้ฤตกิรรมของนกทีอ่าศยัและหากินบนต้นไม้	
สอดแทรกความรูด้้านธรรมชาตวิิทยา	และนกประเภท
ต่าง	ๆ	ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

•	 อพวช.	ร่วมกับ	บริษัท	ซีเกท	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มเยาวชนและการเรียนรู้	
ให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส	20	แห่ง	ที่อยู่ห่างไกลจาก	
อพวช.	รวมจ�านวน	2,000	คนเพือ่เปิดโอกาสการเรยีนรู้
นอกห้องเรียน	 และเสริมสร้างประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
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►  กิจกรรมพฒันาชมุชนและคุณภาพชวิีต

     ♦ กจิกรรม “อพวช. ร่วมรกัษ์โลกสีเขยีว” 

	 	 คณะผู้บริหาร	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 และอาสาสมัคร													
ร่วมกันปลูกต้นไม้	 เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว	ณ	บริเวณด้านหน้า	
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2560

     ♦ กจิกรรมบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์

          • การบรจิาคส่ิงของอปุโภคบรโิภค

	 	 	 	 	พนักงานและลูกจ้าง	อพวช.	 ร่วมบริจาคหนังสือ	
สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น	 โดยน�าไปมอบให้แก่
หน่วยงานต่างๆ	 ในบริเวณใกล้เคียง	 ได้แก่	 สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต	 บ้านพักเด็กและครอบครัว
และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุ	
จ.ปทุมธานี

►  กิจกรรมส่งเสรมิและอนรุกัษ์วฒันธรรม

	 อพวช.	 ได้ด�าเนินการพัฒนาอาคารโรงพิมพ์วัดอุโมงค์	 สวนพุทธธรรม	จ.	 เชียงใหม่	 เพื่อก่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์	และประวัติศาสตร์

            • การถ่ายทอดความรูสู่้ชมุชน 

	 	 	 	 	 อพวช.	จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน	ด้วย
การสอนการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเบื้องต้นแก่ผู้สูง
อายุ	 ได้แก่	 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต�าบลหนองเสือ	
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม	คลอง	11	และ
ชมรมผู้สูงอายุลีลาสวรรค์	คลอง	5
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►  กิจกรรมพาน้องเทีย่วกรงุ 

	 อพวช	น�านักเรียนโรงเรียนสายน�้าทิพย์	 เขตคลองเตย	จ�านวน	106	คน	และโรงเรียนวัดกก	 เขตบางขุนเทียน	จ�านวน											
105	คน	ร่วมงานถนนสายวิทยาศาสตร์	ประจ�าปี	2560	ณ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเมื่อวันที่	12	มกราคม	2560	

► กิจกรรมเผยแพร่ส่ือเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ (วารสาร อพวช.)

	 มอบ	 “วารสาร	 อพวช.”	 ซ่ึงเป็นสื่อเพ่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน	 ให้กับโรงเรียน	ห้องสมุด	 กศน.	 และ																		
Thai	PBS	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	20,757	เล่ม

► โครงการสนบัสนนุการก่อสร้างอาคารเรยีน โรงเรยีนสังวาลวิทย์ 3 จ.แม่ฮ่องสอน

	 อพวช.	ได้จัดหาผูส้นบัสนุนงบประมาณเพ่ิมเตมิเพ่ือก่อสร้างอาคารเรยีน	โรงเรยีนสงัวาลวิทย์	3		จ.แม่ฮ่องสอน	ซึง่ด�าเนนิการ
แล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนมีนาคม	2560
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►  กิจกรรมพนกังานสัมพนัธ์

     ♦ จดัท�าบุญเล้ียงพระ วนัสถาปนา อพวช. 

 คณะผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	และอาสาสมัคร	สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร	ร่วมกันท�าบุญตักบาตรและส่งเสริม
พระพุทธศาสนา	เมื่อวันที	่30	มกราคม	2560

    ♦  มอบรางวัลพนกังาน ลูกจ้าง ดีเด่น ประจ�าปี 2559

	 รองผู้อ�านวยการ	รักษาการแทน	ผู้อ�านวยการ	อพวช.	ได้มอบโล่ให้แก่พนักงานและลูกจ้างดีเด่น	ประจ�าปี	2559	เพื่อ
เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่บุคลากร	ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา	อพวช.	วันที	่30	มกราคม	2560
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ส่วนท่ี 6
รายงานของผู้สอบบัญชี
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	 ในปีงบประมาณ	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบ															
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	8	ครั้ง	โดยมีการหารือร่วมกับผู้บริหาร		
ผู้ตรวจสอบภายใน		ผู้ตรวจสอบบัญช	ี	และที่ปรึกษาทางด้าน
การเงินการบัญชีในเรื่องที่เก่ียวข้อง	 สรุปสาระส�าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่	ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน	คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	
2560	 และงบการเงินประจ�าป ีงบประมาณ	 2559																								
ขององค์การพพิิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิ(อพวช.)	โดย
ได้เชิญผู้ตรวจสอบบัญชีร่วมประชุมด้วย	จ�านวน	 2	ครั้ง				
รวมทั้งได้ประชุมกับท่ีปรึกษาทางด้านการเงินการบัญช	ี											
ทุกไตรมาส	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ	เกี่ยวกับงบการเงินของ	อพวช.	ดังนี้

1.1 ด้านการบันทึกบัญชีงบการเงิน	พบว่า	มีการบันทึก
บัญชีค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สอดคล้องกับช่วงเวลา
การเกิดขึ้นจริง	 อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน	 ดังน้ัน	 ผู ้ปฏิบัติงานบัญชีควรมีการ												
บูรณาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ค่าใช้จ่ายสอดคล้อง
กับช่วงระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายจริง	

1.2  ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย	มีข้อเสนอแนะดังนี้

 1)	 ด ้านรายได ้ : 	 ควรปรับแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
หลักของแต่ละพิพิธภัณฑ์	เพื่อเพิ่มผู้เข้าชมและรายได้
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการ
จดัหารายได้ท่ีชดัเจน	ทีม่กีารวเิคราะห์โอกาสการสร้าง
รายได้จากการเข้าชมนิทรรศการ	การจัดกิจกรรมอื่น	ๆ 	
Check	 Rating	 ของนิทรรศการท่ีน�ามาจัดแสดง																	
รวมทัง้ปรบัการบรหิารร้านจ�าหน่ายของท่ีระลกึ	โดยควร
มกีารบรูณาการร่วมกันทัง้ฝ่ายการตลาด	ฝ่ายแผน	ฝ่าย
บริหาร	และพจิารณาช่องทางการโฆษณาผ่านสือ่สงัคม
ออนไลน์	และช่องทางอื่น	ๆ	ด้วย

 2)	 ด้านค่าใช้จ่าย:	 เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่าย																
ในการจัดหาชุดชิ้นงานนิทรรศการท่ีเช่ามาจัดแสดง													
ในแต่ละครั้งควรเน้นให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	
และสามารถสร้างจ�านวนผู้เข้าชมให้มากขึ้น	ส่วนเรื่อง
อาคาร	อพวช.	ควรจัดท�าทะเบียนประวัติในการซ่อม

