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สารจากประธานกรรมการ
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ขอแสดงความยินดีที่ อพวช. ด�ำเนินงานมาครบ 22 ปี ใน
รอบปี 2560 อพวช. ได้ด�ำเนินการประสบความส�ำเร็จด้วยดี ตรงกับ
วิสัยทัศน์ของรัฐบาล และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
ในการสร้างความตระหนัก ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เยาวชน ตามภารกิจอย่างมุ่งมั่น ไม่ว่า
จะเป็นการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ      
การเดินสายคาราวานวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ   
ตลอดจนการจัดประกวดแข่งขันต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่           
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ในปี 2560  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) ได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแห่ง
อนาคต หรือ Futurium  ซึง่ เป็นโครงการขนาดใหญ่วงเงินงบประมาณ
ทั้งโครงการรวมกว่า 1,800 ล้านบาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตวิทยาศาสตร์
อันจะน�ำไปสู่การประยุกต์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเป็นแหล่ง
ให้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์แก่เยาวชนเกี่ยวกับอาชีพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ง อพวช. จะเข้า
ร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และด�ำเนินการอย่างโปร่งใส
ในทุกขั้นตอน  
สุดท้ายนี้   ผมในนามคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การ
สนับสนุน อพวช. ด้วยดีตลอดมา  รวมทั้งขอบคุณคณะผู้บริหาร
พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร อพวช. ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ
ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจอย่าง
เต็มความสามารถ จนท�ำให้ อพวช. ประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง
และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติจะก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการของ อพวช. โดยยึดหลัก         
ธรรมาภิบาล เพือ่ การพัฒนาและค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของประเทศ
ชาติเป็นส�ำคัญ

(รองศาสตราจารย์ สรนิต  ศิลธรรม)
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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สารจากผู้อำ�นวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ปี 2560 นับเป็นปีที่ 22 ของการจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกของแผน
วิสาหกิจฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยในแผนวิสาหกิจฉบับนี้
อพวช. ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์เป็น “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน�ำใน
อาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ดังนัน้ ก้าวย่าง
นับจากนี้ต่อไป อพวช. จะต้องเร่งพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและใน
ระดับภูมิภาค
อพวช. มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ทเี่ กิดขึน้ ในสังคมไทยการจัดงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีก่ ระตุน้ ความ
สนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการจัดงาน
ประจ�ำปี 2560 นี้ นับว่าประสบผลส�ำเร็จอย่างดียิ่ง เป็นที่กล่าวขวัญ
กันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังได้รับค�ำชมเชยจากผู้บริหารประเทศ            
ซึ่งส่งผลให้ อพวช. เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น มิใช่เป็นเพียงกลุ่มเยาวชน
ดังที่ผ่านมาเท่านั้น ผลส�ำเร็จดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นด้วยความทุ่มเทของ
บุคลากรทั้งปวงใน อพวช. จึงขอมอบค�ำนิยมทั้งหลายแด่บุคลากร
อพวช. ทุกท่าน
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ อพวช. และคณะผู้บริหาร
อพวช. ที่ให้นโยบายและแนวทางในการด�ำเนินงาน ตลอดจนก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด และขอบคุณพนักงาน ลูกจ้างและ
อาสาสมัคร ทีร่ ว่ มแรง ร่วมใจ ร่วมพลังในการด�ำเนินภารกิจทุก ๆ ด้าน
ของ อพวช. ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ในโอกาสนีใ้ นนามของชาว อพวช. ขอตัง้
ปณิธานว่า จะด�ำเนินภารกิจสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อมุ่งมั่นสร้าง
สังคมวิทยาศาสตร์ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

                                           (นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ)
                                         รองผู้อำ� นวยการ
                                         รักษาการผู้อ�ำนวยการ อพวช.
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คณะกรรมการ
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

นายสาคร ชนะไพฑูรย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ที่ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง
ประเทศไทย (ปอมท.)  
• ที่ ป รึ ก ษาโครงการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาครู ในโครงการ             
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประวัติการท�ำงาน
• นายกสมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
• 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

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
• ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและการบริหารมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ประวัติการท�ำงาน
• รองผู้อำ� นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
การศึกษา
• ปริ ญ ญาโท (พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ) สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น  
บริหารศาสตร์
E-mail  : Sakorn.nida@gmail.com
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รองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
อายุ : 57
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการท�ำงาน
• รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
• รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล                                                         
การศึกษา
• วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป
• ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail  :  soranit.s@most.go.th

นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
กรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ : 51
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการท�ำงาน
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail  :  nantawan@most.go.th

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ : 60
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการท�ำงาน
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา
• ปริญญาโท Master of Science, Information,Strayer College,
Washington, D.C., U.S.A.
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail  :  somchai@most.go.th

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง		
อายุ : 59 ปี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง
ประวัติการท�ำงาน
• ผู้อำ� นวยการส�ำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
การศึกษา
• เนติบัณฑิตไทย
E-mail  : yoawanwi@cgd.go.th

นางตติยา ใจบุญ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
อายุ : 56 ปี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้อำ� นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประวัติการท�ำงาน
• นักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการพิเศษ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา
การศึกษา
• ปริญญาโท (วทม.) สาขาธรณีวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                   
• ปริญญาตรี (วทบ.) สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail  :  Tjaiboon@yahoo.com

รองศาสตราจารย์ ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

กรรมการ โดยต�ำแหน่ง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
อายุ : 71
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการท�ำงาน
• อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ส�ำนักงานเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
การศึกษา
• ปริญญาเอก (Engineering) Fermentation Technology  Hiroshima
University, Japan
• ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์) สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail  :  napavarn.n@gmail.com
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นางสุวรรณี ค�ำมั่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
อายุ : 64 ปี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ข้าราชการบ�ำนาญ  
ประวัติการท�ำงาน
• รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การศึกษา
• ปริญญาโท M.sc. (Community Nutrition) มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์
ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail  :  suwanee@nesdb.go.th

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำ� จร ตติยกวี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ : 62 ปี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ข้าราชการบ�ำนาญ  
ประวัติการท�ำงาน
• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                  
• เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• รองอธิการบดีดา้ นบริหารบุคคลและการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา
• วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Health Care Evaluation and Management Skills, University of
Toronto , Canada
E-mail  :  ps40.moe@gmail.com

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ : 62 ปี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ข้าราชการบ�ำนาญ  
ประวัติการท�ำงาน
• รองผู้อำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ                  
การศึกษา
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ (เกียรตินยิ มดี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
E-mail  :  dusit@bb.go.th

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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นายแพทย์สุภกร บัวสาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ		
ิ
อายุ : 58 ปี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผูจ้ ดั การส�ำนักส่งเสริมสังคมแก่การเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ประวัติการท�ำงาน
• ผู้อำ� นวยการ สสส.
การศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
      Doctor of Public Health, University of Hawaii
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
E-mail  : kesorn@qlf.or.th

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
กรรมการและเลขานุการ โดยต�ำแหน่ง รองผูอ้ ำ� นวยการ
อพวช. รักษาการผู้อำ� นวยการ อพวช.
อายุ : 59 ปี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองผู้อำ� นวยการ รักษาการผู้อ�ำนวยการ อพวช.   
ประวัติการท�ำงาน
• รองผูอ้ ำ� นวยการ อพวช.
• ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหาร อพวช.
การศึกษา
• ปริ ญ ญาโท Technology Management, The University of
Queensland ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail  :  Kannikar@nsm.or.th
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คณะผู้บริหาร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2.

1.

3.

1. นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ				2. ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม				
รองผู้อำ� นวยการ อพวช.
รองผู้อ�ำนวยการ อพวช.
รักษาการผู้อ�ำนวยการ อพวช.
รักษาการผู้อ�ำนวยการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ				
รองผู้อำ� นวยการ อพวช.
รักษาการผู้อ�ำนวยการ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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4.

5.

6.

7.

4. นางกรรณิการ์ เฉิน
ผู้อำ� นวยการส�ำนักพัฒนา
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์.

5. นางสาวรตดา พรหมแก้ว				
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6. นายชนินทร วรรณวิจิตร			

7. นายครรชิต ปิตะกา			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ผู้อำ� นวยการส�ำนักโครงการพิเศษ
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บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 มาตรา 11 ก�ำหนดองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ อพวช. ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
(ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

กรรมการผู้แทนหน่วยงาน

ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 5)

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำ� นวยการ อพวช.)

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ
รายงานประจำ��ปีปี 2560
2560
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อำ�นาจและหน้าที่
อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการฯ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการของ อพวช.
ก�ำกับและติดตามการตรวจสอบภายในองค์การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบตั กิ าร และการใช้เงินส�ำรองของ อพวช.
ก�ำกับการจัดท�ำรายงานทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ เช่น รายงานการตรวจสอบ รายงานค่าใช้จา่ ยงบลงทุน
ก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ค่าภาระ ค่าบริการ ค่านายหน้า และค่าด�ำเนินธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนวิธกี าร
ช�ำระ ราคาและค่าบริการของ อพวช.
6. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ด�ำเนินกิจการอย่างหนึง่ อย่างใด และก�ำหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ
7. แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการหรือให้ผู้อ�ำนวยการออกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และก�ำหนดอัตรา              
เงินเดือนของผูอ้ ำ� นวยการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
8. แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการ
9. ก�ำหนดสัญลักษณ์และเครือ่ งหมายของ อพวช.
10.   วางข้อบังคับหรือระเบียบเพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าทีข่ อง อพวช.
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การประชุมคณะกรรมการ

องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ และค่าตอบแทน
คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่ ง ชาติ พิ จ ารณาก� ำ หนดแผนการจั ด ประชุ ม คณะ
กรรมการ ปี 2560 ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี โดยมีก�ำหนด
จัดประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจ�ำทุกเดือนในวัน
อังคารสัปดาห์ที่สี่ของทุกเดือน ซึ่งประธานกรรมการ                
จะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม และเปิด
โอกาสให้กรรมการได้เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมใน
แต่ละครั้ง รวมทั้งดูแลจัดสรรเวลาเพื่อการอภิปรายและ          
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการตามความ
เหมาะสม ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาในการประชุมครั้งละ
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ในปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30
กันยายน 2560) คณะกรรมการ อพวช. ได้จัดให้มีการจัด
ประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการโดยเฉลีย่ ร้อยละ 82 ของการประชุมทัง้ หมด
การเข้าประชุม
(รวม 12 ครั้ง)

เบี้ยประชุม
(บาท)

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)
4. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
5. นางตติยา  ใจบุญ
6. รศ.ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์
7. นางสุวรรณี  คำ�มั่น
8. รศ. นพ. กำ�จร  ตติยกวี
9. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย

กรรมการ

5/5 ครั้ง

40,000.00

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9 ครั้ง
10 ครั้ง
10 ครั้ง
8 ครั้ง
11 ครั้ง
8 ครั้ง

72,000.00
80,000.00
80,000.00
64,000.00
88,000.00
64,000.00

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

กรรมการ

0 ครั้ง

        -

กรรมการและเลขานุการ

12 ครั้ง

96,000.00

รวม

752,000.00

รายชื่อกรรมการ
1. รศ. ดร. สรนิต  ศิลธรรม

11. นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
       คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายและดูแลรับผิดชอบ พิจารณากลั่นกรอง และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ส�ำคัญด้านต่าง ๆ
ของ อพวช. โดยมีกรรมการ อพวช. ร่วมเป็นประธานและกรรมการร่วมคณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ

(จัดประชุม 8 ครั้ง)

ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ

7

70,000

2) นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์     

กรรมการ

7

56,000

3) นางตติยา  ใจบุญ            

กรรมการ

8

64,000

1) นางสุวรรณี  คำ�มั่น          

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
       คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลกิจการและรายงานการปฏิบัติ ตามอ�ำนาจ
หน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการ
อพวช. มอบหมาย
2. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ผู้อำ�นวยการ อพวช.               

(จัดประชุม 7 ครั้ง)
ประธานกรรมการ

7

ค่าตอบแทน
70,000

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
       คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มหี น้าทีค่ วามรับผิดชอบตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ. 2543 ดังนี้
1. พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ 
2. หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจางและรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพือ่ แกปญ
 หาตามคํารองทุกขข องลูกจา งหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรอ งทุกขท เี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง
3. คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ                  ประธานกรรมการ

(จัดประชุม 2 ครั้ง)
2

ค่าตอบแทน
20,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2 ก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
4 ติดตามผลการด�ำเนินงานและการรายงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละรายงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและให้เปิดเผยการ
ด�ำเนินงานไว้ในรายงานประจ�ำปี
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5) แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6) ด�ำเนินการอืน่ ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ และประสานงาน
กับคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการ อพวช.               

(ไม่มีการจัดประชุม)
ประธานอนุกรรมการ

-

ค่าตอบแทน
-

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดกรอบรายละเอียดและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ น�ำเสนอคณะกรรมการ อพวช. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการ
3. แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการโครงการ
4. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนหรือเงินอืน่ รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ และน�ำเสนอคณะ
กรรมการ อพวช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. ควบคุม ดูแลทรัพย์สินและเงินทุนการพัฒนาธุรกิจของโครงการ
6. รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีและขออนุมัติการจัดสรรผลก�ำไรสุทธิของโครงการต่อคณะกรรมการ อพวช.
7. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ
5. คณะกรรมการสรรหาผู้อ�ำ นวยการ อพวช.
นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย

ประธานกรรมการ

(จัดประชุม 5 ครั้ง)
5

ค่าตอบแทน
50,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดท�ำข้อก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่งและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อ�ำนวยการ
2. ด�ำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมกับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ตรี แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์                
แห่งชาติ พ.ศ. 2538
3. เสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป
6. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อ�ำ นวยการ อพวช. (จัดประชุม 2 ครั้ง)
นางสุวรรณี คำ�มั่น
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

ค่าตอบแทน

ประธานอนุกรรมการ

2

20,000

อนุกรรมการ

2

16,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดผลตอบแทนและเจรจาต่อรองกับบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุด ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
จ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง
2. เสนอผลการพิจารณาและร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ อพวช. เพื่อพิจารณาต่อไป

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
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7. คณะอนุกรรมการประสานการดำ�เนินงานโครงการ
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
ผู้อำ�นวยการ อพวช.      

(จัดประชุม 2 ครั้ง)

ประธานอนุกรรมการ

ค่าตอบแทน

2

20,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�ำกับ ดูแล และประสานการด�ำเนินงานโครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าในส่วนสิง่ ก่อสร้างและงานนิทรรศการให้สอดคล้องกัน
2. ให้ค�ำปรึกษาหรือแนะน�ำเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าแก่ฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง
3. ให้รายงานสภาพปัญหาและผลการด�ำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
4. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย

การก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของคณะกรรมการ อพวช.
1. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556  เห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับค่าตอบแทน 2 ส่วน ได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ                 
รายครัง้ และค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาทีก่ รรมการอยูใ่ นต�ำแหน่ง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ กรรมการจะได้รบั เบีย้ ประชุมในคณะกรรมการชุดย่อยได้ไม่เกินหนึง่ ครัง้ ต่อเดือนต่อคณะ และไม่เกินสองคณะต่อเดือน
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�ำเนินงานประจ�ำปีบัญชี
ตามระบบประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนด
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในแต่ละตามระดับผลการประเมินการด�ำเนินงาน ซึ่งกรรมการได้รับเงินโบนัสจากผลการประเมินการ
ด�ำเนินงาน ปีบัญชี 2559 ที่ระดับคะแนน 3.4509 ซึ่งกรรมการ อพวช. จะได้รับโบนัสในอัตราไม่เกิน  5,000 บาทต่อคน
โดยประธานกรรมการจะได้รบั มากกว่าในอัตราร้อยละ 25 ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารค�ำนวณทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังก�ำหนด ซึง่ กรรมการทีข่ าดการประชุมเกิน 3-6 ครัง้ จะได้รบั โบนัสลดลงร้อยละ 25 กรณีขาดประชุม
เกิน 6-9 ครั้ง จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ 50 และกรณีขาดประชุมเกิน 9 ครั้งขึ้นไป จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ 75
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ตารางสรุปเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและโบนัส ของกรรมการ (รายบุคคล) ในปีบัญชี 2560
คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน

เงินโบนัส

รวม

คณะ
กรรมการ

คณะ
อนุกรรมการ

1. นายสรนิต  ศิลธรรม

120,000.00

-

192,000.00

-

312,000.00

2. นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ

48,000.00

-

50,933.33

5,564.52

3. นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ

40,000.00

20,000.00

41,066.67

4,247.31

104,497.85
หน่
วย : บาท
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  คำ�มั่น

64,000.00

90,000.00

96,000.00

-

250,000.00

8. นายกำ�จร  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

        -

-

9,599.96

-

9,599.96

96,000.00

90,000.00

96,000.00

-

282,000.00

752,000.00

386,000.00

965,599.96

10. นายสุภกร  บัวสาย
11.นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ
รวม

(ปี 2559)

27,311.83 2,130,911.79

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถคณะกรรมการ อพวช.
1. การประเมินตนเอง
คณะกรรมการ อพวช. ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับปี 2560  คณะกรรมการ อพวช. ได้มีการพิจารณาทบทวนแบบประเมินและ
ประเมินตนเองเช่นปีที่ผ่านมา โดยใช้แบบประเมินรวม 2 แบบ เช่นปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย
1) แบบประเมินกรรมการ (รายบุคคล)
2) แบประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)
ผลการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการรายบุคคลมีระดับผลคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 89.34 ซึ่งถือว่า                 
มีประสิทธิภาพดี สูงกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ มีผลคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ
95.81 สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเช่นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการ อพวช.                       
ได้รับทราบผลการประเมินและร่วมกันพิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะ
กรรมการในหัวข้อที่มีคะแนนต�่ำสุด เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไป
2. การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการ อพวช. ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีกิจกรรมที่
ส�ำคัญ 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  คำ�มัน่   /
รศ. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์/
รศ. กำ�จร  ตติยกวี / นายดุสติ   เขมะศักดิช์ ยั /
นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ

2.  อบรมหลักสูตร DAP (English)

1 วัน

Thai Institute of
Directors (IOD)

3.  เยี่ยมชมและดูงานการจัดกิจกรรมมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำ�ปี
2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

1/2 วัน

อพวช.

4.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ�แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผน
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม วท. พ.ศ. 2560-2564
กรุงเทพมหานคร

1 วัน

5.  เยี่ยมชมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมา
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น

4 วัน

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ

6. อบรมหลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน" รุ่นที่ 16

18 วัน

สถาบันพระปกเกล้า นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
นางตติยา  ใจบุญ

7. เยี่ยมชมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ภูมิภาค
ณ โรงเรียนวัดกลางดง จังหวัดนครราชสีมา

1 วัน

อพวช.

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านธรณีวทิ ยาทรัพยากรธรณีวทิ ยา และธรณี ภิบตั ภิ ยั
สำ�หรับเครือข่ายอนุรักษ์ธรณีวิทยา จังหวัดสตูล

3 วัน

กรมทรัพยากรธรณี

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 ประเทศเบลเยี่ยมเนเธอร์แลนด์

8 วัน

สำ�นักงานพัฒนา
รศ. ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)

12. ร่วมกิจกรรม Thai Festival  ณ ประเทศญี่ปุ่น  
และนำ�นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับโลก (ISEF 2017) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

13 วัน

สมาคมวิทยาศาสตร์ รศ. ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์
แห่งประเทศไทยฯ

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

10 วัน

The Art Institute of
Washington

รศ.สรนิต  ศิลธรรม
รศ. สรนิต  ศิลธรรม / รศ. กำ�จร  ตติยกวี /
นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ /
นางตติยา  ใจบุญ /นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์/
รศ. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ / นายดุสิต                     
เขมะศักดิ์ชัย / นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ
และเทคโนโลยี

นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
นางตติยา  ใจบุญ

รศ. ดร. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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กิจกรรม/หลักสูตร

ระยะเวลา

จัดโดย

กรรมการที่เข้าร่วม

14. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การสร้างค่านิยมหลัก
(Core Value) องค์กร

3 วัน

อพวช.

นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ

15. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ�แผนวิสาหกิจ
อพวช. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 2560 - 2564)

1 วัน

อพวช.

รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม /นางตติยา ใจบุญ/
น.ส.เยาวนุช วิยาภรณ์/นายดุสติ เขมะศักดิช์ ยั
รศ.ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ /
นางสุวรรณี คำ�มัน่ / รศ.นพ.กำ�จร ตติยกวี/
นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ

การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมิให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทบั ซ้อนขึน้ ในองค์การ ทัง้ ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน
กับองค์การ  และผู้ปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างองค์การกับ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอกองค์การ คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ   จงึ ให้ความเห็นชอบก�ำหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและอาสาสมัคร ตามหลักการและ
แนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  เพื่อช่วยก�ำกับดูแล
ติดตาม และสอบทานการปฏิบัติงาน มีการก�ำหนดมาตรการหรือบทลงโทษผู้กระท�ำผิด  เพื่อให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตาม
หลักการและแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัด  ซึ่งหลักการและแนวทางดังกล่าวได้กำ� หนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินงานขององค์การ  รวมทั้งก�ำหนดแบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ อพวช. ทั้งนี         ้
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ องค์การจะพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทนั สมัย มีคณ
ุ ธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ
สอดคล้องตามแนวทางมาตรฐานสากล
คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะท�ำหน้าที่สอบทานและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน                     
พร้อมสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การ เสนอคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็น
ประจ�ำ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ไม่พบว่ามีปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจน�ำไปสู่การ
ถ่ายเทผลประโยชน์ในการด�ำเนินงานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นแต่ประการใด

ตารางสรุปการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ อพวช.
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ( Connected Transaction ) ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
คณะกรรมการ
1. รศ. ดร. สรนิต  ศิลธรรม
2. นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ
3. นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ
4. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
5. นางตติยา  ใจบุญ
6. รศ. นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์
7. นางสุวรรณี  คำ�มั่น
8. รศ. นพ. กำ�จร  ตติยกวี
9. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย
10. นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ

นิติบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง
-

การถือครอง
ตำ�แหน่งในองค์กรอื่น
หลักทรัพย์ (หุ้น) กรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
-

2
1
-

1
1
1
-
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ส่วนที่ 3

ประวัตแิ ละการพัฒนาองค์กร

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานประจำ�ปี 2560

ประวัตคิ วามเป็นมา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 4. จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 5. เป็ น ศู น ย์ ร วมทางด้ า นข้ อ มู ล และวิ ช าการเกี่ ย วกั บ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการที่
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 โดยมี
เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม และแสดงกิ จ กรรมหรื อ ผลงาน                      6. ร่วมมือกับองค์กรอืน่ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ประโยชน์
ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ ให้         
7. ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมหรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กิ จ การ
ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน
พิพิธภัณฑ์
2. ด�ำเนินการรวบรวมวัตถุ จ�ำแนกประเภทวัตถุ จัดท�ำ บันทึก
หลั ก ฐานและสงวนรั ก ษาผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท าง
ปัจจุบัน อพวช. เปิดให้บริการเข้าชม 3 พิพิธภัณฑ์           
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ณ ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   ได้แก่
วิจัยความก้าวหน้าทางวิชาการ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา และ
3. ด�ำเนินการส่งเสริมการวิจยั การให้บริการทางวิชาการ และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน
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พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี เป็น
พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของ อพวช. เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงนิทรรศการมาเป็นระยะ ๆ ปัจจุบันมีการจัดแสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร โดยเป็นนิทรรศการที่เน้นการ
สือ่ ความหมายระหว่างผูเ้ ข้าชมและนิทรรศการโดยให้ผเู้ ข้าชมมีปฏิสมั พันธ์
กับชุดนิทรรศการในรูปแบบที่สามารถค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่ า นสื่ อ ที่ มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง ชิ้ น งานวิ ท ยาศาสตร์ สื่ อ ผสม               
แผ่นภาพประกอบค�ำอธิบาย และวัตถุตวั อย่างรูปแบบต่าง ๆ สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวัน
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
4. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพลังงาน
5. ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6. นิทรรศการไฟฟ้าไทย
7. กิจกรรม Enjoy Maker Space
8. โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Dome)

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา

พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา หรือ “อาคารธรรมชาติวทิ ยา
บุญส่ง เลขะกุล” เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่ 2 ของ อพวช.
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงนิทรรศการ
ทางธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของ
ไทย บนเนื้อที่กว่า 1,100 ตารางเมตร โดยจัดแสดง
นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ท างธรรมชาติ วิ ท ยา                  
นั บ ตั้ ง แต่ ก ารก� ำ เนิ ด โลก สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ต ้ อ งอาศั ย การ
วิวัฒนาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน จนถึงความ        
หลากหลายทางชีวภาพของไทย อีกทั้งมีการจัดแสดง
ตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ เขาสัตว์ทคี่ น้ พบทัง้ ในประเทศไทย
และต่างประเทศ เช่น เนื้อสมัน ละมั่ง กวางป่า วัวแดง
กระทิง ควายป่า และแอนติโลป ฯลฯ ซึ่งได้รับการอุทิศ
จากทายาทของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล เพื่อให้ใช้
ในการจัดแสดงและเป็นสมบัติของชาติสืบไป

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี้ มีพนื้ ทีจ่ ดั แสดง
นิทรรศการรวมทั้งสิ้น 9,300 ตารางเมตร โดยน�ำเสนอ
เนือ้ หาสาระในรูปแบบทีส่ นุกสนานผ่านสือ่ หลากหลาย
รูปแบบ ประกอบด้วยชิน้ งานนิทรรศการทีส่ ามารถเรียนรู้
ได้ด้วยการสัมผัสทดลองด้วยตนเองกว่า 50 ชิ้น วัตถุ
ตัวอย่าง อาทิ อุปกรณ์และเครือ่ งมือทีม่ นุษย์พฒ
ั นาขึน้
ใช้อำ� นวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน
ในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ตลอดจนการน� ำ เสนอในรู ป ของ
ภาพยนตร์ วีดีโอ ที่มีเนื้อหาสาระ อธิบายหลักการ
ท�ำงานของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ช่วยให้เกิด
ความเข้ า ใจและสามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี นิทรรศการหลักของพิพธิ ภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย เทคโนโลยีการ
สือ่ สารยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ เทคโนโลยีสอื่ สารยุคใหม่
เทคโนโลยีการค�ำนวณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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จัตรุ สั วิทยาศาสตร์

อพวช. ได้ให้บริการแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 ของ
อาคารจัตรุ สั จามจุรี ถนนพระราม 4 “จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช.”
น�ำเสนอนิทรรศการ กิจกรรม และชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบ
Interactive ทีผ่ ชู้ มสามารถทดลอง สัมผัส เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่

มี ทั้ ง สวนสนุ ก วิ ท ยาศาสตร์ สนามเด็ ก เล่ น เพื่ อ กระตุ ้ น การ
เรียนรู้ของเด็กวัย 3-8 ปี กิจกรรม Maker Space ห้องทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการ
บทเรียนในความมืด (Dialogue In The Dark)

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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วิสยั ทัศน ์ (Vision)
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน�ำในอาเซียน
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. พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจการพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์

N

ค่านิยม (Value)

Nature and Science
Appreciation
รักวิทยาศาสตร์
และใส่ใจธรรมชาติ

S

Service Mind
มีใจบริการ

M

Manage
Professionally
บริหารจัดการ
อย่างมืออาชีพ

เป้าประสงค์ (corporate Goals)
1. ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพืน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงการเรียนรูท้ จี่ ะสร้างแรงบันดาลใจและ ความคิด
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. บริการแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ ด้านวิทยาศาสตร์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ เชือ่ ถือได้ และมีมาตรฐานระดับสากล
3. บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ขยายบริการการเรียนรู้สู่
ทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่
กลยุทธ์ 1
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างสรรค์องค์ความรูแ้ ละพัฒนา
นวัตกรรมการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
กลยุทธ์ 5

การพัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม สื่ อ สารทาง
วิทยาศาสตร์ เพือ่ สร้างองค์ความรูเ้ ชือ่ มโยงกับ
โลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมาย
ทุกช่วงวัย

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 6

สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา
สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร์

กลยุทธ์ 2

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
อาชี พ วิ ท ยาศาสตร์ ต ามเป้ า หมายการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ

ส่งเสริมและพัฒนานักสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์
รุ่นใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ

กลยุทธ์ 4

เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
กลยุทธ์ 7

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนา
และสนับสนุนนิทรรศการโลกอาชีพในอนาคต
แบบครบวงจร

กลยุทธ์ 8

จัดท�ำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ควบคู่กับการทบทวนอัตลักษณ์ของ อพวช.
ให้ชัดเจน

กลยุทธ์ 9

พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 10

ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหาร
งานและการก�ำกับที่ดีภายในองค์กร

กลยุทธ์ 11

35

แสวงหาความร่วมมือเพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ�ำเป็ น จากหน่ ว ยงาน
ภายนอก
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โครงสร้างองค์กร
กองนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์

คณะกรรมการ
อพวช.

รองผู้อ�ำนวยการ
อพวช.

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้อ�ำนวยการ อพวช.

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองผู้อ�ำนวยการ
อพวช.

รองผู้อ�ำนวยการ
อพวช.

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

กองนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์

กองวิชาการ
วิทยาศาสตร์

กองวัสดุอุเทศ
วิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา

กองนิทรรศการ
ธรรมชาติวิทยา

กองวิชาการ
ธรรมชาติวิทยา

กองวัสดุอุเทศ
ธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองนิทรรศการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวัสดุอเุ ทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�ำนักพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด

กองการตลาด
และบริการ

กองพัฒนา
ธุรกิจและระดมทุน

กองประชาสัมพันธ์

ส�ำนักพัฒนาความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

กองการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์

กองคาราวาน
วิทยาศาสตร์

กองพัฒนา
กิจกรรม

ส�ำนักบริหาร

กองกลาง

กองการเงิน
และบัญชี

กองการพัสดุ

กองบุคลากร

กองการสถานที่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

ส�ำนัก
ยุทธศาสตร์และแผน

กองแผนงาน

กองติดตามและ
ประเมินผล

ส�ำนักโครงการพิเศษ

กองประสาน
งานโครงการ

กองพัฒนาและ
ผลิตนิทรรศการ

โครงการจัตุรัส
วิทยาศาสตร์

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560

37
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อัตราก�ำลัง
ในปีงบประมาณ 2560 อพวช. มีพนักงานทั้งสิ้น 146
อัตรา ซึ่งนับเป็นอัตราก�ำลังที่ค่อนข้างจ�ำกัด ไม่สอดรับกับ
ภารกิจ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ อพวช. ทีม่ งุ่ มัน่
เสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจและความตระหนั ก ด้ า น
วิทยาศาสตร์ ไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น อพวช. จึงได้

จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้า
หมายที่วางไว้ โดยการจัดจ้างลูกจ้างรายปีและรับสมัครอาสา
สมัครจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
ในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาด้วย โดย อพวช. ได้จัดหา
อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานประมาณ 170 คน

จ�ำนวนอัตราก�ำลังจ�ำแนกตามประเภทบุคลากร

จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามกลุม่ ต�ำแหน่ง
5%

46%

54%

พนักงาน 146 คน

ลูกจาง 123 คน

44%

51%

ผูบร�หารระดับสูง 7 ตำแหนง

กลุมสนับสนุน 64 ตำแหนง

กลุมว�ชาการ 75 ตำแหนง

จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามระดับการศึกษา
2%

52%

จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามอายุ
12%

7%

39%

40%

10%

38%

ระดับปร�ญญาเอก 10 คน

ระดับปร�ญญาโท 57 คน

ต่ำกวา 30 ป 15 คน

31-40 ป 56 คน

ระดับปร�ญญาตร� 76 คน

ต่ำกวาปร�ญญาตร� 3 คน

41-50 ป 58 คน

มากกวา 50 ป 17 คน
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ในการ          
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย ศักยภาพของ
บุ ค ลากรจึ ง เป็นตัวบ่งชี้ค วามส�ำเร็จในการด�ำเนิ น งานของ
องค์กร บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมน�ำพาองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มี
ศั ก ยภาพ จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของการพั ฒ นาองค์ ก ร              
อย่างยั่งยืน

Stockholm Environment Institute – Asia และ Solar                      
Radiation Management Governance Initiative (SRGMI)
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในเบือ้ งต้น
ของการจัดการรังสีสุริยะ (Solar Radiation Management,
SRMI) ซึ่งเป็นข้อเสนอทั้งในเชิงทฤษฎีและอยู่ระหว่างการถก
เถียงถึงความเกี่ยวข้องการเกิดสภาวะโลกร้อน

3. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มขีด
ความสามารถในการออกแบบและพัฒนานิทรรศการ อพวช.
อพวช. ได้ดำ� เนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตนิทรรศการ ให้ตอบสนอง
ส�ำรวจและวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการพัฒนา โดยได้จัดการ ความต้องการของพิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ โดย Dr. Stuart Kohlhagen
ฝึกอบรมรวม 14 หลักสูตร ตลอดจนได้ส่งพนักงานเข้ารับการ จาก Questacon
อบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก และเข้าร่วมการสัมมนา 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารวิทยาศาสตร์           
ต่าง ๆ นอกจากนี้ อพวช. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก (Science Communication) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำงาน
ต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร อพวช. จ�ำนวน ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน อพวช. โดย           
5 ครั้ง ดังนี้
Dr. Emily Grossman
1.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา 5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาด้านอวกาศและ
หลักสูตร EiE : Engineering is Elementary for out of School เทคโนโลยีอวกาศ (Space Education for Educators) เพื่อให้
Program ให้กบั เยาวชนเพือ่ ปลูกฝังให้เกิดการเรียนรูแ้ ละเข้าใจ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั ความรูแ้ ละเป็นเวทีในการแลก
ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการฝึกทักษะและฝึก เปลีย่ นความคิดเห็นกับผูเ้ ชีย่ วชาญความรูร้ ะดับนานาชาติ โดย
ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการองค์ ค วามรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ วิทยากรจาก Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม หรือสะเต็มศึกษา โดยวิทยากรจาก จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
Museum of Science, Boston
เทคโนโลยีและส�ำรวจอวกาศเป็นวิทยากร
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   Science and
Governance of Solar Radiation Management ร่วมกับองค์กร

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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ส่วนที่ 4

ผลการดำ�เนินงานปีงบประมาณ 2560
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โครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า
โครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า มุง่ สร้างความเข้าใจ
ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรม ผ่านมุมมอง               
เชิงนิเวศวิทยา ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้มุมมองเชิงนิเวศอย่าง
เป็นองค์รวมว่า โลก สิ่งมีชีวิต และมนุษย์มีจุดก�ำเนิดเกี่ยวข้อง
กันอย่างไร สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกสัมพันธ์                 
กันอย่างไร ท�ำความเข้าใจในหลักคิดและกระบวนการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทีท่ รง
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยทรงน�ำความเข้าใจใน           
ภูมสิ งั คม มาศึกษา ทดลอง แก้ปญ
ั หาและพระราชทานแนวทาง
การพัฒนา ดิน น�้ำ และผืนป่าอย่างยั่งยืนแก่พสกนิกรชาวไทย
จนปรากฏเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เนื่องจากพระองค์ทรงมีระบบการคิดเชิงนิเวศ การคิดแบบ             
องค์รวม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และภูมิสังคม หากเรา
ตามรอยวิธีการเรียนรู้ และวิธีการคิดเชิงนิเวศ ก็จะมองเห็น
ต้นตอปัญหา และสังเคราะห์แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ยั่งยืน
สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ข องธรรมชาติ ไ ด้ โ ดยมี พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบ

ในรอบปีงบประมาณ 2560 ได้ดำ� เนินงานก่อสร้าง
อาคารและชิ้ น งานนิ ท รรศการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระรามเก้ า              
โดยสรุปได้ดังนี้          

1. งานก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า เริม่ ด�ำเนินการ
ก่อสร้างตัง้ แต่เดือน พฤศจิกายน 2558  ในปีงบประมาณ 2560
ได้ดำ� เนินการก่อสร้างอาคารโดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 72.56
ของแผนงาน

2. งานก่อสร้างชิ้นงาน
การก่ อ สร้ า งนิ ท รรศการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระรามเก้ า                 
เริ่ ม ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งตั้ ง แต่ เ ดื อ น สิ ง หาคม 2558 ในปี                                
งบประมาณ 2560 มีความก้าวหน้าของการก่อสร้างนิทรรศการ
ร้อยละ 64.88 ของแผนงาน

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต
โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)  
เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมของไทย
และของโลก ทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ ข้าชมทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา
และทุ ก ระดั บ อายุ เป็ น สถานที่ แ ลกเปลี่ ย นความรู ้ ด ้ า น
วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ดา้ นการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์ นวัตกรรม กับบุคลากร นักวิจัย ผู้ประกอบการ   
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริม
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�ำไปสู่การ ประยุกต์
สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้กับประเทศ              
เป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์แก่เยาวชน
เกี่ยวกับอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อค้นพบตัวเอง และพิจารณาถึงการเลือกศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ส�ำหรับการแสดงผลงาน วิจัยพัฒนา ต้นแบบของนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐ น�ำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอด หรือน�ำสูก่ ารประกอบ
การเชิงธุรกิจต่อไป จนก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการ              

รายใหม่ สร้างมูลค่าเพิม่ ส่งผลดีตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การพาณิชย์ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการแก้ไข
ปัญหาให้กับประเทศไทยในอนาคต

ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560
อพวช. ได้ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน และ             
ร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์ รวม                    
2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม และ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
อพวช. ได้เสนอโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต
นี้ เข้าร่วมในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อแสดงถึง                          
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานในทุกขัน้ ตอน ซึง่ องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ได้ส่งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ต้ังแต่การ
ทบทวนร่าง TOR เพื่อออกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน
และด�ำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยสอดคล้อง
ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการ             
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
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กิจกรรมสำ�คัญประจำ�ปี
งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560”
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี
2560 จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้
แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ              
“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” อีกทั้ง ในปีนี้ยังมีแนวคิดเพื่อ
สื่อสารถึงความส�ำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               
เป้าหมายการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 และเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ Sustainable
Development Goals (SDGs) และเพื่อร่วมฉลองวาระส�ำคัญ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นโอกาสที่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ                             
(UNESCO) มีมติให้ปี 2560 เป็น “ปีสากลแห่งการท่องเที่ยว
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “2017 International Year of
Sustainable Tourism for Development” ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
สนับสนุนเป้าหมายของ SDGs

สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
และหน่วยงานในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี รวม 16 หน่วยงาน
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน และหน่ ว ยงานต่ า งประเทศอี ก ถึ ง                
7 ประเทศ ได้แก่ ญีป่ นุ่ (9 หน่วยงาน) สหรัฐอเมริกา (2 หน่วยงาน)
สหราชอาณาจักร เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์
เพื่อมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม ผ่ า นนิ ท รรศการและกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย                        
เพื่อเยาวชนไทยจะได้เรียนรู้ทุกประสาทสัมผัสในมิติใหม่ ด้วย
เทคโนโลยีที่น�ำสมัย สร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ
สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีรูปแบบของการ                   
จัดกิจกรรมในงานคล้ายกับเทศกาลวิทยาศาสตร์ (Science                  
Festival) ในหลายประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบทันสมัยทีเ่ ปิดโอกาส
ให้ผเู้ ข้าชมมีสว่ นร่วม (Interactive Exhibition) ในการเรียนรู้

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
การจัด งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                ประจ�ำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560 ณ
แห่งชาติ เป็นการผนึกก�ำลังร่วมกันของ 10 กระทรวง ได้แก่ ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและ เวลา 11 วัน  มีจำ� นวนมากถึง 1.1 ล้านคน

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
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ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560
งานถนนสายวิทยาศาสตร์ จัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ปี
2560 นีเ้ ป็นปีที่ 11 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2560
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาก�ำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีความส�ำคัญเป็น
อย่างมากต่อการน�ำประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะ
การพัฒนาศักยภาพตัง้ แต่ในวัยเยาว์ ผ่านการฝึกฝนวิธคี ดิ แบบ
วิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของการสร้างสังคมแห่งความรูแ้ ละ
สังคมทีม่ เี หตุมผี ล พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และสามารถน�ำความรูท้ างวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการ
กับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมฐาน
นวัตกรรม ซึ่งนับเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมไทยสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน อันเป็นเป้าหมายของ
ไทยแลนด์ 4.0

