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รายงานผลการดำเนินการประจำป� 2563 ของสำนกังานที่ปรึกษา 

ด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ   

กรุงวอชิงตัน ฉบับน้ี จัดทำขึ้นเพ่ือสรุปผลงานประจำป�ของสำนักงาน  

ที่ปรึกษาฯ ที่ได'ดำเนินการมาตลอดป�งบประมาณ 2563 ประกอบด'วย

ข'อมูลประวัติโดยสังเขปของสำนักงานที่ปรึกษาฯ จากอดีตเม่ือเร่ิม

ก.อตั้งในป� 2551 จนมาถึงป2จจุบันที่สำนักงานที่ปรึกษาฯ ได'ปรับเปล่ียน

จากสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มาสังกัดกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ตั้งแต.วันที่ 2 

พฤษภาคม 2562 ซึง่เป8นโอกาสให'สำนักงานที่ปรึกษาฯ ได'รับ

มอบหมายให'ดำเนินภารกิจด'านการอุดมศึกษา ควบคู.ไปกับภารกิจด'าน 

วิทยาศาสตร4 วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมีความเกี่ยวข'องกันอย.างใกล'ชิด  

อย.างไรก็ตาม เป8นที่ทราบกันดีว.า ในป� 2563 โลกได'เผชิญกับ

ป2ญหาการแพร.ระบาดของโควิด – 19 ทำให'กิจกรรมต.างๆ ต'องสะดุด

หยุดชะงักหลายรายการ การดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต.างๆ 

ในป�งบประมาณ 2563 จึงมีการปฏิบัติตามแผนงานได'สมบูรณ4ในเพียง

สองไตรมาสแรก หรือระหว.างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 

เท.านั้น หลังจากนั้น เมื่อสถานการณ4การแพร.ระบาดของเชื้อโควิด – 

19 ได'กระจายข'ามมายังสหรัฐอเมริกา และมีการแพร.ระบาดอย.าง

รวดเร็วและรุนแรง  กิจกรรมนอกสถานที่จำนวนมากในครึ ่งหลัง

ป�งบประมาณจึงได'หยุดชะงัก มีการยกเลิกหรือเล่ือนออกไป 

 

 



อย.างไรก็ตาม สำนักงานที่ปรึกษาฯ ได'พยายามทุกวิธีทางที่จะ

ปฏิบัติงานขับเคลื ่อนนโยบาย ของกระทรวง อว. ที ่มีกับสหรัฐฯ      

และประเทศในภูมิภาคให'เดินหน'าต.อไป โดยเฉพาะกิจกรรมที่ใช'      

ส่ือการประชุมทางไกล ซึ่งได'นำมาเสนอผลการดำเนินงานไว'ในรายงาน

ฉบับนี้แล'ว ส.วนกิจกรรมหลายอย.างซึ่งต'องอาศัยการประชุมอย.างเป8น

ทางการในระดับทวิภาคีก็ได'มีการเลื ่อนกำหนดการประชุมออกไป  

เป8นป�งบประมาณหน'า โดยเฉพาะการประชุม Thailand – US Joint 

Committee Meeting on Science and Technology ครั้งที่ 3 ที่มี

กำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร หากสถานการณ4การเดินทางระหว.าง

ไทย-สหรัฐฯ หรือประเทศในเขตอาณาสามารถกลับมาทำกิจกรรม

แลกเปลี่ยนกันได'ใหม. การผลักดันความร.วมมือกับประเทศพันธมิตร

สำคัญ ที่เกี่ยวข'องกับการจัดโครงการเยือนของผู'บริหารสถาบันด'าน 

วทน. และมหาวิทยาลัย การร.วมประชุมสัมมนาและการแลกเปลี่ยน

นักวิชาการและนักศึกษากับประเทศในลาตินอเมริการวมทั้งการเข'า

ร.วมออกบูธในงานการเทศกาลต.างๆ  และการจัดทำนิทรรศการด'าน

เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร 

สุดท'ายนี้ สำนักงานที่ปรึกษาด'านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สทิธ์ิ 

ขอให'คุ'มครองพวกเราให'สามารถผ.านพ'นวิกฤตการณ4การแพร.ระบาด

และอุปสรรคต.างๆ ไปด'วยกันและได'มีโอกาสร.วมทำกิจกรรมดีๆ 

ร.วมกันในป� 2564 ที่กำลังจะมาถึง  
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สาํนกังานที่ปรกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาํนกังานที่ปรกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาํนกังานที่ปรกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาํนกังานที่ปรกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    

ประจาํสถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุวอชงิตนัประจาํสถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุวอชงิตนัประจาํสถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุวอชงิตนัประจาํสถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุวอชงิตนั    
 

สำนักงานที่ปรึกษาด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ       

กรุงวอชิงตัน (ตัวย1อ ปว.(วต.)) เปjนหนึ่งในสามสำนักงานในต1างประเทศในสังกัดของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีเขตอาณาที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในกลุ1มลาตินอเมริกา รวม 35 ประเทศ  

 

 

 

 

 

สำนักงานท่ีปรึกษาด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 3 แห1งในต1างประเทศ ตั้งอยู1ใน 3 ทวีป 

ทวปียโุรปทวปียโุรปทวปียโุรปทวปียโุรป    ทวปีทวปีทวปีทวปีอเมรกิาเหนอืและใตอเมรกิาเหนอืและใตอเมรกิาเหนอืและใตอเมรกิาเหนอืและใต    สาธารณรฐัประชาชนจนีสาธารณรฐัประชาชนจนีสาธารณรฐัประชาชนจนีสาธารณรฐัประชาชนจนี    



 

 

2 

วิสัยทัศน วิสัยทัศน วิสัยทัศน วิสัยทัศน         

 มุ.งเน'นให'การสนับสนุนการสร'างความร.วมมือระหว.างไทยกับอเมริกาเหนือและอเมริกาใต' เพ่ือการพัฒนา

บุคลากรและศักยภาพทางการแข.งขันด'านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (อววน.) 

ของไทยให'ทัดเทียมสากล พร'อมท้ังแสดงบทบาทความเป8นผู'นำและหุ'นส.วนการพัฒนาด'าน อววน. ในเวทีโลก 

  

พนัธกจิพนัธกจิพนัธกจิพนัธกจิของของของของสาํนกังานทีป่รกึษาฯสาํนกังานทีป่รกึษาฯสาํนกังานทีป่รกึษาฯสาํนกังานทีป่รกึษาฯ                

• สร�างความร1วมมือด�านการอุดมศึกษาและ วทน. สำนักงานท่ีปรึกษาฯ มีพันธกิจในการสร'างความร.วมมือ

ด'านการอุดมศึกษาและ วทน. กับหน.วยงานของสหรัฐฯ แคนาดา และลาตินอเมริกา ท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว ไม.ว.าจะเป8นหน.วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงหน.วยงานท่ีมีความสนใจ

และเป_าหมายเดียวกัน สามารถสนับสนุนส.งเสริมการพัฒนาในด'านต.างๆ ให'แก.กัน ผ.านความร.วมมือใน

รูปแบบการวิจัยและพัฒนา การถ.ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนบุคลากร องค4ความรู' ข'อมูล และ     

การฝaกอบรมและศึกษาดูงาน 

 

• เปjนผู�แทนในการเข�าร1วมการหารือและประชุม ทำงานร.วมกับทีมประเทศไทยในเขตอาณาท่ีรับผิดชอบ 

หน.วยงานในต.างประเทศของส.วนราชการอ่ืน และร.วมเป8นคณะผู'แทนไทยในการประชุมระหว.างประเทศ 

เพ่ือให'ประเทศไทยสามารถมีบทบาทและมีส.วนร.วมในการเจรจา เวทีหารือ และกิจกรรมในต.างประเทศได'

อย.างต.อเนื่อง 

 

• จัดทำข�อเสนอแนะทางนโยบาย ติดตามข.าวสาร การศึกษา วิเคราะห4 ความเคลื่อนไหวด'านการพัฒนา

ด'านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 เทคโนโลยี และนวัตกรรม (อวทน.) รวมถึงกฎระเบียบต.างๆ ท่ีเก่ียวข'อง

ในประเทศในเขตอาณาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือจัดทำรายงานและข'อเสนอแนะทางนโยบายให'แก. อว. และ

หน.วยงานท่ีเก่ียวข'องเพ่ือใช'ประโยชน4ทางราชการต.อไป 

 

• ส่ือสารและประชาสัมพันธ� จัดทำข'อมูลและสื่อประชาสัมพันธ4ท้ังท่ีเก่ียวกับข'อมูลข.าวสารด'าน (อวทน.) 

รวมถึงกิจกรรมของสำนักงานและหน.วยงานพันธมิตร เพ่ือให'ความรู'และสร'างการรับรู'ให'แก.สาธารณะ 

สร'างภาพลักษณ4ท่ีดีให'แก.องค4กร และเชื่อมโยงระหว.างภาครัฐและเอกชน  
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ประวตัอิงคกรและประวตัอิงคกรและประวตัอิงคกรและประวตัอิงคกรและกาวกาวกาวกาวทีส่าํคญัในอดตีทีส่าํคญัในอดตีทีส่าํคญัในอดตีทีส่าํคญัในอดตี    

    

 

พ.ศ. 2532พ.ศ. 2532พ.ศ. 2532พ.ศ. 2532    

จัดต้ังสำนักงานท่ีปรึกษาฯ ในเดือน ตุลาคม 2532 โดยมีเขตอาณาท่ี
รับผิดชอบคือสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

  

 

พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 2533333333    

มีส.วนร.วมในการจัดต้ังสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา 
(Association of Thai Professionals in America and Canada – 
ATPAC)  

  

 

พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 2538383838    

ย'ายสำนักงานจากอาคารให'เช.าสำนักงาน Van Ness Center มาอยู.ร.วมกับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขท่ี 1024 Wisconsin Ave. N.W. 
Suite 104 Washington D.C. 

  

 

พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 2556565656    

ร.วมผลักดันและสนับสนุนให'เกิดการลงนามความร.วมมือด'านวิทยาศาสตร4
และวิชาการระหว.างรัฐบาลแห.งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห.ง
สหรัฐอเมริกา (STA) 

  

 

พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 2557575757    

กระทรวงวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี ประกาศปรับเปลี่ยนให'สำนักงาน       
ท่ีปรึกษาฯ มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศในทวีปอเมริกาท้ังหมด 
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พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 2559595959    

ร.วมจัดการประชุมคณะกรรมการร.วมด'านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีไทย – 
สหรัฐฯ (Thai-U.S. Joint Committee Meeting on Science and 
Technology – JCM) ครั้งท่ี 1 ท่ีกรุงเทพมหานคร 

  

 

พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 2561616161    
• ร.วมจัดการประชุมคณะกรรมการร.วมด'านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี

ไทย-สหรัฐฯ (JCM) ครั้งท่ี 2 และพิธีลงนามตราสารต.ออายุ STA ท่ี   
กรุงวอชิงตัน 

• จัดประชุมใหญ.ร.วมระหว.างนักวิชาชีพไทยและประธานนักเรียนไทย   
ครั้งท่ี 1 ท่ีกรุงวอชิงตัน 

  

 

พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 2562626262    

• ปรับโครงสร'างเป8นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.)  

• จัดประชุมใหญ.ร.วมระหว.างนักวิชาชีพไทยและประธานนักเรียนไทย   
ครั้งท่ี 2 ท่ีเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน 

  
 พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 25พ.ศ. 2563636363    

สนับสนุนการจัดต้ังสมาคมกลางนักเรียนไทยในอเมริกา (Association of 
Thai Students in the United States of America – ATSA) ได'สำเร็จ 
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รูปแบบการบรหิารองคกรรูปแบบการบรหิารองคกรรูปแบบการบรหิารองคกรรูปแบบการบรหิารองคกร 

 

หัวหน'าสำนักงาน ตำแหน.ง “อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝpายวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี)” โดยมีรายนาม      

ผู'ดำรงตำแหน.งในอดีตและป2จจุบัน ดังนี้ 

พ.ศ. 2532 – 2536 ดร.ศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ 

พ.ศ. 2536 – 2540 นายอภิชัย ชวเจริญพันธ 

พ.ศ. 2540 – 2552  นายสนธิ วรรณแสง 

พ.ศ. 2552 – 2556 นายอลงกรณ เหลางาม 

พ.ศ. 2557 – 2560  นายกฤษฎา ธาราสุข 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ดร.เศรษฐพันธ กระจางวงษ 

 

เจ'าหน'าท่ีของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ ในป2จจุบัน 

• ดร.เศรษฐพันธ กระจางวงษ อัครราชทูตที่ปรึกษา (อํานวยการตน)  

• นายอิศรา ปทุมานนท ผูชวยฝายบริหาร (พนักงานประสานงานทั่วไป)  

• นางสาวบุณยเกียรติ รักษาแพง ที่ปรึกษาการบริหารจัดการฐานขอมูลและสารสนเทศ  

  (เจาหนาที่จางเหมาฯ) 

• นางสาวดวงกมล เพิ่มพูลทวีทรัพย ที่ปรึกษาโครงการสืบคนขอมูล วทน. (เจาหนาที่จางเหมาฯ)  
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1.1.1.1.    กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมความรวมมอืระหวางหนวยงานความรวมมอืระหวางหนวยงานความรวมมอืระหวางหนวยงานความรวมมอืระหวางหนวยงาน    

1.11.11.11.1  การจดัตัง้การจดัตัง้การจดัตัง้การจดัตัง้สมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัสหรฐัสหรฐัสหรฐัอเมรกิาอเมรกิาอเมรกิาอเมรกิา    

    

 
      สํานักนายกรัฐมนตรี  

      สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

       สํานักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) 

        สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โครงการความรวมมอืระหวางหนวยงานโครงการความรวมมอืระหวางหนวยงานโครงการความรวมมอืระหวางหนวยงานโครงการความรวมมอืระหวางหนวยงาน    
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สหรัฐอเมริกา เป8นหนึ่งในประเทศที่เยาวชนไทยนิยมเดินทางมารับการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะใน

ระดับอุดมศึกษา ทำให'ในแต.ละป�มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ อยู.จำนวนมาก สำนักงานที่ปรึกษาด'าน

วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได'ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียน

และนักศึกษาไทยในต.างประเทศ ซึ่งถือเป8นกำลังพลที่สำคัญในการพัฒนาด'านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัย 

และนวัตกรรมของไทย เนื่องจากพวกเขาสามารถนำเอาองค4ความรู'และประสบการณ4ที่ได'รับจากการศึกษาและใช'

ชีวิตในต.างประเทศไปประยุกต4ใช'เพื่อพัฒนาประเทศได'ในหลายรูปแบบ สำนักงานที่ปรึกษาฯ จึงได'ริเริ่มกิจกรรม

ต.างๆ เพ่ือสร'างเครือข.ายและสนับสนุนให'เกิดการถ.ายทอดความรู'และประสบการณ4ระหว.างนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ 

และช.วยให'พวกเขาสามารถดึงเอาศักยภาพมาใช'ได'อย.างเต็มท่ี  

ในการดำเนินการที่ผ.านมา สำนักงานที่ปรึกษาฯ วท. มีหน'าที่สนับสนุนการจัดประชุมสมาคมนักวิชาชีพ

ไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada - ATPAC) จนกระท่ัง

ในป� 2561 สำนักงานได'ปรับเปลี่ยนแนวการประชุมจากการประชุมเฉพาะกลุ.มนักวิชาชีพมาเป8นการประชุม          

นักวิชาชีพและนักเรียนไทยพร'อมกัน โดยการประชุมครั้งแรกเป8นการประชุมร.วมของสมาชิก ATPAC และนักเรียน

ทุนโครงการพัฒนาและส.งเสริมผู'มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี (พสวท.) ระหว.างวันท่ี 26 - 

27 มกราคม 2561 ที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา โดยมีรองนายกรัฐมนตรี   พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เดินทาง

มาให'เกียรติเป8นประธาน พร'อมด'วยผู'บริหารระดับสูงจากหลายหน.วยงาน อาทิ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม (ปลัด วท.) 

ดร.สุพัฒน4 จำปาทอง (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ศ. นพ. ศิร ิฤกษ4 ทรงศิว ิไล (เลขาธิการ 

คณะกรรมการวิจัยแห.งชาติ) นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ผู'อำนวยการสถาบันส.งเสริมการสอนวิทยาศาสตร4และ

เทคโนโลยี) เป8นต'น โดยผลการประชุมตอนนั้น ได'เปtดกระบวนการท่ีผู'ใหญ.ของส.วนราชการต.างๆ ได'มีโอกาสรับฟ2ง

การนำเสนอผลงานของนักเรียนทุน พร'อมกับความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับโอกาสและในการกลับไปทำงานท่ี

ประเทศไทย 
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ต.อมาในป�เดียวกัน สำนักงานที ่ปรึกษาฯ ได'จัดการประชุมเฉพาะประธานนักเรียนไทยในสหรัฐฯ          

ขึ ้นเป8นครั้งแรก ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ระหว.างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 โดยได'เชิญ     

ท.านอุปทูต นางสาวบุศรา กาญจนาลัย ในฐานะประธาน และหัวหน'าสำนักงานทีมประเทศไทย เข'าร.วมเพ่ือพูดคุย

กับผู'นำนักเรียนท่ีมาจากแหล.งทุนท่ีหลากหลาย พร'อมด'วย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา และ รศ.ดร.วีระ จันทร4คง ประธาน

และรองประธานสมาคม ATPAC มาเป8นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ4 ในการประชุมครั้งนี้ ได'มีประธานและ

กรรมการจากสมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต.างๆ ที ่มีช ื ่อเสียงในสหรัฐฯ จำนวน 32 มหาวิทยาลัย  

มาเข'าร.วม ซ่ึงระหว.างการประชุม นักศึกษาไทยท่ีมาเข'าร.วมได'มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นต.างๆ ท่ี

เกี่ยวข'องกับนักศึกษาไทยในต.างประเทศ ประเด็นหารือสำคัญหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การเสนอให'มีการจัดตั้งสมาคม

กลางนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และแคนาดาเพื่อเป8นศูนย4รวมการประสานงานและการดำเนินกิจกรรม เพราะแม'ว.า 

จะมีสมาคมศิษย4เก.า หรือชมรมนักเรียนไทยอยู .ในมหาวิทยาลัยต.างๆ แต.ก็ยังมีข'อจำกัดหลายประการใน          

การดำเนินการ โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนป2จจุบัน เช.น ในบางป�จำนวนนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยนั้นๆ มีน'อยลง  

ทำให'ไม.สามารดำเนินกิจกรรมของสมาคมได'อย.างต.อเนื ่อง เครือข.ายนักศึกษาจำกัดอยู.ในมหาวิทยาลัยขาด       

การเชื่อมโยงในวงกว'าง เป8นต'น แนวความคิดในการจัดต้ังสมาคมกลางนักเรียนไทยจึงได'ริเริ่มข้ึนอย.างแท'จริง 

 
 

ต.อมา สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'จัดการประชุมใหญ.รวมนักวิชาชีพและนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา 

เข'าด'วยกัน ระหว.างวันที่ 6 – 7 กันยายน  2562 ณ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ซึ่งเป8นการประชุมที่มีทั้งผู'แทน

นักเรียนจากมหาวิทยาลัยต.างๆ และนักวิชาชีพไทยจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) 

ภาคเอกชน รวมถึง ผ ู 'บร ิหารและผู 'แทนจากหน.วยงานไทยที ่ เก ี ่ยวข'องมาเข 'าร .วมกว.า 120 คน โดยมี                  
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ดร.สุวิทย4 เมษินทรีย4 รัฐมนตรีว.าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัย และนวัตกรรม (อว.) คนแรก 

เดินทางมาเป8นประธานการประชุม และร.วมสนทนาหารือกับนักเรียนไทยอย.างเป8นกันเอง แนวความคิดใน       

การจัดตั้งสมาคมกลางนักเรียนไทย มีการต.อยอดและขยายผล โดยในงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม  

การวางแผนดำเนินการที่เกี่ยวข'อง และการประกาศผลประกวดออกแบบฐานข'อมูลและ Platform การสื่อสาร

ระหว.างนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ซึ่งผู 'ได'รับชัยชนะ คือ ทีมจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon (ประกอบด'วย  

นายชคระ โอวรางค4 นายศุภวัฒน4 วิทูรปกรณ4 นางสาวนัจนันท มงคลศุภวาร นายพีรัฐ วิชิวานิเวศน4 นางสาวจิรัชญา 

ลิ ้มประยูร นายพีรธัช อยู .ว ิทยา และนางสาวณัฐนรี ต.างวิว ัฒน4) ที ่กลายเป8นคณะทำงานแกนกลางไปสู.               

การตั้งสมาคมกลางอย.างเป8นทางการ ซึ่งในวันนั้น ที่ประชุมเห็นชอบและแสดงจุดยืนพร'อมให'การสนับสนุน       

การจัดต้ังสมาคมกลางฯ ให'เกิดข้ึนอย.างเป8นรูปธรรม  

  
 

ด'วยการสนับสนุนจากท.านรัฐมนตรี อว. (ดร. สุวิทย4 เมษินทรีย4) และกระทรวงการต.างประเทศ ผู'แทน

คณะนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ จำนวน 12 คน จึงได'มีโอกาสได'เข'าพบท.านนายกรัฐมนตรี และยื่นจดหมายเปtดผนึก 

(White Paper) ให'แก.ท.านนายกรัฐมนตรี ว.าด'วยความมุ.งมั่นตั้งใจของพวกเขาที่จะร.วมการจัดตั้งสมาคมกลาง

นักเรียนไทยในอเมริกาและแคนาดา (Thai Students Association in America and Canada –ATSAC) เพ่ือ

สร'างโอกาสให'นักศึกษาไทยจากหลากหลายสาขาวิชาไม.ว.าจะเป8นนักเรียนที่ได'รับทุนจากรัฐบาลไทยหรือนักเรียน

ทุนเอกชนมีโอกาสในการนำเอาความรู 'และประสบการณ4ที ่ได'จากต.างประเทศไปช.วยพัฒนาประเทศไทย            

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและไม.จำเป8นว.าพวกเขาต'องกลับไปทำงานในประเทศไทยเท.านั้น 

 การได'มีโอกาสเข'าพบคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในครั้งนั้น นำความป�ติยินดีให'กับทีมคณะทำงานอย.าง

มาก โดยเฉพาะการที่ท.านนายกรัฐมนตรีได'รับฟ2งและให'ความสนใจ และพร'อมที่จะสนับสนุนการจัดตั้งสมาคม

กลางดังกล.าว ซ่ึงในขณะนั้น ท.านนายกรัฐมนตรีได'รับทราบว.า จะมีการจัดต้ังสมาคมท่ีร.วมนักเรียนสองประเทศ คือ

สหรัฐฯ และแคนาดา เช.นเดียวกับสมาคม ATPAC  
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อย.างไรก็ตาม จากความเห็นของหลายๆ ฝpายที่เกี่ยวข'อง เนื่องจากสหรัฐฯ มีขนาดใหญ.มากและจำนวน

นักเรียนก็มีมาก กระจายอยู.ในหลายรัฐทั่วประเทศ การดำเนินการเพียงลำพังในสหรัฐฯ ก็เป8นเรื่องที่ใหญ. และมี

การกระจายทางพื้นที่สูงอยู.แล'ว จึงเห็นควรแยกให'ทีมนักเรียนแคนาดาแยกจัดตั้งสมาคมของตนเอง และไม.