บ�ารุ งอาคารไว ้ 	 โดยเฉพาะอาคารพิ พิธภัณฑ ์
วิทยาศาสตร์มหาราชนีิ	ซึง่มอีายุการใช้งานมาประมาณ	
20	ปีแล้ว	ควรมีการปรับปรุงสภาพอาคารให้คงความ
ทันสมัยทัดเทียมพิพิธภัณฑ์ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใหม	่														
ให้ยังคงสามารถดึงดดูความสนใจของผูเ้ข้าชมได้ต่อไป

2.  สอบทานการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง	แผนงาน	และ
มาตรการบริหารจัดการความเส่ียง	 ตามปัจจัยเสี่ยงของ	
อพวช.	รวมทัง้ได้สอบทานประสทิธิภาพและความเหมาะสม
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ														
ทุกไตรมาส	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้
ดียิ่งขึ้นในประเด็น	ดังนี้

1)	ควรก�าหนดปัจจยัเสีย่ง และจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่ง
ในภาพรวมขององค์กร		และให้มกีารบรหิารความเสีย่ง
อย ่างบูรณาการ	 โดยก�าหนดให ้มีผู ้ รับผิดชอบ																				
ความเสี่ยง	 (Risk	Owner)	 เพื่อไปด�าเนินการบริหาร	
และตดิตามผลมารายงานทกุไตรมาสในรปู	Risk	Map	
ภาพรวมขององค์กร	เพือ่จะได้เหน็ถึงประสทิธิภาพ	และ
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้น

2)	 การก�าหนดมาตรการควรให้ครอบคลุมทุกมิติที่รวมทั้ง
ด้านบุคลากร	และมาตรการที่เป็นการวางพื้นฐานไปสู่
ระยะยาว	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งในอนาคตด้วย	และมี
การสือ่สารให้ผูท่ี้เก่ียวข้องทราบอย่างทัว่ถึง	เพือ่ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	

3. สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน                   
ได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับ
คณะกรรมการควบคมุภายในและผูต้รวจสอบภายใน	และ
มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร	และผู้ตรวจสอบบัญช	ี1	ครั้ง	
โดยพิจารณาในเรื่องการด�าเนินงาน	 การปฏิบัติตาม
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	มติคณะรัฐมนตรี	 ประเด็น													
ข้อร้องเรยีน	และความขดัแย้งทางผลประโยชน์	นอกจากนี้												
ในปีงบประมาณ	2560	อพวช.	มีการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ว่าด้วย
การก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	 พ.ศ.	 2544																				
ซึง่ไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั

รายงานผลการดำาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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	 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้บริหารทุก
ส่วนงานให้ความส�าคัญในการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในตามแบบ	ปย.1	และรายงานการประเมินผล
และการปรบัปรงุการควบคมุภายในแบบ	ปย.2	ตามทีร่ะเบยีบฯ	
ก�าหนด	ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ	และ	 ติดตามให้มีการ
ปฏิบัติงานตามแบบ	ปย.2	อย่างจริงจัง	เพื่อให้การด�าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างการควบคมุภายใน	การบรหิารความเสีย่ง	และ
การตรวจสอบภายใน

4. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงาน	 ตามหลักจริยธรรมขององค์กร	 และสอบทาน
กระบวนการร้องเรียน	 และแจ้งเบาะแสการทุจริตของ
องค์กร	พบว่า	ผูบ้รหิารและพนกังาน	มกีารด�าเนนิงานตาม
กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และนโยบายที่ก�าหนด	ไม่พบ
ประเด็นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์

	 	 นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประเมนิ
ผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมท้ัง
คณะ	และประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะ
กรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	 ซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์	
ดีเยี่ยม

5. ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล ห น ่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น                           
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	 และแผนการตรวจสอบประจ�าปี		
สอบทานผลการตรวจสอบ	โดยให้ข้อแนะน�าและให้มีการ
ตดิตามการด�าเนนิการแก้ไขของหน่วยรบัตรวจตามรายงาน
ผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญอย่างใกล้ชิด															
เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี และมีการควบคุม
ภายในทีเ่พียงพอ		มีการสอบทานกฎบตัร	คูม่อืการปฏบิติังาน	
รวมทัง้สอบทานงบประมาณประจ�าปีของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน	แผนพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร	และสอบทานความ
เพียงพอเหมาะสมของทรัพยากร	 ดัชนีวัดผลงาน	 และ
พจิารณาความดคีวามชอบประจ�าปีของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	 และ
ก�ากับให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน															
ท้ังจากภายในองค์กรและผู้ประเมินอิสระจากภายนอก	
ท้ังนี้ เ พ่ือเป็นการก�ากับดูแลให้	 อพวช.	 มีระบบการ																		
ตรวจสอบภายในทีด่	ีและคงความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบ
ภายใน	 รวมทั้งการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่าง															
ต่อเนื่อง

	 ทั้งนี	้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่กล่าวข้างต้น	 คณะกรรมการ	 อพวช.	 ได้มอบหมายให้ฝ่าย
บริหารไปด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	การบริหารและการ
ด�าเนินงานของ	อพวช.	มีการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลอย่าง
ต่อเน่ือง	มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง	มกีารจดัวางระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดีมีประสิทธิภาพ	 รายงานทางการเงินมีการ
เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน	 เพียงพอ	 มีการปฏิบัติตามระเบียบ																
ข้อบังคับ	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 รวมทั้งปฏิบัติตามจรรยา
บรรณของ	อพวช.	ไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	
of	Interest)

																					(นางสุวรรณี	ค�ามั่น)

																		ประธานกรรมการตรวจสอบ

																	วันที่		๒๙		กันยายน		๒๕๖๐
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ	คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ความเห็น

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2560	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของทนุ	และงบกระแส
เงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่า	งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิขององค์การพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ	
ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดนิได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดนิ	ส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิมคีวามเป็นอสิระจากหน่วยงาน	ตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดนิทีก่�าหนดโดย
คณะกรรมการการตรวจเงนิแผ่นดนิ	และข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวิชาชพี	ในพระบรม
ราชปูถัมภ์	 ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิ	และส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้าน
จรรยาบรรณอืน่	ๆ	ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดนิและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่าน้ี	ส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ
เชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ข้อมูลอื่น

	 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่	 ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย	 ข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีน้ัน	 ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

	 ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

	 ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงิน	คือการอ่านและพจิารณา
ว่าข้อมูลอื่นที่มีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน	หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี	 หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงาน
ประจ�าปี	 หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามทีค่วร	ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณาว่าจ�าเป็น	เพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบประมาณ	ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการด�าเนินงานต่อเน่ือง	
เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม	และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกหน่วยงาน	หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของหน่วยงาน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

	 การตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิมวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ใช้
ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ
รวมถึง

•	 ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ	ไม่ว่าจะเกดิการทุจรติ
หรือมีข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	
ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ข้อผดิพลาด	เนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การต้ังใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วัตถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธิผลของการควบคมุภายในของหน่วยงาน

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

•	 สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิารและจากหลกัฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ	สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	ถ้าส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส�าคัญ	ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน	หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	
ความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิจะเปลีย่นแปลงไป	ข้อสรปุของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิขึน้อยู่กับหลกั
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 อย่างไรก็ตาม	
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดด�าเนินงานต่อเนื่อง
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•	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