การที่ทรงน�ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาค้นหาค�ำตอบ
และแก้ปัญหา ก่อให้เกิดโครงการในพระราชด�ำริ ตลอดจน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือ
จาก 17 หน่วยงาน ในสังกัด 3 กระทรวง ที่ตั้งอยู่บนถนนโยธี
และถนนพระรามที่ 6  ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม ทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองการประกวดแข่งขัน เล่นเกมส์   
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง การให้ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการบริการต่าง ๆ ของทุก ๆ หน่วยงาน โดยจะจัดแสดง
กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ ณ บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 และบริเวณ
ถนนโดยรอบอาคารปฏิบัติการมาตรวิทยา กรมวิทยาศาสตร์
บริการ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี รวมทั้ง
โดยในปีนี้ได้ก�ำหนดแนวคิดหลักของการจัดงาน              ภายในอาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบ
ในหัวข้อ “นักวิทย์นอ้ ย ตามรอยพ่อ สานต่อทีพ่ อ่ ท�ำ” ซึง่ เป็นการ ของสถานีการทดลอง รวม 100 กิจกรรมจาก 29 สถานี มีผู้          
น้ อ มน� ำ หลั ก การทรงงานและพระราชกรณี ย กิ จ ของ                     เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 34,347 คน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะ
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คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ถือเป็นอีกหนึง่ กิจกรรม
ส� ำ คั ญ ที่ ส ามารถตอบโจทย์ ก ารสร้ า งความตระหนั ก ด้ า น
วิทยาศาสตร์ให้กับสังคมได้อย่างดียิ่ง เนื่องด้วยเป็นกิจกรรม            
ที่เข้าถึงเยาวชนได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเริ่มจาก                
จุดประกายความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านการจัด
แสดงนิทรรศการและกิจกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นประจ�ำจังหวัดในการใช้พื้นที่          
จัดแสดง แม้แต่ในถิ่นทุรกันดาร อพวช. ได้เพิ่มสายการจัด
คาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นรถขนาดเล็กที่มีนิทรรศการและ
กิจกรรมเพื่อสะดวกในการขนย้ายชิ้นงานไปจัดแสดง เพื่อให้
เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์แปลกใหม่
พร้อมทัง้ ได้คน้ หาค�ำตอบจากนิทรรศการด้วยตนเอง ควบคูก่ บั
การเล่นอย่างสนุกสนาน เพื่อน�ำไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับ
ที่สูงขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นอาจจะน�ำไปสู่การพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีนและวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป
ในปีงบประมาณ 2560 นี้ อพวช. ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ส�ำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมทั้ง
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ส�ำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มบริษัท          
ดาว ประเทศไทย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
และบริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด ร่วมจัด
แสดงนิทรรศการในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 24 จังหวัด
ได้แก่ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย โรงเรียนหนองบัว
พิ ท ยาคาร จั ง หวั ด หนองบั ว ล� ำ ภู มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ โรงเรี ย นสุ โ ขทั ย วิ ท ยาคม จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดล�ำปาง             
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดระนอง โรงเรียนพิชยั รัตนาคาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โรงเรียน
ศรี ส ะเกษวิ ท ยาลั ย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ โรงเรี ย นปทุ ม เทพ
วิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
จังหวัดก�ำแพงเพชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล จังหวัดพังงา โรงเรียนวิเชียรมาตุ
จังหวัดตรัง เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง
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การแข่งขันจรวดขวดน�ำ้ ระดับประเทศ ครั้งที่ 15
อพวช. ร่วมกับ กองทัพอากาศ ซึ่งให้การสนับสนุน
พืน้ ทีส่ นามบินเล็กทุง่ สีกนั ในการจัดการแข่งขัน บริษทั ทรูวชิ นั่ ส์
กรุป๊ จ�ำกัด สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน และ
มหาวิทยาลัยในภูมภิ าคเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขัน
รอบคัดเลือกระดับภูมภิ าค ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฏร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มเี ยาวชนสนใจ

เข้าร่วมแข่งขันเป็นจ�ำนวน 1,334 ทีม โดยมีเยาวชนจาก                   
ทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ จ�ำนวน               
320 ที ม และเข้ า สู ่ ร อบชิ ง ชนะเลิ ศ 40 ที ม ผลปรากฎว่า                      
ทีม “แม่นแค่ไหน ไปดูกัน” จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ชนะเลิศประเภทแม่นย�ำระดับมัธยมศึกษา
โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับตัวแทน
เยาวชนอีกกว่า 11 ประเทศ ในระดับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ กับ
การแข่งขันจรวดขวดน�้ำนานาชาติประเทศอินเดีย “APRSAF
Water Rocket Event” ต่อไป
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งาน “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย ประจ�ำปี 2560” ภายใต้หวั ข้อ “บ้านแห่งอนาคต”
มูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช.และส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษทั นานมีบคุ๊ ส์
จ�ำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และกลุ่มบริษัท บี.กริม จัดงาน
“เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย ประจ�ำปี 2560”
ภายใต้หัวข้อ “บ้านแห่งอนาคต” เน้นการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี) ได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์  
ฝึกการสังเกต คิดวิเคราะห์ พร้อมตั้งค�ำถามและหาค�ำตอบ            

ด้ ว ยตนเองอย่ า งสนุ ก สนาน ผ่ า นกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ พร้อมจัดกิจกรรมเปิดเทศกาลฯ ทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560
ในส่วนของภาคกลางได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ จัตุรัส
วิทยาศาสตร์ อพวช. เด็ก ๆ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรูพ้ นื้ ฐานใน
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทหี่ ลากหลายส�ำหรับเด็กปฐมวัย ให้เกิด
ประสบการณ์และสร้างจินตนาการทีไ่ ร้ขอบเขต และจะเป็นแรง
กระตุน้ ให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ตอ่ ไป
ในอนาคต
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การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14
อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่
3 เพื่อให้เป็นเวทีการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับ
ภูมิภาค ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2560 โดย               
ในปีนี้มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 หรือเทียบเท่า
จาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์
ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม ลาว และไทย  มาน�ำเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ รวม 96 คน ทัง้ หมด 35 โครงงาน โดยการประกวด
จะแบ่ ง ออกเป็ น 3 สาขา ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
อพวช. ร่วมกับสมาคมเครือ่ งบินกระดาษพับ จัดการ
แข่งขันเครือ่ งบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครัง้ ที่ 14 รอบ

คัดเลือก ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 โดยจัดการ
แข่งขันตระเวนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหา           
คนเก่งทีส่ ามารถพับเครือ่ งบินกระดาษพับและร่อนได้นานทีส่ ดุ
ผลปรากฏว่ า แชมป์ รุ ่ น อายุ ไ ม่ เ กิ น 12 ปี ได้ แ ก่                 
ด.ช.สรรพญา แก่นนาค โรงเรียนวัดคลองขุนศรี จังหวัดนนทบุรี
สามารถประดิษฐ์เครือ่ งบินกระดาษพับทีส่ ามารถร่อนได้นานถึง
15.51 วินาที ส่วนนายเชิด กิมสร้อย จากโรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม จังหวัดตราด คว้าที่ 1 ในรุ่นบุคคลทั่วไป สามารถ
ประดิษฐ์เครือ่ งบินกระดาษพับร่อนได้นานถึง 16.52 วินาที โดย
ผูช้ นะทัง้ สองรุน่ จะได้เข้าชิงชัยการแข่งขันเครือ่ งบินกระดาษพับ
ชิงแชมป์โลกทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ต่อไป
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การประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017– Thailand final
อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิ Behring Global Educational
Foundation (BGEF) จัดการประกวดโครงงาน Global Natural
History Day 2017– Thailand final ภายใต้หัวข้อ Scale of
Nature : From Micro to Macro เพื่อมุ่งหวังปลูกฝังเยาวชนให้
เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้
จัดการประกวดระหว่างวันที่ 8 -10 มิถุนายน 2560 ณ อพวช.
คลองห้า ปทุมธานี ซึง่ ทีมทีม่ ผี ลงานโดดเด่นจ�ำนวน 8 ทีมจะได้
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดชิงชัยกับเยาวชนจาก
10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม
มาเลเซีย แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย สหรัฐอเมริกา และจีน ระหว่าง
วันที  ่ 19 - 25  กรกฎาคม 2559 ณ  เมืองฉงซิง่ ประเทศจีน
ผลปรากฏว่าตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง 8 ทีม สร้างชื่อ
คว้า 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จาก
การประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยาบนเวที Global              
Natural History Day 2017 ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันถึง                
220 คน
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โครงการประกวดภาพยนตร์สนั้ วิทยาศาสตร์ ปีที่ 2
ภาพยนตร์ สั้ น วิ ท ยาศาสตร์ ย อดเยี่ ย มในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา               
ได้ แ ก่ ที ม I2R เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก วิ ท ยาเขต
จักรพงษ์ภวู นารถ กับผลงานทีช่ อื่ ว่า “Lost Planet” และประเภท
ประชาชนทัว่ ไป ได้แก่ทมี Ident Film กับ ผลงานเรือ่ ง “FEB-29”
โดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 15 ทีม จากผลงานกว่า 62
ทีม ซึ่งผลงานทั้ง 15 เรื่องที่เข้ารอบ ได้ถูกน�ำมาฉายให้ชมกันที่
ส�ำหรับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม Central World ในโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ในวันที่
ในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ทีม Creative Media @L.A.W ใน 30 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง “Destination” จากโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา รางวัล
อพวช. ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)    จัดโครงการประกวด
ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 “Short Science Film #2”  
ในหัวข้อ “เทคโนโลยีชวี ภาพเปลีย่ นโลก” โดยก�ำหนดรางวัลเป็น
3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
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“Thai Science Camp ครัง้ ที่ 9”
อพวช. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมค่าย “Thai Science
Camp ครั้ ง ที่ 9” ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา                     
ตอนปลาย ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่             
9 - 13 มีนาคม 2560 โดยในปีนมี้ เี ยาวชนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4-5 จากทั่วประเทศโดยผ่านการคัดเลือกจ�ำนวน 150 คน
มาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ โดยเน้นเยาวชนได้ใกล้ชดิ

กับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติและนักวิทยาศาสตร์ชนั้ น�ำ
ของประเทศไทย พร้อมฝึกทักษะการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์
นอกจากนีเ้ ยาวชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสถูกคัดเลือกเพือ่
เป็ น ตั ว แทนประเทศไทยในการเข้ า ร่ ว มโครงการ Asian                    
Science Camp 2017 ในเดือนสิงหาคม ณ ประเทศมาเลเซีย
ต่อไป
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เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12
ของคุ ณ Joachim Hecker ผู ้ แ ต่ ง หนั ง สื อ บ้ า นนั ก                                    
วิทยาศาสตร์น้อย จากประเทศเยอรมั น นิ ท รรศการวั ส ดุ                       
สุดประหลาด (Strange Matter) นิทรรศการเคลื่อนที่ จากศูนย์
วิทยาศาสตร์ออนตาริโอ (Ontario Science Centre) ประเทศ
แคนาดา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อพวช.คลองห้า ปทุมธานี ที่ผู้ชมจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
สรรพสิ่ง และสนุกไปในโลกของวัสดุที่อยู่รอบ ๆ ตัว ผ่านการ
นอกจากนี้ อพวช. ยังมีกิจกรรมเสริมวิทยาศาสตร์ที่ ทดลองเล่น ชิน้ งานปฏิสมั พันธ์ (Interactive exhibits) และร่วม
น�ำความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ มาให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เพิ่มเติม กิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งเรียนรู้การท�ำงานของนักวัสดุ
ได้แก่ กิจกรรมโอริกามิ ที่น�ำกระดาษซึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งที่ ศาสตร์ ที่ต้องท�ำงานเกี่ยวกับส่วนที่เล็กจิ๋วของสสาร นั่นก็คือ
ผ่ า นกระบวนการผลิ ต ทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าท� ำ ประโยชน์                       โมเลกุลและอะตอม เพือ่ พัฒนาวัสดุตา่ ง ๆ หรือแม้แต่สร้างวัสดุ
ได้มากมาย กิจกรรมคอปเตอร์กระดาษ ที่เรียนรู้หลักการของ             ใหม่ ๆ ที่มีความมหัศจรรย์
แรงต้านอากาศ คลิปกิจกรรมจากการทดลองทาง วิทยาศาสตร์
อพวช. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)  สถาบันเกอเธ่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
ศึ ก ษาทุ ก ศู น ย์ ทั่ ว ประเทศ ร่ ว มจั ด เทศกาลฉายภาพยนต์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “วัสดุศาสตร์”
โดยคัดเลือกผลงานภาพยนตร์รวมทั้งสิ้น 181 เรื่อง จาก 46
ประเทศ โดยเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จัดฉายระหว่าง
วันที่ 3 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559
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ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้
ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และโครงการ
สานใจไทยสู่ใจใต้ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ตินสูลานนท์ และกลุม่ บริษทั ทรูวชิ นั่ จ�ำกัด จัดขึน้
ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา
และนักเรียนในกลุม่ โรงเรียนสอนศาสนาจาก 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ณ อพวช. เพื่อให้เยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์ จากกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ค้นหา
ข้อมูล สามารถตัดสินใจอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของข้อมูล

ที่ถูกต้อง รวมทั้ง การเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตให้กับ
เยาวชนซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เกิดการคิดอย่างมี
เหตุผลและน�ำไปสูค่ วามเข้าใจเรือ่ งของวิทยาศาสตร์มากยิง่ ขึน้
นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ   สร้างความมั่นใจ
ท�ำให้เกิดความพร้อมทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนา
ชาติได้อย่างยั่งยืนและน�ำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคม ในปี
2560 นี้   ได้จัดกิจกรรมรวม 2 ครั้ง มีเยาวชนและครูเข้าร่วม
กิจกรรมรวมทั้งสิ้น  674  คน

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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ค่ายประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 – Thailand Final
อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิ Behring Global Educational
Foundation (BGEF) จัดการประกวดโครงงาน Global Natural
History Day 2017 – Thailand Final ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำ� หรับ
เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านการผลิตสื่อ
และสามารถสื่ อ สารเรื่ อ งราวทางวิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ                
ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และกลัน่ กรององค์

ความรูร้ อบตัวได้ และได้เรียนรูอ้ ย่างอิสระด้วยความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน ส่งเสริมทัศนคติและความตระหนักในถึงความ
ส�ำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 มีนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูและผูส้ งั เกตการณ์ จ�ำนวน 120 คน
เข้าร่วมกิจกรรม

56

National Science Museum

ANNUAL REPORT 2017

ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุม่ ประเทศอาเซียนครัง้ ที่ 3
The 3rd ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2017)
อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ด กิ จ กรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 3 (The 3rd
ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2017)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนได้ ใ ช้ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้สามารถน�ำไปบูรณาการแก้ไขปัญหาได้ใน

ชีวิตประจ�ำวันหรือในภูมิภาคของตนเอง โดยมีนักเรียนระดับ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากแต่ ล ะประเทศใน
อาเซียน น�ำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดจ�ำนวนรวม
35 โครงงาน และมีเยาวชนและครูจ�ำนวน 95 คน จาก 7
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย เข้าร่วมงาน

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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ค่ายวิทยาศาสตร์นวิ เคลียร์อาเซียนประจ�ำปี 2560
อพวช. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
และ ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ จัดค่ายวิทยาศาสตร์นวิ เคลียร์
อาเซียนปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างนักวิทยาศาสตร์
และนักวิจยั ด้านเทคโนโลยีนวิ เคลียร์รนุ่ เยาว์ในภูมภิ าคอาเซียน
โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนจ�ำนวน 30 คน เข้าร่วม
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ค่ายการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประจ�ำปี 2560 ( Youth Greenovation Awards 2017 )
อพวช. ร่วมกับ มูลนิธสิ ร้างสรรค์นวัตกรรม กลุม่ ปตท.
และ สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์จดั ค่ายการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประจ�ำปี 2560
เพื่อคัดเลือกเยาวชน เข้ารับทุนส�ำหรับการแข่งขันโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ก นานาชาติ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า                
มีผู้เช้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 140 คน

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ใหม่ในปี 2560
ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน IT Career กิจกรรม
ส�ำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 15 ปี  จะน�ำเสนออาชีพ
ที่หลากหลายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Data
Scientist (นักวิเคราะห์ข้อมูล), Programmer, Animator/
นักออกแบบ, วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ และนักพัฒนา
หุ่นยนต์ เยาวชนได้พบกับเจ้าของอาชีพ และเรียนรู้การ
ท�ำงานของแต่ละอาชีพด้วยตัวเอง  มเี ยาวชนสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 48 คน
ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน เพลินคิด with STEM
Plus เป็นกิจกรรมในรูปแบบของ   STEM   Education                     
ั หาในรูปแบบทีต่ า่ ง ๆ เยาวชนต้องได้ใช้
ตัง้ โจทย์ให้แก้ปญ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและศิลปะ           
ในการแก้ปัญหา รวมทั้งฝึกทักษะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและ
การท�ำงานเป็นทีม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 42 คน
ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน Smart Math ค่าย
ส�ำหรับเยาวชนจากทั่วประเทศระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย จะได้เรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐาน
ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และจะได้สร้างสรรค์ผลงานทาง
คณิตศาสตร์ เช่น ของเล่นที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เป็นต้น
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กิจกรรม The Research Show by Naturalist
กิ จ กรรม The Research Show by Naturalist
เป็นกิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าชมได้พบกับนักวิชาการด้านธรรมชาติวทิ ยา
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเผยแพร่ประสบการณ์การ
ท�ำงานให้ผู้เข้าชมได้รับฟังและได้รับรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่
นักวิชาการได้ทำ� การศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ จุดประกายสร้าง
แรงบั น ดาลใจในการท� ำ งานสายอาชี พ วิ ท ยาศาสตร์ ด ้ า น
ธรรมชาติวิทยา รวมถึงปลูกฝังแนวคิดและสร้างทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งก�ำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง คือ ทุกวัน
เสาร์ของสัปดาห์แรก และสัปดาห์ที่ 3 ณ อพวช. รวมถึงจัดเดือน
เว้นเดือนในทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ที่ 4 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์
จามจุรีสแควร์ โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมฯ จ�ำนวน 30 ครั้ง
ในหัวเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ใบไม้ร่าเริง ผจญภัยใต้โลกสีคราม เผย
ความลับแห่งพงไพร มอดจิ๋วจอมป่วน หอยเล่นเลน เป็นต้น

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
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การแข่งขัน “CanSat Thailand 2017”
อพวช. ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ            
นวมินทกษัตริยาธิราช ในสังกัดกองทัพอากาศ ศูนย์การเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ โ ลกและดาราศาสตร์ (LESA) ภายใต้ ก าร
สนับสนุนของกองทัพอากาศ และองค์การส�ำรวจอวกาศแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น (JAXA) แถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน “CanSat
Thailand 2017” หรือ “ดาวเทียมกระป๋อง” ครั้งแรกของ
ประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนในการเรี ย นรู ้ เ ทคโนโลยี อ วกาศและเทคโนโลยี
ดาวเที ย ม เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาต่ อ ยอดเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป
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โครงการ TSUNAGARI Project – Picture Happiness on Earth
อพวช. เข้าร่วมโครงการ TSUNAGARI Project –
Picture Happiness on Earth ซึ่งจัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์มิไรคัง
ประเทศญีป่ นุ่ (Miraikan – The National Museum of Emerging
Science and Innovation) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก                
ทั่วประเทศเอเชียแปซิฟิคแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกและ
การอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข โดยน�ำเสนอผ่าน Storey Board
และคัดเลือกประเทศละ 1 เรื่อง เพื่อผลิตเป็นวีดิทัศน์และ              
ออกฉาย ณ พิพิธภัณฑ์มิไรคัง ประเทศญี่ปุ่น ในงาน Science
Center World Summit (SCWS) ประจ�ำปี 2560 งานประชุม
เครื อ ข่ า ยศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์              
ระดับโลก ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้ อพวช. ได้เดินสายจัดอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน
การเขียน Storey Board ภายใต้แนวคิด Picture Happiness on

Earth ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จ�ำนวน 124 คน แล้วคัดเลือก
ผลงานทีน่ า่ สนใจ สามารถพัฒนาต่อเป็นสือ่ วิดที ศั น์ทเี่ ข้าใจง่าย
จาก 42 ทีมจนเหลือเพียง 9 ทีม จ�ำนวน  26 คน ที่ผ่านเข้ารอบ
เพื่อเข้าค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเบื้องต้น
จากวิทยากรที่อยู่ในวงการผลิตสารคดีชั้นน�ำของประเทศ ณ
อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม
2560 เพือ่ ให้แต่ละทีมทบทวนและพัฒนา Storey Board อีกครัง้
ก่ อ นส่ ง ให้ ก รรมการคั ด เลื อ กเพื่ อ เป็ น ตั ว แทนประเทศไทย                      
ในการส่งไปผลิตเป็นวิดที ศั น์ทปี่ ระเทศญีป่ นุ่ และน�ำฉายให้กบั
เครือข่ายศูนย์วทิ ยาศาสตร์และพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ทวั่ โลก
ได้ชมกันในงาน Science Center World Summit (SCWS)
ประจ�ำปี 2560 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560
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“อพวช. เพลินแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้”
อพวช. ร่วมกับ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์                             
จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เอาใจเด็กเมืองกรุง ฉลองปิดเทอม                  
ไปกับกิจกรรม “อพวช.เพลินแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการ
เรียนรู้ ทีธ่ ญ
ั ญาพาร์ค เล่น...เรียน...รู.้ ..วิทยาศาสตร์ในของเล่น
ไทย” ที่ขนขบวนของเล่นภูมิปัญญาไทยที่สอดแทรกไปด้วย
ทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์ มาให้น้องๆ ได้ร่วมสนุก พร้อมลงมือ
ประดิษฐ์ของเล่นชิ้นโปรดด้วยตัวเอง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม

ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่
มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปลูกฝังและ
สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการ
ทดลอง ประดิษฐ์ และเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตลอดช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่              
8 – 30 ตุลาคม 2559
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FameLab Thailand 2017
อพวช.ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) บริตชิ
เคานซิล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) EURAXESS
และ ไอที 24 ชั่วโมง เปิดตัวการแข่งขันน�ำเสนอเรื่องราวทาง
วิทยาศาสตร์ “Fame Lab Thailand 2017” การแข่งขันการ
สือ่ สารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์
และการแพทย์ โดยน�ำเสนอเป็นภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย              
น่าประทับใจใน 3 นาที
ผู้ครองแชมป์รางวัลชนะเลิศ  FameLab ได้แก่ นาย
ปริ ญ ญา ขิ น หนองจอก นั ก ศึ ก ษาคณะเภสั ช ศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของเรื่อง “ยาท�ำงานอย่างไรใน
ร่างกายของเรา” (Personalized Medicine : The Future is
now) ส่วน SchoolLab นายธนภัทร ถนอมด�ำรงศักดิ์ ผูช้ นะเลิศ
ในหัวข้อ Mirror Neurons ซึ่งนายปริญญาผู้ชนะ FameLab
ประเทศไทย จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ FameLab
International ที่งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ Cheltenham
Science Festival ณ สหราชอาณาจักร วันที่ 6-11 มิถุนายน
2560 ในขณะที่นายธนภัทรผู้ชนะ SchoolLab มีโอกาสไปชม
การแข่งขัน FameLab International ด้วย
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การประกวดหนังสัน้ : สนุกอย่างมหัศจรรย์ทพ
ี่ พ
ิ ธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
(Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1)
อพวช. บริษัท อาร์ทีเอเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จัดการ
ประกวดหนังสัน้ : สนุกอย่างมหัศจรรย์ทพี่ พิ ธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1) เพือ่ ถ่ายทอด
เรือ่ งราว กิจกรรม ความน่าสนใจในแง่มมุ ต่างๆ ภายในพิพธิ ภัณฑ์
ต่าง ๆ ของ อพวช. เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทัว่ ไป เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ และเกิดแรงบันดาลใจใฝ่รทู้ าง
ด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมุง่ หวังให้เกิดเครือข่ายสือ่ มวลชนใน
สายงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี
นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ส่งผลงานเข้า
ประกวด 40 ทีม โดยได้คดั เลือกมา 10 ทีมสุดท้าย

ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าทีมที่ได้รับ รางวัลชนะ
เลิศ ได้แก่ ทีม Art Gallery  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลงาน
หนังชื่อ the land of happiness รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่ ทีม SAMPAYANG จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผลงาน
หนังชื่อ The Scientist รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม
Partner จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ผลงานหนังชื่อ ทุ่งนาซ่า
นอกจากนี้ ผลงานหนังสั้นทั้ง 40 เรื่อง ยังได้รับการ
เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)
เช้าวันเสาร์ เวลา 09.45 - 09.55 น. และยังออกอากาศทางช่อง
TGN ไปยังอีก 177 ประเทศ ทั้ง 6 ทวีป อีกด้วย
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นิทรรศการทีจ่ ดั ขึน้ ในรอบปี
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
นิ ท รรศการพระอั จ ฉริ ย ภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์                 
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ                 
จัดแสดงที่ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ โดยแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ
และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม (วทน.) ผ่านพระราชกรณีย กิจนานั ปการ ทั้ ง นี้                             
นิทรรศการฯ ดังกล่าวเป็นนิทรรศการที่คัดสรรมาจากส่วน
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ได้จดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ประชาชนชาวไทยประจักษ์วา่
ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงน�ำความรู้
ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชามาใช้ใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ทุ ก โครงการที่ ม                    ี

พระราชด�ำริและประทานให้แก่ประชาชน ล้วนมีวิธีดำ� เนินการ
ได้งา่ ย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน มีความสอดคล้องกับระบบนิเวศโดยรวม
ของธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ พร้อมทรง
เปิดรับเทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศ โดยน�ำมาปรับปรุงและ
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพและฐานะของประเทศ เน้นที่มี
ความง่ายแต่มีประสิทธิภาพและประหยัด ซึ่งวิทยาการด้าน
เทคโนโลยีที่ทรงน�ำมาใช้ในการพัฒนานั้นมีหลายด้าน อาทิ
การเกษตร เช่น ทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน ป่าเปียก หญ้าแฝก และ
ฝนหลวง การพัฒนาแหล่งน�้ำ  เช่น เขื่อน การป้องกันน�้ำท่วม
เช่น แก้มลิง การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย เช่น กังหันชัยพัฒนา การแพทย์
และสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ พลังงาน
ทดแทน เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล เป็นต้น
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นิทรรศการ “Strange Matter : วัสดุสดุ ประหลาด...วิทยาศาสตร์ยคุ ใหม่”
นิทรรศการชุดนี้เป็นนิทรรศการที่ อพวช. น�ำเข้ามา
จากศูนย์วิทยาศาสตร์ออนตาริโอ (Ontario Science Centre)
ประเทศแคนาดา ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เรื่องวัสดุศาสตร์ยุค          
น�้ำแข็งของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมานานกว่า 5,300 ปี ร่วมพิสูจน์
โครงสร้างผลึกอย่างใกล้ชิดกับรูปแบบผลึกชนิดต่าง ๆ บนโลก
พร้อมกับเห็นกระบวนการการผลิตผลึกสุดอัศจรรย์ และโฟม          

ที่นักวิทยาศาสตร์พัฒนาในระดับโมเลกุลและอะตอม เช่น              
แอโรเจล วัสดุแนวใหม่ทนี่ ำ� มาใช้ประโยชน์ได้มากมายในครัวเรือน
อีกทั้งยังใช้เป็นฉนวนกันความร้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมเสริมศึกษาให้ผเู้ ข้าชมได้มาทดลองผสม และแยกส่วน
ประกอบ จ�ำลองเป็นนักวัสดุศาสตร์อีกด้วย
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นิทรรศการ “DaVinci The Exhibition : อัจฉริยะพลิกโลก”
อพวช. น� ำ เข้ า นิ ท รรศการชุ ด นี้ จ ากประเทศ
อาร์เจนตินา ซึ่งผู้เข้าชมจะทึ่งไปกับความคิดและจินตนาการ
อันล�้ำสมัยของ เลโอนาร์โด ดา วินชี ที่เกิดขึ้นจากความรู                ้
การช่างสังเกต การศึกษา และทดลองด้วยตนเอง เมือ่ ย้อนเวลา
ไปกว่า 500 ปี ช่วงยุคเรเนซองส์ ซึ่งเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปะ
วิทยาการในยุโรปจนเป็นที่ยกย่องว่าเป็น “อัจฉริยะที่มาจาก
อนาคต”  โดยแบ่งการน�ำเสนอ ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ การบิน
วิ ศ วกรรมทางน�้ ำ  การทหาร ดนตรี แ ละการแสดง ฟิ สิ ก ส์                    
การก่อสร้างและขนส่ง ผ่านผลงานกว่า 60 ชิ้นที่จ�ำลองจาก
แบบร่างของ ดา วินชี โดยการถอดรหัสที่เขาได้ซ่อนไว้อย่าง
แนบเนียนในบันทึกแต่ละชิ้น ซึ่งแบบร่างบางชิ้น ไม่เคยน�ำมา
ผลิตเป็นชิ้นงานจริงมาก่อน
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นิทรรศการ “ยักษ์ใหญ่ใต้ทะเลลึก” (Monsters of the Sea)
อพวช. น� ำ นิ ท รรศการ “ยั ก ษ์ ใ หญ่ ใ ต้ ท ะเลลึ ก ”              
(Monsters of the Sea) จากประเทศประเทศอาเจนตินา มาจัด
แสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และจัดแสดง ณ พิพธิ ภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2560 – 14 มกราคม 2561
นิทรรศการชุดนี้เป็นนิทรรศการที่สะท้อนให้ผู้เข้าชม
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมี
สาระและสนุกสนาน ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวของวิวัฒนาการ

และการปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในทะเลของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่
ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นนักล่าทีอ่ ยูบ่ นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในระบบ
นิเวศทางทะเล โดยผู้เข้าชมจะได้เดินทางข้ามห้วงสมุทรแห่ง
กาลเวลา เพื่อรู้จักสิ่งมีชีวิตเจ้าของต�ำนานยักษ์ใหญ่ ใต้ทะเล
ลึกในแต่ละยุคสมัย นับตั้งแต่อดีตเมื่อราว 300 ล้านปีก่อน
จวบจนถึ ง ปั จ จุ บั น พร้ อ มตื่ น ตาตื่ น ใจไปกั บ หุ ่ น จ� ำ ลอง
ขนาดใหญ่ของสัตว์ทะเลดึกด�ำบรรพ์ทมี่ คี วามยาวตัง้ แต่ 5 -13
เมตร ด้วยเทคนิคการแสดงแบบ Animatronics ที่สร้างมิติ             
ในการเคลื่อนไหวให้ดูสมจริง
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นิทรรศการชุด “Biotoxin นิทรรศการสารพัดพิษ”
นิทรรศการชุดนี้เป็นนิทรรศการที่พัฒนาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วบทบาท
หน้าที่รวมทั้งประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตที่มีพิษในระบบนิเวศ รู้จัก
ถึ ง ชนิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี พิ ษ ที่ ส� ำ คั ญ วิ ธี ก ารป้ อ งกั น และ
ระมัดระวังตัว รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี

ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของ
พิษในทางการแพทย์ ซึง่ จัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม
2560

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
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นิทรรศการวิถเี กษตรแห่งความสุข The Choice to Happy Farm
อพวช. น�ำเสนอนิทรรศการชุดใหม่เรือ่ ง วิถเี กษตรแห่ง
ความสุข ทีช่ นั้ 4 อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เป้าหมายหลัก
ของนิทรรศการชุดนี้ คือการน�ำเสนอข้อเท็จจริงของผลิตผล
ทางการเกษตรทีเ่ ราทุกคนบริโภคอยูท่ กุ วันว่าปนเปือ้ นสารเคมี
มากเพียงใด ขณะเดียวกันก็นำ� เสนอแนวทางการท�ำการเกษตร
แบบไม่ใช้สารเคมีซึ่งมีหลายแนวทางเพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
คนทั่วไปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือท�ำการเกษตร

ด้วยตัวเองด้วยวิธีการง่าย ๆ ท�ำเองได้ และไม่ซับซ้อน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 โซนใหญ่ ๆ  ดังนี้
1. ผลกระทบจากเกษตรปัจจุบัน
2. ความสุขที่ต้องการให้เกิด
3. เกษตรทางเลือก
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นิทรรศการ Hot Issue
ในปี 2560 นี้ อพวช. ได้จัดนิทรรศการ Hot Issue ขึ้น
2 เรื่อง ดังนี้

แห่งชาติ หรือ นาซา ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิ ะทีโ่ คจร
รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์   ดาวเคราะห์ดังกล่าว
1. นิ ท รรศการ “ภั ย เงี ย บจากยุ ง ลาย” อพวช.                         อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามคล้ายคลึงกับโลกทีเ่ ราอาศัยอยู่ อีกทัง้ องค์
จั ด นิ ท รรศการนี้ ขึ้ น เนื่ อ งจากปรากฏการณ์ โ รคระบาดใน ประกอบต่างๆ ของดาวเคราะห์ดงั กล่าวยังเอือ้ ต่อการค้นพบสิง่
ประเทศ ได้แก่ ไข้เลือดออก และไข้ซิกา ซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยโรค มีชวี ติ ซึง่ มีความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์วา่ อาจเป็นพืน้ ที่
ระบาดนี้ ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในสังคมไทยพิพิธภัณฑ์ โลกใบใหม่ที่มีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และอาจเป็นพื้นที่ที่มนุษย์โลก
วิทยาศาสตร์จึงพัฒนานิทรรศการชุดนี้ขึ้น โดยเนื้อหาสาระ สามารถอยู ่ อ าศั ย ได้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ จึ ง เลื อ กจั บ
ครอบคลุมถึง ที่มา การสังเกตอาการ และการรักษาเบื้องต้น ประเด็นการค้นพบดาวเคราะห์ รวมถึงการน�ำเสนอเนื้อหา               
อีกทั้งได้น�ำเสนอสถิติความเสียหายที่เกิดจากยุงลาย และวิธี ในส่วนของพื้นที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต  (Habitable
การกัดของยุงในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ในนิทรรศการนี้ด้วย   Zone) มาพัฒนาเป็นนิทรรศการ โดยครอบคลุมถึงความส�ำคัญ
นิ ท รรศการ “ภั ย เงี ย บจากยุ ง ลาย” นี้ จั ด แสดง ณ อาคาร และองค์ประกอบของระบบสุริยะ TRAPPIST-1 ทั้งนี้น�ำเสนอ
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2559 – 30 ข้อมูลระยะทางจากโลกถึงระบบสุริยะ TRAPPIST-1 รวมถึง
พื้ น ที่ เ อื้ อ ต่ อ การอยู ่ อ าศั ย ของสิ่ ง มี ชี วิ ต และลั ก ษณะทาง
เมษายน 2560
กายภาพ/เคมี ของระบบสุริยะ TRAPPIST-1 ด้วย  นิทรรศการ
2. นิทรรศการ “โลกใหม่ 40 ปีแสง” จัดขึ้นเนื่องด้วย “โลกใหม่ 40 ปีแสง” จัดแสดง ณ อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารการบินและอวกาศ ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 – 15 เมษายน 2561

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
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นิทรรศการเนือ่ งในวันอนุรกั ษ์นำ�้ โลก (World Water Day 2017)
องค์ ก ารสหประชาชาติ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาการ
ขาดแคลนน�ำ ้ และปัญหาน�ำ้ เสียขาดสุขอนามัย ทีท่ วีความรุนแรง
มากขึน้ และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน�ำ้ ขึน้ ได้ในอนาคต
ท�ำให้ปี พ.ศ. 2535 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วนั ที่ 22
มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน�ำ้ โลก” หรือ “World Water Day” และ

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์ บ�ำรุง ดูแล
พัฒนา และจัดการทรัพยากรน�้ำจืดอย่างยั่งยืน อพวช. จึงจัด
นิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวันน�้ำโลกขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2560
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นิทรรศการชุด “Eggibition มหัศจรรย์แห่งไข่”
นิทรรศการ “Eggibition มหัศจรรย์แห่งไข่” เป็นนิทรรศการที่รวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับไข่ของสิ่งมีชีวิตในแง่มุมที่
หลากหลาย ผ่านรูปแบบการน�ำเสนอที่สนุกสนาน พร้อมทั้งสาระความรู้และกิจกรรมมากมาย เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับไข่
จุดเริ่มต้นของไข่ ลวดลายและรูปทรงของไข่ส�ำคัญไฉน ที่สุดของไข่ กระเป๋านางเงือกคือไข่ของใคร ไข่ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศไทย วัคซีนจากไข่ไก่ ไข่มพี ษิ ไก่กบั ไข่ อะไรเกิดก่อนกัน โดยจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

นิทรรศการชุด 15 ปีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
นิทรรศการชุดนี้จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ผลงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ผ่านมาตลอด 15 ปี ทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้า
การปฏิ บั ติ ง านของนั ก ธรรมชาติ วิ ท ยา รวมทั้ ง สร้ า งความ                        
ตระหนักถึงความส�ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  
เรี ย นรู ้ ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นธรรมชาติ วิ ท ยาผ่ า นภาพถ่ า ย
ธรรมชาติในรูปแบบนิทรรศการและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนเพื่อเป็นนักธรรมชาติวิทยาในอนาคต
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นิทรรศการชุด Skeleton Fun Fact สวนกระดูกสุดหรรษา
นิทรรศการชุดนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ระบบโครงร่างของสิ่งมีชีวิต “กระดูก” ไม่ได้เป็นแค่ระบบโครง
ร่างเพียงแบบเดียวทีพ่ บได้ในสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่า ระบบโครงร่าง
แข็งภายใน (Endoskeleton) ซึ่งมีแกนแข็งค�้ำจุนในร่างกาย  
แต่ยงั มีระบบโครงร่างแข็งภายนอก (Exoskeleton) ซึง่ ท�ำหน้าที่
ป้องกันอันตรายให้แก่เนื้อเยื่อที่อยู่ภายใน และระบบโครงร่าง

อ่อนนุ่ม (Hydrostatic skeleton) ซึ่งไม่มีทั้งแกนแข็งภายใน
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…คืนชีวติ ให้ซากสัตว์ ชุดที่ 2
เป็นนิทรรศการทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคขัน้ ตอนใน นิทรรศการไปจัดแสดงในงาน EDUCA 2016 งานมหกรรม
การสตัฟ๊ สัตว์ เพือ่ การจัดแสดง โดยเฉพาะกลุม่ สัตว์ทมี่ กี ระดูก ทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู ครัง้ ที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 – 14
สันหลัง ซึง่ ตัวอย่างมีการจัดท่าทางต่าง ๆ ให้เหมือนกับตอนที่ ตุลาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม่ เมืองทองธานี
สัตว์เหล่านี้มีชีวิต เสมือนที่อยู่ตามธรรมชาติจริง ๆ โดยน�ำ

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
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นิทรรศการ “การเดินทางของบิต” เทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องหลังชีวิตดิจิทัล
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ โดยการสนับสนุนของ กองทุนวิจยั และพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์คมนาคม เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
(กทปส.) ภายใต้กำ� กับดูแลส�ำนักงานคณะกรรมการการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) พัฒนานิทรรศการ “การเดินทางของบิต : เทคโนโลยีการ
สือ่ สารเบือ้ งหลังชีวติ ดิจทิ ลั ” เพือ่ จัดแสดงพืน้ ฐานการท�ำงานของ
ระบบสือ่ สารแบบดิจทิ ลั หวังให้เยาวชนและประชาชนเกิดความ
เข้ า ใจในเรื่ อ งดิ จิ ทั ล มากยิ่ ง ขึ้ น ในรู ป แบบนิ ท รรศการเชิ ง
ปฏิสมั พันธ์ หรือ interactive exhibition พร้อมเปิดให้เข้าชมตัง้ แต่
เดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนกันยายน 2560 ณ จัตุรัส
วิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน
กรุงเทพฯ
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สิง่ มีชวี ติ ทีค่ น้ พบใหม่
ปลากะรังจิว๋ แถบแดง (Sacura sanguniea)
ปลาชนิดใหม่ของโลก ค้นพบโดยทีม
นั ก วิ จั ย ญี่ ปุ ่ น และไทย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย               
ดร.ฮิโรยูกิ โมโตมูระ และคุณโทโมฮิโระ โยชิดะ
จากมหาวิ ท ยาลั ย คาโกชิ ม ะ และ ดร.วี ร ะ
วิลาศรี นักวิชาการ พธช. ปลาชนิดใหม่นี้ถูก
ค้นพบบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย              
มี ลั ก ษณะเด่ น คื อ แถบสี ที่ พ าดยาวจาก
จะงอยปากจนถึงคอดหาง แถบนี้มีสีเหลือง
จากบริเวณจะงอยปากจนถึงกลางล�ำตัวแล้ว
เปลี่ยนเป็นสีแดงไปจนถึงคอดหาง โดยการ
ค้ น พบนี้ ถู ก ตี พิ ม พ์ ใ นวารทางวิ ช าการ                
Zootaxa ฉบับที่ 4306 (2) ปี 2560 ซึง่ ตัวอย่าง
ต้นแบบ (Holotype) ของปลาชนิดใหม่นไี้ ด้ถกู
เก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นคลั ง วั ส ดุ อุ เ ทศ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติวิทยา

มดทหารเทพา (Aenictus shilintongae Jaitrong et Schultz, 2016)
ค้นพบจากทางตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศจีน ตีพมิ พ์เผยแพร่มดชนิดใหม่ใน
วารสาร The Thailand Natural History               
Museum ฉบับที่ 10 เล่มที่ 2 หน้าที่ 67-74
และได้รับพระราชทานชื่อไทยว่า “มดทหาร
เทพา” จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งค้นพบโดย ดร.วียะ
วัฒน์ ใจตรง  และคณะ
มดชนิดนีเ้ ป็นมดทีม่ คี วามส�ำคัญต่อ
ระบบนิเวศ โดยเป็นมดที่หากินอยู่เฉพาะใน
ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์เท่านั้น จึงสามารถใช้
เป็ น ดั ช นี บ ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล้ อ มได้             
ทางหนึ่ง มดชนิดนี้มีจ�ำนวนประชากรในรัง
จ�ำนวนมาก (มากกว่า 1 ล้านตัวต่อรัง) กิน
แมลงและมดชนิดอืน่ เป็นอาหาร จึงมีบทบาท
เป็นแมลงที่คอยช่วยควบคุมปริมาณแมลงในธรรมชาติให้อยู่ในระดับสมดุล คอยป้องกันและควบคุมแมลงต่างถิ่นไม่ให้เข้าไป
สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้
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มดปากส้อมลาว (Calyptomyrmex laotius Jaitrong et Yamane, 2017)
มดชนิ ด นี้ เ ป็ น มดชนิ ด ใหม่             
ของโลก ซึง่ ได้รบั การตีพมิ พ์เผยในวารสาร
Natural History Bulletin of the Siam
Society ฉบับที่ 62 เล่มที่ 2 ปี 2017
(2560) ด้ ว ยลั ก ษณะรู ป ร่ า งหน้ า ตาที             ่
แตกต่างจากชนิดอื่น ๆ ที่เคยเห็น โดยมี
หัวรูปไข่ ส่วนท้ายของหัวกว้างกว่าส่วนหน้า
มี ร ่ อ งเก็ บ หนวดลึ ก มองเห็ น ได้ ชั ด เจน              
ริมฝีปากบนมีลักษณะคล้าย “ส้อมจิ้ม
ผลไม้” คือส่วนปลายยื่นออกมาทางด้าน
หน้าและแตกเป็น 2 ง่าม หนวดสัน้ จ�ำนวน
12 ปล้อง อกค่อนข้างหนา ปล้องท้ายส่วน
อกมีตมุ่ หนามเล็ก 1 คู่ ด้านบนของอกโค้ง
มน เอวมี 2 ปล้อง ท้องมีขนาดใหญ่คล้าย
รู ป ไข่ ลั ก ษณะแตกต่ า งกั บ มดชนิ ด อื่ น
อย่างชัดเจนคือ ผิวล�ำตัว โดยเฉพาะหัวและอกมีลักษณะเป็นรูพรุนละเอียดจ�ำนวนมาก คล้ายรวงผึ้ง ขนตรงสันหลังส่วนอกยาว
กว่าที่อยู่บนส่วนหัว 2 เท่า
เป็นมดที่พบได้ยากมาก ปัจจุบันถือว่าเป็นมดประจ�ำถิ่น ในประเทศลาว บริเวณแม่น�้ำเงิม เวียงจันทร์ ยังไม่พบใน
ประเทศไทย พบในกิ่งไม้ผุที่อยู่บนพื้นป่า ค้นพบและตั้งชื่อ โดย ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง อพวช. และ Prof. Dr. Seiki Yamane จาก
Kagoshima University Museum, Kagoshima University, Japan

ไผ่ขอ้ หนาม (Chimonocalamus elegans Sungkaew and Teerawatananon et.al.,2017)
ขึ้นกระจายในป่าดิบเขาแถบจังหวัดน่าน โดยได้รับตี
พิมพ์ในวารทางวิชาการ Phytotaxa ฉบับที่ 302 (1) ปี 2560               
ค้นพบโดย ดร.อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ 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.
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งานบริการทางวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2560 อพวช. ได้จัดโครงการอบรมและเสวนาวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ดังนี้

การสัมมนา นิทรรศการเนือ่ งในวันอนุรกั ษ์นำ�้ โลก (World Water Day 2017)
            อพวช. ได้จดั สัมมนาและนิทรรศการเนือ่ งในวันอนุรกั ษ์
น�ำ้ โลก (World Water Day 2017) ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เพือ่
สร้างความตระหนักในความส�ำคัญของน�ำ้ และให้ความรูใ้ นการ
ตรวจสอบคุณภาพน�ำ 
้ โดย ดร. สุดา อิทธิสภุ ารัตน์ และคณะ
วิทยากรช�ำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม จากศูนย์วิจัยและฝึก

อบรมด้านสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ ในงานสัมมนายังมีกจิ กรรม
การตรวจสอบคุณภาพน�้ำ  โดยการตรวจวั ด ค่ า ออกซิ เ จนที่
ละลายในน�้ ำ  (DO) ให้ แ ก่ ผู้เข้าชมอีกด้วย ซึ่งมีการจัดอบรม
2 รอบ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวม 100 คน

การฝึกอบรมหลักสูตร “ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์พลังงาน”
           การฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ อพวช.
ทราบถึงขั้นตอนการอนุรักษ์พลังงาน และมีความสามารถ
จัดการพลังงานทีด่ ี โดยการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานได้  ถา่ ยทอดเทคโนโลยีดา้ นการอนุรกั ษ์พลังงาน

และเทคนิควิธกี ารในการประหยัดในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการ
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ น� ำ ไปปฏิ บั ติ และ
มีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และประสบการณ์ในเรือ่ งการ
จัดการพลังงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวม 45 คน
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่
(Workshop on disseminated writing)
อพวช. ได้ตระหนักในความส�ำคัญของการเผยแพร่และน�ำเสนอผลงาน ความรูด้ า้ นธรรมชาติวทิ ยาเพือ่ สร้างแรงบันดาล
ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนบทความเพือ่ เผยแพร่” ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
พัฒนาทักษะการเขียนบทความเพือ่ การเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ แก่บคุ ลากร อพวช. และผูส้ นใจทัว่ ไป ระหว่างวันที่ 23 -24 และ
30 มกราคม 2560 โดยมีผเู้ ข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 34 คน

เสวนาวิชาการ เรือ่ ง ท่องโลกกาลเวลาตามหายักษ์ใหญ่ใต้ทะเล
(Diving with Sea Monsters: From Past to Present)
การเสวนาวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และ
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูก
สันหลัง โดยครอบคลุมเรื่องของวิวัฒนาการ การปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม และการสูญพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ ขนาดใหญ่

ซึ่งเป็นตัวแทนของยุคสมัย ตลอดจนการอนุรักษ์สัตว์ทะเล
หายากที่เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ในยุคปัจจุบัน
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม            
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 84 คน

เสวนาวิชาการ เรือ่ ง รูท้ นั พิษในชีวติ ประจ�ำวัน
(Too close to Ignore: Animal and Mushroom toxins in Everyday Life)
การเสวนาเรือ่ ง “รูท้ นั พิษในชีวติ ประจ�ำวัน” จัดขึน้ เพือ่
เผยแพร่ความรูท้ างวิชาการทีเ่ กีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ ชนิดต่าง ๆ ทีม่ พี ษิ
ตลอดถึงการระแวดระวังป้องกันตัวให้รอดพ้นจากการได้รบั พิษ

หรือการรักษาเมื่อตัวเองได้รับพิษจากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านั้น
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 87 คน
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เสวนาวิชาการเรือ่ ง “Shaping the Future You Education Pathway to Digital Era :
ปัน้ ตัวคุณผ่านเส้นทางการศึกษาสูโ่ ลกยุคดิจทิ ลั ”
อพวช. ได้จัดเสวนาวิชาการขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการ
แลกเปลีย่ นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอาชีพทีจ่ ะเกิดขึน้ ในยุค
ดิจทิ ลั พร้อมทัง้ เรียนรูท้ กั ษะเบือ้ งต้นด้านการศึกษา เพือ่ เตรียมตัว
ให้พร้อมกับอาชีพที่น่าสนใจในยุคดิจิทัล มีผู้เข้าร่วมฟังการ
เสวนาทั้งสิ้น 246 คน โดย  รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร               
เมือ่ วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560   ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

เสวนาวิชาการเรือ่ ง “Future is NOW”
“ Future is NOW” เป็นการเสวนาซึ่ง อพวช. ได้จัด
ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ             
เทรนด์การสือ่ สารและเทคโนโลยี รวมถึงแนวทางการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ด้วยเครือ่ งมือดิจทิ ลั ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพือ่
รองรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในยุค Thailand 4.0 เมือ่ วัน
ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 136 คน โดย พันเอก
ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธาน
กรรมการกิจการโทรคมนาคม เป็นวิทยากร
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กิจกรรมเสวนาด้านวัสดุอเุ ทศ ในกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสารสนเทศ (Open House ITM )
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พฒ
ั นากิจกรรมเสวนาด้านวัสดุอเุ ทศ ในกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสารสนเทศ (Open
House ITM ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 จ�ำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เรื่อง ของสะสมมีเรื่องราว ไอทีมีเรื่องเล่า             
ตอนที่ 1 วิทยากร โดย คุณอเนก นาวิกมูล นักวิชาการอิสระ              
นักสะสม ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดย
มีนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย จ�ำนวน 78 คน
ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง การเป็นนักอนุรกั ษ์ทดี่ ดี ว้ ยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ตอน หมอกระดาษ วิทยากร โดย คุณพวงพร
ศรีสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ กรมศิลปากร วันที่ 1
กรกฎาคม 2560  โดยมีนกั ศึกษาและผูส้ นใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย
จ�ำนวน 74 คน
ครัง้ ที่ 3 เรือ่ ง การเป็นนักอนุรกั ษ์ทดี่ ดี ว้ ยกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ตอน ฟิ ล ์ ม วิ ท ยากร โดย คุ ณ พวงพร                         
ศรีสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ กรมศิลปากร วันที่ 22
กรกฎาคม 2560  โดยมีนกั ศึกษาและผูส้ นใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย
จ�ำนวน 117 คน
ครัง้ ที่ 4 เรือ่ ง ของสะสมมีเรือ่ งราว ไอทีมเี รือ่ งเล่า ตอน
ที่ 2 วิ ท ยากรโดย คุ ณ สุ พ จน์ ทางเณร นั ก สะสมของเก่ า                       
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วม
ฟังบรรยายและตอบค�ำถามในกิจกรรมครั้งนี้ จ�ำนวน 37 คน
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การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร
“Innomedia นวัตกรรมสือ่ การสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ครูไทยยุคใหม่”
เพื่ อ พัฒนาการสร้างนวัต กรรมสื่อ การสอนให้ กับ             
ครูผสู้ อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การใช้สอื่ การสอนให้มคี วามหลากหลายและน่าสนใจขึน้ ท�ำให้
นักเรียนเข้าถึงและเข้าใจบทเรียนได้มาก รวมทั้งพัฒนาให้ครู
กลุ่มเป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน          
การสร้ า งสื่ อ การสอนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ที่ ส� ำ คั ญ ยั ง
เป็นการเปิดแนวทางให้ครูได้เรียนรูก้ ารใช้พพิ ธิ ภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนด้านไอทีส�ำหรับ
นักเรียนในทุกระดับชั้น โดยจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24
มิถนุ ายน 2560 ณ พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีครูผสู้ อน
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และอุดมศึกษาเข้าร่วม จ�ำนวน 35 คน  

อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร IT (IT Lab)
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
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การอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์ยคุ ใหม่
อพวช. ได้ดำ� เนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะการผลิต การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สื่ อ การสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์                    
ในปี 2560 นี้ ได้จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานขึ้นระหว่าง
เพื่อพัฒนาทักษะการจัดท�ำอิเล็คทรอนิกส์ ประกอบการสอน
วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2560 โดนมีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน      
และช่วยให้ครูสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้มีความ
20 คน
หลากหลาย มีความน่าสนใจและเข้าใจถึงบทเรียนได้มากขึ้น
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

การอบรมการใช้สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียเบือ้ งต้น ส�ำหรับผูส้ งู อายุ
อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นใน
การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของประชาชน ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สารจึงได้จดั ท�ำโครงการอบรมเพือ่
ถ่ายทอดความรูส้ ชู่ มุ ชนเรือ่ ง “ การใช้สมาร์ทโฟนและโซเชียลมี
เดียเบื้องต้น ส�ำหรับผู้สูงอายุ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนโดยเฉพาะผูส้ งู วัยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้
งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ชือ่ มโยงเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ อีกทัง้ จะ
ช่วยให้ผสู้ งู วัยรูเ้ ท่าทันภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้โทรศัพท์สมาร์ท
โฟนด้วย

ในปี 2560 นี้ อพวช.ได้จดั อบรมให้ความรูแ้ ก่ผสู้ งู อายุ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี จ�ำนวน 3 ครัง้ ดังนี้
• ชมรมผูส้ งู อายุเทศบาลต�ำบลหนองเสือ คลอง 10 ต.หนองเสือ
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
• ชมรมผูส้ งู อายุหมูบ่ า้ นกรีนการ์เด้นโฮม คลอง 11 ต.บึงน�ำ้ รักษ์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
• ชมรมผูส้ งู อายุลลี าสวรรค์ คลองห้า ต.บึงค�ำพร้อย อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
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จัดการอบรม Design Squad Global (DSG Club)
อพวช. ร่วมกับ Access Christian Academy ประเทศ เยาวชน ตามแนวคิด Maker โดยจัดกิจกรรมให้แก่นกั เรียนชัน้
Malawi ผ่านเครือข่าย Association of Science-Technology ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
Centers (ASTC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด�ำเนินโครงการความ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2560
ร่วมมือ เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาให้กบั

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตรสะเต็มศึกษาส�ำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย”
อพวช. ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) และ Museum of Science , Boston             
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรสะเต็มศึกษา
ส�ำหรับการเรียนรูต้ ามอัธยาศัย” STEM Education for Informal
Learning เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกพัฒนาทักษะ               
ในการจั ด การเรีย นรู้แบบสะเต็ม ศึก ษาเพื่อ การเรี ยนรู ้ ตาม
อัธยาศัยให้แก่นกั วิชาการของ อพวช. โดยมี Ms.Nia P.Keith และ
Ms.Katy Hutchinson 2 วิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญการจัดหลักสูตร
ด้านสะเต็มศึกษา จาก Museum of Science Boston ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อพวช.

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560

87

รายงานประจำ�ปี 2560

สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Science and Governance of Solar
Radiation Management
อพวช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Science and
Governance of Solar Radiation Management โดยมี Mr.Niall
O’Connor ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ภมู ภิ าคเอเชียแปซิฟกิ Stockholm
Environment Institute (SEI) Mr.Andy Parker ผูอ้ ำ� นวยการ
โครงการ Solar Radiation Management Governance Initiative
(SRMGI) และ ดร.พิชัย สนแจ้ง อดีตผู้อ�ำนวยการองค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย
ครัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช.  
ชัน้ 4 อาคารจัตรุ สั จามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ

สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “Enjoy Makerspace Curriculum Development”
อพวช. ร่วมกับ เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต
จ�ำกัด 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 เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2560 ณ อพวช.
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สถิตผิ ้ใู ช้บริการ
ในรอบปีงบประมาณ 2560 อพวช. ได้ให้บริการนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อพวช. คลองห้า และจัตรุ สั
วิทยาศาสตร์ ณ จามจุรสี แควร์ สามย่าน รวมถึงคาราวานวิทยาศาสตร์และนิทรรศการนอกสถานทีใ่ นภูมภิ าคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ซึง่
มีสดั ส่วนของผูใ้ ช้บริการเปรียบเทียบเป็นร้อยละ ดังนี้

แผนภูมเิ ปรียบเทียบสัดส่วนจำ�นวนผู้ใช้บริการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560
นิทรรศการนอกสถานที่
พ�พ�ธภัณฑว�ทยาศาสตร

9.53%

พ�พ�ธภัณฑธรรมชาติว�ทยา

7.67%

พ�พ�ธภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศ

8.04%
2.52%

57.97%

14.27%

จัตุรัสว�ทยาศาสตร

ผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ

จำ�นวนผู้ใช้บริการรวม ระหว่างปีงบประมาณ 2556 - 2560
6,000,000
4,833,949

5,000,000
4,000,000

3,774,596
3,489,354

3,197,811
2,900,834

3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560
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การเผยแพร่ความรูผ้ า่ นสือ่
อพวช. ได้ด�ำเนินภารกิจในการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในรูปแบบของนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเสริมศึกษา
และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อพวช. ได้จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ              
ผ่านสื่อทั้งในรูปแบบรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ วารสารและสื่อออนไลน์ ดังนี้

รายการโทรทัศน์ อพวช.
♦ โครงการโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม และออกอากาศในชื่อว่า Most Channel ในช่องสัญญาณ C Band ช่อง 246                   
น�ำเสนอรายการ 3 รูปแบบ คือ
• รายการ  MOST NEWS น�ำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบข่าวและรายงานพิเศษ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.30 – 12.30 น.
• รายการ MOST EXCLUSIVE เป็นรายการในรูปแบบเสวนา น�ำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐมนตรี
หรือผู้บริหาร เพื่อประชาสัมพันธ์และน�ำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่น่าสนใจเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน เป็นการน�ำเสนอข้อมูลแบบเจาะลึก หรือเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น โดยออก
อากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 – 13.30 น.
• รายการ Most Exclusive Special เป็นรายการทีน่ ำ� เสนอ เรือ่ งราวของวิทยาศาสตร์ทใี่ ห้ความบันเทิง ผูช้ มสามารถเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มี 3 รายการ ดังนี้
- รายการ science in the movies เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ 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 และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส จ�ำนวน 2 รายการ คือ
• รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา                   
07.00 – 07.10 น.
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• รายการท้าประลองวิทย์ (Thailand Science Challenge 2) การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม ออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 11.00 น.

♦ รายการสมรภูมิไอเดีย
     อพวช. ร่วมกับบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) จัด “รายการสมรภูมิไอเดีย” ซีซั่นใหม่ ปี 2560
ทางช่อง 28 หรือช่อง 3 SD โดยจัดการประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์ ติดครัวเรือน”                    
เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ในการเป็นนักคิดและนักประดิษฐ์
อย่างแท้จริง หวังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่สังคมนวัตกรรมต่อไปในอนาคต โดยเริ่มออก
อากาศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560  

♦ รายการ “เก่งวิทย์ พิชิตล้าน”
     รายการ “เก่งวิทย์ พิชิตล้าน” น�ำเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเกมส์การแข่งขันตอบค�ำถาม โดยมีทีมจาก 40
โรงเรียน มาแข่งขันประลองความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 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.
อพวช. ด�ำเนินการผลิตรายการวิทยุเพือ่ เป็นช่องทางสือ่ สารความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม
ของ อพวช. ให้สาธารณชนได้รับทราบมากว่า 13 ปี โดยปัจจุบัน อพวช. มีรายการที่ออกอากาศตามสถานีวิทยุต่าง ๆ ดังนี้
• “วันนีก้ บั วิทยาศาสตร์” ช่วง “10 นาทีกบั อพวช.” ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 10.00 น.ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย (AM 819)
• “ตามตะวัน” ช่วง “10 นาทีกับ อพวช.”  ออกอากาศ ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00 – 15.30 น.ทางสถานีวิทยุกองทัพ
บก (FM 92)
• “รอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น. ทางสถานีวิทยุ
กองทัพบก (FM 103) และ (FM 126)

วารสาร อพวช.
อพวช. ได้ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�ำหรับเยาวชนในรูปแบบวารสารรายเดือน ในชื่อ “วารสาร อพวช.”                    
มาตัง้ แต่ปี 2545 วารสารฉบับนีบ้ รรจุไปด้วยสารพันความรูม้ ากมาย ทีพ่ ร้อมพิสจู น์ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรือ่ งสนุกและเรียนรู            ้
ได้ไม่ยาก อาทิ คอลัมน์ตามรอยนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก Science in Movie รอบรู้สนุกคิด หรรษานานาสัตว์ สิ่งนี้                                  
ได้แต่ใดมา เป็นต้น
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เว็บไซต์
• www.nsm.or.th เป็นเว็บไซต์ที่ อพวช. จัดท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทย ตลอดจน
เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อพวช. แก่สาธารณชน โดยที่ผ่านมา อพวช. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ให้มีความทันสมัย ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มเติมสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัด
กิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ โดยในปี 2560 นี้ มียอดผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์เป็นจ�ำนวนถึง 879,473 เพจวิว

• www.thai-sciencemuseum.co.th เป็น อีกเว็ปไซต์หนึง่ ที  ่ อพวช. จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของการบริหาร
จัดการองค์กร และฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อพนักงานและสนับสนุนการด�ำเนินการขององค์กร ได้แก่                         
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดวางระบบและการประเมินผล และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. เป็นต้น
เพือ่ สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่พนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้เห็นความส�ำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่
เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทัง้ ในและต่างประเทศ
อพวช. ได้ลงนามความร่วมมือใน MOU กับหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ สู่ประชาชนต่อไป โดยในปี 2560 นี                ้
ได้ลงนามความร่วมมือรวมทัง้ สิน้ 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�ำกัด
(ททบ.5) สถาบั น นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ กรมการจั ด หางาน                    
บริษัทไบเออร์ไทย จ�ำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

บริษทั นานมีบคุ๊ ส์ จ�ำกัด บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น การสนับสนุนที่
อพวช. ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น มีทั้งในรูปแบบการ
สนับสนุนด้านการเงินและการสนับสนุนการจัดนิทรรศการและ
กิ จ กรรม สร้ า งความตระหนั ก ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ โดยมี
เป้าประสงค์เดียวกัน เพือ่ มุง่ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ เยาวชน
อันจะน�ำพาไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์ ต่อไป