จำเป8นต'องยึดรูปแบบการจัดตั้งตามสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา – ATPAC รวมทั้ง หลังจาก   

การประชุมใหญ.ท่ีเมืองซีแอตเทิล กลุ.มนักศึกษาจากแคนาดาที่ได'ไปร.วม ก็ไม.ค.อยได'มีโอกาสเข'าร.วมทำงาน 

เนื่องจากข'อจำกัดในหลายๆ ด'าน   ในท่ีสุด “C” ข'างหลัง  ก็ได'หายไปจากข'อเสนอของสมาคม  เหลือเพียง ATSA 

- Association of Thai Students in the United States of America หร ื อสมาคมกลางน ัก เร ี ยนไทยใน

สหรัฐอเมริกา 

เมื่อบริบทแวดล'อมใหม.เป8นเช.นนี้ ในป� 2563 สำนักงานที่ปรึกษาด'านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี กับ

สำนักงานผู'ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ประจำกรุงวอชิงตัน ได'ผนึกกำลังเดินทางไปเยี่ยมเยือน

นักศึกษาไทยซึ่งกำลังศึกษาอยู.ในมหาวิทยาลัยท่ีมีตัวหลักของทีมก.อตั้ง เริ่มจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon 

รัฐเพนซิลเวเนีย เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2562  ได'ไปหารือกับคณะทำงานหลักของทีมงานเตรียมการจัดต้ังสมาคมกลางฯ 

โดยใช'มหาวิทยาลัยนี้เป8นจุดเริ่มต'นสร'างฐานขึ้น เนื่องจากทีมงานผู'ชนะการประกวดการพัฒนาระบบฐานข'อมูลท่ี

ได'ร ับรางวัลมาจากมหาวิทยาลัยดังกล.าว และถือได'ว .าเป8นจุดรวมพลังก.อตั ้งหลักของสมาคมกลางฯ ใน              

การเยี่ยมเยือนดังกล.าว สำนักงานทั้งสองได'ร.วมประชุมกับประธานสมาคมนักเรียนไทยประจำมหาวิทยาลัยและ

ผู'แทนคณะทำงานการก.อตั้งสมาคมกลางฯ พร'อมทั้งหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานต.างๆ เช.น การจดทะเบียน    

สมาคมกลางฯ ให'เป8น Non-profit organization (NPO) ที่มีสถานะทางกฎหมายในสหรัฐฯ และการร.างเอกสาร 

Bylaws (กฎระเบียบข'อบังคับสำหรับผู 'บริหารและสมาชิกขององค4กร/หน.วยงาน/สมาคม) เพื่อใช'ในการจด

ทะเบียนสมาคมกลางฯ รวมถึงรับฟ2งประสบการณ4และข'อเสนอแนะอ่ืนๆ จากนักศึกษาไทย  
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ต.อมาเม่ือเดือนมกราคม 2563 ทีมงานสำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'มุ.งหน'าข้ึนไปยังนครบอสตัน เพ่ือหารือกับ

กลุ.มคณะทำงานหลักอีกกลุ.มท่ีมีบทบาทสำคัญ พร'อมท้ังได'มีการแลกเปลี่ยนว.า นครบอสตันจะเป8นท่ีหมายการจัด

ประชุมใหญ.ประจำป�ในป� 2563 ซ่ึงการประชุมอาจมีข้ึนท่ีวัดนวมินทราชูทิศ วัดไทยนอกราชอาณาจักรท่ีใหญ.ท่ีสุด  

ในโลกแทนการจัดการประชุมท่ีโรงแรม 

ทีมงานนักเรียนไทยในรัฐแมสซาชูเซตส4ที่เป8นกลุ.มผู'จัดตั้งอันทรงพลัง ได'ร.วมกันหารือจนกรอบความคิด

รวบยอดในการจัดต้ังได'ตกผลึก สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'สนับสนุนให'คณะทำงานส.งผู'แทนมาเยี่ยมคารวะและหารือ

กับ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อรายงานความคืบหน'า และความต'องการที่จะให'ทีม

ประเทศไทยในสหรัฐฯ ช.วยเหลือในด'านใด โดยคณะทำงานก็ได'มอบหมายให'นายสุชาครีย4 ชื่อลือชา จาก Lehigh 

University รัฐเพนซิลเวเนีย และนางสาววริษฐา พนาสวัสดิ์วงศ4 จาก Colorado State University รัฐโคโลราโด 

เป8นผู'แทนมาพบทีมประเทศไทย เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ4 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงวอชิงตัน ซ่ึงท.าน

เอกอัครราชทูตฯ ได'สนทนากับตัวแทนทั้งสองอย.างเป8นกันเอง พร'อมรับฟ2ง และให'ข'อเสนอแนะแนวทางท่ี

เหมาะสมอย.างเต็มท่ี  

นางสาววริษฐาฯ และทีมรัฐโคโลราโด เป8นผู'เก็บรักษาโล.ตราเจ'าภาพ ก็มีความพร'อมในการเป8นเจ'าภาพ

การจัดประชุมใหญ.ประจำป� 2563 ที่นครเดนเวอร4 เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2563 ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษาฯ ได'

ดำเนินการจัดหาสถานที่ประชุมไว' และคาดว.านครเดนเวอร4ซึ ่งอยู.กลางประเทศ จะเป8นที ่ถือกำเนิดเปtดตัว     

สมาคมกลางฯ อย.างเป8นทางการ ท่ีพร'อมจะดึงดูดเครือข.ายนักเรียนไทยในสหรัฐฯ จากทุกมุมมาทำอะไรดีๆ ให'กับ

ชาติบ'านเมืองและสังคมโลก อย.างไรก็ตาม หลังจากการแพร.ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ ตั้งแต.ปลายเดือน

มีนาคม 2563 แผนงานต.างๆ จึงได'รับผลกระทบและชะงักงันมาตลอดสองไตรมาสหลังของป�งบประมาณ 2563  

หลายกิจกรรมต'องหยุดลง เด็กหลายคนต'องเดินทางกลับมาตุภูมิ เนื่องจากมหาวิทยาลัยปtดและหันมาสอนผ.าน

ระบบทางไกล 
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ด'วยความมุ.งมั่นของเหล.าน'องแกนนำ พร'อมด'วยการสนับสนุนจากสำนักงานที่ปรึกษาฯ สำนักงานผู'ดูแล

นักเรียนและทีมประเทศไทย พวกเราได'หันมาทำงานใกล'ชิดกันมากขึ้นผ.านหน'าจอ การประชุมเครือข.ายทางไกล

กลายเป8นกลไกสำคัญที่ทำให'เราสามารถดำเนินการและสร'างพัฒนาการที่ต.อเนื่องได' รวมทั้ง เมื่อหลายคนต'อง

เดินทางกลับไปอยู.ประเทศไทยชั่วคราว พวกเราก็ยังคงพบปะประสานงานกันตลอดมา และกลายเป8นเครือข.ายท่ี

สำคัญ เพราะบางคนที่ศึกษาจบพอดี ก็ต'องกลับเข'าสู.การทำงานในองค4กรต.างๆ และเป8นเครือข.าย ที่จะทำให'

เป_าหมายจัดต้ังสมาคมกลางฯ สามารถสำเร็จลุล.วงไปในภายในป� 2563 

การประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทย การประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทย การประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทย การประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทย  

 ในโอกาสที่คณะทำงานหลายคนต'องไปอยู.เมืองไทยแล'ว เมื่อ ดร.เศรษฐพันธ4 กระจ.างวงษ4 อัครราชทูต      
ที่ปรึกษาฝpายวิทยาศาสตร4ฯ ได'มีโอกาสเดินทางกลับไปไทย ได'นำผู'แทนสมาคมกลางฯ นายชคระ โอวรางค4  ผู'นำ
ในการชนะการประกวดการพัฒนาระบบฐานข'อมูล และ ดร. ชณัท อ'นบางเขน นักเรียนทุน พสวท. ที่สำเร็จ
การศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย4สังเคราะห4และเคมีชีวภาพ จาก University of Pennsylvania และ
นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Harvard และกลับไปสอนที่คณะวิทยาศาสตร4 จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย   
ไปประชุมหารือกับหน.วยงานต.างๆ ในไทยเพื่อรายงานพัฒนาการความคืบหน'าและหารือเกี่ยวกับการขอรับ          
การสนับสนุนด'านต.างๆ เพื่อการจัดต้ังและดำเนินงานของสมาคมกลางฯ โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได'มี
โอกาสเข'าพบคารวะ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝpายบริหาร ที่ทำเนียบรัฐบาล 
ท้ังนี้ รองเลขาธิการฯ ได'รับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให'กำกับดูแลพัฒนาการการจัดต้ังสมาคมกลางฯ 
โดยมี ดร.ส ุรพงษ4 มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี ่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. และเจ'าหน'าที ่ท ี ่ เก ี ่ยวข'องของ                
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข'าร.วมในการประชุมด'วย ซึ่งรองเลขาธิการฯ ได'รับทราบพัฒนาการ พร'อมท้ัง    
นำเรียนรายงานท.านนายกรัฐมนตรีให'ทราบพัฒนาการดังกล.าว 

 
ภาพการเข'าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝีpายบริหาร 
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ต.อมา เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ดร. ชณัทฯ และนายชคระฯ ผู'แทนสมาคมกลางฯ ได'เข'าเยี่ยมคารวะ 

นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. โดยมีการหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนของ ก.พ. และสำนักงานผู'ดูแล

นักเรียนฯ  เพื่อรายงานความคืบหน'า โดยในที่สุด สมาคมกลางฯ ได'รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.พ. ให'ใช'ที่อยู.ของ

สำนักงานดูแลนักเรียนฯ เป8นที่อยู.ในการติดต.อ     พร'อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจดทะเบียนสมาคม 

หลังจากที่สำนักงานที่ปรึกษาฯ ได'ร.วมกับกลุ.มคณะทำงานศึกษาแนวทางในการจัดตั้งสมาคม ซึ่งเป8นองค4กร        

ไม.แสวงหาผลกำไร และยกร.างกฎขององค4กร (Bylaws)  

 

 
ภาพการเข'าเยี่ยมรองเลขาธิการ คณะกรรมการข'าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

ต.อมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่สหรัฐฯ ผู'แทนสมาคมกลางฯ 6 สถาบัน ได'ประชุม Zoom หารือ

ร.วมกับสำนักงานที่ปรึกษาฯ และนางสาวกษิรัตน4 สุรวิชัย อัครราชทูต (ฝpายการศึกษา) สำนักงานผู'ดูแลนักเรยีนฯ 

เพ่ือหารือเก่ียวกับความคืบหน'าในการดำเนินกิจกรรมท่ีผ.านมา รวมท้ัง ร.วมวางแผนกิจกรรมในอนาคตของสมาคม

กลางฯ โดยเฉพาะในเรื่องการจดทะเบียนสมาคมกลางฯ ให'เป8นองค4กรที่ไม.แสวงผลกำไร    มีสถานะทางกฎหมาย

ในสหรัฐฯ จำเป8นต'องมีเอกสารสำคัญ เช.น เอกสารจดทะเบียนสมาคมเพื่อยื่นแก.รัฐและหน.วยงานของสหรัฐฯ ท่ี

เก่ียวข'อง ร.างธรรมนูญ (Bylaws) ชื่ออย.างเป8นทางการของสมาคม ตราสัญลักษณ4ของสมาคม ฯลฯ ซ่ึงสำนักงานท่ี

ปรึกษาฯ ได'ลงแรงร.วมให'คำปรึกษาในการยกร.าง โดยมีสำนักงานผู'ดูแลนักเรียนฯ  เป8นผู'ลงขันจ.ายค.าจดทะเบยีน 

และอนุเคราะห4ฐานที่มั่น จัดตั้งห'องทำงานของสมาคมกลางฯ โดยคาดว.ายังมีหน.วยงาน องค4กร และบุคคล อีก

หลายภาคส.วน โดยเฉพาะท่ีบริหารโดยศิษย4เก.าสหรัฐฯ ท่ีพร'อมให'การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกลางฯ 
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การประชุมหารือระหว.าง สำนักงานท่ีปรึกษาฯ  สนร. และ ผู'แทนสมาคมกลางฯ 

 

วนันี ้ทีร่อคอวนันี ้ทีร่อคอวนันี ้ทีร่อคอวนันี ้ทีร่อคอย... การจดัตัง้สมาคมกลางฯ อยางเปนทางการย... การจดัตัง้สมาคมกลางฯ อยางเปนทางการย... การจดัตัง้สมาคมกลางฯ อยางเปนทางการย... การจดัตัง้สมาคมกลางฯ อยางเปนทางการ    

    
ความพยายามทั ้งหมดได'เกิดผลรูปธรรมเมื ่อเมื ่อวันที ่ 25 กันยายน 2563 โดยในวันดังกล.าวได'มี           

การประชุมระหว.างตัวแทนสมาคม กับหน.วยงานที่เกี่ยวข'องของรัฐบาลไทย ณ อาคารสำนักงานผู'ดูแลนักเรียน       

ในกรุงวอชิงตัน โดยผู'แทนสมาคมกลาง 6 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย ได'เข'าสรุปการดำเนินงานความคืบหน'าใน  

การจัดตั ้งสมาคมฯ พร'อมทั ้งได'มีการหารือกับอัครราชทูต (ฝpายการศึกษา)   อัครราชทูตที ่ปรึกษา (ฝpาย

วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี) และนางสาวจุลีพจน4 อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูตที ่ปรึกษาของสถาน

เอกอัครราชทูตฯ โดยแนวทางสนับสนุนท่ี กต. อว. และ สนร. จะมีให'กับสมาคมกลางฯ ดังนี้ 

 

• ก.พ. โดยมี สนร. สนับสนุนการเป8นที่ตั้งของสมาคมกลางฯ พร'อมทั้งมีห'องประชุม และมุมหนังสือ 

สำหรับให'ผู'แทนสมาคมกลางฯ ได'ใช'ประโยชน4 ให'คำปรึกษา และงบจัดกิจกรรมขนาดย.อม ท้ังนี้ สนร. 

ยินดีให'คำปรึกษาที่จะขยายวงกว'างไม.จำกัดเพียงเฉพาะนักเรียนทุนรัฐบาล ที่มีการประสานผ.าน

สมาคมกลางฯ ซ่ึงถือว.ามีท่ีทำการ ณ อาคารสำนักงานผู'ดูแลนักเรียนฯ  
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• อว. โดยสำนักงานที่ปรึกษาฯ จะสนับสนุนการประชุมวิชาการประจำป�ให'แก.สมาคมกลางฯ และมี  

การจัดการประชุมย.อย ในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝpายวิทยาศาสตร4ฯ 

ได'บริจาคหนังสือและนิตยสาร TIME (2018 – 2020) จัดวางไว'ยังมุมหนังสือของสมาคมกลางฯ        

ด'วยแล'ว โดยนายวิชัย มะลิกุล นักวาดภาพแมลง Friend of Thai Science 2018 ยังได'มอบหนังสือ

ภาพแมลงท่ีจัดทำในนามของ Smithsonian ให'กับมุมหนังสืออีกด'วย  

• กต. สอท. /สกญ.  จะสนับสนุนงบประมาณบางส.วน (อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมผ.าน งปม. หมวด

ส.งเสริมกิจกรรมคนไทย ในการจัดกิจกรรมย.อยต.างๆ เช.น ด'านวัฒนธรรมและกีฬา)  
 

 

พิธีเปtดสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา  มีขึ้นอย.างเป8นทางการในวันศุกร4ที่ 25 กันยายน 2563 

ท่ีอาคารทำการของสำนักงานผู'ดูแลนักเรียนฯ ณ กรุงวอชิงตัน โดยท.านเอกอัครราชทูตฯ ให'เกียรติมาเป8นประธาน

กล.าวให'โอวาทและพรแก.คณะผู'แทนสมาคมกลางฯ ตามด'วยการเปtดเทปบันทึกภาพเคลื่อนไหว (video clip)      

คำอวยพรและโอวาทจากนายดิสทัต โหตระกิตย4 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หม.อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ 

ก.พ. นางนิชา ห ิร ัญบูรณะ ธ ุวธรรม รองเลขาธ ิการนายกร ัฐมนตร ีฝ pายบร ิหาร และ ดร.ช ุต ิมา หาญเผชิญ                      

รองเลขาธิการ ก.พ. พร'อมด'วยหัวหน'าสำนักงานทีมประเทศไทยเข'าร.วมเป8นสักขีพยาน  

 

       

 

ตราสัญลกัษณสมาคมกลาง 

นักเรียนไทยในสหรัฐฯ (ATSA) 
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ในพิธีเปtดสมาคมกลางฯ นายอนุพงศ4 ต้ังพีรชัยกุล ผู'แทนจากสมาคมกลางฯ ได'กล.าวรายงานความคืบหน'า

ในการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกลางฯ ให'เป8นสมาคมที่ไม.แสวงผลกำไรในสหรัฐฯ โดยสมาคมจะถูกจัดตั้งภายใต'

กฎหมายของกรุงวอชิงตัน และจะมีผลบังคับใช'ทางกฎหมายของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งสถานะทาง

กฎหมายของสมาคมกลางฯ จะช.วยให'สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะองค4กรที่ได'รับการยอมรับทางกฎหมายได'

อย.างเต็มที่ โดยนายอนุพงศ4ฯ ได'กล.าวถึงแผนงานการดำเนินการของสมาคมกลางฯ ตามนัยหนังสือกราบเรียน 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
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หนงัสอืกราบเรยีหนงัสอืกราบเรยีหนงัสอืกราบเรยีหนงัสอืกราบเรยีนนนน    ฯพณฯ ฯพณฯ ฯพณฯ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิานายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิานายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิานายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิา 
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     หนงัสอืกราบเรยีหนงัสอืกราบเรยีหนงัสอืกราบเรยีหนงัสอืกราบเรยีนนนน    ฯพณฯ ฯพณฯ ฯพณฯ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิานายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิานายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิานายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิา    (ตอ)(ตอ)(ตอ)(ตอ)    
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หนงัสอืกราบเรยีหนงัสอืกราบเรยีหนงัสอืกราบเรยีหนงัสอืกราบเรยีนนนน    ฯพณฯ ฯพณฯ ฯพณฯ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิานายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิานายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิานายกรฐัมนตรโีดยสมาคมกลางนกัเรยีนไทยในสหรฐัอเมรกิา    (ตอ)(ตอ)(ตอ)(ตอ)    
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1 .2 1.2 1.2 1.2 การประชุมประจําปนักวิชาชีพและนักเรียนไทยในการประชุมประจําปนักวิชาชีพและนักเรียนไทยในการประชุมประจําปนักวิชาชีพและนักเรียนไทยในการประชุมประจําปนักวิชาชีพและนักเรียนไทยใน    
                                        สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา    ป 2563 (ผานระบบ ป 2563 (ผานระบบ ป 2563 (ผานระบบ ป 2563 (ผานระบบ Webinar)Webinar)Webinar)Webinar)  

 

 

ในทุกป สํานักงานที่ปรึกษาฯ ในทุกป สํานักงานที่ปรึกษาฯ ในทุกป สํานักงานที่ปรึกษาฯ ในทุกป สํานักงานที่ปรึกษาฯ มีมมีีมี

การจัดการประชุมเชิงวิชาการประจําปการจัดการประชุมเชิงวิชาการประจําปการจัดการประชุมเชิงวิชาการประจําปการจัดการประชุมเชิงวิชาการประจําป

สําหรับนักวิชาชีพและนักศึกษาไทยในสําหรับนักวิชาชีพและนักศึกษาไทยในสําหรับนักวิชาชีพและนักศึกษาไทยในสําหรับนักวิชาชีพและนักศึกษาไทยใน

ส ห รัฐ ฯ  แ ล ะ  แ ค น าดา  แ ต เนื่ องจากส ห รัฐ ฯ  แ ล ะ  แ ค น าดา  แ ต เนื่ องจากส ห รัฐ ฯ  แ ล ะ  แ ค น าดา  แ ต เนื่ องจากส ห รัฐ ฯ  แ ล ะ  แ ค น าดา  แ ต เนื่ องจาก                        

วิกฤตการวิกฤตการวิกฤตการวิกฤตการณณณณระบาดของ ระบาดของ ระบาดของ ระบาดของ โควิดโควิดโควิดโควิด----19 19 19 19 ทําใหทําใหทําใหทําให    

สํานักงานที่ปรึกษาฯ ตองปรับเปลี่ยนสํานักงานที่ปรึกษาฯ ตองปรับเปลี่ยนสํานักงานที่ปรึกษาฯ ตองปรับเปลี่ยนสํานักงานที่ปรึกษาฯ ตองปรับเปลี่ยน

รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  โ ด ย ผ า น ร ะ บ บ รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  โ ด ย ผ า น ร ะ บ บ รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  โ ด ย ผ า น ร ะ บ บ รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  โ ด ย ผ า น ร ะ บ บ 

Webinar Webinar Webinar Webinar เ พื่ อ ห ลีก เ ลี่ ยง กา ร เ ดิ นท า ง เ พื่ อ ห ลีก เ ลี่ ยง กา ร เ ดิ นท า ง เ พื่ อ ห ลีก เ ลี่ ยง กา ร เ ดิ นท า ง เ พื่ อ ห ลีก เ ลี่ ยง กา ร เ ดิ นท า ง                     

และการรวมตัวกันของคนกลุมใหญและการรวมตัวกันของคนกลุมใหญและการรวมตัวกันของคนกลุมใหญและการรวมตัวกันของคนกลุมใหญ        
 

การประชุมในป�นี ้จัดขึ ้นเมื ่อวันที่ 

26 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค4ที่สำคัญ 

เพ ื ่ อ เป 8น เวท ีประช ุมประจำป �ทดแทน        

การประชุมใหญ.ที่มีกำหนดการจัด ณ นคร

เดนเวอร4 รัฐโคโลราโด    ระหว.างวันที่ 5 - 7  

กันยายน 2563 โดยใช'เป8นโอกาสประกาศเปtดตัวสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ให'ได'พบปะหารือแลกเปลี่ยน

กับสมาคมนักวิชาชีพ หน.วยงานทีมประเทศไทย รวมทั้งสมาคมต.างๆ ของไทย นอกจากนั้น ยังเน'นด'านการเชื่อมโยง

วิทยาศาสตร4 สังคมศาสตร4 และมนุษยศาสตร4 เพื่อสร'างเครือข.ายพลังสมองของคนรุ .นใหม.เพื ่อมาช.วยเสริมสร'าง           

ขีดความสามารถและศักยภาพในการแข.งขันทางเศรษฐกิจ โดยเปtดให'มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'ด'านวิชาการในช.วง 

Technical session ซึ่งแบ.งสาขาออกเป8นด'านวิทยาศาสตร4กายภาพและชีวภาพ และสังคมศาสตร4ว.าด'วยนโยบาย

ส.งเสริมการแข.งขันด'านเศรษฐกิจ เพื่อให'ผู'เข'าร.วมที่ทำงานและกำลังศึกษาหลากหลายสาขาสามารถมีส.วนร.วม 

 

 

ดร.คณศิ แสงสพุรรณดร.คณศิ แสงสพุรรณดร.คณศิ แสงสพุรรณดร.คณศิ แสงสพุรรณ    เลขาธกิาร เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (เลขาธกิาร เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (เลขาธกิาร เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (เลขาธกิาร เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)EEC)EEC)EEC)    
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        การประชุมคร้ังนีไ้ด'รับเกียรติจาก รศ.นพ. สรนิต 
ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ เป8นประธานเปtด และ 
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ได'ให'เกียรติเป8น Keynote speaker 
เพื่อแนะนำเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึง
เป8นเขตพัฒนาที่เน'นวิทยาศาสตร4 วิจัย และนวัตกรรม
อย.างเต็มรูปแบบ โดยถือเป8นโอกาสอันดีที่เลขาธิการ EEC 
ได'ประกาศแจ'งความต'องการบคุลากรในด'านเทคนิคเพิ่ม
อีกจำนวนมาก เพื่อไปร.วมพัฒนาองค4กรในเขตดังกล.าว 
และต'องการพัฒนาความร.วมมือที่ใกล'ชิดกับ อว.  
  