	 ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้สือ่สารกับผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกีย่วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ด้วางแผนไว้	ประเดน็ท่ีมนัียส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ	รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมนัียส�าคัญในระบบการควบคมุภายในซึง่
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

											(นางวารินทร์	ตุลาคุปต์)

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที	่6

												(นางชื่อสุข	มิตรภักดี)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ



รายงานประจำาปี 2560

องค์การพิพิธภ ัณฑ์ว ิทยาศาสตร์แห ่งชาต ิ 
 

113รายงานประจำาปี 2560

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2660 

หน่วย : บาท 
 หมายเหตุ 30 กันยายน 2560  30 กันยายน 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

 1 ตุลาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 80,612,595.74  223,036,638.00  395,765,802.20 
     เงินลงทุนระยะสั้น 7 74,054,699.10  50,000,000.00  - 
     ลูกหน้ียืมเงินทดรอง  3,568,021.88  1,799,535.00  3,066,300.00 
     วัสดุคงเหลือ  2,939,890.16  1,934,848.30  2,506,994.48 
     รายได้ค้างรับ 8 2,232,650.02  4,883,690.91  1,734,860.94 
     เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 9 141,902,025.00  216,967,500.00  175,326,400.00 
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 3,615,919.39  2,549,522.64  2,142,728.55 

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  308,925,801.29  501,171,734.85  580,542,086.17 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
     เงินลงทุนระยะยาว 11 6,594,773.61  6,594,773.61  6,594,773.61 
     อาคารและอุปกรณ์ 12 1,846,971,910.15  1,198,866,873.90  843,398,570.98 
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 24,958,472.27  10,280,615.23  16,034,975.34 

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,878,525,156.03  1,215,742,262.74  866,028,319.93 

รวมสินทรัพย์  2,187,450,957.32  1,716,913,997.59  1,446,570.406.10 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2660 

หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 30 กันยายน 2560  30 กันยายน 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

 1 ตุลาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 

หน้ีสินและส่วนของทุน       
หน้ีสินหมุนเวียน       
     เจ้าหน้ี 14 158,708,522.70  82,406,784.13  26,137,843,46 
     เงินรับฝาก  330,983.00  330,983.00  420,983.00 
     ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  1,042,202.55  1,146,146.38  674,735.49 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15 46,545,777.30  147,392,992.23  40,501,638.70 

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน  206,627,485.55  231,276,905.74  67,735,200.65 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
     รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ 16 245,973,635.89  258,718,130.03  271,935,809.51 
     รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ 17 1,502,911,485.31  990,888,714.93  689,321,878.55 
     หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 18 31,380,561.00  23,098,781.00  23,505,530.00 

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  1,780,265,682.20  1,272,705,625.96  984,763,218.06 

รวมหนี้สิน  1,986,893,167.75  1,503,982,531.70  1,052,498,418.71 

ส่วนของทุน       
     ทุนประเดิม  10,000,000.00  10,000,000.00  10,000,000.00 
     ก าไรสะสม  190,557,789.57  202,931,465.89  384,071,987.39 

รวมส่วนของทุน  200,557,789.57  212,931,465.89  394,071,987.39 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  2,187,450,957.32  1,716,913,997.59  1,446,570,406.10 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์)                 (นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ) 
                     ผูอ้ านวยการ                                                                         รองผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิยาศาสตร์แห่งชาติ                                                                   รักษาการ ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
 
 
 
 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2660 
                           หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2560  2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

รายได้     
     รายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล 19 623,852,970.04  630,211,828.70 
     รายได้จากการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์  44,913,674.87  45,656,654.52 
     รายได้สนับสนุนจัดงาน Startup Thailand 2016  -  113,482,500.00 
     รายได้อื่น     
          รายได้ดอกเบี้ย  2,342,407.97  2,175,737.75 
          อื่น ๆ 20 16,639,880.89  14,466,138.57 
     รวมรายได้  687,748,933.77  805,992,859.54 
ค่าใช้จ่าย     
     ค่าใช้จ่ายบุคลากร 21 119,709,292,28  101,954,052.18 
     ค่าใช้จ่ายบริหารท่ัวไปและอื่น ๆ 22 292,904,294.22  316,256,583.18 
     ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์  180,091,816.48  369,686,972.66 
     ค่าใช้จ่ายสนับสนุนจัดงาน Startup Thailand 2016  1,496,000.00  105,320,000.00 
     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 23 105,921,207.11  93,915,773.02 
     รวมค่าใช้จ่าย  700,122,610.09  987,133,381.04 
ขาดทุนส าหรับปี  (12,373,676.32)  (181,140,521.50) 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น  -  - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (12,373,676.32)  (181,140,521.50) 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2660 
                           หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 2560  2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

รายได้     
     รายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล 19 623,852,970.04  630,211,828.70 
     รายได้จากการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์  44,913,674.87  45,656,654.52 
     รายได้สนับสนุนจัดงาน Startup Thailand 2016  -  113,482,500.00 
     รายได้อื่น     
          รายได้ดอกเบี้ย  2,342,407.97  2,175,737.75 
          อื่น ๆ 20 16,639,880.89  14,466,138.57 
     รวมรายได้  687,748,933.77  805,992,859.54 
ค่าใช้จ่าย     
     ค่าใช้จ่ายบุคลากร 21 119,709,292,28  101,954,052.18 
     ค่าใช้จ่ายบริหารท่ัวไปและอื่น ๆ 22 292,904,294.22  316,256,583.18 
     ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์  180,091,816.48  369,686,972.66 
     ค่าใช้จ่ายสนับสนุนจัดงาน Startup Thailand 2016  1,496,000.00  105,320,000.00 
     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 23 105,921,207.11  93,915,773.02 
     รวมค่าใช้จ่าย  700,122,610.09  987,133,381.04 
ขาดทุนส าหรับปี  (12,373,676.32)  (181,140,521.50) 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น  -  - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (12,373,676.32)  (181,140,521.50) 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2660 

        หน่วย : บาท 

รายการ หมายเหตุ ทุนประเดิม  ก าไรสะสม  รวม 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559-ก่อนการปรับปรุง  10,000,000.00  200,389,040.13  210,389,040.13 
ปรับปรุงจากการแก้ไขข้อผิดพลาด       
     ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปี 2559 5 -  2,542,425.76  2,542,425.76 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 คุลาคม 2559 – หลังปรับปรุง  10,000,000.00  202,931,465.89  212,931,465.89 
ขาดทุนส าหรับปี  -  (12,373,676.32)  (12,373,676.32) 

ยอดยกไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560  10,000,000.00  190,557,789.57  200,557,789.57 

       
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558-ก่อนการปรับปรุง  10,000,000.00  203,546,327.38  213,546,327.38 
ปรับปรุงจากการแก้ไขข้อผิดพลาด       
     ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปี 2558  -  180,525,660.01  180,525,660.01 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558-หลังปรับปรุง  10,000,000.00  384,071,987.39  394,071,987.39 
ขาดทุนส าหรับปี  -  (181,140,521.50)  (181,140,521.50) 

ยอดยกไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559  10,000,000.00  202,931,465.89  212,931,465.89 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2660 