ในรอบปี ง บประมาณ 2560 อพวช. ได้มีโ อกาส
ต้อนรับแลกเปลีย่ นความคิดเห็นด้านการบริหารพิพธิ ภัณฑ์และ
การจัดกิจกรรมเสริมศึกษาต่าง ๆ กับศูนย์บริหารจากนานา
ประเทศ อาทิ รัฐมนตรีและคณะผู้บริหาร Department of
นอกจากนี้ อพวช. ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก Science and Technology ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้บริหาร               
เครือข่ายพันธมิตรทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ Museum of Science Boston และมหาวิทยาลัย Arizona
อาทิ สถานทู ต ฝรั่ ง เศส สถานทู ต เยอรมั น สถานทู ต ญี่ ปุ ่ น                    ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้บริหาร Ontario Science Center
สถานทูตอเมริกา บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต ประเทศแคนาดา  ผบู้ ริหารพิพธิ ภัณฑ์ Universcience ประเทศ
จํากัด บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) กลุม่ บริษทั ฝรั่งเศส และคณะผู้บริหาร Association for Science and  
ดาว ประทศไทย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น
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ส่วนที่ 5

การบริหารจัดการองค์กร
การกำ�กับดูแลองค์กร
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การบริหารความเสีย่ ง
อพวช. ได้น�ำการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของ อพวช. โดยมี ข ้ อ ตกลงกั บ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส�ำหรับ
ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานของ (อพวช.) และการบริ ห าร              
ความเสีย่ งเป็นหลักปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การประเมินระบบวัดเรือ่ ง
การก�ำกับดูแลทีด่ ี “เกณฑ์วดั ผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน
การบริหารจัดการองค์กร” ได้ก�ำหนดให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลดังกล่าวประกอบด้วย ส่วนที่ 1
การบริหารความเสี่ยงที่ดีตามองค์ประกอบหลักของ COSO
ERM และเกณฑ์การพิจารณาอื่นที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็น
ส� ำ หรั บ การจั ด วางระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งขั้ น พื้ น ฐาน
(เกณฑ์วัดระดับขั้นบันได) และส่วนที่ 2 เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อ
สนั บ สนุ น ระบบการบริ ห ารการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น (พิ จ ารณาคะแนนถ่ ว งน�้ ำ หนั ก )                        
การบริหารความเสี่ยงนั้นถือเป็นการระวัง ป้องกัน และจัดการ
เพือ่ ลดโอกาสและความรุนแรงในการเกิดอันตราย ความเสียหาย
ความล้มเหลว ตลอดจนปัญหาหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะส่ง                   
ผลกระทบต่อโอกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับ
บุคลากรให้อยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ผลการด�ำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปี
2560 มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 5 ปัจจัยเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

1. ความเสีย่ งจากจ�ำนวนผูเ้ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ อพวช. ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ผูเ้ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ อพวช. ในปี 2560 จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้
1,469,242 คน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงก�ำหนดมาตรการ
บริหารความเสีย่ งในประเด็นนี้ ได้แก่ การเร่งจัดท�ำแผนส่งเสริม
การตลาดร่วมกันในทุกพิพิธภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์เฉพาะ
กลุ ่ ม เช่ น กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย กลุ ่ ม ผู ้ ส นใจด้ า น
ธรรมชาติ วิ ท ยา กลุ ่ ม ผู ้ ส นใจดาราศาสตร์ และการจั ด ท� ำ
โครงการในรูปแบบ CSR ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทัง้ รัฐบาล
เอกชน เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายเพิม่ โอกาสในการมาใช้บริการของ
อพวช. เป็นต้น

2. ความเสีย่ งด้านการให้บริการทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
กระบวนการขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่           
ผูใ้ ห้บริการ ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ด้านชิน้ งานทีจ่ ดั แสดง
และด้านการให้ข้อมูลความรู้ในนิทรรศการ มีค่าเฉลี่ยความ            
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง อพวช. จึงจัดท�ำมาตรการ
นโยบายบริหารความเสี่ยงของ อพวช. ตระหนักถึง บริหารความเสี่ยงในประเด็นนี้ ได้แก่ การจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยผู้บริหารระดับสูง ทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างสม�ำ่ เสมอในด้านการให้บริการและสร้างความ
ขององค์กรก�ำหนดให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ พึงพอใจแก่ผใู้ ช้บริการ โดยเน้นการอบรมเพือ่ สร้างความพร้อม
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานลดความเสียหายทีอ่ าจจะ ในการให้บริการ การจัดท�ำแผนการปรับปรุงพื้นที่บริการให้
เกิดขึน้ เป็นแนวทางให้องค์กรก้าวเดินอย่างถูกทิศทาง มีเป้าหมาย เรียบร้อย และตอบสนองความคาดหวังของผูร้ บั บริการทุกกลุม่
ที่ชัดเจน ผลิตผลงานที่มีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับในระดับ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น ห้องอาหาร ห้องน�้ำ และอื่น ๆ และการพัฒนา
ประเทศและในระดับสากล ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความ
และสังคมของประเทศตามภารกิจที่ก�ำหนดไว้ อพวช. จึงได้            ต้องการของกลุ่มผู้เข้าชม ทั้งโรงเรียนและครอบครัว โดย
จัดท�ำคูม่ อื การบริหารความเสีย่ งขึน้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
วิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ส�ำหรับ เป็นต้น
พนักงานและผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 3. ความเสีย่ งจากรายได้นอกงบประมาณไม่เป็นไปตาม
ให้สามารถเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการบริหาร
เป้าหมาย
จัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยคณะกรรมการ
อพวช. มีรายได้นอกงบประมาณ 50.51 ล้านบาท
บริหารความเสีย่ งได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงคูม่ อื การบริหาร
และมีร้อยละความส�ำเร็จของกิจกรรมตามแผนการหารายได้
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี
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ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด อพวช. ก�ำหนด
มาตรการบริหารความเสี่ยงในประเด็นนี้ ได้แก่ เร่งรัดการ               
จัดท�ำแผนจัดกิจกรรมประจ�ำเดือนของแต่ละพิพิธภัณฑ์ เพื่อ
ดึงดูดผูเ้ ข้าชม รวมทัง้ พัฒนาสินค้าและหลักสูตรทีเ่ ชือ่ มโยงกับ
กิจกรรมดังกล่าวให้สามารถหารายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศด้าน STEM Education เพือ่ รองรับ
ความต้องการของโรงเรียน จัดท�ำแผนใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ ใน
การระดมทุน ทั้งที่ อพวช. และงานอีเวนท์นอกสถานที่ และจัด
ท�ำแผนการระดมทุน จากค่าโฆษณาในรายการต่าง ๆ เป็นต้น

นิทรรศการ และการก�ำชับอาสาสมัครให้ดูแลผู้ใช้บริการตาม
ข้อแนะน�ำ เป็นต้น

5. ความเสี่ ย งด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ไ ม่
สามารถใช้งานได้

ความรุนแรงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่
สามารถใช้งานได้ เกิดปัญหาขึ้นจ�ำนวน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตาม
เป้ า หมายที่ ก� ำ หนด โดยมี ม าตรการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
ประเด็นนี้ ได้แก่ การติดตามและตรวจสอบการคุกคามจาก
ไวรัสคอมพิวเตอร์ อย่างสม�่ำเสมอ โดยจัดท�ำสถิติการเกิด
4. ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
ปัญหาจากหน่วยงานหรือผู้ใช้งาน และแจ้งเตือน รวมทั้ง
ความเสีย่ งด้านอุบตั เิ หตุทเี่ กิดกับผูเ้ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ วิเคราะห์ปญ
ั หาทีพ่ บบ่อย เพือ่ ปรับปรุงแผนการลดความเสีย่ ง
อยู่ในระดับต�ำ 
่ โดย อพวช. ได้ก�ำหนดมาตรการบริหารความ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยระบบเครือข่าย/
เสี่ยงในประเด็นนี้ ได้แก่ การส�ำรวจจุดเกิดเหตุทุกจุด และ ไวรัสคอมพิวเตอร์ แก่ผู้ใช้งาน พร้อมแนะน�ำวิธีการป้องกันที่
ควบคุ ม การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นสถานที่ ต ่ า ง ๆ และให้ แ ต่ ล ะ ถูกต้องกับผู้ใช้งาน การจัดท�ำและจัดหาระบบส�ำรองข้อมูลที่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ค วบคุ ม การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ก่ ผู ้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก าร                     ได้มาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบของการสูญเสียข้อมูล หรือการ
การติดตามและควบคุม การเฝ้าระวังการเกิดอุบตั เิ หตุตอ่ ผูเ้ ข้าชม เข้าถึงข้อมูลไม่ได้ในภาวะฉุกเฉิน และการจัดหาอุปกรณ์ที่
การจัดท�ำป้ายเตือนบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เจ้าหน้าที่แนะน�ำวิธี สนับสนุนและรองรับการท�ำงานเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
ปฏิ บั ติ แ ละข้ อ ควรระวั ง ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารเข้ า ชม

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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การควบคุมภายใน
อพวช. ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. ท�ำ
หน้าที่ดำ� เนินงานด้านการควบคุมภายใน  ภายใต้แผนปฏิบัติ
การควบคุมภายในประจ�ำปี รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานและ
ลูกจ้าง อพวช.   เห็นถึงความส�ำคัญของการควบคุมภายใน            
เพื่อน�ำกลไกและเครื่องมือต่าง ๆ ของการควบคุมภายในไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
อพวช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน โดย
มีผู้บริหารระดับสูง คือ รองผู้อ�ำนวยการ อพวช. ท�ำหน้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน และมีผู้อ�ำนวยการ
ระดับ 8 ขึ้นไป จากส�ำนัก/พิพิธภัณฑ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
เพือ่ ยกระดับความส�ำคัญของการควบคุมภายใน ในหน่วยงาน
ย่อยและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและ
ส่งเสริมให้มีการควบคุมภายใน บุคลากรมีความตั้งใจและ
พยายามด�ำเนินการให้มกี ารควบคุมภายในกิจกรรมหรือหน่วย
งานย่อยของตนเอง และให้ความส�ำคัญกับความซื่อสัตย์                  
มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ก�ำหนดแนวปฏิบัติตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี โดยมีการก�ำหนดนโยบาย
การควบคุมภายใน อพวช. ให้มีการบูรณาการร่วมกับการ
บริหารความเสีย่ ง และการตรวจสอบภายใน เพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในฯ             
เป็นไปตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ มีการแต่งตัง้ คณะท�ำงานติดตามและสอบ
ทานการปฏิบตั งิ านด้านการควบคุมภายใน ท�ำหน้าทีส่ อบทาน
การปฏิบตั งิ านด้านการควบคุมภายในของทุกส�ำนัก/พิพธิ ภัณฑ์
ได้แก่ สอบทานการแบ่งแยกหน้าทีง่ าน สอบทานการปฏิบตั งิ าน
ที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ อพวช. และสอบทาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ซึง่ อพวช.
มีระเบียบว่า ด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้เผย
แพร่ให้บคุ ลากรทราบและน�ำไปปฏิบตั ิ ผูบ้ ริหารได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส และ

ความซือ่ สัตย์ โดยการจัดแบ่งหน้าทีภ่ ารกิจในโครงสร้างองค์กร
อย่างชัดเจน ทั้งงานวิชาการ และงานสนับสนุน มีหลักเกณฑ์
การพิจารณาประเมินเลื่อนระดับ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทั้งการประเมินผลส�ำเร็จของงานและ
พฤติกรรม ส�ำหรับด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถ
ของบุคลากร ได้จดั การฝึกอบรมให้ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
การให้ความส�ำคัญกับการประเมินผลความพึงพอใจ ข้อเสนอ
แนะของผู้ใช้บริการ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุง แก้ไข ชีแ้ จงให้เกิดความเข้าใจ และพัฒนาการด�ำเนินงาน
ให้รัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง
อพวช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อพวช. โดยมีรองผู้อ�ำนวยการ อพวช. เป็นประธานกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อพวช. คณะ
กรรมการ ได้พิจารณาระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก และได้ด�ำเนินการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
อย่ า งเหมาะสม มี ก ารจั ด ท� ำ มาตรการบริ ห ารความเสี่ ย ง                
เพื่อบริหารปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงให้ลดระดับลง หากมี
กรณีทเี่ กิดขึน้ ใหม่ ทีไ่ ม่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ได้ ก็จะน�ำกรณีนั้น ๆ มาบริหารความเสี่ยงต่อไป แต่หาก
สามารถบริหารความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ จนไม่เป็นความเสี่ยง
ขององค์กร ปัจจัยเสีย่ งดังกล่าวจะถูกโอนให้หน่วยงานทีร่ บั ผิด
ชอบท�ำการควบคุมภายในในเรื่องเหล่านั้นต่อไป

3. กิจกรรมการควบคุม
คณะกรรมการควบคุมภายใน อพวช. และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการประเมินตนเอง
ของหน่วยงานย่อย (Control Self-Assessment) และประเมิน
ความพอเพียง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในของ อพวช. รวมถึงการท�ำหน้าที่สอบทานและ
ติดตามรายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้อำ� นวยการ อพวช.
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ อพวช. โดย                  
ผู้บริหารทุกระดับท�ำหน้าที่ก�ำกับ ติดตามและควบคุมการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ตามล�ำดับชั้น รวมทั้งมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติกิจกรรมการควบคุม              
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารสินทรัพย์ การป้องกัน และลดความสูญเสีย รวมถึง
ความผิดพลาดจากการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
อพวช. จึงมีนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

อพวช. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบตั งิ าน การรายงานทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน การ
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการ 1. ให้ถือว่าการควบคุมภายในเป็นกลไกหนึ่งที่ส�ำคัญในการ
ก� ำ กั บ ดู แ ล การบริ ห ารกิ จ การที่ ดี ข อง อพวช. ให้ เ ป็ น
ควบคุมและด�ำเนินกิจกรรมขององค์กร นอกจากนี้ ข้อมูล
กิจกรรมประจ�ำที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
สารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร ได้มีการสื่อสารไปยัง            
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีขององค์กร
ผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี 2. ให้ ก ารควบคุ ม ภายในเป็ น เครื่ อ งมื อ ของผู ้ บ ริ ห ารและ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และให้ความมั่นใจว่ามีการ
หัวหน้างานต่างๆ ทีจ่ ะบริหารจัดการความเสีย่ ง อันเกิดจาก
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลท�ำให้องค์กร
การท�ำงานในทุกระดับ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
3. ให้มีการรวบรวมข้อมูล ข้อก�ำหนด และวิธีการควบคุม
5. การติดตามประเมินผล
ภายใน เพื่อเผยแพร่ต่อพนักงานในทุกช่องทางตลอดเวลา
และสือ่ สารอย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กรอย่างทันกาลและเหมาะสม
อพวช. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน โดยผูบ้ ริหารทุกระดับ 4. ให้คณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
มีการติดตามการปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
แห่ ง ชาติ ติ ด ตามประเมิ น ผล การควบคุ ม ภายในทุ ก
ต่อเนื่อง ซึ่งมีการรายงานผลทั้งในรูปแบบเอกสาร เทคโนโลยี
กิจกรรมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สารสนเทศ และการรายงานผลที่ เ ป็ น ระบบตามขั้ น ตอน                 
อย่างต่อเนื่องและสม�ำ่ เสมอ
รวมถึงมีการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อย ซึ่งเป็นการ
ประเมินร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และการ 5. ให้คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ เป็นผู้ประสานงาน
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตลอดจน
ประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน และน�ำมาจัดท�ำเป็น
การส่งเสริม กระตุ้น ให้มีการน�ำองค์ความรู้ไปใช้อย่างทั่ว
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณา
ถึง และเป็นระบบ
สั่งการปรับปรุงแก้ไข โดยการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ               
เพิม่ เติม รวมทัง้ การก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีตอ่ ไป 6. ให้คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ รายงานผลการ
บริหารการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายการควบคุมภายใน อพวช.
ภายใน และคณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อให้การบริหารงานของ อพวช. เป็นไปอย่างมี
แห่งชาติ ทุกไตรมาส
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิต์ ามจุดมุง่ หมายในแต่ละงานหรือ
กิจกรรมทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาบุคลากร ระบบงาน
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การดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลทีด่ ี (CG)
อพวช. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการ อพวช.จึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม
ให้ผบู้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ปฏิบตั งิ านอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
เพื่ อ ให้ อพวช. เป็ น องค์ ก รที่ ส ร้ า งความตระหนั ก ทาง
วิทยาศาสตร์สู่สังคมอย่างแท้จริง จึงได้ก�ำหนดนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ อพวช. ดังนี้
1. คณะกรรมการ อพวช. ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และอาสา
สมัครทุกคน จะด�ำเนินงานโดยยึดหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ๗ ประการ คือ
(1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าที่ (Accountability)

3. คณะกรรมการ อพวช. มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์
กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำ� คัญของ อพวช. โดยจะ
ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งและวางแผนแนวทางการ
บริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องด�ำเนินการ
เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการ
สอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการ อพวช. จะต้องเป็นผู้น�ำในเรื่องจริยธรรม
เป็นตัวอย่างในการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี อง อพวช.และสอดส่องดูแลในเรือ่ งการจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่
เชื่อมโยงกัน

5. คณะกรรมการ อพวช. จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน
ลู ก จ้ า ง และอาสาสมั ค ร ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความทุ ม เท                                 
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยยึดมั่น                  
(3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้อง
ผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการและประชาชน และบริหาร
พิ จ ารณาให้ เ กิ ด ความเท่ า เที ย มกั น (Equitable               
จัดการด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
Treatment)
ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
(4) ความโปร่งใสในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ 6. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้น�ำและต้นแบบที่แสดงให้เห็น
ภายนอกองค์กร (Transparency)
ถึงความมุง่ มัน่ ต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมีจริยธรรม
รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ และก�ำกับ
(5)  การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่องค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง ลาสาสมัคร ร่วมกันปฏิบัติตาม         
โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลใด ๆ นั้น จะต้อง
ข้อบังคับ ระเบียบและจริยธรรม
เป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
(Value Creation)

(2) ความส� ำ นึ ก ในหน้ า ที่ ด ้ ว ยขี ด ความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่พอเพียง (Responsibility)

(6) การส่งเสริมพัฒนาการก�ำกับดูแล และจรรยาบรรณ           
ที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
(7) การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
โอกาสแก่ประชาชนให้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสิง่ แวดล้อม และความเป็นอยูข่ อง
ชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation)
2. คณะกรรมการ อพวช. จะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความทุม่ เทและ
รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และผู้อำ� นวยการ อพวช.
ออกจากกันอย่างชัดเจน
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การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
อพวช. ได้ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม • สร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงาน โดยการปลูกจิตส�ำนึกให้
หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) มาอย่าง             
กับพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในโครงการ
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยยึดหลักการ ดังนี้
และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช.
• เชื่อมโยงและบูรณาการ โครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกันตาม
วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
• ด�ำเนินการต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของโครงการที่ด�ำเนินการไว้
แล้ว และขยายผลพัฒนาโครงการใหม่ ต่อจากโครงการ
หลักต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชนและเยาวชนอย่างแท้จริง

• สร้างเครือข่ายพันธมิตร ทีค่ รอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ร่ ว มกั น ผลั ก ดั น ให้ โ ครงการต่ า งๆ สั ม ฤทธิ์ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์

ในปีงบประมาณ 2560 อพวช. ได้ดำ� เนินกิจกรรมต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
► เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้วยการเผยแพร่คม่ ู อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี น Intranet และบนเว็บไซต์ อพวช.

► จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงาน/ลูกจ้างบรรจุใหม่ เพือ่ ให้บค
ุ ลากรได้เข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กร
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► ส่งเสริมการประพฤติปฏิบต
ั ติ ามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของ อพวช. โดยมีการคัดเลือก

พนักงาน/ลูกจ้างดีเด่นของ อพวช. และคนดีศรี วท.

► เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการและการน�ำองค์กรให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริม

ธรรมาภิบาลในองค์กร ด้วยการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

• ธรรมมาภิบาลในการบริหารองค์กร
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

• การบริหารความเสี่ยงองค์กร
• การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”

► พัฒนาระบบการป้องกัน การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยได้ดำ� เนินการปรับปรุงคูม่ อื และเผยแพร่คมู่ อื การ

ปฏิบตั งิ าน เพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน และแบบฟอร์มการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
Intranet
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► ติดตามผลการรับข้อร้องเรียนต่างๆ

► ปลูกฝังจิตส�ำนึกทีด
่ แี ละสนับสนุนการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม โดยจัดกิจกรรม CSR

การให้บริการประชาชนเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ ณ สนามม้านางเลิง้ และกิจกรรมจิตอาสา
ให้บกิ ารอาหารแก่ ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

กิจกรรมบริการประชาชนเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ ณ สนามม้า นางเลิง้ เมือ่ วันที่ 6 - 19 ก.พ. 2560

กิจกรรมจิตอาสาให้บริการอาหารแก่ประชาชนทีท่ อ้ งสนามหลวง เมือ่ วันที่ 27 ก.พ. 2560
► กิจกรรมพัฒนากลุม่ เยาวชนและการเรียนรู้

อพวช. ได้นำ� เยาวชนมาเรียนรูท้ ่ี อพวช. ดังนี้

♦ โรงเรียนในพืน้ ที่
• โรงเรียนวัดหว่านบุญ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชั้น     
ป.4 - 6 จ�ำนวน 198 คน ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์
การเรียนรูน้ อกห้องเรียนเกีย่ วกับ เทคนิคการเก็บรักษา
ซากสัตว์ ด้วยการดอง และสตั๊ฟสัตว์ สนุกกับการ

พัฒนากระบวนการคิด “ก่อร่าง...สร้างไอเดีย” ผ่านการ
คิดสร้างสรรค์และลงมือออกแบบสะพานที่มีรูปทรง
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการรองรับน�้ำหนักยานพาหนะ
ได้ต่างกัน
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• โรงเรียนวัดหัตถสารเกษตร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชั้น ป.4 – 6 จ�ำนวน 84 คน ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
เพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับโครงกระดูกสัตว์ ถิน่ ก�ำเนิดของ
สัตว์ทงั้ ทีส่ ญ
ู พันธุไ์ ปแล้ว และยังมีชวี ติ อยูจ่ นถึงปัจจุบนั
ของสัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ และสนุกกับการประดิษฐ์             
ของเล่นภูมปิ ญ
ั ญาไทย “จักจัน่ เสียงใส” เรียนเสียงของ
จักจัน่ ทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ และเรียนรูเ้ รือ่ งแรงและการ
เคลื่อนที่ด้วยการประดิษฐ์ “ก�ำหมุนบิน”
• โรงเรียนคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชั้น ป.2
จ�ำนวน 195 คน คน เปิดประสบการณ์การลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ เรียนรู้ไข่มหัศจรรย์ของสัตว์นานาชนิด
เทคนิคการเก็บรักษาซากสัตว์ เขาสัตว์ และสตั๊ฟสัตว์
สนุกกับการวาดภาพระบายสี “กระดูก  ของฉัน” ของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ เรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตใดบ้างเป็นสัตว์ที่มี
หรือไม่มีกระดูกสันหลัง
♦ โรงเรียนนอกพืน้ ที่
• โรงเรียนวัดธรรมจริยา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ชั้นอนุบาล 1-2 จ�ำนวน 207 คน และ ผู้ปกครอง ได้มี
โอกาสร่ ว มท� ำ กิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ภ ายใน
ครอบครัวจากการประดิษฐ์ “นกไต่จอมซน” เพือ่ ให้นอ้ ง ๆ
ได้เรียนรูพ้ ฤติกรรมของนกทีอ่ าศัยและหากินบนต้นไม้
สอดแทรกความรูด้ า้ นธรรมชาติวทิ ยา และนกประเภท
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
• อพวช. ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จ�ำกัด จัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มเยาวชนและการเรียนรู้
ให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส 20 แห่ง ที่อยู่ห่างไกลจาก
อพวช. รวมจ�ำนวน 2,000 คนเพือ่ เปิดโอกาสการเรียนรู้
นอกห้ อ งเรี ย น และเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ท าง
วิทยาศาสตร์
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กิจกรรมพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวติ
♦ กิจกรรม “อพวช. ร่วมรักษ์โลกสีเขียว”
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร             
ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณด้านหน้า
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
♦ กิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์

• การถ่ายทอดความรูส้ ชู่ มุ ชน
   อพวช. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ด้วย
การสอนการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเบื้องต้นแก่ผู้สูง
อายุ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต�ำบลหนองเสือ
ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม คลอง 11 และ
ชมรมผู้สูงอายุลีลาสวรรค์ คลอง 5

• การบริจาคสิง่ ของอุปโภคบริโภค
   พนักงานและลูกจ้าง อพวช. ร่วมบริจาคหนังสือ
สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น โดยน�ำไปมอบให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต บ้านพักเด็กและครอบครัว
และศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู ้ สู ง อายุ
จ.ปทุมธานี

►

กิจกรรมส่งเสริมและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม

อพวช. ได้ด�ำเนินการพัฒนาอาคารโรงพิมพ์วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม จ. เชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์
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►

กิจกรรมพาน้องเทีย่ วกรุง

อพวช น�ำนักเรียนโรงเรียนสายน�้ำทิพย์ เขตคลองเตย จ�ำนวน 106 คน และโรงเรียนวัดกก เขตบางขุนเทียน จ�ำนวน           
105 คน ร่วมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

ื่ เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (วารสาร อพวช.)
► กิจกรรมเผยแพร่สอ
มอบ “วารสาร อพวช.” ซึ่งเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�ำหรับเยาวชน ให้กับโรงเรียน ห้องสมุด กศน. และ                  
Thai PBS รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 20,757 เล่ม

► โครงการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 จ.แม่ฮอ
่ งสอน
อพวช. ได้จดั หาผูส้ นับสนุนงบประมาณเพิม่ เติมเพือ่ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสังวาลวิทย์ 3  จ.แม่ฮอ่ งสอน ซึง่ ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2560
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กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
♦ จัดท�ำบุญเลีย้ งพระ วันสถาปนา อพวช.

คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ร่วมกันท�ำบุญตักบาตรและส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

♦ มอบรางวัลพนักงาน ลูกจ้าง ดีเด่น ประจ�ำปี 2559
รองผู้อำ� นวยการ รักษาการแทน ผู้อ�ำนวยการ อพวช. ได้มอบโล่ให้แก่พนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจ�ำปี 2559 เพื่อ
เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่บุคลากร ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา อพวช. วันที่ 30 มกราคม 2560
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ส่วนที่ 6

รายงานของผูส้ อบบัญชี
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รายงานผลการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ               
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับผู้บริหาร  
ผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบบัญชี  และที่ปรึกษาทางด้าน
การเงินการบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�ำคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

บ� ำ รุ ง อาคารไว้ โดยเฉพาะอาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์มหาราชินี ซึง่ มีอายุการใช้งานมาประมาณ
20 ปีแล้ว ควรมีการปรับปรุงสภาพอาคารให้คงความ
ทั น สมั ย ทั ด เที ย มพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ก� ำ ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ใหม่               
ให้ยงั คงสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ ข้าชมได้ตอ่ ไป

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ 2. สอบทานการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส   ประจ�ำปีงบประมาณ
ได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และ
2560 และงบการเงิ น ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2559                        
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามปัจจัยเสี่ยงของ
ขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย
อพวช. รวมทัง้ ได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสม
ได้เชิญผู้ตรวจสอบบัญชีร่วมประชุมด้วย จ�ำนวน 2 ครั้ง    
ของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งสม�่ ำ เสมอ              
รวมทั้งได้ประชุมกับที่ปรึกษาทางด้านการเงินการบัญชี            
ทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสังเกตและ
ดียิ่งขึ้นในประเด็น ดังนี้
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงบการเงินของ อพวช. ดังนี้
1) ควรก�ำหนดปัจจัยเสีย่ ง และจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ ง
1.1 ด้านการบันทึกบัญชีงบการเงิน พบว่า มีการบันทึก
ในภาพรวมขององค์กร  และให้มกี ารบริหารความเสีย่ ง
บัญชีค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สอดคล้องกับช่วงเวลา
อย่ า งบู ร ณาการ โดยก� ำ หนดให้ มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ                    
การเกิดขึ้นจริง อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อไปด�ำเนินการบริหาร
ของงบการเงิน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานบัญชีควรมีการ            
และติดตามผลมารายงานทุกไตรมาสในรูป Risk Map
บูรณาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ค่าใช้จ่ายสอดคล้อง
ภาพรวมขององค์กร เพือ่ จะได้เห็นถึงประสิทธิภาพ และ
กับช่วงระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายจริง
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้น
1.2 ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย มีข้อเสนอแนะดังนี้

2) การก�ำหนดมาตรการควรให้ครอบคลุมทุกมิติที่รวมทั้ง
ด้านบุคลากร และมาตรการที่เป็นการวางพื้นฐานไปสู่
ระยะยาว เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในอนาคตด้วย และมี
การสือ่ สารให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1) ด้ า นรายได้ : ควรปรั บ แผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
หลักของแต่ละพิพิธภัณฑ์ เพื่อเพิ่มผู้เข้าชมและรายได้
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการ
จัดหารายได้ทชี่ ดั เจน ทีม่ กี ารวิเคราะห์โอกาสการสร้าง 3. สอบทานประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายใน
รายได้จากการเข้าชมนิทรรศการ การจัดกิจกรรมอื่น ๆ
ได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับ
Check Rating ของนิ ท รรศการที่ น� ำ มาจั ด แสดง                 
คณะกรรมการควบคุมภายในและผูต้ รวจสอบภายใน และ
รวมทัง้ ปรับการบริหารร้านจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก โดยควร
มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชี 1 ครั้ง
มีการบูรณาการร่วมกันทัง้ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายแผน ฝ่าย
โดยพิ จ ารณาในเรื่ อ งการด� ำ เนิ น งาน การปฏิ บั ติ ต าม
บริหาร และพิจารณาช่องทางการโฆษณาผ่านสือ่ สังคม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประเด็น             
ออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ด้วย
ข้อร้องเรียน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้            
ในปีงบประมาณ 2560 อพวช. มีการประเมินการควบคุม
2) ด้านค่าใช้จ่าย: เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่าย                
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
ในการจัดหาชุดชิ้นงานนิทรรศการที่เช่ามาจัดแสดง             
การก� ำ หนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544                    
ในแต่ละครั้งควรเน้นให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ซึง่ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
และสามารถสร้างจ�ำนวนผู้เข้าชมให้มากขึ้น ส่วนเรื่อง

อาคาร อพวช. ควรจัดท�ำทะเบียนประวัติในการซ่อม
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คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้บริหารทุก
ส่วนงานให้ความส�ำคัญในการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปย.1 และรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ ปย.2 ตามทีร่ ะเบียบฯ
ก�ำหนด ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ ติดตามให้มีการ
ปฏิบัติงานตามแบบ ปย.2 อย่างจริงจัง เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และ
การตรวจสอบภายใน
4. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงาน ตามหลักจริยธรรมขององค์กร และสอบทาน
กระบวนการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตของ
องค์กร พบว่า ผูบ้ ริหารและพนักงาน มีการด�ำเนินงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ก�ำหนด ไม่พบ
ประเด็นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้
คณะ และประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะ
กรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม
5. ก า ร ก� ำ 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�ำปี  
สอบทานผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อแนะน�ำและให้มีการ
ติดตามการด�ำเนินการแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามรายงาน
ผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญอย่างใกล้ชิด               
เพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุม
ภายในทีเ่ พียงพอ  มกี ารสอบทานกฎบัตร คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ สอบทานงบประมาณประจ�ำปีของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน แผนพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร และสอบทานความ
เพียงพอเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวัดผลงาน และ
พิจารณาความดีความชอบประจ�ำปีของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และ
ก� ำ กั บ ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจสอบภายใน               
ทั้งจากภายในองค์กรและผู้ประเมินอิสระจากภายนอก
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การก� ำ กั บ ดู แ ลให้ อพวช. มี ร ะบบการ                  
ตรวจสอบภายในทีด่ ี และคงความเป็นอิสระของผูต้ รวจสอบ
ภายใน รวมทั้งการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่าง               
ต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการ อพวช. ได้มอบหมายให้ฝ่าย
บริหารไปด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารและการ
ด�ำเนินงานของ อพวช. มีการพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีการบริหารจัดการความเสีย่ ง มีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินมีการ
เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ มีการปฏิบัติตามระเบียบ                
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามจรรยา
บรรณของ อพวช. ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest)

                     (นางสุวรรณี ค�ำมั่น)
                  ประธานกรรมการตรวจสอบ
                 วันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแส
เงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ� คัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ ำ� หนดโดย
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นที่มีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงาน
ประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วร ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบประมาณ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกหน่วยงาน หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้
ดุลยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดการทุจริต
หรือมีข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
ข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ ีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึน้ อยูก่ บั หลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดด�ำเนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ� ให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึง่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

           (นางวารินทร์ ตุลาคุปต์)
ผู้อำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 6

            (นางชื่อสุข มิตรภักดี)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานประจำ�ปี 2560
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2660
หมายเหตุ 30 กันยายน 2560

30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท
1 ตุลาคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)

(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

-

ลูกหนีย้ ืมเงินทดรอง

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

308,925,801.29

501,171,734.85

580,542,086.17

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
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

1,878,525,156.03

1,215,742,262.74

866,028,319.93

2,187,450,957.32

1,716,913,997.59

1,446,570.406.10

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2660
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

30 กันยายน 2560

30 กันยายน 2559

1 ตุลาคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้

14

เงินรับฝาก
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

15

รวมหนี้สินหมุนเวียน

158,708,522.70

82,406,784.13

26,137,843,46

330,983.00

330,983.00

420,983.00

1,042,202.55

1,146,146.38

674,735.49

46,545,777.30

147,392,992.23

40,501,638.70

206,627,485.55

231,276,905.74

67,735,200.65

หนี้สินไม่หมุนเวียน
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

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

18

31,380,561.00

23,098,781.00

23,505,530.00

1,780,265,682.20

1,272,705,625.96

984,763,218.06

1,986,893,167.75

1,503,982,531.70

1,052,498,418.71

ทุนประเดิม

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

กาไรสะสม

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

2,187,450,957.32

1,716,913,997.59

1,446,570,406.10

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน

รวมหนี้สินและส่วนของทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์)
ผูอ้ านวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิยาศาสตร์แห่งชาติ

(นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ)
รองผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รักษาการ ผู้อานวยการสานักบริหาร

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560
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รายงานประจำ�ปี 2560
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2660
หมายเหตุ
รายได้
รายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
รายได้จากการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
รายได้สนับสนุนจัดงาน Startup Thailand 2016
รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไปและอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนจัดงาน Startup Thailand 2016
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

20

21
22

23

2560

หน่วย : บาท
2559
(ปรับปรุงใหม่)

623,852,970.04
44,913,674.87
-

630,211,828.70
45,656,654.52
113,482,500.00

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

2,175,737.75
14,466,138.57
805,992,859.54

119,709,292,28
292,904,294.22
180,091,816.48
1,496,000.00
105,921,207.11
700,122,610.09
(12,373,676.32)
(12,373,676.32)

101,954,052.18
316,256,583.18
369,686,972.66
105,320,000.00
93,915,773.02
987,133,381.04
(181,140,521.50)
(181,140,521.50)
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2660
หน่วย : บาท
รายการ

หมายเหตุ

ทุนประเดิม

กาไรสะสม

รวม

10,000,000.00

200,389,040.13

210,389,040.13

-

2,542,425.76

2,542,425.76

10,000,000.00

202,931,465.89

212,931,465.89

-

(12,373,676.32)

(12,373,676.32)

ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

10,000,000.00

190,557,789.57

200,557,789.57

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558-ก่อนการปรับปรุง

10,000,000.00

203,546,327.38

213,546,327.38

-

180,525,660.01

180,525,660.01

10,000,000.00

384,071,987.39

394,071,987.39

-

(181,140,521.50)

(181,140,521.50)

10,000,000.00

202,931,465.89

212,931,465.89

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559-ก่อนการปรับปรุง
ปรับปรุงจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปี 2559

5

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 คุลาคม 2559 – หลังปรับปรุง
ขาดทุนสาหรับปี

ปรับปรุงจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปี 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558-หลังปรับปรุง
ขาดทุนสาหรับปี
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รายงานประจำ�ปี 2560

รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2660
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวด
ปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
วัสดุคงเหลือ
รายได้ค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้
เงินรับฝาก
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้เงินบริจาครอการรับรู้
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังมิได้มีการจ่ายชาระเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
2559
(ปรับปรุงใหม่)

(12,373,676.32)

(181,140,521.50)

100,437,233.79
5,483,973.32
(2,342,407.97)
(13,269,634.14)
(86,236,230.04)
9,416,980.00
1,116,238.64

87,352,824.01
6,562,949.01
2,080,978.41
(263.06)
(2,175,737.75)
(13,219,369.48)
(81,556,828.70)
2,927,442.00
(179,168,527.06)

(1,768,486.88)
(1,005,041.86)
2,301,439.84
(20,358,000.00)
(1,066,396.75)

1,266,765.00
572,146.18
(2,916,877.50)
(41,641,100.00)
(406,794.09)

(37,865,277.43)
(103,943.83)
(76,533,714.93)
598,259,000.42
(1,135,200.00)
461,840,617.22

(2,340,617.27)
(90,000.00)
471,410.89
106,891,353.53
383,123,665.08
(3,334,191.00)
262,427,233.76

(566,106,389.04)
(16,795,580.36)
(24,054,699.10)
2,692,009.02
(604,264,659.48)
(142,424,042.26)
223,036,638.00
80,612,595.74

(386,290,594.34)
(808,588.90)
(50,000,000.00)
1,943,785.28
(435,155,397,96)
(172,728,164.20)
395,764,802.20
223,036,638.00

114,167,016.00

58,609,821.00
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2660
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)
............................................
1.วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
พ.ศ. 2538 เพื่อด�ำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์วิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท�ำขึ้นเป็น
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยได้รับ
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 มีวัตุประสงค์ดังนี้
1.1 ด�ำเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้และ
ความบันเทิงแก่ประชาชน
1.2 ด�ำเนินการรวบรวมวัตถุ  จำ� แนกประเภทวัตถุ  จดั ท�ำบันทึกหลักฐาน  และสงวนรักษาผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ
1.3 ด�ำเนินการส่งเสริมการวิจัย  การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี แก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน
1.4 จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
1.6 ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1.7 ด�ำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                       
ที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  
(สภาวิชาชีพบัญชีฯ)
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น  รายการบัญชี
บางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ  การเงิน  ข้อ 4  สรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญ
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างปี หน่วยงานได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวทางปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฎิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงถ้อยค�ำหรือ
ค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวทางปฏิบัตทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของหน่วยงาน
4.สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินฝาก
ธนาคารประเภทฝากประจ�ำซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่มีภาระผูกพัน
4.2 เงินลงทุนระยะสั้น  หมายถึง  เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
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4.3 วัสดุคงเหลือ  แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.4 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์  แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน  ณ  วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ  หักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีราคาต่อหน่วยต�ำ่ กว่า  10,000 บาท  จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวน
สินทรัพย์รับโอนจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสินทรัพย์รับบริจาค แสดงด้วยราคาทุน           
ณ   วันรับโอน หรือราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย์เป็นผู้ก�ำหนดคู่กับรายการรายได้จากการรับบริจาค            
รอการรับรู  ้ และจะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ในแต่ละงวดบัญชี
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าว
ค่าเสื่อมราคา  ค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์  
ค่าเสื่อมราคา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน  ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์แต่ละประเภท  โดยสินทรัพย์ที่ได้มาหลังวันที่ 15 ของเดือน จะเริ่มค�ำนวณค่าเสื่อมราคาในเดือนถัดไป
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภท  มีดังนี้