นอกจากการใช'เวทีดังกล.าวเป8นที่แนะนำการเปtดตัวของสมาคมกลางฯ แล'วโดยประธานและนายกสมาคมที่
สำคัญของคนไทยในสหรัฐฯ ได'แก. สมาคม ATPAC สมาคมแพทย4ไทย สมาคมนสิิตเก.าจุฬาลงกรณ4 สมาคมไทยอาสา ก็ได'มี
ส.วนร.วมในการเล.าประสบการณ4ให'กับสมาคมกลางฯ และสมาชิกได'ฟ2งถึงบทบาทของสมาคมรุ.นเก.า ที่ได'มีส.วนช.วย
สนับสนนุและทำประโยชน4ให'กับประเทศไทย 

วิทยากรและผู'เข'าร.วมได'มีการนำเสนองานวิจัยหลายด'านที่สามารถนำไปประยุกต4และสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศได'  อาทิ การนำเสนองานวิจัยเร่ือง CRISPR เคร่ืองมือแก'ไขจีโนม  CAR T-Cell Therapy การรักษาแบบภูมิคุ'มกัน
บำบัด  PROTACs เคมีบำบัด ของ ดร.ชนัท อ'นบางเขน  งานวิจัยด'านเทคโนโลยี  carbon capture ของ ดร.จักร ตันธนะ 
Research Triangle Institute (RTI International) การใช '  telehealth/telemedicine และ virtual hospital ของ 
ศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ4  

นอกจากนั้น ทีมผู'บริหาร ATPAC ยังได'นำเสนอแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาประเทศในด'าน อววน. ให'มี
ประสิทธิภาพ อาทิ การก.อตั้งโปรแกรมการพัฒนาโครงการหรือการช.วยเหลือในการแสวงหาคู.ร.วมลงทุนพัฒนาวิจัยที่
เมืองไทย การให'ทุนหัวเชื้อในรูปแบบของ Seed Funding Grant ตามที่สหรัฐฯ ดำเนินการอยู.  โครงการสนับสนนุ         
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย  การร.วมกันพิจารณาระบุหน.วยงาน บริษัท สถาบนัวิจัย และมหาวิทยาลัยที่สำคัญและมีเทคโนโลยี
ข้ันสูงและจัดทำยุทธศาสตร4ในการทำงานร.วมกับหน.วยงานข'างต'น และควรจะมีโครงการการร.วมมือการทำวิจัยกับนานา
ประเทศ ซ่ึงจะทำให'เราหาเทคโนโลยีมาสู.ประเทศได'รวดเร็วและง.ายข้ึน เป8นต'น 

 

 

 

รศ.นพ.รศ.นพ.รศ.นพ.รศ.นพ.    สรนติ ศลิสรนติ ศลิสรนติ ศลิสรนติ ศลิธรรมธรรมธรรมธรรม    ปลัดกระทรวงอุดมศกึษาฯปลัดกระทรวงอุดมศกึษาฯปลัดกระทรวงอุดมศกึษาฯปลัดกระทรวงอุดมศกึษาฯ    
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1.1.1.1.3333        กิจกรรมการนําคณะผูบรหิารของมหาวทิยาลยั (เขตรอ็กก)ี กิจกรรมการนําคณะผูบรหิารของมหาวทิยาลยั (เขตรอ็กก)ี กิจกรรมการนําคณะผูบรหิารของมหาวทิยาลยั (เขตรอ็กก)ี กิจกรรมการนําคณะผูบรหิารของมหาวทิยาลยั (เขตรอ็กก)ี     
                        ของสหรัฐฯ เยือนไทยของสหรัฐฯ เยือนไทยของสหรัฐฯ เยือนไทยของสหรัฐฯ เยือนไทย    
 

สำนักงานที่ปรึกษาฯ  ได'จัดกิจกรรมการนำคณะผู'บริหารของมหาวิทยาลัย (เขตร็อกกี) ของสหรัฐฯ ไป

เยือนไทย ระหว.างวันท่ี 27 กุมภาพันธ4 – 11 มีนาคม 2563 เพ่ือสนับสนุนความร.วมมือระหว.างภาคการอุดมศึกษา

ของไทยและสหรัฐฯ ซึ่งจะนำไปสู.การแลกเปลี่ยนบุคลากร พัฒนาการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพงานวิจัยใน

มหาวิทยาลัยของไทย และการสร'างบุคลากรของประเทศเพ่ือสนับสนุนนโยบายไทยแลนด4 4.0   

มหาวิทยาลัยที่เข'าร.วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด'วยรัฐโคโลราโด มอนตานา ไวโอมิง และยูทาห4 ของ

สหรัฐฯ โดยมหาวิทยาลัยท้ัง 4 แห.ง ได'ส.งผู'บริหารและคณะอาจารย4มาเยือนไทย ดังนี้ 

 

 

 
ดร. Uttiyo Raychaudhuri รองอธิการบดีด�านกิจการต1างประเทศ มหาวิทยาลัย
เดนเวอร� (DU) เป8นมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีชื่อเสียงของกลุ.มรัฐแถบร็อกกี ท่ีตั้งอยู.กลาง
นครเดนเวอร4 มีจุดเด.นในสาขาบริหารจัดการ และมีศิษย4เก.านักเรียนไทยทำงานใน
ภาคเอกชน เช.น สถาบันการเงิน/หลักทรัพย4 และธุรกิจภาคเอกชนกว.า 200 คน                
 

 

ศ.ดร. James Jay Laskin คณะวิทยาศาสตร�สุขภาพและกรรมการด�านความร1วมมือ
กับต1างประเทศมหาวิทยาลัยมอนแทนา (UM) เป8นมหาวิทยาลัยของรัฐหลักแห.งเดียว
ของรัฐมอนแทนา ซึ่งเป8นรัฐที่มีพื้นที่ใหญ.ที่สุดและมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ4 
เป8นที่ตั้งของศูนย4วิจัยด'านตะวันตกที่สำคัญของสหรัฐฯ เช.น National Institutes of 
Health (NIH) 

 ศ.ดร. Louis Raymond Barrows ผู�แทนคณาจารย�คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัย
ยูทาห� (The U) เป8นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งตั้งอยู.ในเขตศาสน-
จักรนิกายมอร4มอน มีระบบการศึกษาที ่มีช ื ่อเสียงหลายด'าน ป2จจุบัน The U มี  
ความร.วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยบ'างแล'ว แต.สนใจที่จะขยายความร.วมมือไปยัง
มหาวิทยาลัยและหน.วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
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ดร .  Anthony Charles Ogden รองอธ ิ ก า รบด ี ด � านก ิ จกา รต 1 า งประ เทศ 
มหาวิทยาลัยไวโอมิง (UW) เป8นมหาวิทยาลัยของรัฐแห.งเดียวในรัฐไวโอมิง ซ่ึงเป8นรัฐท่ี
มีประชากรน'อยที่สุดของสหรัฐฯ ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกในด'านวิทยาศาสตร4ธรรมชาติ 
การจัดการสิ่งแวดล'อม การศึกษาด'านธรณีฟtสิกส4และธรณีวิทยา และการท.องเท่ียวแบบ 
ecotourism 

                              

ผลจากการจดักจิกรรมผลจากการจดักจิกรรมผลจากการจดักจิกรรมผลจากการจดักจิกรรม    

กลุ .มคณะผู 'แทนได'มีโอกาสหารือกับผู 'บร ิหารหน.วยงาน และสถาบันการศึกษาของไทย และได'แสดง 

ความสนใจในการพัฒนาความร.วมมือที่เป8นรูปธรรม ดังต.อไปนี้  

    กลุมหนวยงานสวนกลางกลุมหนวยงานสวนกลางกลุมหนวยงานสวนกลางกลุมหนวยงานสวนกลาง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและในการอุดมศึกษา  

ท้ังในกรอบระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพคณะผู	แทนฯ จากสหรัฐฯ ระหว�างการเยี่ยมชมและประชุมร�วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร* วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) และหน�วยงานในสังกัด 
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    กลุมมหาวทิยาลยักลุมมหาวทิยาลยักลุมมหาวทิยาลยักลุมมหาวทิยาลยั    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อ 

รองรับนักศึกษาจากสหรัฐฯ 

 

 

 

การใหทุนพัฒนาบุคลากรไทย พสวท. ไปศึกษายังมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ และการสงนักเรียนไปเรียน  

Pres school กอนเขาระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

การแลกเปลี่ยนขอมูลในสาขาท่ีสนใจรวมกัน การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการดูงานในสหรัฐฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพคณะผู	แทนฯ จากสหรัฐฯ ระหว�างการเยี่ยมชมและประชุมร�วมกับราชวิทยาลัยจฬุาภรณ* 
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ภาพคณะผู	แทนฯ จากสหรัฐฯ ระหว�างการเยี่ยมชมและประชุมร�วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร* (มอ.) 

 

 

การพัฒนาในดาน STEM เนนสาขาแพทยศาสตรท้ังแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย  วิศวกรรมศาสตรและ

วิทยาศาสตร และการพัฒนาความรวมมือและแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

ความรวมมือดานการวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัย

ระหวางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร เภสัชศาสตร การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม   

และการทองเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 
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    กลุมสถาบนั วทน.กลุมสถาบนั วทน.กลุมสถาบนั วทน.กลุมสถาบนั วทน.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ และการใหทุนนักเรียนตางชาติในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

ตัวอยางการจัดต้ังสาขาของ ม. สหรัฐฯ ในตางประเทศ ยินดีใหคําปรึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ 

 

 

 

ความรวมมือดานการวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากรมหาวิทยาลัยในกรอบ  

NECTEC BIOTEC MTEC NANOTEC 
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ภาพคณะผู	แทนฯ จากสหรัฐฯ ระหว�างการเยี่ยมชมและประชุมร�วมกับ 

สำนักงานพฒันาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพคณะผู	แทนฯ จากสหรัฐฯ ระหว�างการเยี่ยมชมและประชุมร�วมกับ 
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (วว.) 

. 

ความรวมมือดานการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันของภาคอุสาหกรรม 
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ภาพคณะผู	แทนฯ จากสหรัฐฯ ระหว�างการเยี่ยมชมและประชุมร�วมกับองค*การพิพิธภัณฑ*วิทยาศาสตร*แห�งชาติ (อพ.) 

 

ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑของมหาวิทยาลัยหรือพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นของรัฐ และการเปดรับนักศึกษาจากสหรัฐฯ มาฝกงานดานพิพิธภัณฑและการศึกษานอกหองเรียน 
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กลุมหนวยงานภายนอกกลุมหนวยงานภายนอกกลุมหนวยงานภายนอกกลุมหนวยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรวมมือดานการวิจัยสาขาเทคโนโลยีการแพทย 

 

 

 

 

การเปนแหลงสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจ และความรวมมือดานการวิจัย วทน.  

กับตางประเทศ ในเขตภาคใต 

 

 

 

 

เปดรับการดูงานและแลกเปลี่ยนนโยบายดานการทองเท่ียวของไทย และการทํา Roadshow ในสหรัฐฯ  

 

 

 

 

พัฒนาศูนยพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬา และการฟนฟูเพื่อฝกนักกีฬาจากนานาชาติ และการสงนักกีฬาไทย 

ไปฝกในสหรัฐฯ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับกีฬาโอลิมปกฤดูหนาว 
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สรปุวเิคราะหผลการเยอืน สรปุวเิคราะหผลการเยอืน สรปุวเิคราะหผลการเยอืน สรปุวเิคราะหผลการเยอืน     

    

• การจัดการเยือนคณะผู'บริหารมหาวิทยาลัยกลุ.มร็อกกีในครั้งนี้ เป8นการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู.

ตอนในของสหรัฐฯ ที่ยังไม.ค.อยมีโอกาสเปtดความสัมพันธ4กับประเทศในเอเชียมากนัก  กลุ.มรัฐร็อกกี มีทั้งหมด 6 รัฐ 

โดยมีรัฐโคโลราโดเป8นศูนย4กลาง ซึ่งสอดคล'องกับแผนดำเนินการจัดประชุมประจำป�นักเรียนไทยและสมาคม          

นักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ประจำป�นี้  ซ่ึงมีกำหนดจะจัดข้ึนที่นครเดนเวอร4 รัฐโคโลราโด ซ่ึงเป8น

รัฐที่มีอุตสาหกรรมด'านอวกาศ และอุตสาหกรรมเหมือง ลำดับต'นของสหรัฐฯ สำหรับรัฐโคโลราโด สำนักงานที่ปรึกษาฯ 

ได'เลือกมหาวิทยาลัยเอกชนมาเป8นต'นแบบในการเชื่อมโยงความสัมพันธ4แทนมหาวิทยาลัยของรัฐ อย.าง University 

of Colorado Boulder, Colorado State University – Fort Collins และ Colorado School of Mines เป8น 3 

มหาวิทยาลัยที่มีเครือข.ายกับประเทศไทยเข'มแข็งอยู.แล'ว  

 

• โครงการนี้ มีแนวทางที่จะผลักดันความร.วมมือที่เรียกว.า North-South, we are equal หรือ “จะเหนือจะใต'เราก็

เท.ากัน” ซึ่งหมายถึงว.า สถาบันการศึกษาของประเทศพัฒนาแล'วอย.างสหรัฐฯ ที่ไม.ได'มีชื่อเสียงระดับแนวหน'า แต.มี

ทรัพยากรทั้งการศึกษา และเป8นตัวแทนของรัฐขนาดเล็ก น.าจะเป8นจุดพัฒนาความร.วมมือที่น.าสนใจในป2จจุบัน และ

เป8นจุดที่ประเทศไทยควรใช'ในการช.วงชิงพื้นที่ให'ได'รับการยอมรับจากบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษามากข้ึน 

เช.นเดียวกับการทำโครงการแลกเปลี่ยนกับกลุ.มประเทศในลาตินอเมริกา ซึ่งทำให'การพัฒนาความร.วมมือมีลักษณะ

ของ partnership พึ่งพาอาศัยได'มากกว.าเน'นการพึ่งพิง และมองว.าประเทศไทยมีข'อด'อยกว.าในทุกด'านเช.นเดียวกับ

กลุ.มมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

 

• การเยือนคร้ังนี้ แม'จะเกิดท.ามกลางป2ญหาการแพร.ระบาดของโควิด-19  แต.หน.วยงานต.างๆ ของไทยยังคงดำเนินการ

ต'อนรับอย.างอบอุ.น โดยเฉพาะการที่ผู'บริหารระดับสูงจากหลายหน.วยงาน รวมทั้งผู'บริหารหน.วยงานต.างๆ ได'ร.วมใน

การประชุมเต็มรูปแบบ และมีการตั้งเป_าหมายแผนงานที่จะพัฒนาความร.วมมือ นอกจากนั้น สถาบันของไทยยังได'

แสดงให'เห็นศักยภาพในด'านโครงสร'างพื้นฐาน และงบประมาณสนับสนุน มีพัฒนาการที่เพิ่มเติมมากข้ึน แม'กระทั่งใน

ศาสตร4ตะวันตกที่ผสมผสานกับแนวทางและแนวคิดแบบไทยประยุกต4 อาทิ ห'องฝaกปฏิบัติการด'านอัลตราซาวด4 และ

การผดุงครรภ4 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ4 มีความทันสมัยเทียบเท.าของต.างประเทศแต.แฝงวิถีไทยที่เป8นเลิศ ในขณะที่ 

สวทช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 มีอุปกรณ4ที ่ใช'เทคโนโลยีชั ้นสูงจำนวนมาก ในขณะที ่มีคลังทรัพยากร 

ความหลากหลายชีวภาพที่ได'เปรียบ 



 

 

31 

 

• เนื่องจากวิกฤตการณ4การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ทำให'นักเรียนต.างชาติจำนวนมากเดินทางกลับ

ถิ่นฐานตนเอง  มหาวิทยาลัยต.างๆ ของสหรัฐฯ มีแนวโน'มที่ต'องการปรับตัวเองอย.างมาก โดยเฉพาะผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นจากการสมัครเข'าเรียนของนักเรียนต.างชาติที่จะลดลง จากสถานะและความมีชื่อเสียงในด'านสาธารณสุขและ

ความมั่นคงของมนุษย4ที่สั่นคลอนลง  (โดยเฉพาะผลในระยะ 2-3 ป�นี้)  หลายมหาวิทยาลัยได'ปรับตัว โดยเริ่มหันมา

เปtดตัวหลักสูตรเรียนทางไกล ในขณะที่มหาวิทยาลัยอย.าง Carnegie Mellon University หรือ  University of 

Arizona ได'ตระหนักถึงโอกาสที่มีการเปtดสาขาในต.างประเทศ ดังนั้น โอกาสของ อววน. ไทย จะได'รับการพัฒนาข้ึน

เพื่อรองรับคนไทยและนักศึกษาต.างชาติมีโอกาสมากขึ้น ในฐานะที่เป8นประเทศที่มีค.าครองชีพไม.สูง มีป2จจัย 4 ที่มี

คุณภาพ และมีสภาพความเป8นอยู.ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ไม.มีการแบ.งแยก โดยการพัฒนาระบบ อววน. ไทยต'อง

เน'นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากข้ึน มีการลงทุนพัฒนาระบบห'องปฏิบัติการให'ทันสมัย และรู'

แนวทางเพิ่มแต'มต.อในระบบการประเมินของมาตรฐานสากล (ซ่ึงคนจำนวนมากมักยึดถือว.า การจัดอันดับจากสถาบนั

ของตะวันตกมีความน.าเชื่อถือ) ก็จะสามารถดึงดูดนักศึกษาต.างชาติได' รวมทั้ง ไม.มีความจำเป8นที่ลูกหลานไทยจะต'อง

ไปเรียนในต.างประเทศ ในระยะเวลาที่ยาวนาน ใช'ค.าใช'จ.ายสูง หลักสูตรร.วม (เรียนสองประเทศแบ.งช.วงเวลา) กำลัง

จะเป8นพัฒนาการที่น.าสนใจสำหรับการศึกษาในยุคหลังโควิด-19  สำหรับศาสตร4ที ่ต'องใช'ห'องปฏิบัติการและ

ประสบการณ4ในพื ้นที่ (in situ) ในขณะที ่หลักสูตรออนไลน4 จะมีบทบาทมากขึ ้นสำหรับด'านสังคมศาสตร4และ

มนุษยศาสตร4 

 

ทั้งนี้  สำนักงานที่ปรึกษาฯ คาดว.าจะสามารถเป8นช.องทางประสานงานและริเริ่มความร.วมมือที่เป8นรูปธรรม

ระหว.างหน.วยงานของไทยและสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ.มมหาวิทยาลัยได'มากยิ่งขึ ้นในระยะยาวต.อไป และบทบาทของ

สำนักงานอุดมศึกษาฯ หรือสำนักงานวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีในต.างประเทศจะเป8นจุดให'บริการประชาชนคนไทย     

ที่สำคัญ ยิ่งในยุคที่องค4ความรู'ด'าน อววน. มีความจำเป8นอย.างยิ่งยวดในการใช'ชีวิตของคนไทยที่ศึกษาและอาศัยอยู.ใน

ต.างประเทศ 
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 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค4การมหาชน) 

สำนักงานท่ีปรึกษาด'านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 

U.S. Department of State 

1.41.41.41.4 ความรวมมือดานอวกาศความรวมมือดานอวกาศความรวมมือดานอวกาศความรวมมือดานอวกาศไทย ไทย ไทย ไทย ----    สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา    
    

 

    

    

    

    

เมื ่อวันที ่ 21 สิงหาคม 2562 อว. โดย สทอภ. ร.วมกับกระทรวงการต.างประเทศสหรัฐอเมร ิกา               

จัดการประชุมความร.วมมือด'านอวกาศระหว.างประเทศไทยกับสหรัฐฯ ครั้งที่ 2  ณ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส       

เวลเนส รีสอร4ท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค4เพื่อสร'างความร.วมมือด'านอวกาศใน 3 มิติ ประกอบด'วยมิติด'าน

กิจการพลเรือน มิติด'านพาณิชย4 และมิติด'านความม่ันคงในระดับประเทศและระดับหน.วยงานท้ังสองประเทศ  

   

ในป�งบประมาณ 2563 สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'มีการดำเนินงานและประสานงานกับหน.วยงานท่ีเก่ียวข'อง

อย.างต.อเนื่องเพ่ือให'บรรลุวัตถุประสงค4ของการสร'างความร.วมมือ  โดยมีพัฒนาการท่ีเก่ียวข'องในความร.วมมือด'าน

อวกาศไทย – สหรัฐฯ ดังนี้ 

 

1.1.1.1. การรบัรองรางเอกสารผลลพัธการประชมุการรบัรองรางเอกสารผลลพัธการประชมุการรบัรองรางเอกสารผลลพัธการประชมุการรบัรองรางเอกสารผลลพัธการประชมุ    ความรวมมอืดานอวกาศระหวางไทยกบัสหรฐัความรวมมอืดานอวกาศระหวางไทยกบัสหรฐัความรวมมอืดานอวกาศระหวางไทยกบัสหรฐัความรวมมอืดานอวกาศระหวางไทยกบัสหรฐัฯฯฯฯ    

ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่2222    ((((Thailand Thailand Thailand Thailand ––––    U.S. U.S. U.S. U.S. 2222ndndndnd        Civil Space Dialogue)Civil Space Dialogue)Civil Space Dialogue)Civil Space Dialogue)    

สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'ส.งร.างเอกสารดังกล.าวไปยัง Office of Space and Advanced Technology, 

OES โดยนาง Neevy Laningham ผู'รับผิดชอบฝpายสหรัฐฯ ได'ส.งเอกสารฉบับรับรองโดย Office of Space and 

Advanced Technology (OSAT, OES) มาให'แล'วเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2563    

ภมูหิลงัภมูหิลงัภมูหิลงัภมูหิลงั 
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2.2.2.2. การหารอืกัการหารอืกัการหารอืกัการหารอืกับผูอาํนวยการบผูอาํนวยการบผูอาํนวยการบผูอาํนวยการ    สํานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศสํานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศสํานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศสํานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ    ((((สทอภ.สทอภ.สทอภ.สทอภ.))))    
 

เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ดร.เศรษฐพันธ4ฯ อัครราชทูตท่ีปรึกษาฯ 

ได'เข'าพบหารือกับ ดร. ปกรณ4 อาภาพันธุ4 ผู'อำนวยการ สทอภ. และทีมงาน

วิเทศสัมพันธ4 เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาความร.วมมือในด'านอวกาศของ

ประเทศไทย สรุปได'ดังนี้  

 

2.1 ท่ีประชุมได'มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดว.า สหรัฐฯ มีความสนใจในการ

พัฒนาความร.วมมือในด'านอวกาศกับไทยมากข้ึน โดยเฉพาะในมิติด'าน         

การพาณิชย4 และความม่ันคง นอกเหนือจากการใช'เพ่ือการวิจัยและประโยชน4

ด'านการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล'อม  

2.2 ป2จจุบันกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะทหารอากาศ ก็ได'พัฒนาดาวเทียมของตนเอง ดังเช.น โครงการนภา 1 

ท่ีร.วมมือกับเนเธอร4แลนด4 ผู'อำนวยการ สทอภ. เห็นว.า การมีตัวแสดงในอุตสาหกรรมอวกาศเพ่ิมมากข้ึนน.าจะส.ง 

ผลดีต.อประเทศไทย แต.ขณะเดียวกัน สทอภ. ก็ยังคงเป8นหน.วยงานศูนย4กลางระบบภูมิสารสนเทศของไทย และ

พร'อมท่ีจะเป8นหน.วยงานกลางในการเชื่อมต.อความสัมพันธ4กับสหรัฐฯ ด'านอวกาศในทุกมิติ 

2.3 สทอภ. ขอให' สำนักงานท่ีปรึกษาฯ เตรียมการเจรจากับ OSAT สำหรับการประชุม Space Dialogue 

ครั้งต.อไป เก่ียวกับความร.วมมือท่ีระบุไว'ใน Meeting Minutes 7 ด'าน ว.า ฝpายไทยขอเสนอให'มีการจัดต้ัง

คณะทำงานร.วมในด'าน Space exploration & space research experiment และ Space physics and space 

weather เพ่ือผลักดันกิจกรรมความร.วมมือให'มีความชัดเจน และฝpายไทยเองก็มีความพร'อมในด'านดังกล.าว       

โดยฝpายสหรัฐฯ เห็นชอบกับข'อเสนอดังกล.าว และจะประสานดำเนินงานกับฝpายไทยต.อไป  

2.4 สทอภ. เห็นชอบให'สำนักงานท่ีปรึกษาฯ เป8น Point of Contact (ฝpายไทย) สำหรับการติดต.อ

ประสานงานกับ OSAT ซ่ึงข้ึนตรงต.อ กต.สหรัฐฯ (Department of State) เช.นท่ีผ.านมา เพ่ือให'สอดคล'องกับ 

Protocol ของ กต.สหรัฐฯ ท่ีมักนิยมให'มีการติดต.อผ.านกลไกสถานเอกอัครราชทูตฯ อย.างเช.นท่ีปฏิบัติอยู. 

2.5 สทอภ. ขอให'สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ติดตามข'อคิดเห็น/ เสนอแนะ ต.อ (ร.าง) space policy/ strategy 

ของไทย จากฝpายสหรัฐอเมริกา (Department of State/ Department of Commerce and etc.) ซ่ึงฝpายไทย

ได'ส.งร.างฉบับภาษาไทยให'กับสหรัฐฯ แล'ว 
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2.6 สทอภ. ขอความอนุเคราะห4สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ติดตาม/ เสาะแสวงหา/ ให'รายละเอียดข'อมูลหน.วยงาน 

(ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน) ของสหรัฐฯ ท่ีมีกิจกรรมความร.วมมือเชิงพาณิชย4ด'านอวกาศกับหน.วยงานภาคเอกชน

ของไทย ท้ังนี้ โอกาสท่ีดีท่ีสุดในการพบ/รวบรวมหน.วยงานอวกาศต.างๆ ของสหรัฐฯ คือการเข'าร.วมการประชุมใหญ.