        หน่วย : บาท 

รายการ หมายเหตุ ทุนประเดิม  ก าไรสะสม  รวม 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559-ก่อนการปรับปรุง  10,000,000.00  200,389,040.13  210,389,040.13 
ปรับปรุงจากการแก้ไขข้อผิดพลาด       
     ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปี 2559 5 -  2,542,425.76  2,542,425.76 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 คุลาคม 2559 – หลังปรับปรุง  10,000,000.00  202,931,465.89  212,931,465.89 
ขาดทุนส าหรับปี  -  (12,373,676.32)  (12,373,676.32) 

ยอดยกไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560  10,000,000.00  190,557,789.57  200,557,789.57 

       
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558-ก่อนการปรับปรุง  10,000,000.00  203,546,327.38  213,546,327.38 
ปรับปรุงจากการแก้ไขข้อผิดพลาด       
     ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปี 2558  -  180,525,660.01  180,525,660.01 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558-หลังปรับปรุง  10,000,000.00  384,071,987.39  394,071,987.39 
ขาดทุนส าหรับปี  -  (181,140,521.50)  (181,140,521.50) 

ยอดยกไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559  10,000,000.00  202,931,465.89  212,931,465.89 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปสีิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2660 

  
2560 

 หน่วย : บาท 
2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
     ขาดทุนสุทธิส าหรับงวด (12,373,676.32)  (181,140,521.50) 
     ปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    
          ค่าเสื่อมราคา 100,437,233.79  87,352,824.01 
          ค่าตัดจ าหน่าย 5,483,973.32  6,562,949.01 
          ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ -  2,080,978.41 
          ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีไมไ่ด้เกิดขึ้นจริง -  (263.06) 
          ดอกเบี้ยรับ (2,342,407.97)  (2,175,737.75) 
          รายได้จากการรับบริจาค (13,269,634.14)  (13,219,369.48) 
          รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (86,236,230.04)  (81,556,828.70) 
          ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 9,416,980.00  2,927,442.00 
     ก าไร(ขาดทุน)ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 1,116,238.64  (179,168,527.06) 
     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง    
          ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง (1,768,486.88)  1,266,765.00 
          วัสดุคงเหลือ (1,005,041.86)  572,146.18 
          รายได้ค้างรับ 2,301,439.84  (2,916,877.50) 
          เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (20,358,000.00)  (41,641,100.00) 
          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,066,396.75)  (406,794.09) 
     การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)    
          เจ้าหน้ี (37,865,277.43)  (2,340,617.27) 
          เงินรับฝาก -  (90,000.00) 
          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (103,943.83)  471,410.89 
          ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย (76,533,714.93)  106,891,353.53 
          รายได้เงินบริจาครอการรับรู ้ -  - 
          รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ 598,259,000.42  383,123,665.08 
          หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน (1,135,200.00)  (3,334,191.00) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 461,840,617.22  262,427,233.76 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
     เงินสดจ่ายในอาคารและอุปกรณ ์ (566,106,389.04)  (386,290,594.34) 
     เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (16,795,580.36)  (808,588.90) 
     เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะสั้น (24,054,699.10)  (50,000,000.00) 
     เงินสดรับจากดอกเบีย้ 2,692,009.02  1,943,785.28 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (604,264,659.48)  (435,155,397,96) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (142,424,042.26)  (172,728,164.20) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 223,036,638.00  395,764,802.20 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 80,612,595.74  223,036,638.00 
    
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด    
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด    
ซื้อสินทรัพย์ถาวรท่ียังมไิด้มีการจา่ยช าระเงินสด 114,167,016.00  58,609,821.00 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี    
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2660
(หน่วย	:	ล้านบาท	ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)

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

1.วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

	 องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิจดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	
พ.ศ.	 2538	 เพ่ือด�าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์วิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จัดท�าขึ้นเป็น
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ	เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	5	รอบ	โดยได้รับ
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2534	มีวัตุประสงค์ดังนี้

1.1	 ด�าเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อให้ความรู้และ
ความบันเทิงแก่ประชาชน

1.2	 ด�าเนินการรวบรวมวตัถุ		จ�าแนกประเภทวตัถุ		จดัท�าบนัทึกหลักฐาน		และสงวนรกัษาผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ี	เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย	และความก้าวหน้าทางวิชาการ

1.3	 ด�าเนินการส่งเสริมการวิจัย		การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการวิทยาศาสตร	์	และเทคโนโลย	ีแก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน

1.4	 จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.5	 เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม

1.6	 ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ		เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1.7	 ด�าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์		

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 งบการเงินขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน																							
ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 	 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
วชิาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2547		รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวิชาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถัมภ์		
(สภาวิชาชีพบัญชีฯ)

	 งบการเงนิน้ีได้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวัดมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ	ยกเว้น		รายการบัญชี
บางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ		การเงิน		ข้อ	4		สรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�าคัญ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

	 ในระหว่างปี	หน่วยงานได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง	(ปรับปรุง	2559)	รวมถึงแนวทางปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2560	มาถือปฎิบัติ	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงถ้อยค�าหรือ
ค�าศพัท์	การตคีวามและการให้แนวทางปฏบิัตทิางการบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว
มาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของหน่วยงาน

4.สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		หมายถึง		เงินสดในมือ		เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินฝาก
ธนาคารประเภทฝากประจ�าซึ่งมีอายุไม่เกิน	3	เดือน	โดยไม่มีภาระผูกพัน

4.2	 เงินลงทุนระยะสั้น		หมายถึง		เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�าซึ่งมีอายุเกิน	3	เดือน	แต่ไม่เกิน	12	เดือน
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4.3	 วัสดุคงเหลือ		แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

4.4	 อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์		แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน		ณ		วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ		หักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า		ส�าหรับอุปกรณ์ที่มีราคาต่อหน่วยต�า่กว่า		10,000	บาท		จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวน

สินทรัพย์รับโอนจากส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และสินทรัพย์รับบริจาค	แสดงด้วยราคาทุน											
ณ	 	 วันรับโอน	หรือราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย์เป็นผู้ก�าหนดคู่กับรายการรายได้จากการรับบริจาค												
รอการรบัรู	้	และจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้จากการรบับรจิาคตามสดัส่วนของค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ในแต่ละงวดบญัชี
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าว

ค่าเสื่อมราคา		ค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์		

ค่าเสื่อมราคา	รับรูเ้ปน็ค่าใชจ้่ายในงบก�าไรขาดทนุ		ค�านวณโดยวธิีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์แต่ละประเภท		โดยสินทรัพย์ที่ได้มาหลังวันที	่15	ของเดือน	จะเริ่มค�านวณค่าเสื่อมราคาในเดือนถัดไป

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภท		มีดังนี้

4.5		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน		แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ�าหน่ายสะสม	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	ประกอบด้วย		
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร	์เป็นต้น

ค่าตัดจ�าหน่าย	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน	ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณ	3-5	ปี

4.6	 หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

การประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานท่ีจ่ายให้แก่พนักงานหลังออกจากงานกรณีเกษยีณอายุ		ประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		ซึ่งต้องใช้สมมติฐานด้านการเงิน	เช่น	อัตราคิดลด		เงินเดือนพนักงาน		และปัจจัยอื่น	ๆ 		และ
ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์		เช่น		อัตราการเข้า	–	ออกของพนักงาน		อัตรามรณะ	เป็นต้น		โดยมีการประเมินภาระ
ผูกพันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 ตามการจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับต้นทุนบริการในอดีตของ	อพวช.	 สิ้นสุด	ณ													
วันที่	30	กันยายน	2554	จ�านวน	17.08	ล้านบาท	อพวช.	ได้ปรับกับก�าไรสะสม	ณ	วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชี	
2555	โดยปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงการคลังท่ี	กค	0805.1/ว.95		ลงวนัท่ี	20	ตุลาคม	2554	เรือ่ง	การปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่

