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คำานำา
รายงานผลการดําเนินการประจําป 2564 ของสํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ประจําสถานเอกอัครราชทูต  ณ  กรุงวอชิงตัน  ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพืÜอสรุปผลงานประจําปของ
สํานักงานที่ปรึกษาฯ ที่ ไดดําเนินการมาตลอดปงบประมาณ 2564 ประกอบดวยขอมูลประวัติ
โดยสังเขปของสํานักงานท่ีปรึกษาฯ จากอดีตเมืÜอเริ่มกอตั้งในป 2551 จนมาถึงปจจุบัน เปนป
ที่ 2 ที่สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดปรับเปลี่ยนจากสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาสังกัด
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง
สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดรับมอบหมายใหดําเนินภารกิจดานการอุดมศึกษา ควบคู ไปกับภารกิจ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในขณะท่ียังคงรอการปรับเปล่ียนชืÜออยางเปนทางการของสํานักงาน
ที่ปรึกษาฯ  ใหสอดคลองกับชืÜอกระทรวงใหม   

ในป 2564 แมวาปญหาการแพรระบาดของโควิด-19 จะยังไมสิ้นสุดหยุดลง สํานักงานที่ปรึกษาฯ  
ก็ ไดพยายามผลักดันการดําเนินการโครงการและกิจกรรมตางๆ ในปงบประมาณ 2564 ใหเปนไป
ตามแผน ในชวง 2 ไตรมาสแรก ในขณะที่ยังไมมีการแพรหลายของวัคซีน สํานักงานที่ปรึกษาฯ ได
พยายามใชชองทางการประชุมออนไลนจัดทํากิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะกับนักเรียนนักศึกษาซึ่งตอง
ปรับตัวเขาสูระบบการศึกษาในแบบออนไลน อาทิ การเชิญบริษัทเอกชนชั้นนํา มารวมจัด Job Fair 
ออนไลน เปดใหเยาวชนเห็นโอกาสของการทํางานในประเทศไทย เมืÜอการกระจายวัคซีนในสหรัฐฯ 
มีสถานการณดีขึ้น สํานักงานที่ปรึกษาฯ  ไดตัดสินใจจัดกิจกรรมนอกสถานที่ขนาดใหญอีกครั้ง โดยมีการจัด
ประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา และนักเรียนทุนพสวท. และโอลิมปกวิชาการ ประจําป 2564
เมืÜอวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 ณ นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส 

นอกจากนั้ น สํ านั กงานที่ ปรึ กษาฯ ไดพยายามทุกวิ ธี ทางที่ จ ะป ฏิบัติ ง านขับ เคลืÜ อน
นโยบายของกระทรวง อว. ที่มีกับสหรัฐฯ และประเทศในภูมิภาคใหเดินหนาตอไป อาทิ การมอบรางวัล 
Friend of Thai Science ซึ่งปนี้ ไดใหรางวัล 4 ทาน ควบรวม ป 2563 และ 2564  โดยในมิติดานพื้นที่
หรือประเทศ ก็คือไดการมอบรางวัลใหชาวแคนาดา ซึ่งเปนรองประธานสภาวิจัยแหงชาติของแคนาดาเปน
คนแรกนอกสหรัฐฯ นอกจากนั้น ยังไดมีการผลักดันความรวมมือกับทั้งภาคการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร
กบัสหรฐัเมก็ซิโก ซึง่เปนประเทศกาํลังพฒันาทีม่ศีกัยภาพใกลเคยีงกบัประเทศไทย โดยเฉพาะในการแสวงหา
ความรวมมือดาน BCG Economy ซึ่งเปนแนวทางดําเนินนโยบายการพัฒนาประเทศของประเทศไทยใน
ปจจุบัน  

สําหรับในปงบประมาณ 2565 จะยังมีการประชุมระดับใหญท่ีสําคัญรอคอยอยู อยางเชน 
การประชุม Thailand – US Joint Committee Meeting on Science and Technology 
ครั้งที่ 3 ที่มีกําหนดจัดขึ้นที่กทม. การประชุม Thailand – US Space Dialogue ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นที่
ภูเก็ต หรือแมกระทั่งการการประชุมอืÜนๆ ในกรอบ APEC ที่ไทยจะเปนเจาภาพ ที่มีภารกิจเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของ อว. ดังน้ัน ภูมิภาคอเมริกาจึงเปนภูมิภาคสําคัญสําหรับการผลักดันความรวมมือ
กับมิตรประเทศในดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในป 2565 ที่กําลังจะมาถึง 