ประจำป� Space Symposium ซ่ึงจัดเป8นประจำทุกป�ในช.วงฤดูใบไม'ผลิ ราวเดือนมีนาคม - เมษายน ท่ีนครเดนเวอร4      

รัฐโคโลราโด ซ่ึงในการจัดครั้งท่ี 34 เม่ือป� 2561 OSAT ได'เชิญผู'แทน สทอภ. มาเข'าร.วม และมีการเจรจากับบริษัท

จำนวนมากท่ีสนใจร.วมทำธุรกิจอวกาศกับไทย ซ่ึงส.วนหนึ่งเป8นกลุ.มบริษัทเดียวกับท่ีเดินทางไปร.วมงาน Space 

Dialogue ท่ีไทย  

 

3333. การหารอืกบักรรมการอาํนวยการและรองอธกิารบดฝีายบรหิาร สถาบนัการจดัการปญญาภวิฒัน . การหารอืกบักรรมการอาํนวยการและรองอธกิารบดฝีายบรหิาร สถาบนัการจดัการปญญาภวิฒัน . การหารอืกบักรรมการอาํนวยการและรองอธกิารบดฝีายบรหิาร สถาบนัการจดัการปญญาภวิฒัน . การหารอืกบักรรมการอาํนวยการและรองอธกิารบดฝีายบรหิาร สถาบนัการจดัการปญญาภวิฒัน     

            (ในสวนของประเดน็ดานอวกาศ)(ในสวนของประเดน็ดานอวกาศ)(ในสวนของประเดน็ดานอวกาศ)(ในสวนของประเดน็ดานอวกาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.1 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ดร.เศรษฐพันธ4ฯ ได'เข'าพบกับนายสยาม โชคสว.างวงศ4 กรรมการ

อำนวยการและรองอธิการบดีฝpายบริหาร สถาบันการจัดการป2ญญาภิวัฒน4 เพ่ือหารือเก่ียวกับการสานต.อแนวทาง

พัฒนาความร.วมมือกับสหรัฐฯ ในกรอบของภาคเอกชน โดยในส.วนของกิจการอวกาศ  นายสยามฯ แจ'งว.า  ป2จจุบัน 

เครือเจริญโภคภัณฑ4ให'ความสนใจอุตสาหกรรม Aerospace กับการพัฒนาระบบโลจิสติกส4 โดยเฉพาะในการส.ง

ผลิตภัณฑ4อาหารและในระบบโทรคมนาคม ซ่ึงต'องอาศัยความแม.นยำและเวลา โดยในสถาบันฯ มีการสอนหลักสูตร

ในสาขาเทคโนโลยีโดรนท่ีจัดได'ว.าอยู.ในระดับชั้นนำของประเทศ 
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3.2 ในการประชุม Space Dialogue ครั้ง

ต.อไป หาก อว. ต'องการการมีส.วนร.วมจากภาคเอกชน 

หรือมิติการใช'อวกาศเชิงพาณิชย4 ทางเครือเจรญิโภคภัณฑ4 

ยินดีส.งผู'แทนเข'าร.วม เพ่ือแสวงหาโอกาสในการพัฒนา

ความร.วมมือในมิติพาณิชย4ต.อไป รวมท้ัง ขอให' 

สำนักงานท่ีปรึกษาฯ แจ'งกำหนดเวลาเชิญเข'าร.วม    

การประชุมประจำป� สำหรับสมาคมกลางนักเรียนไทย 

และสมาคม ATPAC เพราะสถาบันฯ ยังมีความประสงค4ไปออกบูธ และคัดสรรบุคคลมาทำงานในบริษัท ซ่ึงมีสาขา

อยู.  ท่ัวโลก รวมท้ังมีความต'องการอาจารย4เพ่ิมเติมสำหรับประจำในสถาบันการจัดการป2ญญาภิวัฒน4 ซ่ึงป2จจุบันมี

จำนวนนักศึกษากว.า 25,000 คน 

 

ขอสงัเกตเกีย่วกบัประเดน็งานกจิการอวกาศ และภารกจิงานอืน่ ขอสงัเกตเกีย่วกบัประเดน็งานกจิการอวกาศ และภารกจิงานอืน่ ขอสงัเกตเกีย่วกบัประเดน็งานกจิการอวกาศ และภารกจิงานอืน่ ขอสงัเกตเกีย่วกบัประเดน็งานกจิการอวกาศ และภารกจิงานอืน่     

  เนื่องจากป2จจุบัน กิจการอวกาศแห.งชาติของประเทศไทย มีหน.วยงานท่ีเก่ียวข'องหลากหลาย และมี

ความแตกต.างกันท้ังในมิติของเทคโนโลยี เช.น ดาวเทียมสำรวจ ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียม GNSS รวมท้ังมิติของ

การนำไปใช' เช.นเพ่ือสำรวจทรัพยากร สื่อสารโทรคมนาคม ความม่ันคง การพาณิชย4 ดังนั้น อาจจำเป8นท่ีจะต'องมี

การทบทวน บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานใหม.ว.ามีหน'าท่ีดูแลรับผิดชอบกิจการอวกาศในภาพรวม หรือเฉพาะของ 

อว. เท.านั้น เพราะกิจการอวกาศของไทย อยู.ในความรับผิดชอบของหลายหน.วยงาน อาทิ ในด'านดาวเทียมสื่อสาร

อยู.ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีฟอรัมท่ีเก่ียวข'อง เช.น การประชุมของ 

The International Telecommunication Satellite Organization (ITSO) นอกจากนั้น ยังมีกิจการดาวเทียม

ด'านความม่ันคงท่ีอยู.ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมด'วย ซ่ึงคงต'องมีการบูรณาการภารกิจของ

หน.วยงานในต.างประเทศท่ีเก่ียวข'องให'มีความเหมาะสมชัดเจนต.อไป 

 

 

 

 



 

 

36 

1.51.51.51.5        โครงการความรวมมอืระหวาโครงการความรวมมอืระหวาโครงการความรวมมอืระหวาโครงการความรวมมอืระหวางงงงมหาวทิยาลยัสงขลานครินทรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร    

                        บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั PhenoMxPhenoMxPhenoMxPhenoMx    และ และ และ และ FDAFDAFDAFDA    

 

บริษัท PhenoMx เป8นบริษัทด'าน Biotechnology ซึ่งมีทั้งในส.วนของการทำวิจัยและเป8นตัวแทนซื้อ-

ขาย อุปกรณ4การแพทย4ระหว.างประเทศ มีสำนักงานใหญ.ตั้งอยู. ณ รัฐนิวยอร4ก สหรัฐฯ ผู'ก.อตั้งและผู'บริหารของ 

บริษัท PhenoMx คือ นายมาร4ค บุณยนิตย4 (Mr. Mark Punyanitya) เป8นวิศวกรชีวการแพทย4เชื้อสายไทยที่เกิด

และเติบโตในสหรัฐฯ 

บริษัท PhenoMx เป8นหนึ่งในบริษัทที่ได'ทำสัญญาร.วมกับเครือข.ายร'านขายยา CVS (เครือข.ายร'านขาย

ยาระดับประเทศของสหรัฐฯ) ในการนำเข'าอุปกรณ4การแพทย4ที่เกี่ยวข'องกับโควิด-19 โดยบริษัท PhenoMx ได'

ประสานกับสำนักงานท่ีปรึกษาฯ เก่ียวกับการนำเข'าอุปกรณ4ทางการแพทย4จากประเทศไทย ซ่ึงสำนักงานท่ีปรึกษาฯ 

ได'เชื ่อมต.อไปยังภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชพฤกษศาสตร4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร4 (มอ.) ซึ ่งอยู.ระหว.าง     

การพัฒนาอุปกรณ4ตรวจโควิด – 19 แบบตรวจสอบทางภูมิคุ'มกันร.างกาย (Serology test) โดยสำนักงานที่ปรึกษาฯ 

ช.วยให'การสนับสนุนในการเจรจาระหว.าง มอ. กับ บริษัท PhenoMx จนสามารถเซ็นสัญญาส.งออกอุปกรณ4ตรวจ 

โควิด-19 ของ มอ. มาขายในสหรัฐฯ ได' โดยมีบริษัท Innology care เป8นบริษัทตัวแทนในการจัดจำหน.ายของ  

ฝpายไทย ซึ่งขณะนี้อยู.ระหว.างการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติจากองค4การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ในการ

นำเข'าและจำหน.ายอุปกรณ4ตรวจโควิด-19 จากไทย  
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2. 2. 2. 2. การเขารวมการประชมุทีส่าํคัญการเขารวมการประชมุทีส่าํคัญการเขารวมการประชมุทีส่าํคัญการเขารวมการประชมุทีส่าํคัญ    
 

2.1 2.1 2.1 2.1 การประชมุ การประชมุ การประชมุ การประชมุ STS Forum Council Meeting STS Forum Council Meeting STS Forum Council Meeting STS Forum Council Meeting ป 2563ป 2563ป 2563ป 2563    

 

 

 

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.สวทช.สวทช.สวทช.) ไดประสานขอใหสาํนกังานทีป่รกึษาฯ ) ไดประสานขอใหสาํนกังานทีป่รกึษาฯ ) ไดประสานขอใหสาํนกังานทีป่รกึษาฯ ) ไดประสานขอใหสาํนกังานทีป่รกึษาฯ 

เปนผูแทนเขารวมการประชุม เปนผูแทนเขารวมการประชุม เปนผูแทนเขารวมการประชุม เปนผูแทนเขารวมการประชุม STS Council Meeting STS Council Meeting STS Council Meeting STS Council Meeting ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1 ////2020202020202020    เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 9999    มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 2563256325632563                                                        

ณณณณ    National Academy of Sciences (NAS) National Academy of Sciences (NAS) National Academy of Sciences (NAS) National Academy of Sciences (NAS) กรุงวอชิงตัน กรุงวอชิงตัน กรุงวอชิงตัน กรุงวอชิงตัน โดยโดยโดยโดยสรุปผลการประชุม ดังนี้สรุปผลการประชุม ดังนี้สรุปผลการประชุม ดังนี้สรุปผลการประชุม ดังนี ้                

ทีม่าและวตัถปุระสงคการประชมุทีม่าและวตัถปุระสงคการประชมุทีม่าและวตัถปุระสงคการประชมุทีม่าและวตัถปุระสงคการประชมุ    

การประช ุม STS Council Meeting ประจำป �  2563 ณ National Academy of Sciences (NAS)       
กรุงวอชิงตัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563  โดยถือเป8นการประชุมเริ่มศักราชใหม. ท่ีมีวัตถุประสงค4เพื่อให'     
คณะผู'บริหารและตัวแทนจากประเทศสมาชิก ร.วมให'ข'อคิดเห็นสรุปผลลัพธ4ที ่ได'จากการประชุมครั้งก.อนหน'า 
หารือเพื่อวางแผนและปรับปรุงพัฒนาการประชุม STS Forum ในครั้งต.อไป โดยในป� 2563 นี้ เป8นการประชุม
กรรมการบริหาร ครั้งต.อไปมีกำหนดจัดท่ีฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคมและญี่ปุpนในเดือนตุลาคม 2563 แต.เนื่องจาก
สถานการณ4การระบาดของโควิด – 19 ทำให'การประชุมท้ังสองเกิดข้ึนผ.านระบบออนไลน4 
 

ผูเขารวมประชมุผูเขารวมประชมุผูเขารวมประชมุผูเขารวมประชมุ    
1. ประธานการประชุมคือ นาย Koji Omi ประธานและผู'ก.อตั้ง STS Forum และ ดร.Marcia MacNutt 

ประธานของ National Academy of Sciences (NAS) 
2. ผู'เข'าร.วมประชุมประมาณ 30 คน เป8นผู'แทนจากมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และหน.วยงานที่วางแผน

นโยบายจากประเทศสมาชิก โดยในป�นี้มีผู'แทนจาก สหรัฐฯ ญ่ีปุpน เยอรมนี อียิปต4 และไทย เข'าร.วม 
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สรปุสาระการประชมุ สรปุสาระการประชมุ สรปุสาระการประชมุ สรปุสาระการประชมุ     
 

คณะกรรมการกล.าวรายงานผลลัพธ4ท่ีได'จากการประชุม
ประจำป�  STS Forum คร ั ้ งท ี ่  16 และข 'อเสนอแนะเ พ่ือ         
การพัฒนาสำหร ับการประช ุมคร ั ้ งท ี ่  17 ซ ึ ่ งจ ัดท ี ่ญ ี ่ปุpน      
ระหว.างวันท่ี 4 – 6 ตุลาคม 2563  โดยมีสาระสำคัญดังนี้  

• ผู'เข'าร.วมประชุมประจำป� STS Forum ครั้งที่ 16 มีทั้งหมด 
908 คน โดยมีผู 'ตั ้งข'อสังเกตว.า มีความหลากหลายของ
ผู'เข'าร.วมการประชุมมากขึ้นจากป�ก.อน ทั้งในด'านเชื้อชาติ 
เพศ และอายุของผู'เข'าร.วมการประชุม ซึ่งเป8นสิ่งที่ผู'จัดการ
ประชุมพยายามพัฒนาอย.างต.อเนื่อง  

• หัวข'อการประชุมที่ได'รับความสนใจจากผู'เข'าร.วมประชุม
สูงสุดคือ AI และเทคโนโลยีกับสังคมสูงวัย  

• หัวข'อที่น.าสนใจและควรเพิ่มในการประชุมครั้งที่ 17 คือ 
ปรากฏการณ4ข.าวปลอม (fake news) และป2ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) 

• แม'ว.าในป�ที่ผ.านมามีความหลากหลายของผู'เข'าร.วมการประชุมมากยิ่งขึ ้น อย.างไรก็ตาม จำนวนผู'แทนจาก
ประเทศที่กำลังพัฒนา เช.น ประเทศในทวีปลาตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชียใต' ยังมีไม.มากนัก จึงควรหา
วิธีการประชาสัมพันธ4และดึงดูดผู'แทนจากประเทศกลุ.มนี้ให'มาร.วมการประชุมมากข้ึน 

• ความท'าทายหนึ่งในการจัดการประชุม คือ การเฟ_นหาผู'บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับหัวข'อการบรรยาย     
ที่กำหนดไว' ในการประชุมครั้งต.อไป ขอให'ผู'จัดการประชุมกำหนดหัวข'อโดยกว'าง และให'ผู'บรรยายเป8นผู'
กำหนดรายละเอียดของการการบรรยายเอง 

• ประเทศต.างๆ ในยุโรปเริ่มใช'นโยบายลดจำนวนการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อลดการสร'างมลพิษในสิ่งแวดล'อม 
จึงอาจจะให'มีผู'แทนจากทวีปยุโรปเดินทางไปญี่ปุpนน'อยลง ดังนั้น การประชุมประจำป� STS Forum จะต'องทำ
ให'น.าสนใจและเกิดประโยชน4เพ่ือดึงดูดผู'เข'าร.วมประชุมให'เดินทางมา 

• หัวข'อใหม.ท่ีเพ่ิมข้ึนในป�นี้คือ “Science and Sport” ซ่ึงในท่ีประชุมเสนอให'ครอบคลุมประเด็นด'านเวชศาสตร4
และวิทยาศาสตร4การอาหารสำหรับนักกีฬา รวมถึง หัวข'อแปลกใหม. เช.น การใช'เทคโนโลยีปรับแต.งพันธุกรรม
เพ่ือพัฒนาสร'างนักกีฬาท่ีเหนือมนุษย4 หรือวิธีการพิสูจน4เพศกำเนิดของนักกีฬา   

• หัวข'อท่ีท่ีประชุมเห็นความสำคัญเป8นพิเศษ คือ Global Government for Big Data ซ่ึงนอกจากจะครอบคลุม
ประเด็นเชิงเทคนิคแล'ว ควรครอบคลุมประเด็นด'านจริยธรรมด'วย โดยเฉพาะประเด็นด'านจริยธรรมใน         
การแบ.งป2นข'อมูลระหว.างประเทศ 
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2.2 2.2 2.2 2.2     การประชมุ การประชมุ การประชมุ การประชมุ Smart Agriculture & Rural Smart Agriculture & Rural Smart Agriculture & Rural Smart Agriculture & Rural     

                            Super Cluster Workshop Super Cluster Workshop Super Cluster Workshop Super Cluster Workshop     
 

National Telecommunications and Information Administration (NTIA) รวมดวย National 

Institute of Science and Technology (NIST) แ ล ะ  NTCA–The Rural Broadband Association 

(NTCA) ไดจัดการประชุม Smart Agriculture & Rural SuperCluster Workshop ขึ้น  เ ม่ือวัน ท่ี  19 

กุมภาพันธ 2563 ณ โรงแรม Sheraton Phoenix Downtown เมืองฟนิกซ รัฐแอริโซนา 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานที ่ปรึกษาฯ ได'ส.งเจ'าหน'าที ่สำนักงานที ่ปรึกษาฯ เข'าร.วมงานประชุม ดังกล.าว โดยสรุป

สาระสำคัญได'ดังนี้ 

ที่มาและวัตถุประสงคของการประชุมที่มาและวัตถุประสงคของการประชุมที่มาและวัตถุประสงคของการประชุมที่มาและวัตถุประสงคของการประชุม    

NIST ได'ริเริ ่มโครงการ Global City Teams Challenge (GCTC) ขึ ้นในป� 2557 โดยมุ .งเน'นการพัฒนา    

เมืองอัจฉริยะและอินเทอร4เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things -IoT) เพ่ือพัฒนามาตรฐานและและปรับใช'เทคโนโลยี

ที ่เกิดขึ ้นใหม.สำหรับชุมชนอัจฉริยะ โดยโครงการ GCTC ได'รับความร.วมมือจากชุมชน ภาคอุตสาหกรรม          

ภาคการศึกษา และหน.วยงานสำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ อาทิ U.S. Department of Homeland Security 

Science and Technology Directorate (DHS S&T), National Science Foundation (NSF) , International 

Trade Administration ( ITA)  แ ล ะ  National Telecommunications and Information Administration 

(NTIA) 
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โครงการ GCTC มีหน'าที่เป8นสื่อกลางและศูนย4บ.มเพาะ (incubator) เพื่อสร'างความร.วมมือระหว.าง

ภาครัฐและเอกชน ผ.านการจัดการประชุมและนิทรรศการ อาทิ Global City Teams Challenge Expo, Global 

Tech Jam รวมถึง การประชุมในครั้งนี้ ที่มีวัตถุประสงค4ในการเปtดโอกาสให'รัฐบาลท'องถิ่น องค4กรไม.แสวงหา    

ผลกำไร สถาบันการศึกษา และองค4กรต.างๆ ได'มีโอกาสหารือระดมความคิดและร.วมพัฒนาชุมชนอัจฉริยะของตน 

การประชุมครั้งนี้เป8นการอภิปรายที่มุ .งเน'นเกี่ยวกับการเข'าถึงอินเทอร4เน็ตในเขตชนบทของสหรัฐฯ  

การเชื่อมโยงและการใช'อินเตอร4เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การศึกษา 

และสุขภาพ โดยมีหน.วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันไม.แสวงหาผลกำไร และภาคเอกชนเข'าร.วมการประชุม  

สาระสำคัญท่ีน.าสนใจจากการประชุม ได'แก. 

• กรอบ Smart Cities and Communities Framework (SCCF) ของ NIST โดยโครงการ GCTC จะทำหน'าท่ี

เก็บรวบรวมข'อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเมือง/ชุมชนอัจฉริยะ ข'อมูลที่เก็บได'จะถูก

จัดระเบียบและรวบรวมไว'ในกรอบ SCCF ท่ีเป8นชุดข้ันตอนท้ังในเชิงทฤษฎีและแนวทางการดำเนินงาน กรอบ 

SCCF แบ.งออกเป8น 4 หมวด คือ 1) Cross-cutting and Foundational Issues ป2ญหาพื้นฐาน และป2ญหา

ที ่ เก ี ่ยวข'องกับป2ญหาพื ้นฐาน 2) Sector-specific Issues ป2ญหาเฉพาะด'าน  3) Implementation, 

Methods, and Approaches วิธีการ แนวทางปฏิบัติ และการดำเนินงาน เพื่อการดำเนินการตามแผนที่ได'

วางไว' และ 4) Case Studies การวิเคราะห4กรณีศึกษาต.างๆ อย.างละเอียด 

• แผนงาน Smart Agriculture & Rural SuperCluster Blueprint จัดทำโดย Smart Agriculture & Rural 

SuperCluster ในป� 2562 โดยมุ.งเน'น 4 ด'าน คือ 1) การเชื่อมโยงแนวกับการปฏิบัติต.างๆ เช.น การศึกษา 

STEM การศึกษาสายอาชีพ เทคโนโลยีไร'สาย กับการปฏิบัติต.างๆ 2) ผลกระทบและผลลัพธ4ทางการเกษตร 

การเกษตรอัจฉริยะและการใช'เซ็นเซอร4 การพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจ การฉายรังสีในอาหาร ความปลอดภัย

ทางด'านอาหารและการใช'เทคโนโลยีอัจฉริยะ 3) ผลกระทบและผลลัพธ4ในชนบท 4) ผลกระทบและผลลัพธ4

ด'านสุขภาพ เช.น การศึกษากรณีตัวอย.างโรงพยาบาลในชุมชน การแพทย4ทางไกล (Telehealth)     

• การลงทุนเพื่อขยายเครือข.ายสัญญาณอินเตอร4เน็ตในพื้นที่ชนบทของสหรัฐฯ ทั้งของภาครัฐและเอกชน 

สามารถดำเนินการได'โดยการกู'ยืมเงินลงทุนจากธนาคาร หรือการขอเงินทุนสนับสนุนจากหน.วยงานของ

รัฐบาล อาทิ จากหน.วยงาน NSF และ U.S. Department of Agriculture (USDA) เป8นต'น  

• การทำแผนที่เครือข.ายสัญญาณไร'สาย (Farm Field Mapping) มีความสำคัญในการนำมาใช'เป8นข'อมูล

ประกอบการตัดสินใจทางนโยบาย หรือการลงทุนเพื่อขยายเครือข.ายสัญญาณในพื้นที่ต.างๆ ทั้งของภาครัฐ
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และเอกชนในอนาคต โดยคณะกรรมการ Federal Communications Commission (FCC) หน 'า ท่ี

ควบคุมดูแลด'านการสื่อสารระหว.างรัฐ และระหว.างประเทศ ผ.านระบบวิทยุ โทรทัศน4 สายเคเบิล และ

ดาวเทียม รวมถึง การทำแผนท่ีเครือข.ายสัญญาณไร'สายในแต.ละรัฐของสหรัฐฯ  

 

    ขอคดิเหน็จากการเขารวมประชมุขอคดิเหน็จากการเขารวมประชมุขอคดิเหน็จากการเขารวมประชมุขอคดิเหน็จากการเขารวมประชมุ    

การเข'าร.วมประชุมดังกล.าว ทำให'มองเห็นภาพความร.วมมือของทุกภาคส.วน ทั้งจากหน.วยงานรัฐ หน.วยงาน

เอกชน ภาคการศึกษา และภาคส.วนอื่นๆ ที่เกี ่ยวข'อง เพื่อมุ.งเน'นการพัมนาคุณภาพชีวิตผ.านมิติทางสังคมและ

เศรษฐกิจของชุมชนห.างไกลเมืองของสหรัฐฯ ให'มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทุกภาคส.วนมีการแบ.งป2นความช.วยเหลือ

และผลตอบแทนที่เป8นธรรม ซึ่งสามารถเป8นตัวอย.างที่ดีให'กับไทย และหากไทยมีแผนพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ

อย.างจริงจังและให'เกิดประสิทธิภาพ ไทยจำเป8นอย.างยิ่งท่ีต'องคำนึงถึงการจัดเตรียมความพร'อมด'านเทคโนโลยี ระบบ

เครือข.ายอินเตอร4เน็ตสำหรับพื้นที่ห.างไกล และการมีส.วนร.วมของคนในท'องถิ่น เพื่อให'เกิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และหน.วยงานต.างๆ เป8นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงสร'างร.วมกัน ขณะท่ีภาครัฐจะต'องมี

การปรับปรุงระเบียบ ข'อบังคับ และกฎหมาย เพ่ือรองรับกับการใช'เทคโนโลยีท่ีกำลังจะเกิดข้ึน 
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3. 3. 3. 3. การดาํเนนิกจิกรรมความรวมมอืรวมกบัการดาํเนนิกจิกรรมความรวมมอืรวมกบัการดาํเนนิกจิกรรมความรวมมอืรวมกบัการดาํเนนิกจิกรรมความรวมมอืรวมกบั    
                ประเทศในลาตนิอเมรกิาประเทศในลาตนิอเมรกิาประเทศในลาตนิอเมรกิาประเทศในลาตนิอเมรกิา    

 

 

 

 

3.1 3.1 3.1 3.1 ความรวมมือกับสาธารณรัฐชิลีความรวมมือกับสาธารณรัฐชิลีความรวมมือกับสาธารณรัฐชิลีความรวมมือกับสาธารณรัฐชิลี    

ชิลีได'มีการจัดตั ้ง กระทรวงวิทยาศาสตร4 เทคโนโลยี ความรู ' และนวัตกรรม (Ministry of Science 

Technology, Knowledge and Innovation – CTCI) ขึ ้นมาใหม. และมีปรับโครงสร'างโดยย'ายคณะกรรมการ

แห.งชาติว.าด'วยการวิจัยทางวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีของชิลี (National Commission of Science and 

Technology Research of Chile – CONICYT) ซ่ึงเป8นหน.วยงาน counterpart สำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร4

และเทคโนโลยี (วท.) เดิมไปสังกัดกระทรวงใหม.นี้  ในขณะที่ประเทศไทย ได'ปรับโครงสร'าง วท. เปลี่ยนเป8น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

ในป�งบประมาณ 2563 สำนักงานที่ปรึกษาฯ ได'ให'ความสำคัญกับการส.งเสริมความสัมพันธ4ด'าน อววน. 

กับชิลี เป8นพิเศษ โดยเฉพาะภายใต'การสนับสนุนของ นางศริกานต4 พลมณี เอกอัครราชทูตไทยประจำชิลี ซ่ึงได'นัด

หมายให' ดร. เศรษฐพันธ4ฯ ได'มีโอกาสเข'าพบคารวะ และหารือกับ  นาย Christian Lehren เอกอัครราชทูตชิลี

ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่กรุงเทพฯ ขณะปฏิบัติราชการที่ไทย โดยมีประเด็นหารือ

สำคัญ สรุปได'ดังนี้ 

การลงนาม Letter of Intent ระหว.างสถาบันวิจัยดาราศาสตร4แห.งชาติ (สดร.) กับ CONICYT ว.าด'วย

ความร.วมมือด'านดาราศาสตร4 

ดร.เศรษฐพันธ4ฯ ได'ยื่นร.าง Letter of Intent ว.าด'วยความร.วมมือด'านดาราศาสตร4ที่ค'างอยู. ให'กับท.าน

เอกอัครราชทูตชิลี พิจารณา และแจ'งว.าเนื่องจาก CONICYT มีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม.เป8น National Research 

and Development Agency หรือ Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) และ

ย'ายมาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร4ฯ (CTCI) ซึ่งเป8นกระทรวงใหม.ของชิลี (CTCI) หลังจากที่สภาคองเกรสชิลีให'

ความเห็นชอบในการก.อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ร.าง Letter of Intent ดังกล.าวอาจจะต'องมีการปรับเปลี่ยน

ให'สอดคล'องกับสถานะป2จจุบันต.อไป ท้ังนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได'อนุเคราะห4ท่ีจะตามเรื่อง
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ดังกล.าวให'กับทางฝpายชิลี       อีกทางหนึ่งด'วยแล'ว โดย สดร. คาดว.า หลังสิ้นสุดการแพร.ระบาดของโควิด-19  

สดร. มีความพร'อมท่ีจะเดินทางไปชิลีเพ่ือ 1) ลงนามใน Letter of Intent 2) ติดต้ังกล'องโทรทัศน4ขนาด 0.7 เมตร 

(แทนขนาดเดิม คือ 0.6 เมตร) ที่ Cerro Tololo และ 3) เจรจาประเด็นการติดตั้งกล'องเพิ่มเติม และหารือความ

ร.วมมือท่ีเก่ียวข'อง เช.น การแลกเปลี่ยนผู'เชี่ยวชาญ และการฝaกอบรม 

การพัฒนาความรวมมือดาน อววน. การพัฒนาความรวมมือดาน อววน. การพัฒนาความรวมมือดาน อววน. การพัฒนาความรวมมือดาน อววน.     