ภาระผกูพันเก่ียวกับค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน		รบัรูเ้ป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงนิในรายการ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 	 โดยจะรับรู้คู่กับค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน	 เมื่อมีผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงวดบัญชีนั้นทันที

4.7	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

อพวช.	 จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 	 เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างโดยจดทะเบียนเข้าร่วมกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ											
ธนชาติทวีค่า	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	(กองทุน)		และมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	ิจ�ากัด		เป็นบริษัท
จัดการ		สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง		โดยหักจากค่าจ้างของสมาชิก		โดยสมาชิกเลือก
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ	2-	15	ของค่าจ้างในแต่ละเดือน

ประเภทของสินทรัพย์	 อายุการให้ประโยชน	์(ปี)

อาคารถาวร 40
อาคารกึ่งถาวรและค่าตกแต่งภายใน 10
อุปกรณ์และชิ้นงานวิทยาศาสตร์ 5-10
ยานพาหนะ 5
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อพวช.	จะต้องจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนทุกครัง้ท่ีมกีารจ่ายค่าจ้าง	โดยสมาชกิทีม่อีายุงานน้อยกว่า	20	ปี	จะจ่ายเงนิสมทบ
เข้ากองทุนร้อยละ	9	ของค่าจ้างในแต่ละเดือน		ส่วนสมาชิกที่มีอายุงานตั้งแต	่20	ปีขึ้นไป	จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ	10	ของค่าจ้างในแต่ละเดือน		เงินสมทบเข้ากองทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของ	อพวช.	ในงวดที่เกิดรายการ

4.8	การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล

	 	 -รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์	 แสดงเป็นหน้ีสินในรายการรายได้เงินอุดหนุนจาก
รฐับาลรอการรบัรู	้และทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้เงนิงบประมาณรบัจากรฐับาลอย่างเป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

	 	 -รายได้เงินอดุหนนุจากรฐับาลเพ่ือการด�าเนนิงาน	รบัรูเ้ป็นรายได้เงนิงบประมาณรบัจากรฐับาลทัง้จ�านวนใน
งวดที่ได้รับเงินอุดหนุนนั้น

รายได้ดอกเบี้ยรับ		รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

ค่าใช้จ่าย		รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

5 ผลกระทบของการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง

อพวช.ปรับปรุงบัญชีก�าไรสะสมต้นงวด	จ�านวน	2,542,425.76	บาท	เนื่องจากได้บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างสูงไป	ดังนี้

5.1	 อพวช.ปรับปรุงลดยอดเงินโบนัสประจ�าป	ี2558	จ�านวน	1,089,660.01	บาท	เนื่องจากบันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ได้รับ
อนุมัติจัดสรรเงินโบนัสประจ�าปี	2558	ตามหนังสือ	ที	่กค	0818.2/812	ลงวันที	่28	กุมภาพันธ	์2560

5.2	 อพวช.ปรับปรุงลดยอดค่าเบี้ยประกันภัยอุปกรณ์ประจ�าปี	2559	จ�านวน	1,452,765.75	บาท

จากการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังมีผลกระทบกับงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่30	กันยายน	2559	ดังนี้

เดิม เพิ่ม	(ลด) ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน	
ณ	วันที่	30	ก.ย.	2559

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 149.93 (2.54) 147.39

ก�าไรสะสม 200.39 2.54 202.93

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	ก.ย.	2559

ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไปและอื่นๆ 317.71 (1.45) 316.26

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (182.59) 1.45 (181.14)

6.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	2560	ประกอบด้วย	 เงินสดในมือ	และเงินฝากธนาคารมี
ก�าหนดไม่เกิน	3	เดือน	โดยไม่มีภาระผูกพัน

2560 2559

เงินสด 0.08 0.16

เงินฝากธนาคาร

			-เงินฝากกระแสรายวัน 2.93 6.47

			-เงินฝากออมทรัพย์ 59.02 174.34

			-เงินฝากประจ�า	ไม่เกิน	3	เดือน 18.58 42.07

						รวม 80.61 223.04
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2560 2559

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ 0.10 0.10

รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ 0.39 0.74

รายได้ด�าเนินงานค้างรับ 1.48 4.04

รายได้อื่นค้างรับ 0.26 -

รวม 2.23 4.88

7. เงินลงทุนระยะสั้น

	 เงนิลงทนุระยะสัน้	ณ	วนัท่ี	30	กันยายน	2560	จ�านวน	74.05	ล้านบาท	เป็นเงนิลงทนุในการฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์	
ประเภทฝากประจ�า	6	เดือน	จ�านวน	23.88	ล้านบาท	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.15	ต่อปี	และเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารออมสิน	
ประเภทฝากประจ�า	6	เดือน	จ�านวน	50.17	ล้านบาท	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.20	ต่อปี

8. รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย

	 รายได้อดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ	ณ	วันที	่30	กันยายน	2560	จ�านวน	0.10	ล้านบาท	เป็นเงินประกันค่าจ้างออกแบบ
รายละเอียดจัดท�าแผนหลักพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิภาค

	 รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	ณ	วันที	่30	กันยายน	2560	จ�านวน	0.39	ล้านบาท	เป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ทั้งจ�านวน	โดยเป็นดอกเบี้ยค้างรับจากธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	0.15	ล้านบาท	ธนาคารออมสิน	จ�านวน	0.12	
ล้านบาท	และธนาคารอาคารสงเคราะห	์จ�านวน	0.12	ล้านบาท

	 รายได้ด�าเนินงานค้างรับ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	จ�านวน	1.48	ล้านบาท	เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท�า
นิทรรศการข้าว	จ�านวน	1.01	ล้านบาท	จาก	National	Science	and	Technology	Museum,	Taiwan	ค่าจัดกิจกรรมในงาน	
“ดาว-อพวช.	คาราวานวิทย์	ปี	4	ตอน	ผจญภยัอวกาศทะลจุนิตนาการ”	ของ	บรษิทั	เอม็ทีพี	เอชพพีีโอแมนเูฟคเจอริง่	จ�ากัด	จ�านวน	
0.20	ล้านบาท	จาก	บริษัท	อิมแพ็ค	เอ็กซิบิชั่น	แมเนจเมนท	์จ�ากัด	และเป็นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์และค่ากิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์	จ�านวน	0.15	ล้านบาท

	 รายได้อื่นค้างรับ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	จ�านวน	0.26	ล้านบาท	เป็นรายได้ค่าใช้ไฟฟ้าส�าหรับอุปกรณ์สถานีฐาน
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบสื่อสารโทรคมนาคม	ตุลาคม	2558	–	กรกฎาคม	2560	จ�านวน	0.19	ล้านบาท	ค่าใช้บริการ
ไฟฟ้าและน�า้ประปาประจ�าเดอืนกรกฎาคม	2560	ของ	บรษิทั	เอเอสเวิลด์	จ�ากัดจ�านวน	0.01	ล้านบาท	และค่าใช้บรกิารน�า้ประปา
ประจ�าเดือนสิงหาคม	2560	ของ	บริษัท	เอ็นแอลดีเวลลอปเมนต	์จ�ากัด	(มหาชน)	0.06	ล้านบาท

9. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ประกอบด้วย

2560 2559

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดท�าแผนหลัก			
					พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1.26 1.26

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 94.98 141.64

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 41.99 60.95

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดงาน	Startup	Thailand	2016	ระดับภูมิภาค - 2.69

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร	์ประจ�าปี	2559 - 10.43

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารเก็บ	ซ่อม/สร้างชิ้นงานนิทรรศการ	
					วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

1.89 -

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ	Texidermy 1.78 -

					รวม 141.90 216.97
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

11. เงินลงทุนระยะยาว

	 อพวช.	ได้ลงทุนในเงินฝากธนาคาร	ประเภทฝากประจ�า	36	เดือน	เป็นเงินจ�านวน	6.59	ล้านบาท	มีอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ	1.10	ต่อปี	และร้อยละ	2.00	ต่อปี	อพวช.	ได้น�าเงินฝากประจ�า	จ�านวน	6.52	ล้านบาท	ไปวางเป็นประกัน	เพื่อนให้ธนาคาร
ออกหนังสือค�้าประกันสัญญาการเช่าพื้นที่	สัญญาการให้บริการพื้นที่เช่าและสาธารณูปโภคชั้น	4	และชั้น	5	 ในโครงการจัตุรัส
จามจุรีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

อพวช.	 ได้โอนงานระหว่างก่อสร้างอาคาร	ครุภัณฑ์และชิ้นงานนิทรรศการท่ีแล้วเสร็จขึ้นเป็นสินทรัพย์แต่ละประเภท	จ�านวน	
164.23	ล้านบาท	ซึ่งเป็นรายการชิ้นงานวิทยาศาสตร	์จ�านวน	14.37	ล้านบาท	ครุภัณฑ์จ�านวน	78.15	ล้านบาท	อาคาร	66.23	
ล้านบาท	และตกแต่งภายใน	จ�านวน	5.48	ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคางวดปี	2560	จ�านวน	100.44	ล้านบาท	ประกอบด้วย
-ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	จ�านวน	74.13	ล้านบาท
-ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้มาจากเงินรายได้	จ�านวน	13.04	ล้านบาท
-ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรับบริจาค	จ�านวน	13.27	ล้านบาท

2560 2559

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 2.26 0.90

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 1.00 0.88

เงินรองจ่าย 0.22 0.21

อื่นๆ 0.14 0.56

					รวม 3.62 2.55

30 ก.ย. 60  30 ก.ย 59 

รายการ  อาคาร  ชิ้นงาน
วิทยาศาสตร์ 

 ค่าตกแต่ง
ภายใน 

 อุปกรณ์  ยาน 
พาหนะ 

 งาน 
ระหว่างท า 

 รวม  รวม 

ราคาทุน 
ณ วันต้นงวด 

  
741.12 

  
1,338.45 

  
194.19 

  
152.91 

  
20.29 

  
405.55 

  
2,852.51 

  
2,410.73 

เพิ่ม(ลด)ระหว่าง
งวด 

                

ซื้อ  0.12  2.59  6.33  7.96  -  731.02  748.02  444.90 
รับบริจาค  -  -  -  0.52  -  -  0.52  - 
รับโอน/ปรับปรุง  66.23  14.37  5.48  78.15  -  -  164.23  71.30 
โอนออก  -  -  -  -  -  (164.23)  (164.23)  (71.30) 
จ าหน่าย  -  -  -  -  -  -  -  (3.12) 
ณ วันปลายงวด  807.47  1,355.41  206.00  239.54  20.29  972.34  3,601.05  2,852.51 
ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วันต้นงวด  321.03  1,095.80  142.38  78.56  15.87  -  1,653.64  1,567.33 
เพิ่มขึ้น  19.84  46.80  9.20  22.44  2.16  -  100.44  87.35 
จ าหน่าย  -  -  -  -  -  -  -  (1.04) 
ณ วันปลายงวด  340.87  1.142.60  151.58  101.00  18.03  -  1,754.08  1,653.64 
ราคาตามบัญชี                 
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 60  466.60  212.81  54.42  138.54  2.26  972.34  1,846.97  - 
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 59  420.09  242.65  51.81  74.35  4.42  405.55  -  1,198.87 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย

ค่าตัดจ�าหน่ายงวดป	ี2560		5.48	ล้านบาท		ประกอบด้วย

	 -		ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	จ�านวน	4.88	ล้านบาท
	 -	ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากเงินรายได	้จ�านวน	0.60	ล้านบาท

14. เจ้าหนี้ ประกอบด้วย

15. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย

2560 2559

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 27.23 9.46

เจ้าหนี้เงินประกันซอง	/	สัญญา 15.30 13.65

เจ้าหนี้งานก่อสร้าง 110.49 2.46

เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ 3.67 56.15

เจ้าหนี้อื่น	ๆ 2.02 0.69

					รวม 158.71 82.41

2560 2559

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 19.18 95.72

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ 7.38 32.51

ค่าจ้างเหมาบริการ 5.73 5.09

ค่าวัสดุ 1.16 0.62

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ	อพ. 0.08 0.17

ค่าสาธารณูปโภค 2.48 2.70

ค่าสอบบัญชี 0.58 0.56

โบนัสพนักงานและกรรมการ 6.98 5.48

ค่าใช่จ่ายอื่น	ๆ 2.98 4.54

					รวม 46.55 147.39

30 ก.ย. 60  30 ก.ย. 59 

รายการ  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 ค่าลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ 

 ภาพยนตร์  งานระหว่าง
ท า 

 รวม  รวม 

ราคาทุน 
ณ วันต้นงวด 

  
36.88 

    
1.10 

  
- 

  
39.64 

  
39.43 

เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด             
ซื้อ  0.93  2.22  -  17.01  20.16  0.81 
รับโอน/ปรับปรุง  13.46  -  -  -  13.46  - 
โอนออก  -  -  -  (13.46)  (13.46)  - 
จ าหน่าย  -  -  -  -  -  (0.60) 
ณ วันปลายงวด  51.27  3.88  1.10  3.55  59.80  39.64 
ค่าจัดจ าหน่ายสะสม             
ณ วันต้นงวด  27.59  0.68  1.09  -  29.36  23.40 
เพิ่มขึ้นในงวด  4.79  0.68  0.01  -  5.48  6.56 
จ าหน่าย  -  -  -  -  -  (0.60) 
ณ วันปลายงวด  32.38  1.36  1.10  -  34.84  29.36 
ราคาตามบัญชี             
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 60  13.89  2.52  -  3.55  24.96  - 
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 59  9.29  0.98  0.01  -  -  10.28 
 

 

1.66
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16. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้

การเคลื่อนไหวในรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้		มีดังต่อไปนี้

17. รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้

การเคลื่อนไหวในรายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้	มีดังต่อไปนี้