6

รู้จักหน่วยงาน

สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปน
หนึ่งในสามสํานักงานในตางประเทศในสังกัดของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) มีเขตอาณาที่รับผิดชอบครอบคลุมสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในกลุมลาติน
อเมริกา รวม 35 ประเทศ 

สำ�นักง�นที่ปรึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
ประจำ�สถ�นเอกอัครร�ชทูต ณ  กรุงวอชิงตัน 

ทวีปยุโรป ทวีปอเมริก�เหนือและใต้ ทวีปเอเชีย

สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 แหงในตางประเทศ ตั้งอยูใน 3 ทวีป
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วิสัยทัศน์   

มุงเนนใหการสนับสนุนการสรางความรวมมือระหวางไทยกับอเมริกาเหนือและอเมริกาใต
เพืÜอการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพทางการแขงขันดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (อววน.) ของไทย ใหทัดเทียมสากล พรอมทั้งแสดงบทบาทความเปนผูนําและหุนสวน
การพัฒนาดาน อววน. ในเวทีโลก

พันธกิจของสำ�นักง�นที่ปรึกษ�ฯ
สรางความรวมมือดาน อววน. สํานักงานที่ปรึกษาฯ มีพันธกิจในการสรางความรวมมือ

ดาน อววน. กับหนวยงานของสหรัฐฯ แคนาดา และลาตินอเมริกา ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย โดยเชืÜอมโยงหนวยงานที่มีความสนใจ
และเปาหมายเดียวกัน สามารถสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาในดานตางๆ ใหแกกัน ผานความรวม
มือในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนบุคลากร องคความรู 
ขอมูล และการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

เปนผูแทนในการเขารวมการหารือและประชุม ทํางานรวมกับทีมประเทศไทยในเขตอาณาที่
รับผิดชอบ หนวยงานตางประเทศของสวนราชการอืÜน และรวมเปนคณะผูแทนไทยในการประชุม
ระหวางประเทศ เพืÜอใหประเทศไทยสามารถมีบทบาทและมีสวนรวมในการเจรจา บนเวทีหารือ และ
กิจกรรมในตางประเทศไดอยางตอเนืÜอง

จัดทําขอเสนอแนะทางนโยบาย ติดตามขาวสาร การศึกษา วิเคราะห ความเคลืÜอนไหว
ดานการพัฒนาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงกฎระเบียบตางๆ 
ที่เกี่ยวของในประเทศเขตอาณาที่รับผิดชอบ เพืÜอจัดทํารายงานและขอเสนอแนะทางนโยบายใหแก 
อว. และหนวยงานที่เกี่ยวของเพืÜอใชประโยชนทางราชการตอไป

สืÜอสารและประชาสัมพันธ จัดทําขอมูลและสืÜอประชาสัมพันธทั้งที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
ดาน อววน. รวมถึงกิจกรรมของสํานักงานที่ปรึกษาฯ และหนวยงานพันธมิตร เพืÜอใหความรูและ
สรางการรับรูใหแกสาธารณะ สรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร และเชืÜอมโยงระหวางภาครัฐและ
เอกชน
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พ.ศ. 2532

จัดตั้งสํานักงานที่ปรึกษาฯ ในเดือน ตุลาคม 2532 โดยไดรับมอบหมาย
ใหดูแลรับผิดชอบสหรัฐฯ และแคนาดา สํานักงานเดิมตั้งอยูที่ 
Van Ness Center เลขที่ 4301 Connecticut Ave., N.W., Suite 429, 
Washington, D.C.

พ.ศ. 2533

มีสวนรวมในการจัดตั้งสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา 
(Association of Thai Professionals in America and Canada - ATPAC)

พ.ศ. 2538
ยายสํานักงานจากอาคารใหเชาสํานักงาน Van Ness Center 
มาอยูรวมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
1024 Wisconsin Ave. N.W., Suite 104, Washington, D.C.

พ.ศ. 2556
รวมผลักดันและสนับสนุนใหเกิดการลงนามความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตรและวิชาการระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย 
กับรัฐบาลแหงสหรัฐฯ (Scientific and Technical Cooperation between 
the Government of the United States of America and the Government 
of the Kingdom of Thailand - STA)

พ.ศ. 2557
สํานักงานที่ปรึกษาฯ ขยายเขตอาณาดูแลรับผิดชอบครอบคลุมประเทศใน
เขตลาตินอเมริกา

ประวัติองค์กร และผลง�นที่สำ�คัญในอดีต
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พ.ศ. 2559
รวมจัดการประชุมคณะกรรมการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย 
– สหรัฐฯ (Thai-U.S. Joint Committee Meeting on Science and 
Technology – JCM) ครั้งที่ 1 ที่กทม.