ประเภทของสินทรัพย์

อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

อาคารถาวร
อาคารกึ่งถาวรและค่าตกแต่งภายใน
อุปกรณ์และชิ้นงานวิทยาศาสตร์
ยานพาหนะ

40
10
5-10
5

4.5  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน  แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วย  
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เป็นต้น
ค่าตัดจ�ำหน่าย รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณ 3-5 ปี
4.6 หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
การประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ า่ ยให้แก่พนักงานหลังออกจากงานกรณีเกษียณอายุ  ประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ซึ่งต้องใช้สมมติฐานด้านการเงิน เช่น อัตราคิดลด  เงินเดือนพนักงาน  และปัจจัยอื่น ๆ  และ
ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์  เช่น  อัตราการเข้า – ออกของพนักงาน  อัตรามรณะ เป็นต้น  โดยมีการประเมินภาระ
ผูกพันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ตามการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับต้นทุนบริการในอดีตของ อพวช. สิ้นสุด ณ             
วันที่ 30 กันยายน 2554 จ�ำนวน 17.08 ล้านบาท อพวช. ได้ปรับกับก�ำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชี
2555 โดยปฏิบตั ติ ามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805.1/ว.95  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรือ่ ง การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ภาระผูกพันเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน  รับรูเ้ ป็นหนีส้ นิ ในงบแสดงฐานะการเงินในรายการ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน  โดยจะรับรู้คู่กับค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน เมื่อมีผลก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงวดบัญชีนั้นทันที
4.7 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
อพวช. จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างโดยจดทะเบียนเข้าร่วมกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ           
ธนชาติทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุน)  และมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จ�ำกัด  เป็นบริษัท
จัดการ  สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง  โดยหักจากค่าจ้างของสมาชิก  โดยสมาชิกเลือก
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2- 15 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน
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อพวช. จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายค่าจ้าง โดยสมาชิกทีม่ อี ายุงานน้อยกว่า 20 ปี จะจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนร้อยละ 9 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน  ส่วนสมาชิกที่มีอายุงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน  เงินสมทบเข้ากองทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของ อพวช. ในงวดที่เกิดรายการ
4.8 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
-รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ แสดงเป็นหนี้สินในรายการรายได้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลรอการรับรู้ และทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
-รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ การด�ำเนินงาน รับรูเ้ ป็นรายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาลทัง้ จ�ำนวนใน
งวดที่ได้รับเงินอุดหนุนนั้น
รายได้ดอกเบี้ยรับ  รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่าย  รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
5 ผลกระทบของการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง
อพวช.ปรับปรุงบัญชีกำ� ไรสะสมต้นงวด จ�ำนวน 2,542,425.76 บาท เนื่องจากได้บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างสูงไป ดังนี้
5.1 อพวช.ปรับปรุงลดยอดเงินโบนัสประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 1,089,660.01 บาท เนื่องจากบันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ได้รับ
อนุมัติจัดสรรเงินโบนัสประจ�ำปี 2558 ตามหนังสือ ที่ กค 0818.2/812 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
5.2 อพวช.ปรับปรุงลดยอดค่าเบี้ยประกันภัยอุปกรณ์ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 1,452,765.75 บาท
จากการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังมีผลกระทบกับงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ก�ำไรสะสม
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไปและอื่นๆ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

เดิม

เพิ่ม (ลด)

ปรับปรุงใหม่

149.93
200.39

(2.54)
2.54

147.39
202.93

317.71
(182.59)

(1.45)
1.45

316.26
(181.14)

6.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
   -เงินฝากกระแสรายวัน
   -เงินฝากออมทรัพย์
   -เงินฝากประจ�ำ ไม่เกิน 3 เดือน
      รวม

2560
0.08

2559
0.16

2.93
59.02
18.58
80.61

6.47
174.34
42.07
223.04

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารมี
ก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่มีภาระผูกพัน
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7. เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสัน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน 74.05 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนในการฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประเภทฝากประจ�ำ 6 เดือน จ�ำนวน 23.88 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.15 ต่อปี และเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารออมสิน
ประเภทฝากประจ�ำ 6 เดือน จ�ำนวน 50.17 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 ต่อปี
8. รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้ด�ำเนินงานค้างรับ
รายได้อื่นค้างรับ
รวม

2560
0.10
0.39
1.48
0.26
2.23

2559
0.10
0.74
4.04
4.88

รายได้อดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน 0.10 ล้านบาท เป็นเงินประกันค่าจ้างออกแบบ
รายละเอียดจัดท�ำแผนหลักพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน 0.39 ล้านบาท เป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ทั้งจ�ำนวน โดยเป็นดอกเบี้ยค้างรับจากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 0.15 ล้านบาท ธนาคารออมสิน จ�ำนวน 0.12
ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ�ำนวน 0.12 ล้านบาท
รายได้ดำ� เนินงานค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน 1.48 ล้านบาท เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำ
นิทรรศการข้าว จ�ำนวน 1.01 ล้านบาท จาก National Science and Technology Museum, Taiwan ค่าจัดกิจกรรมในงาน
“ดาว-อพวช. คาราวานวิทย์ ปี 4 ตอน ผจญภัยอวกาศทะลุจนิ ตนาการ” ของ บริษทั เอ็มทีพี เอชพีพโี อแมนูเฟคเจอริง่ จ�ำกัด จ�ำนวน
0.20 ล้านบาท จาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด และเป็นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์และค่ากิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 0.15 ล้านบาท
รายได้อื่นค้างรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน 0.26 ล้านบาท เป็นรายได้ค่าใช้ไฟฟ้าส�ำหรับอุปกรณ์สถานีฐาน
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560 จ�ำนวน 0.19 ล้านบาท ค่าใช้บริการ
ไฟฟ้าและน�ำ้ ประปาประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2560 ของ บริษทั เอเอสเวิลด์ จ�ำกัดจ�ำนวน 0.01 ล้านบาท และค่าใช้บริการน�ำ้ ประปา
ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2560 ของ บริษัท เอ็นแอลดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) 0.06 ล้านบาท
9. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ประกอบด้วย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดท�ำแผนหลัก   
     พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดงาน Startup Thailand 2016 ระดับภูมิภาค
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2559
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารเก็บ ซ่อม/สร้างชิ้นงานนิทรรศการ
     วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Texidermy
     รวม

2560
1.26

2559
1.26

94.98
41.99
1.89

141.64
60.95
2.69
10.43
-

1.78
141.90

216.97

National Science Museum

122 ANNUAL REPORT 2017
10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2560
2.26
1.00
0.22
0.14
3.62

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินรองจ่าย
อื่นๆ
     รวม

2559
0.90
0.88
0.21
0.56
2.55

11. เงินลงทุนระยะยาว
อพวช. ได้ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ�ำ 36 เดือน เป็นเงินจ�ำนวน 6.59 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 1.10 ต่อปี และร้อยละ 2.00 ต่อปี อพวช. ได้น�ำเงินฝากประจ�ำ  จ�ำนวน 6.52 ล้านบาท ไปวางเป็นประกัน เพื่อนให้ธนาคาร
ออกหนังสือค�ำ้ ประกันสัญญาการเช่าพื้นที่ สัญญาการให้บริการพื้นที่เช่าและสาธารณูปโภคชั้น 4 และชั้น 5 ในโครงการจัตุรัส
จามจุรีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
30 ก.ย. 60
รายการ
ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
เพิ่ม(ลด)ระหว่าง
งวด
ซื้อ
รับบริจาค
รับโอน/ปรับปรุง
โอนออก
จาหน่าย
ณ วันปลายงวด
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันต้นงวด
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 60
ณ วันที่ 30 ก.ย. 59

อาคาร

ชิ้นงาน
วิทยาศาสตร์

30 ก.ย 59

ค่าตกแต่ง
ภายใน

อุปกรณ์

ยาน
พาหนะ

งาน
ระหว่างทา

รวม

รวม

741.12

1,338.45

194.19

152.91

20.29

405.55

2,852.51

2,410.73

0.12
66.23
807.47

2.59
14.37
1,355.41

6.33
5.48
206.00

7.96
0.52
78.15
239.54

20.29

731.02
(164.23)
972.34

748.02
0.52
164.23
(164.23)
3,601.05

444.90
71.30
(71.30)
(3.12)
2,852.51

321.03
19.84
340.87

1,095.80
46.80
1.142.60

142.38
9.20
151.58

78.56
22.44
101.00

15.87
2.16
18.03

-

1,653.64
100.44
1,754.08

1,567.33
87.35
(1.04)
1,653.64

466.60
420.09

212.81
242.65

54.42
51.81

138.54
74.35

2.26
4.42

972.34
405.55

1,846.97
-

1,198.87

อพวช. ได้โอนงานระหว่างก่อสร้างอาคาร ครุภัณฑ์และชิ้นงานนิทรรศการที่แล้วเสร็จขึ้นเป็นสินทรัพย์แต่ละประเภท จ�ำนวน
164.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการชิ้นงานวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 14.37 ล้านบาท ครุภัณฑ์จ�ำนวน 78.15 ล้านบาท อาคาร 66.23
ล้านบาท และตกแต่งภายใน จ�ำนวน 5.48 ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคางวดปี 2560 จ�ำนวน 100.44 ล้านบาท ประกอบด้วย
-ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ�ำนวน 74.13 ล้านบาท
-ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้มาจากเงินรายได้ จ�ำนวน 13.04 ล้านบาท
-ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรับบริจาค จ�ำนวน 13.27 ล้านบาท
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13. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
30 ก.ย. 60
รายการ
ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
ซื้อ
รับโอน/ปรับปรุง
โอนออก
จาหน่าย
ณ วันปลายงวด
ค่าจัดจาหน่ายสะสม
ณ วันต้นงวด
เพิ่มขึ้นในงวด
จาหน่าย
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 60
ณ วันที่ 30 ก.ย. 59

30 ก.ย. 59

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่าลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์

ภาพยนตร์

งานระหว่าง
ทา

รวม

รวม

36.88

1.66

1.10

-

39.64

39.43

0.93
13.46
51.27

2.22
3.88

1.10

17.01
(13.46)
3.55

20.16
13.46
(13.46)
59.80

0.81
(0.60)
39.64

27.59
4.79
32.38

0.68
0.68
1.36

1.09
0.01
1.10

-

29.36
5.48
34.84

23.40
6.56
(0.60)
29.36

13.89
9.29

2.52
0.98

0.01

3.55
-

24.96
-

10.28

ค่าตัดจ�ำหน่ายงวดปี 2560  5.48 ล้านบาท  ประกอบด้วย
-  ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ�ำนวน 4.88 ล้านบาท
- ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากเงินรายได้ จ�ำนวน 0.60 ล้านบาท
14. เจ้าหนี้ ประกอบด้วย
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้เงินประกันซอง / สัญญา
เจ้าหนี้งานก่อสร้าง
เจ้าหนี้ครุภัณฑ์
เจ้าหนี้อื่น ๆ
     รวม

2560
27.23
15.30
110.49
3.67
2.02
158.71

2559
9.46
13.65
2.46
56.15
0.69
82.41

2560
19.18
7.38
5.73
1.16
0.08
2.48
0.58
6.98
2.98
46.55

2559
95.72
32.51
5.09
0.62
0.17
2.70
0.56
5.48
4.54
147.39

15. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าวัสดุ
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ อพ.
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสอบบัญชี
โบนัสพนักงานและกรรมการ
ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ
     รวม
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16. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้
การเคลื่อนไหวในรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้  มีดังต่อไปนี้

รายการ
รายการ
ณ
ณ วัวันนต้ต้นนงวด
งวด

เพิ
เพิ่ม่มขึขึ้น้นระหว่
ระหว่าางงวด
งงวด
ลดลงระหว่
ลดลงระหว่าางงวด
งงวด
ณ
ณ วัวันนปลายงวด
ปลายงวด

ชิชิ้น้นงาน
งาน
วิวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์

อาคาร
อาคาร
257.48
257.48

30
30 ก.ย.
ก.ย. 60
60

1.20
1.20

-257.48
257.48

อุอุปปกรณ์
กรณ์
0.04
0.04

รวม
รวม
258.72
258.72

รวม
รวม
271.94
271.94

(0.06)
(0.06)
0.50
0.50

(13.27)
(13.27)
245.97
245.97

(13.22)
(13.22)
258.72
258.72

0.52
0.52
0.56
0.56

1.20
1.20
(0.33)
(0.33)

(12.88)
(12.88)
244.60
244.60

30
30 ก.ย.
ก.ย. 59
59

0.87
0.87

0.52
0.52
259.24
259.24

-271.94
271.94

รายได้
หนุ
ฐฐบาลรอการรั
17.44รายได้
เงินอุเเดงิงินนหนุอุอุดดนจากรั
ฐบาลรอการรั
บรู้ บบรูรู้้
รายได้
หนุนนจากรั
จากรั
บาลรอการรั
่อ่อนไหวในรายได้
อุอุดดหนุ
้้ มีมีดด้ ังังต่ต่ออไปนี
การเคลื่อการเคลื
นไหวในรายได้
เงินอุดหนุเเงิงินนนรอการรั
รู้ มีดังต่บบอรูรูไปนี
การเคลื
นไหวในรายได้
หนุนนบรอการรั
รอการรั
ไปนี้้

รายการ
รายการ
ณ
ณ วัวันนต้ต้นนงวด
งวด

เพิ
เพิ่ม่มขึขึ้น้นระหว่
ระหว่าางงวด
งงวด
ลดลงระหว่
ลดลงระหว่าางงวด
งงวด
ณ วัวันนปลายงวด
ปลายงวด
ณ

อาคาร
อาคาร
และอุปปกรณ์
กรณ์
และอุ
980.69
980.69
595.17
595.17

1,575.86
1,575.86
(81.35)
(81.35)

1,494.51
1,494.51

30
30 ก.ย.
ก.ย. 60
60
ทรัพ
พย์ย์
สิสินนทรั

ไม่
ไม่มมีตีตัวัวตน
ตน
10.19
10.19
3.09
3.09
13.28
13.28

(4.88)
(4.88)
8.40
8.40

30
30 ก.ย.
ก.ย. 59
59
รวม
รวม
990.88
990.88

598.26
598.26
1,589.14
1,589.14

(86.23)
(86.23)
1,502.91
1,502.91

รวม
รวม
689.32
689.32

383.12
383.12
1,072.44
1,072.44
(81.55)
(81.55)
990.89
990.89

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้เพิ่มขึ้น  จ�ำนวน 598.26  ล้านบาท  เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้รับในงวด
จ�ำนวน 597.55 ล้านบาท ที่เหลือเป็นรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกแทนกัน จ�ำนวน 0.71 ล้านบาท
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ลดลง  จ�ำนวน 86.23 ล้านบาท ประกอบด้วย
• รายได้ตามสัดส่วนค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
74.13
• รายได้ตามสัดส่วนค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  4.88
• ค่าอุปกรณ์ต�่ำกว่าเกณฑ์รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
  7.22
     รวม
86.23
18. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ตั้งแต่วันที่   1   ตุลาคม   2554   อพวช.   ได้ค�ำนวณมูลค่าผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย                       
ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 19  มีรายละเอียด ดังนี้
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ยอดยกมา ณ วันต้นงวด
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงในระหว่างงวด
ผลขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2560
23.10
3.00
(1.14)
6.42
31.38

2559
23.50
2.93
(3.33)
23.10

2560
2.01
0.99
3.00

2559
2.01
0.92
2.93

ข้อสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ทใี่ ช้ในการค�ำนวณประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์
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�้ำหนักของอัตราการเข้า–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
ข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับอัตรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอัตรามรณะไทย 2560 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
   3) สมมติฐานอัตราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10 ของอัตราการมรณะตามตารางมรณะไทย 2560
   4) อายุเกษียณ 60 ปี  (วันเกษียณอายุ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  หลังจากอายุครบ  60  ปี)
   5) เงินเดือน  เงินเดือนพื้นฐานเดือนสุดท้าย
ผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้
ค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
			     อายุงาน					      ผลประโยชน์
ตั้งแต่  5  ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 15 ปี
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

6  เดือน  ของเงินเดือน
10 เดือน  ของเงินเดือน
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ข้อสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ทใี่ ช้ในการค�ำนวณประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์
ของพนักงาน  มีดังนี้
สมมติฐานด้านการเงิน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
เงินงบประมาณเบิกแทนกัน
     รวม

2560
510.18
86.23
27.44
623.85

2559
502.93
81.55
45.73
630.21

เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน จ�ำนวน 86.23 ล้านบาท   เป็นรายได้เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ซึ่งทยอยรับรู้                       
เป็นรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 20 เรือ่ ง  การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล  จ�ำนวน 79.01 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกจ�ำนวน 7.22 ล้านบาท  คือรายได้เงินอุดหนุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายได้ทั้งจ�ำนวนในงวดที่ได้รับ
20. รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย
รายได้จากการรับบริจาค
ก�ำไรจากอัตรแลกเปลี่ยน
รายได้สาธารณูปโภค
รายได้ขายแบบก่อสร้าง
รายได้ค่าปรับ
รายได้เบ็ดเตล็ด / อื่น ๆ
     รวม

2560
13.27
2.99
0.04
0.03
0.31
16.64

2559
13.22
0.04
0.54
0.04
0.48
0.15
14.47

2560
64.25
31.98
3.49
3.00
6.42
5.39
5.18
119.71

2559
57.62
28.46
3.31
2.93
4.80
4.43
101.95

21. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาพนักงาน
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาลูกจ้าง
เงินบ�ำเหน็จและโบนัสพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
     รวม
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22. ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไปและอื่น ๆ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ค่าวัสดุ
ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ
โบนัสกรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่าอบรมสัมมนา
ค่าเบี้ยประกันภัย
อื่น ๆ
     รวม

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

2559
132.33
50.17
34.31
25.71
9.97
21.17
14.73
1.75
0.08
8.92
0.77
5.77
10.58
316.26

2560

2559

19.84
46.80
9.20
24.60
100.44

18.68
45.53
7.17
15.97
87.35

0.67
4.79
0.02
5.48
105.92

0.70
5.65
0.21
6.56
93.91

23. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ประกอบด้วย
ค่าเสื่อมราคา
อาคาร
ชิ้นงานวิทยาศาสตร์
ค่าตกแต่งภายใน
อุปกรณ์และยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพยนตร์
รวมค่าตัดจ�ำหน่าย
รวมทั้งสิ้น
24. สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
อพวช. ได้ยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า เอ็กเซลเลนท์ โปรเฟสชั่นแนล ซิสเต็มส์ และซิตี้นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่นส์
(ประเทศไทย) และ ArchiMeDes Architektur, Medien und Design ต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด�ำ  ที่ 1735/2551                  
ทุนทรัพย์ตามฟ้องจ�ำนวน 220.09 ล้านบาท
ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ร่วมกันหรือแทนกันช�ำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับการจ้างผู้อื่น
ท�ำงานตามสัญญาพิพาททีค่ า้ งอยูใ่ ห้แล้วเสร็จจ�ำนวน 32.14 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจ�ำนวน
ดังกล่าว นับถัดจากวันทีฟ่ อ้ งเป็นต้นไปจนกว่าจะส�ำเร็จให้แก่ผฟู้ องคดี โดยให้ชำ� ระให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ
แต่บริษัท ซิตี้นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้อุทธรณ์คำ� พิพากษาต่อศาลปกครอง
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สูงสุด และศาลปกครองสูงสุดได้นงั่ พิจารณาคดีครัง้ แรกในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ผลตุลาการผูแ้ ถลงคดีขอให้ศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายืนตามค�ำพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นให้ผถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สามต้องร่วมกันหรือแทนกันช�ำระค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ส�ำหรับ
การจ้างผู้อื่นท�ำงานตามสัญญาที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จจ�ำนวน 32.14 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ศาลปกครองได้อ่านค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้คู่กรณีฟัง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
ได้รับมอบหมายโดยชอบแล้วไม่มาฟังค�ำพิพากษาดังกล่าว สรุปผลค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง
สามร่วมกันหรือแทนกันช�ำระค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ส�ำหรับการจ้างผูอ้ นื่ ท�ำงานตามสัญญาพิพาททีค่ า้ งอยูใ่ ห้แล้วเสร็จ จ�ำนวน 32.14
ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นจ�ำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จให้
แก่ผฟู้ อ้ งคดี โดยให้ชำ� ระให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ และให้คนื ค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการ
ชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี
อพวช. ได้มีหนังสือขออนุมัติด�ำเนินการขอออกหมายบังคับคดีต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้
ศาลมีค�ำสั่งออกหมายบังคับคดี บังคับยึดทรัพย์ของผู้ถูกฟ้องมาช�ำระหนี้ให้แก่ อพวช. ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง พ.ศ. 2542 หลังจากศาลอ่านค�ำพิพากษา บริษัท ซิตี้นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตั๊คชั่น
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เจรจาขอผ่อนช�ำระหนี้กับ อพวช. ซึ่งอพวช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำ� นักงานอัยการสูงสุดบังคับช�ำระ
หนี้เอากับลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาทั้งสามราย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งให้ อพวช. ทราบว่า
ไม่รับด�ำเนินการบังคับคดีกับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ โปรเฟสชั่นแนล ซิสเต็มส์ จ�ำกัด เนื่องจากบริษัทล้มละลาย และส�ำนักอัยการ
สูงสุดได้แจ้งผลการสืบทรัพย์ของ บริษัท ซิตี้นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด ครั้งหลังสุดวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 โดยรวมแล้ว บริษัท มีทรัพย์สินเป็นเงินฝากในบัญชีรวมประมาณ 2 ล้านบาทเศษ และบริษัทไม่มีทรัพย์สินอื่น
ที่จะบังคับยึดทรัพย์ได้อีก
บริษัท ซิตี้นีอน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่นส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ขอเข้าเจรจาผ่อนช�ำระหนี้ทั้งหมด และ อพวช.
ได้หารือหการผ่อนช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษากับกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยกรมบัญชีกลางตอบกลับเมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2559 ว่า อพวช. มีอ�ำนาจกระท�ำการต่างๆ ภายในวัตถุประสงค์แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทัง้ นี้ อพวช. จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาเงือ่ นไขต่างๆ ในการช�ำระหนีข้ องบริษทั เพือ่ ให้ อพวช.
ได้รับช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษาได้ทั้งหมดต่อไป