    30 ก.ย. 60  30 ก.ย. 59 

    ชิ้นงาน       

รายการ  อาคาร  วิทยาศาสตร์  อุปกรณ์  รวม  รวม 

ณ วันต้นงวด 
เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 

 257.48 
- 

 1.20  0.04 
0.52 

 258.72 
0.52 

 271.94 
- 

  257.48  1.20  0.56  259.24  271.94 
ลดลงระหว่างงวด  (12.88)  (0.33)  (0.06)  (13.27)  (13.22) 

ณ วันปลายงวด  244.60  0.87  0.50  245.97  258.72 

 
4 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ 

การเคล่ือนไหวในรายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ มีดังต่อไปน้ี 

 30 ก.ย. 60 30 ก.ย. 59 

  อาคาร  สินทรัพย ์     

รายการ  และอุปกรณ์  ไม่มีตัวตน  รวม  รวม 

ณ วันต้นงวด 
เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 

 980.69 
595.17 

 10.19 
3.09 

 990.88 
598.26 

 689.32 
383.12 

  1,575.86  13.28  1,589.14  1,072.44 
ลดลงระหว่างงวด  (81.35)  (4.88)  (86.23)  (81.55) 

ณ วันปลายงวด  1,494.51  8.40  1,502.91  990.89 
 

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้เพ่ิมขึ้น	 	 จ�านวน	598.26	 	ล้านบาท	 	 เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีได้รับในงวด	
จ�านวน	597.55	ล้านบาท	ที่เหลือเป็นรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกแทนกัน	จ�านวน	0.71	ล้านบาท

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ลดลง		จ�านวน	86.23	ล้านบาท	ประกอบด้วย

•	รายได้ตามสัดส่วนค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 	 74.13

•	รายได้ตามสัดส่วนค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 		4.88

•	ค่าอุปกรณ์ต�่ากว่าเกณฑ์รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย	 	 	 		7.22

					รวม	 	 	 	 	 	 	 86.23

18. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

	 ตั้งแต่วันที่	 	 1	 	 ตุลาคม	 	 2554	 	 อพวช.	 	 ได้ค�านวณมูลค่าผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย																							
ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ	ฉบับที่	19		มีรายละเอียด	ดังนี้

    30 ก.ย. 60  30 ก.ย. 59 

    ชิ้นงาน       

รายการ  อาคาร  วิทยาศาสตร์  อุปกรณ์  รวม  รวม 

ณ วันต้นงวด 
เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 

 257.48 
- 

 1.20  0.04 
0.52 

 258.72 
0.52 

 271.94 
- 

  257.48  1.20  0.56  259.24  271.94 
ลดลงระหว่างงวด  (12.88)  (0.33)  (0.06)  (13.27)  (13.22) 

ณ วันปลายงวด  244.60  0.87  0.50  245.97  258.72 

 
4 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ 

การเคล่ือนไหวในรายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ มีดังต่อไปน้ี 

 30 ก.ย. 60 30 ก.ย. 59 

  อาคาร  สินทรัพย ์     

รายการ  และอุปกรณ์  ไม่มีตัวตน  รวม  รวม 

ณ วันต้นงวด 
เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 

 980.69 
595.17 

 10.19 
3.09 

 990.88 
598.26 

 689.32 
383.12 

  1,575.86  13.28  1,589.14  1,072.44 
ลดลงระหว่างงวด  (81.35)  (4.88)  (86.23)  (81.55) 

ณ วันปลายงวด  1,494.51  8.40  1,502.91  990.89 
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2560 2559

ยอดยกมา	ณ	วันต้นงวด 23.10 23.50

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด 3.00 2.93

ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงในระหว่างงวด (1.14) (3.33)

ผลขาดทุน	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 6.42 -

ยอดคงเหลือ	ณ	วันปลายงวด 31.38 23.10

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ประกอบด้วย

2560 2559

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2.01 2.01

ต้นทุนดอกเบี้ย 0.99 0.92

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3.00 2.93

ข้อสมมตฐิานหลกัทีใ่ช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย		ทีใ่ช้ในการค�านวณประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์
ของพนักงาน		มีดังนี้

สมมติฐานด้านการเงิน

			1)	อัตราคิดลดพื้นฐาน		ร้อยละ	3.1	ต่อปี	โดยใช้อัตราผลการตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล	ระยะเวลา	15	ปี
			2)	อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคตประมาณ		ร้อยละ		6.5		ต่อปี

สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์

			1)	สมมติฐานอัตราการเข้า	–	ออกของพนักงาน

	 อัตราการเข้า	–	ออกของพนักงาน		ใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักของอัตราการเข้า–ออก	ร้อยละ	0.0	–	3.0	ต่อปี	แยกตามช่วง
อายุของพนักงาน		ดังนี้

	 	 อายุ	29	ปี		และน้อยกว่า	 	 	 ร้อยละ	3.0	ต่อปี

	 	 อายุตั้งแต่	30	ปี	ถึง	49	ปี	 	 	 ร้อยละ	1.0	ต่อปี

	 	 อายุตั้งแต่	50	ปีขึ้นไป	 	 	 ร้อยละ	0.0	ต่อปี

			2)	สมมติฐานอัตรามรณะ

	 ข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องกับอัตรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอัตรามรณะไทย	2560	 โดยส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

			3)	สมมติฐานอัตราการทุพพลภาพ	ร้อยละ	10	ของอัตราการมรณะตามตารางมรณะไทย	2560
			4)	อายุเกษียณ	60	ปี		(วันเกษียณอาย	ุ	ณ		วันที	่	1		ตุลาคม		หลังจากอายุครบ		60		ปี)
			5)	เงินเดือน		เงินเดือนพื้นฐานเดือนสุดท้าย

ผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

ค่าตอบแทนความชอบในการท�างาน

   					อายุงาน       					ผลประโยชน์

	 	 ตั้งแต่		5		ปีขึ้นไป		แต่ไม่ถึง	15	ปี	 	 	 	 6		เดือน		ของเงินเดือน
	 	 ตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป	 	 	 	 	 	 10	เดือน		ของเงินเดือน
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ข้อสมมตฐิานหลกัทีใ่ช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย		ทีใ่ช้ในการค�านวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์
ของพนักงาน		มีดังนี้

สมมติฐานด้านการเงิน

	 เงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน	 จ�านวน	 86.23	 ล้านบาท	 	 เป็นรายได้เงินอุดหนุนที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ซึ่งทยอยรับรู้																							
เป็นรายได้ตามมาตรฐานการบญัช	ี	ฉบบัท่ี	20	เรือ่ง		การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล	 	จ�านวน	79.01	ล้านบาท	ส่วนที่เหลืออีกจ�านวน	7.22	ล้านบาท	 	คือรายได้เงินอุดหนุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายได้ทั้งจ�านวนในงวดที่ได้รับ

20. รายได้อื่น ๆ  ประกอบด้วย

21. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ประกอบด้วย

2560 2559

เงินอุดหนุนทั่วไป 510.18 502.93

เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน 86.23 81.55

เงินงบประมาณเบิกแทนกัน 27.44 45.73

					รวม 623.85 630.21

2560 2559

รายได้จากการรับบริจาค 13.27 13.22

ก�าไรจากอัตรแลกเปลี่ยน - 0.04

รายได้สาธารณูปโภค 2.99 0.54

รายได้ขายแบบก่อสร้าง 0.04 0.04

รายได้ค่าปรับ 0.03 0.48

รายได้เบ็ดเตล็ด	/	อื่น	ๆ 0.31 0.15

					รวม 16.64 14.47

2560 2559

เงินเดือนและค่าล่วงเวลาพนักงาน 64.25 57.62

เงินเดือนและค่าล่วงเวลาลูกจ้าง 31.98 28.46

เงินบ�าเหน็จและโบนัสพนักงาน 3.49 3.31

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3.00 2.93

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 6.42 -

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 5.39 4.80

ค่าสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง 5.18 4.43

					รวม 119.71 101.95
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23. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  ประกอบด้วย

24. สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

2560 2559

ค่าเสื่อมราคา

อาคาร 19.84 18.68

ชิ้นงานวิทยาศาสตร์ 46.80 45.53

ค่าตกแต่งภายใน 9.20 7.17

อุปกรณ์และยานพาหนะ 24.60 15.97

รวมค่าเสื่อมราคา 100.44 87.35

ค่าตัดจ�าหน่าย

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 0.67 0.70

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.79 5.65

ภาพยนตร์ 0.02 0.21

รวมค่าตัดจ�าหน่าย 5.48 6.56

รวมทั้งสิ้น 105.92 93.91

	 อพวช.	ได้ยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า	เอ็กเซลเลนท	์โปรเฟสชั่นแนล	ซิสเต็มส	์และซิตี้นีออน	ดิสเพลส	์แอนด	์คอนสตรั๊คชั่นส์	
(ประเทศไทย)	และ	ArchiMeDes	Architektur,	Medien	und	Design	ต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด�า	 ท่ี	 1735/2551																		
ทุนทรัพย์ตามฟ้องจ�านวน	220.09	ล้านบาท

	 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม	ร่วมกันหรือแทนกันช�าระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส�าหรับการจ้างผู้อื่น
ท�างานตามสญัญาพิพาททีค้่างอยู่ให้แล้วเสรจ็จ�านวน	32.14	ล้านบาท	พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของเงนิต้นจ�านวน
ดงักล่าว	นับถัดจากวนัทีฟ้่องเป็นต้นไปจนกว่าจะส�าเรจ็ให้แก่ผูฟ้องคด	ีโดยให้ช�าระให้แล้วเสรจ็ภายใน	45	วนั	นบัแต่วันท่ีคดถึีงทีส่ดุ	
แต่บริษัท	ซิตี้นีออน	ดิสเพลส์	แอนด	์คอนสตรั๊คชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ผู้ถูกฟ้องคดีที	่1	ได้อุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครอง

22. ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไปและอื่น ๆ ประกอบด้วย

2560 2559

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 124.89 132.33

ค่าสาธารณูปโภค 47.78 50.17

ค่าจ้างเหมาบริการ 35.88 34.31

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 15.14 25.71

ค่าวัสดุ 14.23 9.97

ค่าเช่า 14.23 21.17

ค่าซ่อมแซม 11.75 14.73

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ 1.70 1.75

โบนัสกรรมการ 0.09 0.08

ค่าตอบแทน 9.24 8.92

ค่าอบรมสัมมนา 1.58 0.77

ค่าเบี้ยประกันภัย 8.36 5.77

อื่น	ๆ 8.04 10.58

					รวม 292.91 316.26
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สงูสดุ	และศาลปกครองสูงสดุได้นัง่พิจารณาคดคีรัง้แรกในวันที	่16	ตลุาคม	2557	ผลตุลาการผูแ้ถลงคดขีอให้ศาลปกครองสงูสดุ
พิพากษายนืตามค�าพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้นให้ผูถู้กฟ้องคดท้ัีงสามต้องร่วมกันหรอืแทนกันช�าระค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมขึน้ส�าหรบั
การจ้างผู้อื่นท�างานตามสัญญาที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จจ�านวน	32.14	ล้านบาท

	 เมื่อวันที	่17	กันยายน	2558	ศาลปกครองได้อ่านค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้คู่กรณีฟัง	แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที	่1	
ได้รับมอบหมายโดยชอบแล้วไม่มาฟังค�าพิพากษาดังกล่าว	 สรุปผลค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง
สามร่วมกนัหรอืแทนกันช�าระค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมขึน้ส�าหรบัการจ้างผูอ้ืน่ท�างานตามสญัญาพิพาททีค้่างอยู่ให้แล้วเสรจ็	จ�านวน	32.14	
ล้านบาท	พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ	7.5	ต่อปีของเงนิต้นจ�านวนดงักล่าว	นบัถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็ให้
แก่ผูฟ้้องคด	ีโดยให้ช�าระให้แล้วเสรจ็ภายใน	45	วนันบัแต่วันทีค่ดถึีงทีส่ดุ	และให้คนืค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการ
ชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

	 อพวช.	ได้มีหนังสือขออนุมัติด�าเนินการขอออกหมายบังคับคดีต่อศาลปกครอง	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2558	เพื่อให้
ศาลมีค�าสั่งออกหมายบังคับคด	ีบังคับยึดทรัพย์ของผู้ถูกฟ้องมาช�าระหนี้ให้แก	่ อพวช.	ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง	พ.ศ.	 2542	หลังจากศาลอ่านค�าพิพากษา	บริษัท	 ซิตี้นีออน	ดิสเพลส์	 แอนด์	 คอนสตั๊คชั่น	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้เจรจาขอผ่อนช�าระหนี้กับ	อพวช.	ซึ่งอพวช.	ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ส�านักงานอัยการสูงสุดบังคับช�าระ
หนี้เอากับลูกหนี้ตามค�าพิพากษาทั้งสามราย	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2559	โดยส�านักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งให	้อพวช.	ทราบว่า
ไม่รับด�าเนินการบังคับคดีกับบริษัท	เอ็กเซลเลนท	์โปรเฟสชั่นแนล	ซิสเต็มส	์จ�ากัด	เนื่องจากบริษัทล้มละลาย	และส�านักอัยการ
สูงสุดได้แจ้งผลการสืบทรัพย์ของ	 บริษัท	 ซิตี้นีออน	 ดิสเพลส์	 แอนด์	 คอนสตร๊ัคชั่น	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	ครั้งหลังสุดวันที่	 1	
พฤศจิกายน	2559	โดยรวมแล้ว	บริษัท	มีทรัพย์สินเป็นเงินฝากในบัญชีรวมประมาณ	2	ล้านบาทเศษ	และบริษัทไม่มีทรัพย์สินอื่น
ที่จะบังคับยึดทรัพย์ได้อีก

	 บริษัท	ซิตี้นีอน	ดิสเพลส์	แอนด์	คอนสตรั๊คชั่นส	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้ขอเข้าเจรจาผ่อนช�าระหนี้ทั้งหมด	และ	อพวช.	
ได้หารือหการผ่อนช�าระหนี้ตามค�าพิพากษากับกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2559	โดยกรมบัญชีกลางตอบกลับเมื่อวันที่	
15	 ธันวาคม	2559	 ว่า	 อพวช.	 มีอ�านาจกระท�าการต่างๆ	ภายในวัตถุประสงค์แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิทัง้นี	้อพวช.	จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเงือ่นไขต่างๆ	ในการช�าระหน้ีของบรษิทั	เพือ่ให้	อพวช.	
ได้รับช�าระหนี้ตามค�าพิพากษาได้ทั้งหมดต่อไป