ออท.ชิลีแจ'งว.า ชิลีมีความสนใจพัฒนาความร.วมมือกับไทยในหลากมิติ ถึงแม'ว.าที่ตั้งของสองประเทศ     

จะอยู.ไกล แต.มูลค.าการค'าระหว.างสองประเทศถือว.า ไทยเป8นคู.ค'าอันดับหนึ่งของชิลีในอาเซียน และมูลค.า        

การส.งออกของชิลีมายังไทยกลับเพ่ิมข้ึนในช.วงการแพร.ระบาดด'วย อาทิ ไวน4 และผลไม'เขตอบอุ.น เหตุผลส.วนหนึ่ง

เนื่องจากสองประเทศมี FTA ระหว.างกันและไทยเป8นประเทศท่ีชิลีให'ความสำคัญท่ีสุดในอาเซียน ดังนั้น รัฐบาลชิลี

มีความสนใจพัฒนาความร.วมมือด'านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีกับไทยหลายด'าน ท้ังนี้ ได'มีการกล.าวถึงหน.วยงาน

ชิลีท่ีได'มีการพัฒนาความสัมพันธ4 และ/หรือลงนามความร.วมมือกับไทยในด'าน อววน. แล'ว ดังนี้ 

National Research and Development Agency หรือAgencia Nacional de Investigación y Desarrollo 

de Chile (ANID) เป8นหน.วยงานหลักที ่ส .งเสริมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีในชิลี ทำหน'าท่ี

รับผิดชอบในการบริหารและดำเนินโครงการทางด'าน วทน. ส.งเสริมและพัฒนางานวิจัยในทุกสาขา การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง วท. ตามแนวทางยุทธศาสตร4 และนโยบายแห.งชาติ 

ดังนั้น นอกจากกรอบงานของ สดร. แล'ว ANID ยังสามารถเป8นคู.ภาคีที่เหมาะสมกับสำนักงานการวิจัยแห.งชาติ 

(วช.) นอกจากนั้น ศูนย4ความเป8นเลิศทางชีววิทยาศาสตร4 (ศลช. - TCELS) ยังสนใจเชิญ ANID มาร.วมในโครงการ 

joint funding ใ น  innovation project แ ล ะ เ ช ิ ญ ใ ห ' ร . ว ม จ ั ด  Policy Dialogue on Research and 

Commercialization 

Economic Development Agency (CORFO) เป8นหน.วยงานภายใต'กระทรวงเศรษฐกิจ ทำหน'าท่ี

สนับสนุนเงินทุนให'แก.บริษัททั ้งในและต.างประเทศที ่ลงทุนและดำเนินการในชิลี เพื ่อเป8นการช.วยเหลือ

ผู'ประกอบการ ส.งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาปรับปรุงผลผลิต รวมท้ัง CORFO ยังส.งเสริมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และความสามารถด'านเทคโนโลยี เพื่อให'เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย.างยั่งยืนด'วย ตัวอย.าง

โครงการสนับสนุนเง ินทุนของ CORFO เช .น Chilean Institute of Clean Technologies (RFP) สนับสนุน      

การสร'างสถาบันเทคโนโลยีที ่พัฒนาด'านการวิจัยและพัฒนา การถ.ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให'      

ความช.วยเหลือด'านเทคนิค ในสาขาพลังงานจากแสงอาทิตย4 การทำเหมืองแร.อย.างยั่งยืน เช.น ทองแดง ลิเธียม 
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และ แร.ธาตุอื ่นๆ  ทั ้งนี ้ สำนักงานนวัตกรรมแห.งชาติ (สนช. – NIA) ได'ลงนาม MOU ร.วมกับ CORFO ใน         

การร.วมกันพัฒนาธุรกิจ Start-up ของสองประเทศ 

INCUBA UC เป8นหนึ่งในโครงการของศูนย4นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย Pontifical Catholic University 

of Chile (UC) ทำหน'าที่เป8นศูนย4เพาะบ.มธุรกิจ ให'การสนับสนุนและให'คำปรึกษาผู'ประกอบการ การเพิ่มทุนและ

การขยายธุรกิจในต.างประเทศ การเข'าถึงเงินทุนรัฐบาล (CORFO) รวมทั้ง เป8นตัวกลางเชื่อมโยงโครงการระหว.าง

ประเทศร.วมกับภาครัฐและเอกชนในสถาบันต.างๆ ท้ังในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย 

การจัดทําความตกลงระหวาง อว. กับ การจัดทําความตกลงระหวาง อว. กับ การจัดทําความตกลงระหวาง อว. กับ การจัดทําความตกลงระหวาง อว. กับ CTCI CTCI CTCI CTCI และการหารือเฉพาะดาน อววน.และการหารือเฉพาะดาน อววน.และการหารือเฉพาะดาน อววน.และการหารือเฉพาะดาน อววน.    

เนื่องจากท้ังไทย และชิลี มีการปรับโครงสร'างกระทรวงใหม. ท่ีมีแนวทางมุ.งพัฒนาการนำ วทน. มาพัฒนา

ประเทศให'เกิดประโยชน4 ดังนั้น นอกจากความตกลงว.าด'วยความร.วมมือทางวิทยาศาสตร4และวิชาการ ป� 2559 ท่ี

ได'วางกรอบความร.วมมือกว'างๆ ไว' ได'เห็นพ'องว.าเห็นควรที่จะศึกษาความเป8นไปได'ที่จะพัฒนาความสัมพันธ4 เพ่ือ

นำไปสู.การลงนามในระดับกระทรวง อว. กับ CTCI ซึ่งสามารถจัดทำความตกลง ที่มีการระบุสาขา และกรอบ    

การดำเนินการท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  

 

 

 

ดร.เศรษฐพันธฯ เขาพบ นาย Christian Lehren เอกอัครราชทูตชิลีประจําประเทศไทย 
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3.3.3.3.2222    ความรวมมือกับสหรัฐเม็กซิโกความรวมมือกับสหรัฐเม็กซิโกความรวมมือกับสหรัฐเม็กซิโกความรวมมือกับสหรัฐเม็กซิโก    

สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'จัดกิจกรรมการนำคณะผู'บริหารด'าน วทน. 

จากลาตินอเมริกาในกลุ.ม Pacific Alliance (เม็กซิโก โคลอมเบีย เปรู และชิลี) 

เยือนประเทศไทย ในเดือนมีนาคม 2562 โดยมี ดร. Jaime Parada ผู'อำนวยการ 

บริหารสถาบันนวัตกรรมและการถ.ายทอดเทคโนโลยีแห.งรัฐนวยโวเลอง 

(Institute of Innovation and Technology Transfer of Nuevo Leon – 

I2T2) และอุทยานวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรม (Research and Innovation 

Technology Park – PIIT) เม็กซิโก เป8นหนึ่งในคณะผู'บริหารท่ีเข'าร.วม และได'

แสดงเจตนารมณ4ท่ีจะพัฒนาความร.วมมือกับ สวทช. อย.างเป8นรูปธรรม โดยในป� 

2563 นี้ สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'มีการดำเนินการอย.างใกล'ชิด ร.วมยกร.าง 

ปรับแก'ไขข'อมูลในความตกลง (MOU) ให'ตรงกับข'อเท็จจริงและความเหมาะสม

ของท้ังสองฝpาย โดยขณะนี้ ความตกลงได'จัดทำข้ึน 3 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ 

และสเปน) และใกล'เสร็จสมบูรณ4 อยู.ระหว.างการพิจารณาของ I2T2 แต.

เนื่องจากสถานการณ4การแพร.ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ยังคงมีความรุนแรง   

ซ่ึงคาดว.าจะมีการลงนามความร.วมมือป� 2564 นี้ โดยฝpายไทยได'เสนอให'       

ฝpายเม็กซิโกใช'วิธีแลกเปลี่ยนเอกสารผ.านช.องทางไปรษณีย4/ถุงเมล4การทูต หรือ

เป8นการลงนามผ.านระบบอิเล็กทรอนิกส4  

 

3.3.3.3.3333    ความรวมมือกับความรวมมือกับความรวมมือกับความรวมมือกับสาธารณรัฐเปรูสาธารณรัฐเปรูสาธารณรัฐเปรูสาธารณรัฐเปรู    

สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'พัฒนาความร.วมมือร.วมกับ National Council of Science, Technology and 

Technological Innovation หรือ CONCYTEC ซ่ึงเป8นหน.วยงานหลักด'าน วทน. (มีฐานะเทียบเท.า

กระทรวงวิทยาศาสตร4) ของเปรู อย.างแน.นแฟ_นมาต้ังแต.ป� 2561 เริ่มจากการเข'าร.วมกิจกรรมนำคณะเจ'าหน'าท่ีจาก

ลาตินอเมริกามาเยือนประเทศไทยของนาย Fernando Ortega ผู'อำนวยการสำนักวิจัยและการศึกษา CONCYTEC 

และร.วมเป8นวิทยากรในการประชุมสัมมนาหัวข'อ “Science Policy and Prospective Collaboration between 

Latin America and Thailand” เม่ือเดือนมีนาคม 2561  
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ต.อมา สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'เข'าร.วมและเปtดบู�ธกิจกรรมในงานมหกรรมสัปดาห4วิทยาศาสตร4 Peru con 

Ciencia ณ กรุงลิมา เปรู เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 และการหารือร.วมกับ ดร. Fabiola León-Velarde 

Servetto ประธาน CONCYTEC และผู'แทน CONCYTEC อย.างต.อเนื่อง เพ่ือพัฒนากรอบความตกลงอย.าง           

เป8นทางการในระดับกระทรวง  

โดยในป� 2563 สำนักงานท่ีปรึกษาฯ และองค4กรพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห.งชาติของไทย ได'รับเชิญเข'าร.วม

และเปtดบูธกิจกรรมในงานมหกรรมสัปดาห4วิทยาศาสตร4 Peru con Ciencia 2020 ท่ีมีกำหนดการจัดข้ึนระหว.าง

วันท่ี 5 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ เมือง Arequipa ทางทิศใต'ของเปรู แต.ท้ังนี้ เนื่องด'วยการแพร.ระบาดของเชื้อ    

โควิด – 19 ทำให'ไม.สามารถเข'าร.วมงานฯ ในป�นี้ได' นอกจากนี้ ในด'านของการพัฒนากรอบความตกลง        

สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'ร.วมแก'ไขและจัดทำร.างความร.วมมือ 3 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ และสเปน) ซ่ึงในขณะนี้

อยู.ในข้ันตอนการพิจารณาของสำนักปลัดกระทรวง อว. เพ่ือปรับข'อมูลให'มีความเหมาะสมก.อนส.งให'แก.             

กรมสนธิสัญญาและกฎหมายพิจารณาในข้ันตอนต.อไป 
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4.4.4.4.    กจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัสถาบนัหลกักจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัสถาบนัหลกักจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัสถาบนัหลกักจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัสถาบนัหลกั    

                และและและและวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรม    
  

ในฐานะท่ีสำนักงานท่ีปรึกษาฯ เปjนหน1วยงานตัวแทนของ อว. ในต1างประเทศ นอกจากภารกิจเชิง

วิชาการและการสร�างความร1วมมือด�านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรมแล�ว สำนักงานท่ีปรึกษาฯ 

ยังปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� และชุมชมท�องถ่ิน เพ่ือสร�าง

ภาพลักษณ�ท่ีดีให�แก1องค�กร และแสดงความเปjนส1วนหนึ่งของชุมชนไทยในต1างประเทศ มีดังนี้  

 

4.1 งานเลีย้งรบัรองในโอกาส4.1 งานเลีย้งรบัรองในโอกาส4.1 งานเลีย้งรบัรองในโอกาส4.1 งานเลีย้งรบัรองในโอกาสวนัคลายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัคลายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัคลายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัคลายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติรบรมนาถบพติรบรมนาถบพติรบรมนาถบพติร    วนัชาต ิและวนัพอแหงชาต ิประจาํป 256วนัชาต ิและวนัพอแหงชาต ิประจาํป 256วนัชาต ิและวนัพอแหงชาต ิประจาํป 256วนัชาต ิและวนัพอแหงชาต ิประจาํป 2562222    
    

    

เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2562 เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2562 เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2562 เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2562 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

รวมกับทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตนั รวมกับทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตนั รวมกับทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตนั รวมกับทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตนั 

ดี.ซี. จัดงานเลี้ยงรับรองดี.ซี. จัดงานเลี้ยงรับรองดี.ซี. จัดงานเลี้ยงรับรองดี.ซี. จัดงานเลี้ยงรับรอง    วันคลายวันวันคลายวันวันคลายวันวันคลายวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุย----    

เดชมหาราช บรมนาถบพิตรเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    วันชาติวันชาติวันชาติวันชาติ    

แ ล ะ วั น พอ แ ห ง ช า ติแ ล ะ วั น พอ แ ห ง ช า ติแ ล ะ วั น พอ แ ห ง ช า ติแ ล ะ วั น พอ แ ห ง ช า ติ         ณ  โ ร ง แ ร ม ณ  โ ร ง แ ร ม ณ  โ ร ง แ ร ม ณ  โ ร ง แ ร ม 

Fairmont GeorgetownFairmont GeorgetownFairmont GeorgetownFairmont Georgetown    กรุงวอชงิตันกรุงวอชงิตันกรุงวอชงิตันกรุงวอชงิตัน    
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ภายในงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ และหน.วยงานทีมประเทศไทย ได'จัดเลี้ยงรับรอง อาหาร การแสดง

นาฎศิลป�ของไทย รวมทั้งการจัดแสดงตัวอย.างสินค'าหัตถกรรม อาทิ ผ'าไหม  โดยมีบุคคลชาวสหรัฐฯ จากรัฐบาล 

รัฐสภา และฝpายตุลาการ ตลอดจนภาคเอกชนและองค4กรชั้นนำของประเทศ รวมทั้งคณะทูตานุทูตในกรุงวอชงิตัน 

พร'อมคู.สมรส ประมาณ 400 คน เข'าร.วมงาน โดยมีสื่อมวลชนไทยและสหรัฐฯ รวมท้ังผู'แทนชมรมและสมาคมไทย

ในเขตกรุงวอชิงตันและรัฐใกล'เคียงมาร.วมด'วย 

 
สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'เชิญหน.วยงานและพันธมิตรสหรัฐฯ อาทิ 

1.  Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs (IES),  U.S. 

Department of State,  

2. Office of Space and Advanced Technology (OES/SAT), U.S. Department of State,  

3. The National Aeronautics and Space Administration (NASA),  

4. National Institutes of Health (NIH),  

5. United States Geological Survey (USGS),  

6. United States Environmental Protection Agency (EPA),  

7. Smithsonian Institute  

หน.วยงานวิจัย และภาคเอกชนของสหรัฐฯ มาร.วมงานเพื่อร.วมเฉลิมฉลองวันสำคัญของไทย และเป8น

โอกาสในการเสริมสร'างความสัมพันธ4ท่ียั่งยืนกับผู'แทนจากหน.วยงานต.างๆ ท่ีมาร.วมในวันงาน 
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4.2 4.2 4.2 4.2 พธิถีวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพธิถีวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพธิถีวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพธิถีวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา    

                        สมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีสมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีสมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีสมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี    

                        พนัปหลวง พนัปหลวง พนัปหลวง พนัปหลวง 12121212    สงิหาคม สงิหาคม สงิหาคม สงิหาคม 2563256325632563    
 

 

เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได'จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน 
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ'าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง         
และวันแม.แห.งชาติ 12 สิงหาคม 2563 โดยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได'นำข'าราชการทีม
ประเทศไทยพร'อมคู.สมรสถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสดังกล.าว ด'วยสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย.างพร'อมเพรียงกัน โดย ดร.เศรษฐพันธ4ฯ อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ได'เป8นผู'แทนสำนักงานท่ี
ปรึกษาฯ เข'าร.วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ  
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4.4.4.4.3333    กิจกรรมวนักิจกรรมวนักิจกรรมวนักิจกรรมวนัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั (Chula Night(Chula Night(Chula Night(Chula Night    2019201920192019))))        

                        ประจาํประจาํประจาํประจาํป 2562 ป 2562 ป 2562 ป 2562     

 

 ดร.เศรษฐพันธ4ฯ และครอบครัว เข'าร.วมกิจกรรมวันจุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย (Chula Night 2019) ซ่ึงจัด

โดย Chulalongkorn University Alumni Association, Mid Atlantic (CUAAMA) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 

โดยบุตรท้ัง 3 คนได'ร.วมในการแสดงรำอวยพรและอัญเชิญพระเก้ียวในช.วงพิธีเปtดงาน 
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4.4.4.4.4444    การการการการเขารวมในงานกจิกรรมฉลองวนัปใหมพรอมกบัเขารวมในงานกจิกรรมฉลองวนัปใหมพรอมกบัเขารวมในงานกจิกรรมฉลองวนัปใหมพรอมกบัเขารวมในงานกจิกรรมฉลองวนัปใหมพรอมกบั    
                        ชมุชนชาวไทยในเขตกรงุวอชิงตนั ชมุชนชาวไทยในเขตกรงุวอชิงตนั ชมุชนชาวไทยในเขตกรงุวอชิงตนั ชมุชนชาวไทยในเขตกรงุวอชิงตนั     
 

 ดร.เศรษฐพันธ4ฯ อัครราชทูตท่ีปรึกษาฯ และครอบครัวเข'าร.วมกิจกรรมจัดแสดงในงานเฉลิมฉลองวันข้ึนป�

ใหม.ให'แก.ชุมชนชาวไทย ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4.4.4.5555        การการการการเขารวมและจดัการแสดงในงานทาํบญุวนัมาฆบชูา เขารวมและจดัการแสดงในงานทาํบญุวนัมาฆบชูา เขารวมและจดัการแสดงในงานทาํบญุวนัมาฆบชูา เขารวมและจดัการแสดงในงานทาํบญุวนัมาฆบชูา     
                            ณ วดัไทยกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ีณ วดัไทยกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ีณ วดัไทยกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ีณ วดัไทยกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี    
  

ดร.เศรษฐพันธ4ฯ อัครราชทูตท่ีปรึกษาฯ ได'เข'าร.วมช.วย 

วัดไทย กรุงวอชิงตัน ในการจัดงานทำบุญวันมาฆบูชา และ   

ร.วมการแสดงดนตรีไทยประกอบในมหรสพ เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ4  

2563 โดยเป8นมือระนาดเอกของวงดนตรีวัดไทย 

นางสาวเนื้อบุญญ และนางสาวเฉกรัตน 

รวมรํากลองสะบัดชัย 

เด็กชายณัฐธัมมเปนพิธีกรและกลาวคํา

อวยพรใหแกแขกผูรวมงานในนาม 

โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซ.ี 
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4.4.4.4.6666    การใหความชวยเหลอืคนไทยตกทกุขในการใหความชวยเหลอืคนไทยตกทกุขในการใหความชวยเหลอืคนไทยตกทกุขในการใหความชวยเหลอืคนไทยตกทกุขในกรงุวอชงิตนัรัฐใกลเคยีง  กรงุวอชงิตนัรัฐใกลเคยีง  กรงุวอชงิตนัรัฐใกลเคยีง  กรงุวอชงิตนัรัฐใกลเคยีง  

และรวมกบัสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุวอชงิตนั และทมีประเทศไทยและรวมกบัสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุวอชงิตนั และทมีประเทศไทยและรวมกบัสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุวอชงิตนั และทมีประเทศไทยและรวมกบัสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุวอชงิตนั และทมีประเทศไทย    

 

ดร.เศรษฐพันธ4ฯ อัครราชทูตท่ีปรึกษาฯ และครอบครัว ให'ความร.วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน      

การร.วมจัดเตรียมถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบรโิภคท่ีจำเป8นเพ่ือแจกจ.ายให'แก.คนไทยท่ีตกทุกข4ในกรุงวอชิงตัน รัฐแมริแลนด4 

และเวอร4จิเนีย ในช.วงวิกฤตการณ4การแพร.ระบาดของโควิด-19 ณ วัดธรรมประทีป เขตปรินซ4จอจส4 รัฐแมริแลนด4 

พร'อมช.วยในกิจกรรมแจกจ.ายสิ่งของดังกล.าวเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2563 
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4.4.4.4.7 7 7 7     การการการการรรรรวมกจิกรรมสือ่ออนไลนวมกจิกรรมสือ่ออนไลนวมกจิกรรมสือ่ออนไลนวมกจิกรรมสือ่ออนไลน    

 
 

• ดร.เศรษฐพันธ4ฯ ได'รับเชิญจากรายการสื่อออนไลน4เพื่อชุมชน บน platform Facebook ดำเนินรายการ

โดย ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา เพื่อร.วมสนทนากับผู'บรรยายรับเชิญท.านอื่นๆ 2 ครั้ง  ในหัวข'อ 

"COVID-19 เปลี่ยนโลก เปลี่ยนไทย สู.วิถีใหม. New Normal Citizen" เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  และ 

"COVID-19 เปลี่ยนโลก เปลี่ยนไทย สู.วิถีใหม. New Normal Citizen Season 2" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 

2563 ซ่ึงเป8นการให'ข'อมูลสถานการณ4การแพร.ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ ให'แก.คนไทยได'รับทราบ 

• ทั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษาฯ จัดทำสรุปสถานการณ4การแพร.ระบาดของโควิด-19 ในเขตอาณาประจำเดือน 

ตั้งแต.เดือนพฤษภาคม 2563 เป8นต'นมา เพื่อรายงานแก. สำนักงานปลัดกระทรวง อว. โดยครอบคลุม

ประเด็นต.างๆ เช.น การดูแลการแพร.ระบาด การฟ��นฟูเศรษฐกิจ ภาพลักษณ4การแสดงบทบาทผู'นำชาติ

มหาอำนาจและ  ผู'นำโลก การดำเนินการที่เกี่ยวข'องของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานที่ปรึกษาฯ และ

หน.วยงานทีมประเทศไทย รวมถึง ข'อมูลและข'อสังเกตสำหรับการดำเนินการต.อไป  
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5. 5. 5. 5. เอกสารเผยแพรและการบริเอกสารเผยแพรและการบริเอกสารเผยแพรและการบริเอกสารเผยแพรและการบริกกกการฐานขอมลูารฐานขอมลูารฐานขอมลูารฐานขอมลู    
  

สำนักงานที ่ปรึกษาฯ ได�รวบรวม ศึกษา และจัดทำข�อมูลและรายงานเกี ่ยวกับการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรมในสหรัฐฯ แคนาดา และประเทศในลาตินอเมริกา เพื่อให� อว. หน1วยงานทีม

ประเทศไทยในทวีปอเมริกา องค�กรต1างๆ และผู�ที ่สนใจทั่วไปได�ติดตามข�อมูลข1าวสารทันเหตุการณ�และ

สามารถนำไปใช�ประโยชน�ต1อไปได� โดยเอกสารเผยแพร1ของ สำนักงานท่ีปรึกษาฯ มีรูปแบบดังนี้ 
 

 

5.1 วทิยปริทศัน 5.1 วทิยปริทศัน 5.1 วทิยปริทศัน 5.1 วทิยปริทศัน     
สำนักงานท่ีปรึกษาฯ จัดทำรายงานข.าวรายเดือน โดยรวบรวมข'อมูลข.าวสารด'าน อววน. ท่ีน.าสนใจและจะ

เป8นประโยชน4กับประเทศไทย เพ่ือเผยแพร.ให'แก.หน.วยงานต.างๆ ภายใต' อววน. ทีมประเทศไทย หน.วยงานพันธมิตร

อ่ืนๆ รวมถึง นักเรียน นักศึกษา และผู'ท่ีสนใจท่ัวไป โดยใช'ชื่อรายงาน คือ “วิทย�ปริทัศน�” ในป�งบประมาณ พ.ศ. 