พ.ศ. 2561 

- รวมจัดการประชุมคณะกรรมการรวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไทย-สหรัฐฯ (JCM) ครั้งที่ 2 และพิธีลงนามตราสารตออายุ STA ที่ 
กรุงวอชิงตัน

- จัดประชุมใหญรวมระหวางนักวิชาชีพไทยและประธานนักเรียนไทย ครั้งที่ 1 
ที่กรุงวอชิงตัน

พ.ศ. 2562 

-  ปรับโครงสรางเปนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)

- จัดประชุมใหญรวมระหวางนักวิชาชีพไทยและประธานนักเรียนไทย 
ครั้งที่ 2 ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน

พ.ศ. 2563 

สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในอเมริกา 
Association of Thai Students in the United States of America – ATSA
ไดสําเร็จ 

พ.ศ. 2564 

สนับสนุนการจัดงานประชุมสมาคมนักเรียนไทยในอเมริกาและ
นักเรียนทุน พสวท. และทุนวิชาการโอลิมปก ที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส
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รูปแบบก�รบริห�รองค์กร

 หัวหนาสํานักงาน ตําแหนง “อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)” โดยมี
รายนามผูดํารงตําแหนงในอดีตและปจจุบัน 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

เจาหนาที่ของสํานักงานที่ปรึกษาฯ ในปจจุบัน

ดร.เศรษฐพันธ กระจางวงษ
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

(ผูอํานวยการระดับตน)

นายอิศรา ปทุมานนท
ผูชวยฝายบริหาร 

(พนักงานประสานงานทั่วไป)

นางสาวประณยา จันทรลอย 
ที่ปรึกษาการบริหารจัดการ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ
(เจาหนาที่จางเหมาบริการ)

นางสาวดวงกมล เพิ่มพูลทวีทรัพย
   ที่ปรึกษาโครงการสืบคนขอมูล วทน. 

(เจาหนาที่จางเหมาบริการ)
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สรุปผลงานของ
สำานักงานที่ปรึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำาสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงวอชิงตัน 
ประจำาปีงบประมาณ 2564
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1. กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน

1.1 ก�รจัดสัมมน�ออนไลน์ “ภ�คเอกชนกับ
ข้อเสนอโอก�สสำ�หรับคนรุ่นใหม่ หัวใจ วทน.”

เปาหมายของการพัฒนาประเทศไทยใหสําเร็จตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีอยูในองคาพยพการขับเคลืÜอนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะใน
สภาวะที่เศรษฐกิจของท่ัวโลกอยูในสภาวะวิกฤตจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม 
โอกาสที่ประเทศไทยจะกลับมาฟนไดเร็ว ไมไดมาจากภาครัฐบาลเพียงอยางเดียว แตสวนสําคัญยัง
ตองมาจากศักยภาพและความเขมแข็งของภาคเอกชน ทั้งใน 3 มิติสาขาใหญ คือ ในดานการคา 
ดานอุตสาหกรรม และดานการเงินการธนาคาร ซึ่งในปจจุบัน ภาคเอกชนตางก็มีการพัฒนาไปอยาง
มาก โดยเฉพาะการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เขามาใช รวมทั้งไดกลายเปน
พื้นที่ใหคนรุนใหมไดพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนกลไกที่จะดึงพลังสมองของเยาวชนชาวไทย 
ที่ศึกษาตอในตางประเทศ ใหมีความหวัง และรูสึกเห็นโอกาสของการทํางานที่มีความกาวหนา มั่นคง 
ในขณะเดียวกับที่เกิดความภาคภูมิใจวา กําลังทํางานใหกับบานเกิดเมืองนอนของตน