2563 สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'จัดทำรายงานข.าวภายใต'หัวข'อสำคัญ ดังนี้  

 
 

 

ฉบับเดือนตุลาคม 2562 (ฉบับท่ี 10/2562) 

“เทอืกเขารอ็กก ีแหลงสก ีและนวตักรรมการศกึษา”“เทอืกเขารอ็กก ีแหลงสก ีและนวตักรรมการศกึษา”“เทอืกเขารอ็กก ีแหลงสก ีและนวตักรรมการศกึษา”“เทอืกเขารอ็กก ีแหลงสก ีและนวตักรรมการศกึษา” 
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ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 (ฉบับท่ี 11/2562) 

“วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและสงัคม”“วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและสงัคม”“วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและสงัคม”“วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและสงัคม” 

  

 

ฉบับเดือนธันวาคม 2562 (ฉบับท่ี 12/2562) 

“หองสมุดในปจจุบันและอนาคต”“หองสมุดในปจจุบันและอนาคต”“หองสมุดในปจจุบันและอนาคต”“หองสมุดในปจจุบันและอนาคต” 

  

 

ฉบับเดือนมกราคม 2563 (ฉบับท่ี 1/2563) 

“อววน. ในกลุม “อววน. ในกลุม “อววน. ในกลุม “อววน. ในกลุม Mercosur”Mercosur”Mercosur”Mercosur” 

  

 

ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2563 (ฉบับท่ี 2/2563) 

““““COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19 โรคอุบัติใหมจากไวรัสโคโรนา”19 โรคอุบัติใหมจากไวรัสโคโรนา”19 โรคอุบัติใหมจากไวรัสโคโรนา”19 โรคอุบัติใหมจากไวรัสโคโรนา” 
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ฉบับเดือนมีนาคม 2563 (ฉบับท่ี 3/2563) 

““““COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19 19 19 19 It’s no more just a flu”It’s no more just a flu”It’s no more just a flu”It’s no more just a flu” 

  

 

ฉบับเดือนเมษายน 2563 (ฉบับท่ี 4/2563) 

““““Advanced Scientific Equipment Advanced Scientific Equipment Advanced Scientific Equipment Advanced Scientific Equipment     

อุปกรณวิทยาศาสตรขั้นสูง”อุปกรณวิทยาศาสตรขั้นสูง”อุปกรณวิทยาศาสตรขั้นสูง”อุปกรณวิทยาศาสตรขั้นสูง” 

  

 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 (ฉบับท่ี 5/2563) 

““““วกิฤตการณโควดิวกิฤตการณโควดิวกิฤตการณโควดิวกิฤตการณโควดิ----19191919    ในลาตนิอเมรกิา และในลาตนิอเมรกิา และในลาตนิอเมรกิา และในลาตนิอเมรกิา และ    

ภารกจิชวยเหลอืคนไทยของสถานเอกอคัรราชทตูไทยภารกจิชวยเหลอืคนไทยของสถานเอกอคัรราชทตูไทยภารกจิชวยเหลอืคนไทยของสถานเอกอคัรราชทตูไทยภารกจิชวยเหลอืคนไทยของสถานเอกอคัรราชทตูไทย    

ทัง้ ทัง้ ทัง้ ทัง้ 5 5 5 5 แหง”แหง”แหง”แหง” 

  

 

ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 (ฉบับท่ี 6/2563) 

“วทน. อะไรจะเปนใหญในยคุ “วทน. อะไรจะเปนใหญในยคุ “วทน. อะไรจะเปนใหญในยคุ “วทน. อะไรจะเปนใหญในยคุ New Normal”New Normal”New Normal”New Normal”    
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ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 (ฉบับท่ี 7/2563) 

“ภารกจิของหนวยงานรฐัและยวุชนคนสรางชาติ“ภารกจิของหนวยงานรฐัและยวุชนคนสรางชาติ“ภารกจิของหนวยงานรฐัและยวุชนคนสรางชาติ“ภารกจิของหนวยงานรฐัและยวุชนคนสรางชาติ    

ในสหรัฐฯ ระหวางวิกฤตการณการแพรระบาด”ในสหรัฐฯ ระหวางวิกฤตการณการแพรระบาด”ในสหรัฐฯ ระหวางวิกฤตการณการแพรระบาด”ในสหรัฐฯ ระหวางวิกฤตการณการแพรระบาด” 

  

 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 (ฉบับท่ี 8/2563) 

““““แคนาดาในบรรยากาศ แคนาดาในบรรยากาศ แคนาดาในบรรยากาศ แคนาดาในบรรยากาศ New NormalNew NormalNew NormalNew Normal””””    
 

  

 

ฉบับเดือนกันยายน 2563 (ฉบับท่ี 9/2563) 

“โครงสรางกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยั“โครงสรางกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยั“โครงสรางกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยั“โครงสรางกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยั    

และนวตักรรม กระทรวงแหงปญญา กระทรวงแหงโอกาส และและนวตักรรม กระทรวงแหงปญญา กระทรวงแหงโอกาส และและนวตักรรม กระทรวงแหงปญญา กระทรวงแหงโอกาส และและนวตักรรม กระทรวงแหงปญญา กระทรวงแหงโอกาส และ

กระทรวงแหงอนาคต”กระทรวงแหงอนาคต”กระทรวงแหงอนาคต”กระทรวงแหงอนาคต” 
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5.25.25.25.2 รายงานนโยบายดานการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร รายงานนโยบายดานการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร รายงานนโยบายดานการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร รายงานนโยบายดานการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร วจิยัวจิยัวจิยัวจิยัและและและและ            

                    นวตักรรมนวตักรรมนวตักรรมนวตักรรม    

 

5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1 ความกาวหนาทางดานอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม ในบราซลิความกาวหนาทางดานอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม ในบราซลิความกาวหนาทางดานอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม ในบราซลิความกาวหนาทางดานอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม ในบราซลิ    

 

   สหพันธ �สาธารณร ัฐบราซิล เป jนประเทศที ่ มี     

ขนาดใหญ1ที ่สุดในลาตินอเมริกา มีความหลากหลายทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ และเปjนผู�นำทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

โดยเศรษฐกิจของบราซิลประกอบด�วยภาคเกษตรกรรม     

การบริการ และอุตสาหรรมขั ้นสูงเปjนหลัก รายได�ของ

ประชากรยังจัดอยู1ระดับปานกลางตอนบน (Upper middle 

income) โดยรัฐบาลให�ความสำคัญและมีสัดส1วนการลงทุน

ทางด�านการศึกษาสูงกว1าการพัฒนาทางด�านอ่ืนๆ ในป< 2563 

มีสัดส1วนการลงทุนทางด�านการศึกษาอยู1ที่ร�อยละ 6.2 ของ 

GDP รวมของประเทศ รัฐบาลมุ 1งพัฒนาการศึกษาอย1าง    

ก�าวกระโดด มีระบบการศึกษาที่ค1อนข�างเข�มแข็ง นักเรียน

ได�รับการยกเว�นค1าเล1าเรียนในสถาบันการศึกษาของรัฐ มี

สถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงระดับสากล ผลิตบุคคลากรด�านวิทยาศาสตร�สูงเปjนอันดับหนึ่งของภูมิภาค และมี

การพัฒนางานวิจัย วทน. มากท่ีสุดในลาตินอเมริกา  

 

รายงานฉบับนี้ได�รวบรวมข�อมูลด�านการลงทุนด�าน R&D การพัฒนาด�านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล�อม การใช�

พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมโครงการด�าน วทน. ของประเทศ การสร�างความร1วมมือกับ

ต1างประเทศ จนถึงสรุปสถานการณ�ในช1วงการระบาดใหญ1ของเชื้อโควิด-19 และบทบาทของผู�นำบราซิล 

รวมท้ังแนวทางการพัฒนาความร1วมมือกับต1างประเทศในด�านดังกล1าว 
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5.2.5.2.5.2.5.2.2 2 2 2 ความกาวหนาทางดานอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม ในความกาวหนาทางดานอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม ในความกาวหนาทางดานอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม ในความกาวหนาทางดานอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม ในชลิีชลิีชลิีชลิี    

 

สาธารณร ัฐช ิ ลี เป jนประเทศลาต ินอเมร ิกาท ี ่ มี       

ความหลากหลายของสภาพธรรมชาติที ่ส ูงมาก เนื ่องจาก

ลักษณะภูมิประเทศด�านตะวันตกมีลักษณะเปjนชายฝyzงทะเลท่ี

ทอดยาวแนวเหนือ-ใต� กว1า 6,435 กิโลเมตร จนเปjนประเทศ

ที่สามารถเดินทางไปทวีปแอนตาร�กติกาได�ใกล�ที่สุด  ในขณะ

ที่ด�านตะวันออก ก็ขนาบด�วยเทือกเขาแอนดีส ชิลีมีจุดเด1น

ทางด � านภ ูม ิประ เทศท ี ่ หลากหลายและอ ุดมไปด � วย

ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการพัฒนาความก�าวหน�าของ

ประเทศในหลายด�าน เปjนประเทศที่ขึ้นชื่อได�ว1า มีเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับดีมากเมื ่อเทียบกับ

ประเทศเพื่อนบ�าน รายได�ของประชากรต1อหัวของชิลีสูงที่สุด

ในลาตินอเมริกา รวมท้ัง ยังเปjนประเทศท่ีมีความโดดเด1นทาง

การศึกษา มีมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงจัดอยู1ระดับแนวหน�าของภูมิภาค นักเรียนมีผลคะแนนเฉล่ียวัดการเรียนรู�

ทางด�านการอ1าน คณิตศาสตร� และวิทยาศาสตร� (PISA) สูงเปjนอันหนึ่งในลาตินอเมริกา รัฐบาลได�ออก

แผนการเรียนรู�แห1งชาติ ผลักดันและปฏิรูปทางการศึกษา และจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  

เพ่ือให�นักเรียนสามารถเข�าถึงการศึกษาได�อย1างเท1าเทียมกัน ในป< 2563 มีสัดส1วนการลงทุนทางด�านการศึกษา

อยู1ท่ีร�อยละ 5.4 ของ GDP รวมของประเทศ 

 

รายงานฉบับนี้ได�รวบรวมข�อมูลด�านการลงทุนด�าน R&D การพัฒนาด�านเกษตรกรรมและส่ิงแวดล�อม 

การใช�พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมโครงการด�าน วทน. ของประเทศ การสร�างความร1วมมือกับ

ต1างประเทศ จนถึงสรุปสถานการณ�ในช1วงการระบาดใหญ1ของเชื้อโควิด-19 และบทบาทของผู�นำชิลี รวมท้ัง

แนวทางการพัฒนาความร1วมมือกับต1างประเทศในด�านดังกล1าว 
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5.35.35.35.3 ขอมลูเชงินโยบายเพือ่สนับสนนุการสรางความรวมมอืระหวางประเทศขอมลูเชงินโยบายเพือ่สนับสนนุการสรางความรวมมอืระหวางประเทศขอมลูเชงินโยบายเพือ่สนับสนนุการสรางความรวมมอืระหวางประเทศขอมลูเชงินโยบายเพือ่สนับสนนุการสรางความรวมมอืระหวางประเทศ        

                ดานดานดานดานการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรมวจิยัและนวตักรรมวจิยัและนวตักรรมวจิยัและนวตักรรม    

 

บทบาทหนึ่งของสำนักงานที่ปรึกษาฯ เมื่อมาอยู.ในสังกัดกระทรวง อว. คือ หน'าที่ในการประสานและ

รวบรวมข'อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาต.างๆ  ที่มีความสนใจในการสร'างความร.วมมือกับประเทศไทย ซ่ึง

อาจจะนำไปสู.ความร.วมมือท่ีเป8นรูปธรรมในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

5.3.1 5.3.1 5.3.1 5.3.1 มหาวทิยาลยัเครอืขายในสหรฐัฯ มหาวทิยาลยัเครอืขายในสหรฐัฯ มหาวทิยาลยัเครอืขายในสหรฐัฯ มหาวทิยาลยัเครอืขายในสหรฐัฯ 5555    แหงทีม่คีวามสนใจตอประเทศไทยเดนชดัแหงทีม่คีวามสนใจตอประเทศไทยเดนชดัแหงทีม่คีวามสนใจตอประเทศไทยเดนชดัแหงทีม่คีวามสนใจตอประเทศไทยเดนชดั    

สถาบัน ความโดดเดนที่พิเศษ 

และการเห็นประเทศไทยในสายตา 

โอกาสขอเสนอความรวมมือ 

กลุม กลุม กลุม กลุม Ivy LeagueIvy LeagueIvy LeagueIvy League    (New England and Mid Atlantic) (New England and Mid Atlantic) (New England and Mid Atlantic) (New England and Mid Atlantic)     
 Cornell UniversityCornell UniversityCornell UniversityCornell University  

เมืองอิทากา รัฐนิวยอร�ก   
 

เป8นแหล.งหลักสูตรไทยศึกษาท่ีเก.าแก.
และใหญ.ท่ีสุดในสหรัฐฯ เป8นท่ีศึกษา
ของเชื้อพระวงศ4และบุคคลสำคัญ
ของไทยหลายท.าน ท่ีสามารถ ใช'เป8น
จุดอ'างอิงได'ดี รวมท้ังมีองค4กร
นักศึกษาไทยท่ีเข'มแข็ง ศึกษาในด'าน 
STEM จำนวนมาก   

มหาวิทยาลัย Cornell เป8นมหาวิทยาลัย
ท่ีเป8นศูนย4กลาง Thai Studies แห.ง
แรกของสหรัฐฯ และยังคงให'
ความสำคัญกับประเทศไทยมากท่ีสุด
สำหรับประเทศกลุ.มอาเซียน โดยมี
ชื่อเสียงหลายด'านท้ังในด'าน STEM มี
ความเป8นไปได'ด'านการพัฒนาศูนย4วิจัยร.วม 
 

 University of University of University of University of 

PennsylvaniPennsylvaniPennsylvaniPennsylvania (UPenn)a (UPenn)a (UPenn)a (UPenn) 
เมืองฟ~ลาเดลเฟ<ย  
รัฐเพนซิลวาเนีย 

มีจำนวนนักศึกษาไทยไม.มากนัก แต.
มีจุดเด.น คือเป8นแหล.งรวบรวม
ศิลปวัตถุล้ำค.าโบราณของไทย และ
เป8นแหล.งทำฐานข'อมูลของอารย-
ธรรมบ'านเชียง มีความต'องการ
พัฒนาความร.วมมือด'านโบราณคดี 
และมานุษยวิทยากับไทยอย.างจริงจัง 

ความร.วมมือในมิติ STEAM อย.างเป8น
ระบบ โดยเฉพาะในด'านโบราณคดี 
และการจัดการพิพิธภัณฑ4 
(Archaeology and Museology) ซ่ึง
เป8นป2จจัยสำคัญสำหรับองค4ประกอบ
ของการนำพาประเทศไปสู.สถานะ
ประเทศพัฒนาแล'ว 
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กลุม กลุม กลุม กลุม Midwest Midwest Midwest Midwest และและและและ    Big TenBig TenBig TenBig Ten    
 University of Illinois at University of Illinois at University of Illinois at University of Illinois at 

Urbana ChampaignUrbana ChampaignUrbana ChampaignUrbana Champaign    

(UIUC)(UIUC)(UIUC)(UIUC)  
เมืองแชมเปญ  
รัฐอิลลินอยส� 

มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในด'าน
วิศวกรรมศาสตร4 และเทคโนโลยี- 
ชีวภาพ มีสมาคมศิษย4และสมาคม
นักเรียนไทยท่ีเข'มแข็ง มหาวิทยาลัย
นี้มีความโดดเด.นด'าน Biotechnology 
โดยเฉพาะการเป8นต'นกำเนิดของการ
วิจัยการเกษตรข้ันสูง (Morrow 
Plot) และ Smart Farming 

ความร.วมมือในมิติของอุตสาหกรรม
อาหาร Biopolis, Smart Farming 
โดยใช'ช.องทางของสมาคมศิษย4เก.า และ
สมาคมนักเรียนไทยเป8นกลไกเหนี่ยวนำ
ความร.วมมือ ท่ีอาจขยายเป8นระดับ   
การจัดต้ังศูนย4ร.วมวิจัยได' เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเองก็ต'องการแหล.ง    
ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตร'อน 
เป8นสถานท่ีฝaกงาน และทำการวิจัย 

 Northwestern Northwestern Northwestern Northwestern 

UniversitUniversitUniversitUniversity (NU)y (NU)y (NU)y (NU) 
เมืองเอแวนสตัน 
รัฐอิลลินอยส� 

เป8นมหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยเดียวในกลุ.ม Big Ten 
ท่ีมีชื่อเสียงหลายสาขา โดยเฉพาะใน
ด'านบริหาร (Kellogg School of 
Management) และด'านวิศวกรรม/
วิทยาศาสตร4 ซ่ึงมี McCormick 
School of Engineering and 
Applied Science 

ดร.สุวิทย4 เมษินทรีย4 (อดีต รมว.อว.) 
ซ่ึงเป8นผู'พัฒนาแนวคิด      ไทยแลนด4 
4.0 และการพัฒนา อววน. ในองค4รวม 
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห.งนี้ 
การกระชับความสัมพันธ4 และเสนอ
ความร.วมมือ อาจมีลู.ทางท่ีน.าสนใจ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ ให'
ความสำคัญกับศิษย4เก.าท่ีทำชื่อเสียง 

 Purdue UniversityPurdue UniversityPurdue UniversityPurdue University 
 เมืองเวสต�ลาฟาแยต 

รัฐอินเดียนา  

มีความโดดเด.นในด'าน
วิศวกรรมศาสตร4ในกลุ.ม Big Ten 
โดยเฉพาะในด'าน Aero Space โดย
ในป�นี้ มหาวิทยาลัยมีโอกาสร.วม
ฉลอง 50 ป� การเหยียบดวงจันทร4
ของมนุษย4คนแรก Neil Armstrong 
ซ่ึงสำเร็จการศึกษาท่ีนี่ อีกท้ัง
มหาวิทยาลัยนี้ได'รับมอบหมายจาก
รัฐบาลให'ทำวิจัย Space Habitat 
ด'วย 

มหาวิทยาลัยนี้ มีสมาคมศิษย4เก.าใน
ประเทศไทยท่ีเข'มแข็ง ท่ีสามารถใช'เป8น
กลไกเชื่อมต.อความสัมพันธ4 โดยเฉพาะ
ในด'านอุตสาหกรรมการวิจัยด'าน Aero 
Space มหาวิทยาลัยนี้ จะเป8นตัวเลือก
ในการพัฒนางานวิจัยใน Space 
Innopolis ของไทยได'เป8นอย.างดี 
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 University of University of University of University of 

Wisconsin Wisconsin Wisconsin Wisconsin ––––    MadisoMadisoMadisoMadison n n n 

(UWM)(UWM)(UWM)(UWM)  
เมืองเมดิสัน รัฐวิสคอนซิน 

เป8นแหล.งความรู'หลากหลายสาขา มี
สมาคมศิษย4เก.าในประเทศไทยท่ี
เข'มแข็งมาก เคยจัดการประชุมศิษย4
เก.านานาชาติครั้งแรกเม่ือป� 2000 ท่ี
กรุงเทพฯ และมีความตกลงเฉพาะ
สาขากับมหาวิทยาลัยไทยหลายแห.ง 
มีศาลาไทยขนาดใหญ.สวยงาม ท่ี
บริจาคจากโดยสมาคมศิษย4เก.า ท่ี
เป8นเครื่องยืนยันความสัมพันธ4ท่ีแน.น
แฟ_นกับมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยนี้ สามารถเป8นจุดรองรับ
การศึกษาในมิติ multi-disciplinary 
ได'อย.างดี โดยเฉพาะการมีหลักสูตรท่ี
เข'มแข็งท้ังด'านวิศวกรรมศาสตร4 
สังคมศาสตร4 (สังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยา) และการจัดการ
สิ่งแวดล'อมอย.างองค4รวม (Nelson 
Institute for Environmental 
Studies) และการสร'างแบบจำลอง 
Science Socio Economy 

กลุม กลุม กลุม กลุม Western States Western States Western States Western States และ และ และ และ CaliforniaCaliforniaCaliforniaCalifornia    
 University of California University of California University of California University of California 

––––BerkeleBerkeleBerkeleBerkeley (y (y (y (UC UC UC UC 

BerkeleyBerkeleyBerkeleyBerkeley)))) 
เมืองเบิร�กลีย�  
รัฐแคลิฟอร�เนีย 

  

เป8นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีชื่อเสียง
ลำดับต'น ท่ีมีโครงการพัฒนาระบบ
การศึกษาภาคบังคับ (มัธยมปลาย) 
เชื่อมต.อกับระบบการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อย.างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลในระดับนวัตกรรม อาทิ 
โครงการ SUCCESS ของ School 
of Engineering ท่ีก.อให'เกิด 
Ptolemy Project ผลงานร.วม
ระหว.างนักเรียน ม.ปลาย กับนักวิจัย 
และอาจารย4ในมหาวิทยาลัย ใน   
การพัฒนา Internet of things ท่ี
เปtดกว'างต.อการเข'าถึงมากข้ึน 
 

เป8นมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนแท.น
มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุดของประเทศอยู.บ.อยครั้ง และมี
ความโดดเด.นในด'าน STEM 
หลากหลายสาขา โดยเฉพาะในด'าน 
Internet of Things และ Big data 
รวมท้ังแนวทางการเชื่อมระบบ
การศึกษาจากโรงเรียนสู.มหาวิทยาลัย 
ความร.วมมือสามารถอาศัยฐาน
คณาจารย4ของไทยท่ีเป8นศิษย4เก.า     
จัดโครงการความร.วมมือและ
แลกเปลี่ยนได'    
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University of University of University of University of California California California California 

––––    Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles  
เมืองลอสแอนเจลิส 
รัฐแคลิฟอร�เนีย 

เป8นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีชื่อเสียง
ในการผลิตบุคลากรด'าน STEM และ
เป8นต'นกำเนิดของการนำ Bayh–
Dole Act or Patent and 
Trademark Law Amendments 
Act มาใช'ในระบบอุดมศึกษา ทำให'
เกิดการกระตุ'นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ.ของการนำพาบุคลากร
มหาวิทยาลัย สามารถประกอบการ
ธุรกิจ และได'สิทธิบัตรจากการคิดค'น
ของต'น UCLA ยังเป8นแหล.งต'น
กำเนิดของการผลิตผู'ประกอบการ
ของบริษัทท่ีประสบความสำเร็จ
จำนวนมาก 

มหาวิทยาลัยนี้ เป8นอีกมหาวิทยาลัย
ของรัฐท่ีมีชื่อเสียงลำดับต'นๆ ท่ีพร'อมท่ี
จะให'ความร.วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรต.างๆ และจัดโครงการ
แลกเปลี่ยน รวมท้ังรองรับ การส.ง
บุคลากรไทยมาศึกษาต.อ หรือทำ Post 
Doctoral แต.ไม.มีนโยบายขยายสาขา
ไปยังต.างประเทศ กลุ.มมหาวิทยาลัยรัฐ
แคลิฟอร4เนียให'ความสำคัญกับ
นักศึกษาเชื้อชาติ และสัญชาติเอเชีย 
และเป8นจุดเรียนรู'การพัฒนา/        
การจัดการธุรกิจ Start-up หลังสำเร็จ
การศึกษาได'เป8นอย.างดี 

University of University of University of University of 

Washington Washington Washington Washington (UW) (UW) (UW) (UW) ––––    

SeattleSeattleSeattleSeattle  
เมืองซีแอตเทิล  
รัฐวอชิงตัน 

เป8นมหาวิทยาลัยท่ีอยู.ท.ามกลาง
ธุรกิจสมัยใหม. และมีฐานสมาคม
ศิษย4เก.าไทย และประเทศเอเชียอ่ืนๆ  
ท่ีเข'มแข็ง มีความร.วมมือจำนวนมาก
กับประเทศในเอเชียตะวันออก  
ท้ังจีน เกาหลี ญ่ีปุpน ไม.สนใจเปtด
สาขาหรือศูนย4วิจัยร.วมใดๆ ใน
ต.างประเทศ แต.ยินดีสนับสนุน     
การจัดประชุม หรือการพัฒนา
หลักสูตรร.วม เช.น มีการพัฒนา
หลักสูตรร.วมกับ มหาวิทยาลัยชิงหัว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีเรียกว.า 
GIX Dual Degree Program (GIX 
=  Global Innovation Exchange) 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาท่ีจะทำ
ความร.วมมือเช.นนี้ได'  

ท่ีตั้งและลักษณะประชากรในรัฐ 
มหาวิทยาลัยนี้ มีความคุ'นเคยและ
ใกล'ชิดกับคนเอเชียเป8นอย.างดี และมี
สัดส.วนของนักศึกษาจากประเทศเอเชีย 
และนักศึกษาเชื้อสายเอเชียอยู.เป8น
จำนวนมาก รวมท้ังมีแรงดึงดูดจาก
บริษัทชั้นนำ ท่ีเป8นแหล.งงานของคนรุ.น
ใหม. เช.น Amazon Microsoft 
Boeing ฯลฯ ทำให' UW (ยูดับ) เป8น
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพข้ึน
ตามลำดับ ท้ังนี้ UW ไม.มีนโยบายขยาย
สาขาในต.างประเทศ แต.พร'อมท่ีจะทำ
หลักสูตรร.วมกับสถาบันการศึกษาของ
ไทย หากมีความประสงค4 และมี
มาตรฐานท่ีชัดเจนรองรับ 
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กลุ1มเทือกเขาร็อกกี (Mountain Zone) 
 University of ColoradoUniversity of ColoradoUniversity of ColoradoUniversity of Colorado    

(CU(CU(CU(CU    BoulderBoulderBoulderBoulder)))) เมืองโบล
เดอร� รัฐโคโลราโด 
 

เป8นมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงในด'าน 
STEM และมีข'อได'เปรียบใน        
การต้ังอยู.ในศูนย4กลางของ
อุตสาหกรรมด'านอวกาศของประเทศ 
มหาวิทยาลัยในรัฐโคโลราโด เป8น
มหาวิทยาลัยท่ีมีการพัฒนาศักยภาพ
ด'าน STEM ท่ีน.าสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
จากการท่ีรัฐโคโลราโด เป8นศูนย4กลาง 
ของกิจกรรมด'าน Aerospace ท่ี
ใหญ.ท่ีสุดในตอนกลางของประเทศ     
โดยเป8นท่ีตั้งของบริษัทเอกชนด'าน
อวกาศจำนวนมาก ท่ีรัฐบาลอนุญาต
ให'จัดต้ังได'โดยเสรี นอกจากนั้น     
ยังเป8นแหล.งศึกษาด'านการเหมืองแร. 
และวิศวกรรมสำรวจด'วย 

มหาวิทยาลัยในรัฐโคโลราโด จะเป8น
ศูนย4กลางการจัดการประชุมสมาคม
นักเรียนไทย และสมาคม ATPAC ในป� 
2563 โดยคาดหวังท่ีจะมีการเจรจา
พัฒนาความร.วมมือในมิติ อววน. 
ระหว.างหน.วยงานของไทยก.อน       
การประชุม ท้ังนี้ ประเทศในอาเซียนยัง
ไม.เป8นท่ีรู'จักมากนักในบรรดาประชากร
รัฐโคโลราโด เนื่องจากมีการต้ังถ่ินฐาน
ของประชากรเชื้อสายอาเซียนไม.มาก 
การทำให'คนไทยเป8นท่ีรู'จักจะช.วย
กระตุ'นให'เกิดความร.วมมือในภาพรวม
และช.วงชิงความได'เปรียบในการพัฒนา
ความร.วมมือได'เป8นอย.างดี โดยเฉพาะ
บริษัทด'านอวกาศหลายแห.งท่ีเดินทาง
มาร.วมหารือ Thailand – US Space 
Dialogue ท่ีกรุงเทพฯ ระหว.างวันท่ี 
21-23 สิงหาคม 2562 มีสำนักงาน
ต้ังอยู.ในรัฐโคโลราโด ซ่ึงอาจมีการ
ทาบทามให'มีความร.วมมือกับไทยต.อไป  

University of DenveUniversity of DenveUniversity of DenveUniversity of Denver r r r 

(DU)(DU)(DU)(DU) 
เมืองเดนเวอร� รัฐโคโลราโด  

  

DU นับเป8นมหาวิทยาลัยเอกชนท่ี
เก.าแก.ท่ีสุดในเขตเวลาแถบภูเขาของ
สหรัฐฯ สาขาท่ีโดดเด.น เช.น สาขา
บริหารสิ่งแวดล'อม สาขา
บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร4 ฯลฯ และ
เป8นมหาวิทยาลัยในอันดับต'นๆ ท่ีมี
การจัดโครงการอบรมศึกษาใน
ต.างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับ

DU ให'ความสนใจในการพัฒนา    
ความร.วมมือกับต.างประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยมีการเพ่ิมงบประมาณ
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต.างๆ ท่ี
ช.วยให'นักศึกษาต.างชาติประสบ
ความสำเร็จในการศึกษาในสหรัฐฯ  
การให'ความสำคัญกับ STEM และ   
การให'คำแนะนำเก่ียวกับการขอ OPT 
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ปริญญาตรี โดยผู'บริหารของ
มหาวิทยาลัยให'ความสำคัญกับการ
เสริมสร'างประสบการณ4และความ
เข'าใจ    ความแตกต.างทาง
วัฒนธรรมและส.งเสริมให'นักศึกษาได'
มีโอกาสทำกิจกรรมในต.างประเทศ  
มีการร.วมทำวิจัยกับบริษัทเอกชน 
องค4กรภาครัฐ และชุมชนท'องถ่ิน 
เพ่ือให'นักศึกษาได'รับประสบการณ4
จริงในการวิจัย โดยในแต.ละป� DU 
ได'รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หน.วยงานและบริษัทต.าง  ๆกว.า 25 
ล'านเหรียญสหรัฐฯ 

(Optional Practical Training) 
สำหรับนักศึกษาต.างชาติ สาขาท่ีมี
ความเป8นไปได'ในการสร'างความร.วมมือ 
คือ สาขาบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะสาขา
ท่ีเก่ียวกับทรัพย4สินทางป2ญญา 
(Intellectual property) และ       
การถ.ายทอดเทคโนโลยี สาขาสื่อศึกษา 
ซ่ึงเป8นสาขาท่ีโดดเด.นของมหาวิทยาลัย 
และสาขาวิศวกรรม โดยโครงการท่ี
น.าสนใจ คือ Project X-ITE ซ่ึงเป8น
โครงการเก่ียวกับการเพาะบ.มบริษัท 
Startup และบริษัทด'านวิศวกรรม     
ซ่ึงต.างชาติสามารถเข'ามามีส.วนร.วมได' 

 University of WyomingUniversity of WyomingUniversity of WyomingUniversity of Wyoming    

(UW)(UW)(UW)(UW)  
เมืองลารามี รัฐไวโอมิง  

เป8นมหาวิทยาลัยของรัฐไวโอมิง
มหาวิทยาลัยเดียว ท่ีมีหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ป� มีสาขาด'าน        
การสำรวจ ธรณีวิทยา การจัดการ/
การอนุรักษ4ทรัพยากรธรรมชาติ          
มีนักศึกษาต.างชาติ/เอเชียค.อนข'าง
น'อย แต.มีป2จจัยท่ีน.าสนใจคือ        
มีกองทุนสนุบสนุนการศึกษา/ทำ
กิจกรรมในต.างประเทศจำนวน 1.5 
ล'านเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอดีตรอง
ประธานาธิบดี Dick Cheney บริจาค 
ไว' ซ่ึงเป8นกองทุนสนับสนุนกิจกรรม
ต.างประเทศท่ีใหญ.ท่ีสุดของสหรัฐฯ 
  

Haub School of Environment มี
ความสนใจพัฒนาหลักสูตร ท่ีนักศึกษา
สามารถเดินทางมาฝaกงานในประเทศ
ไทย (ป2จจุบันมีเพียง ออสเตรเลีย 
ฝรั่งเศส และสเปน) โดยเฉพาะในด'าน
หลักสูตรการจัดการการท.องเท่ียว 
ขณะนี้ กำลังมองหามหาวิทยาลัย 
Counterpart ในไทย และถือว.าไทย
เป8นจุดหมายปลายทางของนักศึกษาใน
หลักสูตรด'านการท.องเท่ียว ซ่ึงเป8น
อุตสาหกรรมเป_าหมายท่ีสำคัญท่ีสุด
อันหนึ่งของไทย 
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 University of ArizonaUniversity of ArizonaUniversity of ArizonaUniversity of Arizona    

(UA)(UA)(UA)(UA) 
เมืองทูซอน รัฐแอริโซนา 

เป8นมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง
ระดับกลางท่ีมีข'อโดดเด.นคือ มีนโยบาย 
สร'างสาขาในต.างประเทศ ท่ีเรียกว.า 
Micro Campus ซ่ึงเป8นการต้ังสาขา
ย.อยของมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย 
หุ'นส.วน โดยการให'ปริญญา และ
แบ.งป2นส.วนกำไร การสอนสามารถ
ทำได'โดยอาจารย4 UA กับอาจารย4ใน
ท'องท่ี หรืออาจารย4 UA เดินทางไป
เปtดการสอนในบางช.วง ป2จจุบันมี
สาขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 5 
ประเทศ คือ จีน กัมพูชา เวียดนาม 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  

มีโอกาสของความเป8นไปได'สูง หากมี
มหาวิทยาลัยของไทยสนใจจัดทำความ
ร.วมมือแบบ Micro Campus โดย
ผู'บริหารของ UA  ได'เคยมีการพบหารือ
กับสำนักงานท่ีปรึกษาฯ ณ            
กรุงวอชิงตัน แล'ว โดยมหาวิทยาลัยมี
ความเด.นในการพัฒนาฮาร4ทแวร4 และ
ซอฟต4แวร4 สำหรับการประชุม 
Teleconference แบบครบวงจร ท่ี
เสนอให'ไทยพิจารณา โดยในส.วนของ 
Micro Campus คงต'องมีการหารือ
อย.างเป8นระบบกับมหาวิทยาลัย
เจ'าภาพฝpายไทย เก่ียวกับเง่ือนไขต.างๆ 
ต.อไป 

University of MontanaUniversity of MontanaUniversity of MontanaUniversity of Montana    

(UM)(UM)(UM)(UM)    

เมืองมิสซูลา รัฐมอนแทนา 

 

UM เป8นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง 
ได'รับยกย.องว.าเป8นมหาวิทยาลัยท่ีมี
นักศึกษาท่ีได'รับทุน Rhodes, Udall 
และ Fulbright เข'าเรียนจำนวนมาก 
UM ไม.เพียงแต.โดดเด.นทางด'านศิลป�
และหลักสูตรการเขียนแต.ยังเป8น
แหล.งทำวิจัยด'านการแพทย4และยา/
วัคซีนรักษาโรค โดยเฉพาะจาก    
การสนับสนุนจาก National 
Institute of Health (NIH) ทำให'
คณาจารย4และนักศึกษาสามารถ
เข'าถึงและใช'ห'องปฏิบัติการท่ีมี
วิทยาการล้ำสมัยได' และ NIH ได'ใช' 
UM เป8นศูนย4ทำวิจัยด'านสาธารณสุข

สาขาท่ี UM สนใจจะสร'างความร.วมมือ
กับไทย เช.น สาขาอนุรักษ4ระบบนิเวศ 
(ecological conservation) สาขาสื่อ
ศึกษา ศิลปกรรมศาสตร4 สาขา E-sport 
สาขา AI และสาขาพัฒนาเกมส4  รวมถึง 
สาขาวิศวกรรมชีวเวช อาจเป8นท่ี
น.าสนใจสำหรับไทย เช.น การวิจัยด'าน
การสร'างกล'ามเนื้อทดแทนส.วนท่ี
เสียหาย ซ่ึงสามารถเป8นประโยชน4กับ
ทหารไทยในสามจังหวัดภาคใต' หรือ
ผู'ปpวยจากการประสบอุบัติเหตุและ
นักกีฬา 
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ของภาคตะวันตก นอกจากนี้ ยังมี
โครงการอ่ืนๆ ทางด'านวิทยาศาสตร4 
อาทิ การศึกษาเก่ียวกับดาวเคราะห4
นอกระบบร.วมกับองค4การ NASA 
การศึกษาทางด'านทรัพยากร- 
ธรรมชาติ โดยสร'างปpาทดลอง
Lubrecht ในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให'นักศึกษาได'ใช'เป8นห'องปฏิบัติ 

University of UtaUniversity of UtaUniversity of UtaUniversity of Utah h h h     

(The U)(The U)(The U)(The U) 
เมืองซอลต�เลกซิตี  
รัฐยูทาห� 

  

The U เป8นสถาบันอุดมศึกษาท่ี
เก.าแก.ท่ีสุดในรัฐยูทาห4 และมีชื่อเสียง 
ในหลายสาขา เช.น บริหารธุรกิจ 
วิทยาศาสตร4คอมพิวเตอร4 ชีววิทยา  
โดย The U สนับสนุนการจัดต้ัง
ธุรกิจผ.านหลักสูตร/โครงการต.างๆ 
และเป8นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งท่ีมี
ชื่อเสียงในเชิงของงานวิจัย ในป� 
2560 มีการลงทุนในงานวิจัย
มากกว.า 380 ล'านเหรียญสหรัฐฯ  
The U มีสถาบันและศูนย4วิจัย
หลากหลาย อาทิ Brain Institute, 
Genetic Science Learning 
Center, American West Center 
และ Center for High Performance 
Computing นอกจากนี้ The U 
ได'รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลี
ใต'ในการเปtดวิทยาเขตในเขต 
Songdo เมือง Incheon The U ยัง
เป8นมหาวิทยาลัยท่ีมีความโดดเด.นใน

สาขาท่ี The U สนใจจะสร'างความ
ร.วมมือกับไทย เช.น สาขาการแพทย4 
และเภสัชศาสตร4 สาขาสื่อศึกษา 
ศิลปกรรมศาสตร4  Animation 
เทคโนโลยีศึกษา (Technology 
Study) สาขาวิศวกรรมนาโน และ
หุ.นยนต4ศาสตร4 ซ่ึงมหาวิทยาลัยกำลัง
มองหามหาวิทยาลัยและหน.วยงาน
พันธมิตรเพ่ือการฝaกงานสำหรับ
นักศึกษา นอกจากนี้ โครงการของ 
The U ท่ีเปtดโอกาสให'นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยพันธมิตรไปร.วมทำวิจัยกับ 
The U ซ่ึงบางโครงการมหาวิทยาลัยมี
งบประมาณสนับสนุนค.าใช'จ.ายของ
นักศึกษาต.างชาติ 
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ด'านการใช'พลังงานทดแทน โดย 
United States Environmental 
Protection Agency หรือสำนักงาน
คุ'มครองสิ่งแวดล'อมแห.ง
สหรัฐอเมริกา จัดให' The U เป8น
มหาวิทยาลัยอันดับท่ี 3 ท่ีมีการใช'
พลังงานสะอาด โดย 31% ของ
พลังงานท่ีใช'ในมหาวิทยาลัยมาจาก
พลังลมและแสงอาทิตย4  

 

 

หมายเหตุ 

 จากการเยือนและหารือร.วมกับผู'บริหารมหาวิทยาลัยที่สำคัญของสหรัฐฯ ในช.วงที่ผ.านมา พบว.า มหาวิทยาลยัที่มี

นโยบายเข'าข.ายที่จะพิจารณาดำเนินการเปtดสาขาในประเทศไทยในลักษณะเดียวกับ University of Carnegie Mellon มี

เพียง University of Arizona เท.านั้น ในขณะที่มหาวิทยาลัยส.วนใหญ. สนใจในระดับต.างๆกัน อาทิ การเปtดหลักสูตรร.วม 

(เรียนสองที่ ได'หนึ่งหรือสองปริญญา) ทำวิจัยร.วม แลกเปลี่ยนคณาจารย4 นักวิจัย และนักศึกษา การรับหรือส.งนักศึกษาและ

นักเรียนไปฝaกงานระหว.างกัน  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด'านทุนการศึกษา อย.างไรก็ตาม การหารือ ประชาสัมพันธ4เงื่อนไข

แรงจูงใจ หรือการใช'ช.องทางเครือข.ายศิษย4เก.าที่กระจายอยู.ในมหาวิทยาลัยต.างๆ  อาจช.วยส.งเสริมโอกาสให'กับไทยมากข้ึน 

  

5.3.2 5.3.2 5.3.2 5.3.2 หนวยงานสหรฐัหนวยงานสหรฐัหนวยงานสหรฐัหนวยงานสหรฐัฯ ฯ ฯ ฯ ทีม่โีครงการ/รเิริม่เสนอโครงการพฒันาความรวมมอืกบัไทย ทีม่โีครงการ/รเิริม่เสนอโครงการพฒันาความรวมมอืกบัไทย ทีม่โีครงการ/รเิริม่เสนอโครงการพฒันาความรวมมอืกบัไทย ทีม่โีครงการ/รเิริม่เสนอโครงการพฒันาความรวมมอืกบัไทย     
          (เน�นหน1วยงานท่ีมีวาระรองรับทางการตามผลการประชุม Thailand – US Joint Committee  
          Meeting on Science and Technology)  

 

กรอบความร.วมมือใหญ. 3 กรอบท่ีจะใช'เป8นโจทย4ในการพัฒนาความร.วมมือระยะยาวประกอบด'วย 
 

• Natural Resources Management Natural Resources Management Natural Resources Management Natural Resources Management ––––    the Energythe Energythe Energythe Energy----Water NexusWater NexusWater NexusWater Nexus โดยฝpายสหรัฐฯ ได'นำเสนอแนวทาง
ความร.วมมือในด'าน Groundwater modeling, Foundations for strategic Lower Mekong River 
systems optimization, Alternative sources and pumped storage hydropower และ Marine 
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debris โดยฝpายไทยได'นำเสนอประเด็นความร.วมมือด'านการจัดการขยะในทะเลและแหล.งท.องเท่ียวใน
ประเทศไทย (Marine Litter) ความร.วมมือด'าน Coral Reef Health และความร.วมมือด'านพลังงาน
แสงอาทิตย4 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน การอนุรักษ4พลังงานและการใช'พลังงานอย.างมีประสิทธิภาพ 
เชื้อเพลิงชีวภาพและโรงกลั่นชีวภาพ ท่ีใช'สำหรับผลิตเชื้อเพลิง เช.น การแลกเปลี่ยนประสบการณ4เก่ียวกับ
มาตรการส.งเสริมกลไกราคาและการพัฒนางานวิจัย  

 

• STEM Education: Museum Outreach ModelsSTEM Education: Museum Outreach ModelsSTEM Education: Museum Outreach ModelsSTEM Education: Museum Outreach Models โดยผู'แทนสหรัฐฯ จาก Smithsonian Science 
Education Center นำเสนอการดำเนินงานเพ่ือส.งเสริมการเรียนรู'ของเยาวชน โดยผู'แทนไทยท่ีร.วมหารือ 
กับฝpายสหรัฐฯ ได'แก. องค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4แห.งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร4แห.งชาติ โครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร4 คณะสัตวแพทยศาสตร4 มหาวิทยาลัยมหิดล และองค4การสวนสัตว4ใน
พระบรมราชูปถัมภ4 ท้ังนี้ ได'หยิบยกประเด็นความร.วมมือของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร4แห.งชาติ เรื่อง 
Enhancing Nuclear Education in Secondary Schools and Outreach Program ร.วมกับ Nuclear 
Power Institute, Texas A&M University โดยมีกิจกรรมท่ีจะดำเนินการร.วมกัน เช.น การแลกเปลี่ยน
ครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาระหว.างไทยและสหรัฐฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการสร'างสื่อการเรียน
การสอนด'านนิวเคลียร4ในโรงเรียนให'แก.ครู และสร'างแรงบันดาลใจในการเข'าสู.การเรียนวิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะด'านนิวเคลียร4ให'แก.นักเรียน 

 

• Global One Health Global One Health Global One Health Global One Health ––––    Biodiversity and Health Studies to Benefit SocietiesBiodiversity and Health Studies to Benefit SocietiesBiodiversity and Health Studies to Benefit SocietiesBiodiversity and Health Studies to Benefit Societies โดยสองฝpายได'หารือ
ในประเด็นต.างๆ ดังนี้ 1) Assessing  risk from emerging wildlife diseases 2) Biodiversity 
Research มหาวิทยาลัยมหิดลได'นำเสนอความร.วมมือสาขา Biodiversity and Eco Health ท้ังนี ้
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีแห.งชาติ (สวทช.) นำเสนอประเด็นความร.วมมือด'าน 
Ecology and Climate Change และ Soil Microbiome และข'อมูล Microorganism โดยมีแผนจะทำ
การวิจัยด'าน Microbiome ในดิน เพ่ือให'เข'าใจความสัมพันธ4ในเชิงกายภาพและชีวภาพ ท่ีมี                 
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก climate change รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของไทยโดยใช'กลไกต.างๆ เช.น 
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู'ระหว.างผู'เชี่ยวชาญ 3) Human health: Cancer research and 
control โดยผู'แทนระหว.าง NIH และสถาบันมะเร็ง ได'นำเสนอประเด็นความร.วมมือระหว.างกัน 
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 หน.วยงานสหรัฐฯ 9 หน.วยงานท่ีมีความร.วมมือเป8นรูปธรรมต.อเนื่องภายใต'กรอบความร.วมมือระดับรัฐบาล 
 
หนวยงานสหรัฐฯ หนวยงานไทย ลักษณะโครงการความรวมมอื 

NASANASANASANASA 

    

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ. อว.) 
กรมแผนท่ีทหาร (กห.) 
กองกิจการอวกาศแห.งชาติ สดช. (ดศ.)  

ความร.วมมือด'านกิจการอวกาศ ไทยยังพ่ึงพา
สหรัฐฯ เป8นหลัก ในด'านซอฟต4แวร4 ภาพถ.าย
ดาวเทียม ระบบพิกัดภูมิศาสตร4 และได'มีการจัด
ประชุมทวิภาคีด'านอวกาศระหว.างกัน โดย DOS 
พิจารณาว.าไทย เป8นพันธมิตรหลักสาขานี้ร.วมกับ
เอเชีย อีก 4 ประเทศ ได'แก. ญ่ีปุpน เกาหลีใต' 
เวียดนาม และอินเดีย ตามกรอบยุทธศาสตร4 Indo 
Pacific   
 

National Oceanic National Oceanic National Oceanic National Oceanic 

and Atmospheric and Atmospheric and Atmospheric and Atmospheric 

Administration Administration Administration Administration 

(NOAA)(NOAA)(NOAA)(NOAA) 

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ2�ง 
(ทส.) 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล (อว.) 

- การจัดการขยะทางทะเล Marine Debris
ป2จจุบัน ทส. มีความร.วมมือกับ NOAA นอกจากนี้
มีแผนการดำเนินงานภายใต'กรอบอาเซียน และ
สนับสนุนการจัดประชุมท่ีเก่ียวข'อง ทส. NOAA มี
โครงการดาวเทียมอุตุนิยมในสังกัด  
U.S. Department of Commerce จึงเป8นตัว
จักรสำคัญท่ีทำให'มิติด'านอวกาศ เก่ียวข'องระหว.าง 
วทน. และการพาณิชย4ดาวเทียประสงค4จะมีความ
ร.วมมือการแลกเปลี่ยนผู'เชี่ยวชาญด'านน้ำบาดาล 
- ความร.วมมือด'าน Coral Reef Health 
Research เพ่ือสังเกตการณ4เปลี่ยนแปลงของ
ปะการังในแปซิฟtกใต' และมหาสมุทรอินเดีย 
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Department of 
Energy (DOE) และกลุ1ม
สถาบันวิจัยท่ีเก่ียวข�อง

กับพลังงาน 

 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร4แห.งชาติ 
(สทน. อว.) 
 
 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ. พน.) 

- Enhancing Nuclear Education in 
Secondary Schools and Outreach Program 
between TINT and Nuclear Power 
Institute, Texas A&M University 
- พน. สนใจพัฒนาความร.วมมือด'านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก / DOE แจ'งสนใจ
พลังน้ำในกรอบ LMI มากกว.า จึงไม.มีความคืบหน'า
เพ่ิมเติมในลักษณะความร.วมมือรูปธรรม อย.างไรก็
ตาม เนื่องจาก DOE เป8นองค4กรหลักด'านพลังงาน
ของสหรัฐ ไทยจึงยังคงต'องการความร.วมมือต.อไป 
อาทิ ในด'าน Power Storage 

 
National Institutes 

of Health (NIH) 
 

 

สถาบันมะเร็งแห.งชาติ (สธ.) 
 
หน.วยงานอ่ืนๆ ของ สธ. และ อว. มี
โครงการความร.วมมือระยะสั้นและ
กลางจำนวนมาก 

NCI-NIH: 4 on-going projects and National 
Cancer Control Programme (NCCP)  
Phase IV (Cooperative Agreement Phase 
IV, 2017-2021)    ซ่ึงมี4 โครงการ ดังนี้ 
1. Cervical cancer screening guideline 

using the combination of HPV testing 
and Liquid-based cytology (LBC) 

2. Strengthening quality of cancer 
registry for cancer prevention and 
control in Thailand 

3. The National Cancer Control Program 
(NCCP) implementation evaluation 
(Thailand MoPH-US NCI collaboration) 

4. The transition of cervical cancer 
screening database from cervical 
cancer screening program (Cxs 2010) 
to national health data system (43 
files system) (Thailand MoPH-US NCI 
collaboration)  
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Smithsonian 
Institute 

 

องค4การสวนสัตว4 (ทส.) ร.วมกับ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (อว.) 
 
องค4การพิพิธภัณฑ4วิทยาศาสตร4
แห.งชาติ (อพ. อว.) 
 
 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร4แห.งชาติ  
(สดร. อว.) 
 
 
 
 
ศูนย4พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห.งชาติ (สวทช.อว.) 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม
แห.งชาติ (สอวช.อว.)  
สถาบันส.งเสริมการสอนวิทยาศาสตร4
และเทคโนโลยี (สสวท.ศธ.)  

• Project Development Concept of a 
World Class National Zoo for Thailand 
and Learning District  

• The Development of Education 
Program for Natural Science for Rama 
IX Ecology Museum (NSM) 

• Development of STEM Education 
Programmes through informal STEM 
Centres using Astronomy and related 
sciences to enhance public awareness 
in STEM Education and increase STEM 
Workforce in Thailand (NARIT) 

• การสร'างองค4ความรู'และความตระหนัก   
การใช'ประโยชน4จากจุลินทรีย4 (พว.) 

• ความร.วมมือด'าน STEM Lab ร.วมกับ 
Smithsonian โดยการจัดทาหลักสูตรทดลอง  
สำหรับ 150 โรงเรียนเครือข.าย 

• การจัดต้ัง Science Education Center 
• การส.งบุคลากรไปฝaกงาน การพัฒนา

หลักสูตร และการอบรมครู STEM 

United States 
Geological Survey 

(USGS) 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ. อว.) 
 
 
 
 
กรมอุทยานแห.งชาติ สัตว4ปpา  
และพันธุ4พืช (ทส.) และ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (อว.) 
 

-การฝaกอบรมบุคลากรด'านการพัฒนาระบบ     
ภูมิสารสนเทศ (Geo informatics) และ
สารสนเทศภูมิศาสตร4 GIS และเข'าร.วมเป8นคู.เจรจา
ในการประชุม Space Dialogue ท่ีจัดไปแล'ว 2 
ครั้งใน ป� 2560 และ 2562  
โครงการ Thai National Wildlife Health 
Center (T-NWHC) 
ฝpายไทย คณะสัตวแพทยศาสตร4 
มหาวิทยาลัยมหิดล (MUVS) 
ฝpายสหรัฐฯ National Wildlife Health Center 
(NWHC) USGS 
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ศูนย4พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห.งชาติ (สวทช.อว.) 
 

ร.วมดำเนินการใน 4 แผนงาน 
1. OIE Twinning Programme 
2. Capacity Building – Regional 
3. Collaborative Research 
4. Surveillance of EIDs / One Health 
Approach 
- การวิจัยด'าน Ecology โดย BIOTEC  มีงานวิจัย
ด'านร.วมกับนักวิจัยทีม Forest GEO ท่ีนำโดย   
ดร. Stuart Davies จาก Smithsonian Institute 
(SI) และได'มีการหารือท่ีจะขยายขอบเขต      
ความร.วมมือนอกเหนือจากเรื่อง Long-term 
monitoring plot แล'ว จะมีการริเริ่มทำวิจัยด'าน 
Microbiome ในดินด'วย เพ่ือให'เข'าใจ
ความสัมพันธ4ในเชิงกายภาพและชีวภาพ  

Centers for Disease 
Control and 
Prevention (CDC) 

 

กรมควบคุมโรค (สธ.) 
มหาวิทยาลัยศิริราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล (อว.) 
ศูนย4ความเป8นเลิศด'านชีววิทยาศาสตร4 
(คลช. อว.) 

องค4กรด'านการแพทย4ของไทยมีความร.วมมือมา
ยาวนาน และเป8นท่ีทดสอบการรักษาพัฒนายา 
และวัคซีนต.างๆ อาทิ วัณโรค ภูมิคุ'มกับบกพร.อง  
ป2จจุบันเป8นหน.วยงานตัวเลือกสำคัญท่ีไทยต'องการ
พัฒนาความร.วมมือศึกษา วิจัย ทดลอง เสนอ
ความร.วมมือในประเด็นโควิด – 19  

American Nuclear 
Society (ANS) 

 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส. อว.) 
และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร4
แห.งชาติ (สทน. อว.) 