ดวยเหตุนี้ สํานักงานที่ปรึกษาฯ รวมกับสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาจึงไดจัด
การสัมมนาออนไลน ในหัวขอ “ภาคเอกชนกับขอเสนอโอกาสสําหรับคนรุนใหม หัวใจ วทน.” โดยมี
บรรษัทเอกชนชั้นนําของประเทศเขารวม จํานวน 3 เครือ ไดแก บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
(SCG) (องคกรเอกชนโดดเดน จากภาคอุตสาหกรรม) บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ (CP) (องคกรเอกชน
โดดเดน จากภาคการคา) และธนาคารกสิกรไทย (K- Bank) (องคกรเอกชนโดดเดน จากภาคการเงิน
การธนาคาร)  และไดเชิญนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (เนนผู ไมมีภาระผูกพันทุนรัฐบาล) เขารวม
ในการสัมมนารับฟง โดยภาคเอกชนชั้นนําที่ ไดบรรยายบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาราย
สาขา พรอมทั้งนําเสนอ โอกาส และการรับสมัครเขาทํางานในองคกรใหกับนักเรียนไทยในสหรัฐฯ 
ซึ่งมีผูใหความสนใจเขารวมรับฟงขณะบรรยาย (โดยตรงผานระบบ Zoom และ Facebook Live) 
กวา 100 คน และเขาชมยอนหลังอีกเปนจํานวนมาก
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 การสัมมนาครั้งนี้ นายทวีศักดิ์ จิตสุข รักษาการประธานของสมาคมนักเรียนไทย
ในสหรัฐฯ จาก University of Wisconsin-Madison เปนผูกลาวรายงานความเปนมาของ
การจัดตั้งสมาคมฯ และกิจกรรมตางๆ สวนนางสาววาริษฐา พนาสวัสดิ์วงศ เลขานุการ
สมาคมฯ จาก Colorado State University  ทําหนาที่เปนพิธีกรและดําเนินรายการ นอกจากนี้ 
ดร. เศรษฐพันธ กระจางวงษ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ทําหนาที่
กลาวเปดและปดงานในฐานะหนวยงานผูสนับสนุนและประสานภาคเอกชนมารวม พรอมท้ังให
แนวคิดเรืÜองการทํางานรวมกันระหวางราชการและเอกชนเพืÜอเปนแหลงบมเพาะพลังของคนรุนใหม
ที่จะเปนผูขับเคลืÜอนการพัฒนาประเทศตอไปในภายภาคหนา
  บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ และธนาคารกสิกรไทย ได
จัดรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย ทั้งแบบการดําเนินเรืÜองใหพิธีกรสัมภาษณผูบริหาร การนําเสนอ
ดวย PowerPoint สารคดี และการใหผูบริหารที่เปนนวัตกรที่มีชืÜอเสียงมาบรรยายโดยตรง ตาม
ลําดับ และปดทายดวยประเภทของตําแหนงที่มีการรับสมัคร คุณสมบัติที่รับสมัคร รวมถึงชองทางใน
การสมัครเพืÜอดึงดูดใหนักเรียนไทยที่ศึกษาตอในตางประเทศมองเห็นโอกาสในการทํางานกับองคกร
เอกชนสัญชาติไทยชั้นนํา รวมทั้งในกรณีของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกร
ไทย ยังมีการจัดทําขอตกลงกับภาครัฐ อาทิ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) ในการรับนักเรียนทุน ที่ไมมีตนสังกัดใหสามารถเขารับการบรรจุ ผานกลไกการคืนตนทุน 
และการทําวิจัยตอบสนองความตองการของภาครัฐในขณะเดียวกัน
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 ทั้งสามบริษัทไดใหชองทางติดตอในการประสานและการสมัครงานไว โดยมีสายงานที่
หลากหลายรองรับ แบงออกได 3 กลุมคือ 1) กลุมทักษะดานเทคโนโลยี เชน พลังงาน วิทยาศาสตร
สุขภาพ 2) กลุมทักษะดานวิทยาการขอมูล/คอมพิวเตอร ที่สามารถทํางานดานดิจิทัล พัฒนา
ซอฟตแวร Application และ Open Innovation และ 3) กลุมทักษะดานการบริหาร สําหรับทํางาน
ในสวน Admin เชน ฝายทรัพยากรบุคคล ฝกอบรม และ CSR
 การสัมมนาในครั้งนี้ ไดรับความสนใจจากนักเรียนไทยเปนจํานวนมาก โดยสํานักงาน
ที่ปรึกษาฯ ไดติดตามดูสถิติผูที่เขาชมงานสัมมนาออนไลนฯ ทั้งในวันงานจริงและการดูยอน
หลัง โดยมียอดผูเขาชมสดผานระบบ   ZOOM  และระหวางถายทอดสดใน    Facebook Live  
ขณะบรรยายจํานวน 106 คน และ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 ขอมูลสถิติประกอบดวย
ยอดผู เขาชมยอนหลังท้ังหมดจํานวน 4,191 คน ยอดคนแชรจํานวน 28 ครั้ง ยอดคน
ที่ เห็นโพสตงานสัมมนาออนไลนฯ ใน Facebook โดยไมมีการลงโฆษณา (Organic 
Reach) จํ านวน 4,806 คน และยอดการมีส วนร วมกับโพสตงานสัมมนาออนไลนฯ 
ใน Facebook จํานวน 526 คน
 ขอดีของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือเปนการนําเสนอโอกาสใหกับนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ใน
วงกวาง โดยไมตองมีงบประมาณการคาใชจาย และไดรับความสนใจจากนักเรียนไทยมากกวาการจัด
สัมมนาออนไลนในครั้งอืÜนๆ เนืÜองจากเปนกิจกรรมท่ีมีโอกาสของการงานอาชีพมานําเสนอโดยตรง 
และมีการนําเสนอที่มีรูปธรรมรองรับชัดเจน ในสวนของอุปสรรคและขอจํากัดสําคัญ คือ มิติของ
เขตเวลาที่ตรงกันขามระหวางไทยและสหรัฐฯ (ซึ่งก็มี 4 เขตเวลาในสวนแผนดินใหญ 48 รัฐ) ทําให
กําหนดการตองมีความกระชับในระยะเวลา 3 ชม. ทําใหภาคเอกชนทั้งสาม มีชวงเวลาที่จะพูดคุย
แลกเปลี่ยนตอบคําถามกับผูเขาชมคอนขางจํากัด