เป8นสมาชิกและเข'าร.วมการประชุมประจำป� พร'อม
ท้ัง มุ.งหาทางแนวทางจัดทำแผนการพัฒนาการใช'
พลังงานนิวเคลียร4 ในฐานะพลังงานทางเลือก  

Research Triangle 
Park (RTP) 

 

ศูนย4พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห.งชาติ (สวทช.) 
(ในส.วนของ อุทยานวิทยาศาสตร4และ 

The Eastern Economic Corridor 
of Innovation or EECi) (อว.) 

กลุ.ม RTP ด'านพลังงาน Center of Technology 
for Energy, Environment and Engineering 
สนับสนุน สวทช. ด'าน Integrative biorefinery 
เพ่ือพิจารณาเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับ scale up 
เพ่ือเชื่อมโยงกับ EECi โดยมีการส.งนักวิจัยท่ีเป8น
คนไทยในสังกัดไปร.วมพัฒนา  
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หน.วยงานทั้ง 9 หน.วยงานของสหรัฐฯ เป8นเพียงส.วนหนึ่งของหน.วยงานที่มีกรอบความร.วมมืออย.างเป8น

ทางการภายใต'ความตกลงระหว.างรัฐบาลรองรับ ในความเป8นจริง ยังมีความร.วมมือในระดับสถาบันต.อสถาบัน   

ทั้งในลักษณะหน.วยงานรัฐบาลและหน.วยงานเอกชนอยู.อีกเป8นจำนวนมาก และในขณะที่บางหน.วยงาน ที่เคยมี

ความร.วมมือกับไทยชัดเจนในลักษณะผู'ให'  ได'ลดบทบาทความร.วมมือในลักษณะการให'กับไทยลง เช.น National 

Science Foundation (NSF) เป8นต'น และบางหน.วยงาน แม'ว.าจะไม.ได'มีความร.วมมือระดับทวิภาคี แต.ไทยยังคง

สนใจรูปแบบการบริหารงานและโครงสร'าง เพื่อนำมาเปรียบเทียบพัฒนาในระบบของไทย ดังเช.น National 

Academy of Sciences (NAS) ซึ่งหน.วยงานเหล.านี้ ล'วนมีความน.าสนใจ ที่ไทยจะศึกษาแนวทางการบริหาร

จัดการและการพัฒนาความร.วมมือกับต.างประเทศ มาเปรียบเทียบกับหน.วยงานของประเทศอื ่นๆ ที ่กำลัง         

ก'าวขึ้นมามีบทบาทนำ อาทิ Chinese Academy of Sciences (CAS) ซึ่งได'พัฒนาความร.วมมือกับไทยจำนวน

มาก และได'เปtดสำนักงานสาขาท่ีไทย  

 

 

5.45.45.45.4 การบรหิารจดัการฐานขอมลูและเวบ็ไซต การบรหิารจดัการฐานขอมลูและเวบ็ไซต การบรหิารจดัการฐานขอมลูและเวบ็ไซต การบรหิารจดัการฐานขอมลูและเวบ็ไซต     

 

“กิจกรรมการพัฒนาฐานข�อมูลและสารสนเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และ

ประเทศกลุ1มลาตินอเมริกา ประจำป<งบประมาณ 2563” ของสำนักงานที่ปรึกษาฯ เปjนกิจกรรมเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของสำนักงานที่ปรึกษาฯ โดยมีหน�าที่เปjนฐานข�อมูลในการเก็บรวบรวมและเผยแพร1ข�อมูล ข1าวสาร 

ข1าวประชาสัมพันธ�ต1างๆ ท้ังของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ หน1วยงานภายใต�กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หน1วยงานท่ีเก่ียวข�อง รวมถึง นักศึกษาไทยท่ีอยู1ในเขตอาณา 

เพื่อตอบสนองความต'องการในการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัย และนวัตกรรม (อววน.)    

ของไทย  สำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'ให'ความสำคัญต.อการค'นคว'า ศึกษา พัฒนา และเผยแพร.เนื้อหาข'อมูลข.าวสารท่ี

ทันเหตุการณ4 น.าเชื ่อถือ และตอบโจทย4ความต'องการของผู'ใช'บริการไม.ว.าจะเป8นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย        

ผู'มีส.วนในการวางแผนนโยบาย หรือสาธารณชนผู'สนใจทั่วไป เพื่อให'สำนักงานที่ปรึกษาฯ เป8นหน.วยงานที่ได'รับ

ความไว'วางใจในการให'คำปรึกษาและข'อแนะนำที่เกี่ยวกับ อววน. โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสหรัฐฯ แคนาดา และ

ประเทศต.างๆ ในลาตินอเมริกา 
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รายงานผลการดาํเนนิงานฐานขอมลูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีรายงานผลการดาํเนนิงานฐานขอมลูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีรายงานผลการดาํเนนิงานฐานขอมลูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีรายงานผลการดาํเนนิงานฐานขอมลูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ในการวัดผลที่ได'รับจากการดำเนินงานฐานข'อมูลด'านวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี ผู'ดำเนินงานได'เลือกใช'
ตัวชี้วัดต.างๆ ท่ีสามารถใช'ในการวัดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค4ท่ีกำหนดไว'ในข'างต'น ดังนี้ 

วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� ตัวช้ีวัด 
เพ่ือให�ฐานข�อมูลของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ เปjนศูนย�
สารสนเทศท่ีนำเสนอข�อมูลข1าวสารท่ีทันเหตุการณ� 
ตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการ  

- จำนวนข.าวท่ีได'เผยแพร.ผ.านเว็บไซต4 และสื่อต.างๆ 
ของสำนักงาน  

- Theme หรือประเด็นข'อมูลข.าวสารท่ีได'นำเสนอ 
เพ่ือให�ฐานข�อมูลและศูนย�สารสนเทศเปjน
แหล1งข�อมูลข1าวสารด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ท่ีน1าเช่ือถือของกลุ1มผู�ใช�บริการ 

- สถิติการใช'บริการเว็บไซต4 เช.น จำนวนผู'ใช'บริการ
เว็บไซต4 จำนวนหน'าท่ีมีการเข'าเยี่ยมชม และ
ระยะเวลาท่ีใช'ในการใช'บริการ 

- สถิติการนำเอาข'อมูลข.าวสารของสำนักงานท่ี
ปรึกษาฯ ไปใช'เผยแพร.หรือใช'ประโยชน4ของ
หน.วยงานอ่ืนๆ   

มีการใช�สื่อ Social media เพ่ือเข�าถึง
กลุ1มเป�าหมายอย1างต1อเนื่อง และเจาะหา
กลุ1มเป�าหมายใหม1 

- สถิติการใช'บริการสื่อ Social media ต.างๆ เช.น 
ยอดผู'ใช'บริการ ข'อมูลพ้ืนฐานของผู'ใช'บริการ 
พฤติกรรมของผู'ใช'บริการ ฯลฯ  

มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค�นข�อมูลใน
ฐานข�อมูลของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ รวมถึงพัฒนา
เนื้อหาข�อมูลข1าวสารให�ทันสมัยอย1างต1อเนื่อง 

- สรุปภาพรวมการปรับปรุงและพัฒนาฐานข'อมูล
ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ 

- นำเสนอข'อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
ฐานข'อมูลของสำนักงานสำหรับป�งบประมาณ
ต.อไป  
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สรปุภาพรวมการปรบัปรงุและพฒันาฐานขอมลูของสรปุภาพรวมการปรบัปรงุและพฒันาฐานขอมลูของสรปุภาพรวมการปรบัปรงุและพฒันาฐานขอมลูของสรปุภาพรวมการปรบัปรงุและพฒันาฐานขอมลูของสาํนกังานทีป่รกึษาฯสาํนกังานทีป่รกึษาฯสาํนกังานทีป่รกึษาฯสาํนกังานทีป่รกึษาฯ 
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ข'อมูลข.าวสารท่ีมีการเผยแพร.บนเว็บไซต4ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ มีดังนี้  

1) กิจกรรมความร.วมมือต.างๆ ของสำนักงาน 
2) กิจกรรมการเข'าร.วมการประชุมและสัมมนาต.างๆ 
3) เอกสารเผยแพร. เช.น รายงานประจำป� ข'อเสนอแนะเชิงนโยบาย วิทย4ปริทัศน4 ฯลฯ  
4) ข.าวประชาสัมพันธ4ท่ีเก่ียวข'อง  
5) ข'อมูลสำนักงานและช.องทางการติดต.อ  
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การใชสือ่ระบบสงัคม (การใชสือ่ระบบสงัคม (การใชสือ่ระบบสงัคม (การใชสือ่ระบบสงัคม (Social media) Social media) Social media) Social media) มาใชในการสนบัสนนุการเผยแพรขาวสารของสาํนกังานมาใชในการสนบัสนนุการเผยแพรขาวสารของสาํนกังานมาใชในการสนบัสนนุการเผยแพรขาวสารของสาํนกังานมาใชในการสนบัสนนุการเผยแพรขาวสารของสาํนกังาน    

ข.าวสารที่เผยแพร.ใน Facebook Page ของ  OST Science and Technology คือ 1) ข.าวสาร
ที่จัดทำโดย สำนักงานที่ปรึกษาฯ จัดทำขึ้นเอง เช.น รายงานข.าววิทยาศาสตร4รายเดือน 2) ข.าวสาร
เผยแพร.กิจกรรมต.างๆ ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ  3) ข.าวสารด'านวิทยาศาสตร4จากสื่ออ่ืนๆ ท่ีน.าสนใจ 
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การประเมนิผลการดาํเนนิงานโดยการเกบ็และวเิคราะหขอมลูเพือ่วดัผลและประสทิธภิาพของการประเมนิผลการดาํเนนิงานโดยการเกบ็และวเิคราะหขอมลูเพือ่วดัผลและประสทิธภิาพของการประเมนิผลการดาํเนนิงานโดยการเกบ็และวเิคราะหขอมลูเพือ่วดัผลและประสทิธภิาพของการประเมนิผลการดาํเนนิงานโดยการเกบ็และวเิคราะหขอมลูเพือ่วดัผลและประสทิธภิาพของ                                                                    
การดาํเนนิการการดาํเนนิการการดาํเนนิการการดาํเนนิการ    

การวัดประเมินประสิทธิภาพและผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาฐานข'อมูลและสารสนเทศในประเทศ
สหรัฐฯ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลที่ได'รับการจากดำเนินงานระหว.างเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 โดยใช'
เครื่องมือวัดประสิทธิภาพด'วยสถิติประเมินการให'บริการของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ ในส.วนต.างๆ ดังนี้ 

1. จำนวนข�อมูลสาระท่ีเผยแพร1บนเว็บไซต�และส่ือ Social media ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ 

เว็บไซต4เป8นช.องทางการสื่อสารหลักและมีกลุ.มเป_าหมายหลายกลุ.ม ข'อมูลข.าวสารที่เผยแพร.บน
เว็บไซต4ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ มีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต'องการของกลุ.มเป_าหมายแต.ละกลุ.ม 
จำนวนข'อมูลข.าวสารที่ได'เผยแพร.ผ.านเว็บไซต4และสื่อ social media ของสำนักงานที่ปรึกษาฯ ใน
ป�งบประมาณ 2563 มีท้ังสิ้น 265 เรื่อง โดยมีจำนวนข.าวสารในแต.ละเดือน ดังตารางท่ี 1 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

จำนวน (เร่ือง) 3 20 22 7 0 26 25 47 43 29 13 30 265 

ตารางที� 	 จํานวนข้อมูลข่าวสารที�ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานที�ปรึกษาฯ ในแต่ละเดือน 

2. จำนวนและรายละเอียดของผู�ใช�บริการของเว็บไซต�ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ 

สำนักงานที่ปรึกษาฯ ได'ใช'เครื่องมือ Google Analytics ซึ่งเป8นเครื่องมือในการเก็บข'อมูลและวิเคราะห4
สถิติต.างๆ ของเว็บไซต4ผลิตโดยบริษัท Google และเปtดให'ผู'ใช'บริการนำไปใช'งานได'โดยไม.มีค.าใช'จ.าย ควบคู.กับ
เครื่องมือทางสถิติของผู 'ให'บริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต4 Siteground.com สถิติที ่สำคัญต.างๆ ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของเว็บไซต4ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ สามารถสรุปผลการดำเนินการดังสถิติท่ีได' ดังนี้ 

2.1 จำนวนการเข	าเยี่ยมชมเว็บไซต*  

จำนวนการเข'าเยี่ยมชมเว็บไซต4 เป8นจำนวนครั้งที่มีผู'ใช'บริการเข'าเยี่ยมชมเว็บไซต4ทั้งหมด ในช.วงระหว.าง
เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 (ระยะเวลา 12 เดือน) มีจำนวนการเข'าเยี่ยมชมเว็บไซต4ทั้งหมด 85,440 ครั้ง (จาก
34,994 ครั้งในป�ท่ีผ.านมา) โดยมีจำนวนการเข'าเยี่ยมชมในแต.ละเดือนดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 

 

 

               2562                                                                                          2563 
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2.2 จำนวนผู	ใช	บริการเว็บไซต* 

จำนวนผู'ใช'บริการเว็บไซต4 เป8นจำนวนผู'ใช'บริการท่ีเข'ามาเยี่ยมชมเว็บไซต4โดยไม.มีการนับคนซ้ำ (โดยดูจาก
เลข IP Address หรือ Internet Protocol Address ของผู 'ใช'บริการ) ในช.วงระหว.างเดือน ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 (ระยะเวลา 12 เดือน) มีจำนวนผู'เข'าเยี่ยมชมเว็บไซต4ท้ังหมด 74,969 คน (จาก 29,218 คน ในป�ท่ี
ผ.านมา) โดยมีจำนวนผู'เข'าเยี่ยมชมในแต.ละเดือนดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

2.3 จำนวนหน	าของเว็บไซต*ท่ีมีการเป=ดชม  

จำนวนหน'าของเว็บไซต4ท่ีมีการเปtดชม บอกถึงความน.าสนใจของเนื้อหาท่ีเผยแพร.บนเว็บไซต4 จำนวนหน'า
เว็บไซต4ที่มีการเปtดชมในช.วงระหว.างเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 (ระยะเวลา 12 เดือน) มีทั ้งหมด 
268,460 หน'า (จาก 87,301 หน'า โดยมีจำนวนหน'าเว็บไซต4ท่ีมีการเปtดชมในแต.ละเดือนดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห4จากสถิติพบว.า 

- ในเดือนเมษายน 2563 ยอดผู'ใช'บนเว็บไซต4ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ ต่ำท่ีสุดในรอบป�งบประมาณ เหตุผล
เกิดจากป2ญหาทางเทคนิค คือ URL ของเว็บไซต4มีป2ญหา ผู'ใช'บริการไม.สามารถเปtดเว็บไซต4ได'  

- จำนวนยอดการใช'บริการในภาพรวมของป� 2563 สูงกว.าป� 2562 อย.างชัดเจน เหตุผลเกิดจากเนื้อหา
ข.าวสารท่ีเผยแพร.บนเว็บไซต4ตอบโจทย4ความต'องการของผู'ใช'บริการ โดยสามารถวิเคราะห4สถิติเนื้อหา
ข.าวสารท่ีได'รับความนิยมมากท่ีสุดได'ดังนี้ 
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เนื้อหาสาระท่ีมีการอ.านมากท่ีสุดบนเว็บไซต4ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ 10 อันดับ คือ 

เนื้อหาข�อมูล วันท่ีเผยแพร1 จำนวนยอดการอ1าน 
COVID-19 กับผลกระทบ โอกาสในวิกฤต และ โลกหลังโควิด 20 เมษายน 2563 38,241 ครั้ง 
เทคโนโลยีอวกาศของสาธารณรัฐประชาชนจีน 21 พฤษภาคม 2561 11,474 ครั้ง 
AI และ Robotics เทคโนโลยีมาแรง ในวงการแพทย4และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

25 เมษายน 2561 10,185 ครั้ง 

ดาวแท'ๆ ชื่อไทยๆ 2 พฤษภาคม 2562 9,290 ครั้ง 
มาตรการรับมือ COVID-19 ของประเทศต.างๆ ท่ีน.าสนใจ 19 เมษายน 2563 9,139 ครั้ง 
CRISPR การตัดแต.งพันธุกรรมท่ีจะเปลี่ยนแปลงอนาคต 25 เมษายน 2561 8,143 ครั้ง 
ความต'องการพลังงานของท่ัวโลก และพลังงานนิวเคลียร4 6 ธันวาคม 2560 7,111 ครั้ง 
โรค“เอ็มดีเอส”โรคทางเลือดท่ียังไม.สามารถระบุหาสาเหตุได' 3 พฤษภาคม 2562 6,560 ครั้ง 
ข.าวดี นักวิจัยพบหนทางกำจัดเชื้อ HIV แล'ว! 20 พฤศจิกายน 2562  6,536 ครั้ง 
กว.าจะมาเป8น…ยา 24 กันยายน 2560 5,674 ครั้ง 

 
จากสถิติข'างต'น พบว.า 

- เนื ้อหาที ่ผู 'ใช'บริการสนใจมากที ่สุดคือ บทความข.าวเกี ่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ ่งเป8น
สถานการณ4วิกฤตที ่ส.งกระทบทั่วโลกจึงทำให'เป8นเนื ้อหาที ่ได'รับความสนใจอย.างมาก ตามมาด'วย 
เทคโนโลยีอวกาศ  เทคโนโลยี AI และ Robotics และข'อมูลเก่ียวกับโรคสำคัญ เช.น โรคเอ็มดีเอส และ HIV  

- ผู 'ใช'บริการยังมีการสืบค'นและอ.านข'อมูลบทความที ่เคยเผยแพร.ทั ้งในป�ป2จจุบันและในป�ก.อนหน'า 
เนื่องจากเนื้อหาข.าวสารบางประเทศยังทันสมัยและเป8นประโยชน4ต.อผู'ใช'บริการ 

 

2.4 สถิติการใช�บริการข�อมูลของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ ผ1าน Social Media (Facebook)   

  จากสถิติยอดผู'รับข'อมูลข.าวสารของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ ผ.านสื่อ Facebook พบว.า  

- Facebook Page ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ ได'รับความสนใจมากข้ึนเล็กน'อยจากป�ก.อนหน'า โดย
ป2จจุบันมีจำนวนผู' Like เพจจำนวน 1,045 คน (จาก 1,009 คน ในป� 2562)  

- ยอดการเข'าถึงผู'รับสารมีจำนวนสูงในช.วงระหว.างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ซ่ึงเป8นช.วงท่ีมี
การระบาดของโควิด-19 และประเทศต.างๆ มีนโยบายจำกัดการเดินทางออกนอกท่ีพัก ทำให'
กลุ.มเป_าหมายมีพฤติกรรมในการใช'สื่อออนไลน4มากข้ึนกว.าในช.วงเวลาปกติ 
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- เนื้อหาข.าวสารที่ได'รับความสนใจและมีการตอบรับ (engagement) จากผู'ใช'บริการมากที่สุดคือ 
ข.าวสารที่เกี่ยวกับการประชุม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับหน.วยงานที่เกี่ยวข'องกับสำนักงานที่ปรึกษาฯ 
เช.น งานประชุมประจำป�ของสำนักงานที่ปรึกษาฯ การประชุมระหว.างสำนักงานที่ปรึกษาฯ และ
หน.วยงานอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปและข�อเสนอแนะ 

ในป�งบประมาณ 2563 การดำเนินงานระบบฐานข'อมูลไม.มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในโครงสร'างของ

ระบบฐานข'อมูล แต.มุ.งเน'นไปที่การพัฒนาข'อมูลข.าวสารที่ตอบโจทย4ความต'องการของกลุ.มเป_าหมาย จำนวนและ

รูปแบบเนื้อหาข.าวสารท่ีสามารถดึงดูดเข'าถึงผู'ใช'บริการได'มากข้ึน ซ่ึงผลท่ีได'รับคือจำนวนผู'ใช'บริการท่ีสูงข้ึนตามท่ี

ตั้งเป_าหมายไว' แต.เพื่อให'ระบบฐานข'อมูลสามารถตอบสนองความต'องการของกลุ.มเป_าหมายเดิม และเข'าถึง

กลุ.มเป_าหมายใหม.ได'มากข้ึน ระบบฐานข'อมูลควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมเติม โดยมีข'อเสนอแนะดังนี้ 
 

ข'อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในป�งบประมาณ 2564 

- ควรศึกษาทิศทางการสื่อสารผ.านสื่อออนไลน4ในป2จจุบัน เพื่อเป8นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต4

ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ ให'ทันสมัยและตอบโจทย4ความต'องการของกลุ.มเป_าหมายอย.างต.อเนื่อง 

- กระทรวง อว. และหน.วยงานต.างๆ ภายใต'กระทรวง อว. มีการพัฒนาการใช'สื่อออนไลน4 และมีการผลิต

เนื้อหาข.าวสารที่เป8นประโยชน4จำนวนมาก เว็บไซต4และสื่อออนไลน4อื่นๆ ของสำนักงานที่ปรึกษาฯ ควร

พัฒนาการเชื่อมต.อและแบ.งป2นข'อมูลระหว.างหน.วยงานให'มากยิ่งข้ึน 

- ประสานงานร.วมกับสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (ATSA) ที่เพิ่งก.อตั้ง ในการพัฒนาและ

เชื่อมต.อระบบฐานข'อมูลและการสื่อสารกับกลุ.มนักเรียนไทยและกลุ.มคนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

- ควรเพ่ิมเครื่องมือในการนับจำนวนครั้งท่ีมีการดาวน4โหลดเอกสารต.างๆ จากเว็บไซต4ของสำนักงานท่ีปรึกษาฯ  
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แผนงานทีต่องเลือ่นเนือ่งจากสถานการณการแผนงานทีต่องเลือ่นเนือ่งจากสถานการณการแผนงานทีต่องเลือ่นเนือ่งจากสถานการณการแผนงานทีต่องเลือ่นเนือ่งจากสถานการณการแพรแพรแพรแพรระบาดของโควดิระบาดของโควดิระบาดของโควดิระบาดของโควดิ----19191919    

• การประชุม Thailand- US Committee Meeting on Science and Technology (JCM) ครั้งท่ี 3  

• การจัดบูธกิจกรรมในงานเทศกาลไทย ณ นครโทรอนโต  

• การจัดบูธกิจกรรมในงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร4 

• การจัดบูธกิจกรรมในงานเทศกาลไทย ณ นครเซาเปาลู บราซิล 

• การจัดนิทรรศการ King Rama IX's Legacy of Innovation for Sustainable Development in 

Thailand ณ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส4 

• การจัดประชุมประจำป�สำหรับนักเรียนไทยและนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ณ เมืองเดนเวอร4 รัฐโคโลราโด 

• การนำคณะนักศึกษาจากสหรัฐฯ ไปเยือนไทยเพ่ือสร'างความร.วมมือด'านการวิจัยระหว.างมหาวิทยาลัย 

• พิธีลงนามบันทึกความร.วมมือระหว.าง อว. และ CONCYTEC เปรู  

 

 

 

 

 

 

    



 

 

84 

    

บทสงทายบทสงทายบทสงทายบทสงทาย    

 

 รายงานผลการดำเนินงานประจำป� 2563 ของสำนักงานที่ปรึกษาด'านวิทยาศาสตร4และ

เทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ฉบับนี้ ถือว.าเป8นรายงานที่ต'องอาศัย      

ความพยายามในการสร'างและรวบรวมงานในลักษณะพิเศษโดยเฉพาะในช.วงครึ ่งหลังของ                

ป� งบประมาณ 2563 ซึ ่งการแพร.ระบาดของโรคโควิด-19 ได'ปtดกั ้นโอกาสที ่จะให'แผนงาน             

การดำเนินการในรูปแบบต.างๆ หยุดชะงักลง นับตั้งแต.ไตรมาสที่ 3 ของป�งบประมาณ ไม.ว.าจะเป8น     

การจัดประชุมระหว.างประเทศที่หลายรายการจะมีการเชิญให'มีผู 'แทนเข'าร.วมการประชุม รวมถึง     

การจัดประชุมร.วมกับสมาคมนักวิชาชีพและสมาคมนักเรียนไทย   ที่เป8นงานใหญ.ประจำป�  ตลอดจน

การจัดกำหนดการแลกเปลี่ยนผู'บริหาร ผู'เชี่ยวชาญ นักวิชาการ     ที่มีโครงการกำหนดไว'ในแผนงาน

ประจำป� 2563 อย.างไรก็ตาม เพื่อให'การดำเนินงานสามารถทำงานได' และเป8นการมองโอกาสใน     

การทำงานจากวิกฤตการณ4 สำนักงานที่ปรึกษาฯ ได'พยายามปรับเปลี่ยนงานไปในลักษณะออนไลน4

มากขึ้น ไม.ว.าจะเป8นการจัดประชุมประจำป�ทางไกลผ.านระบบออนไลน4 ให'กับสมาคมนักวิชาชีพและ

สมาคมนักเรียนไทย และการประสานงานกับหน.วยงานต.าง ๆ ในประเทศไทย 

 หวังเป8นอย.างย่ิงว.า ภายในปลายป� 2563 น้ี วัคซีนป_องกันโรคโควิด-19 ที่สามารถคิดค'นสำเร็จ

แล'วจะทยอยแจกจ.ายสู.คนได'อย.างทั่วถึงภายในกลางป� 2564 อย.างน'อยก็จะได'ทำให'การดำเนินการ

และกิจกรรมประจำป�งบประมาณ 2564 พอจะมีโอกาสกลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง  

 