สามารถเขาชมการสัมมนา “ภาคเอกชนกับขอเสนอโอกาส
สําหรับคนรุนใหมหัวใจวทน.” ยอนหลังผานทาง Facebook 
ของสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (Association of 
Thai Students in America) โดยการสแกน QR Code นี้
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1.2 กิจกรรม ATSA Roadshow นำ�คณะกรรมก�รสม�คม
นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริก�เข้�พบผู้แทนองค์กรภ�ครัฐ 
เอกชน และสถ�บันศึกษ� ณ ประเทศไทย

หลังจากการจัดสัมมนาออนไลน “ภาคเอกชนกับขอเสนอโอกาสสําหรับคนรุนใหมหัวใจ วทน.” แลว
นั้น สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดรับหนังสือเชิญจากสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาขอความอนุเคราะห
ให ดร. เศรษฐพันธ กระจางวงษ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) นําคณะกรรมการ
และสมาชิกสมาคมฯ เขาพบผูแทนองคกรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพืÜอแนะนําสมาคมฯ และสราง
ความสัมพันธและการพัฒนาเครือขาย (Roadshow) 

โดยเมืÜอวันที่ 21 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564  ดร. เศรษฐพันธฯ ไดเขารวมกิจกรรม 
Roadshow ดังกลาว และไดใช โอกาสปฏิบัติราชการตางๆ ในประเทศไทย เพืÜอเชืÜอมตอกระบวน
การดําเนินงานในพื้นที่เขตอาณา โดยมีรายการสําคัญในสวนของงานที่เกี่ยวของ เชน การเตรียมการประชุม
เตรียมการงานสําคัญที่จะมีขึ้นในปงบประมาณ 2565 ไดแก การประชุมคณะกรรมการรวมไทย-สหรัฐฯ วา
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (JCM) และ Space Dialogue ครั้งที่ 3 กับฝายเศรษฐกิจของ 
สถาน เอกอั ค ร ร าชทู ตสหรั ฐ ฯ ปร ะจํ า ป ร ะ เทศ ไทย และการหารื อ เ กี่ ย วกั บกิ จ ก ร รมด าน
การอุดมศึกษา ฝกอบรม และทุน กับฝายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจําประเทศไทย 
รวมทั้งการเตรียมงานนิทรรศการของไทยในสหรัฐฯ และทวีปอเมริกากับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ เนืÜองจากสถานการณการแพร
ระบาดของโควิด-19 จึงทําใหมีการยกเลิก เลืÜอน และปรับเปนการประชุมออนไลนในหลายรายการ  

รายชื�อคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ที่เขารวมกิจกรรม Roadshow
1. ดร. ชณัท อนบางเขน | ประธานที่ปรึกษา | นักเรียนทุน พสวท. | วุฒิ ปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย
สังเคราะห จากมหาวิทยาลัย Pennsylvania ปจจุบัน อาจารยประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. นายณรงคชัย ลิมปปยารมย | กรรมการที่ปรึกษา | นักเรียนทุน ปตท. สผ. | วุฒิ ปริญญาโท สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร  จากสถาบัน Colorado School of Mines  ปจจุบัน วิศวกร ประจํา ปตท.สผ.
3. นายสิทธิพัฒน ศุขเนตร | กรรมการ | นักเรียนทุนสวนตัว | วุฒิ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร จาก 
มหาวิทยาลัย Cornell ปจจุบัน นักศึกษาฝกงาน TDRI 
4. นายทวีศักดิ์ จิตสุข | รักษาการประธาน (เขารวมประชุมออนไลน) | นักเรียนทุน พสวท. 
วุฒิ ปริญญาเอก สาขาฟสิกส (พลาสมา) จากมหาวิทยาลัย Wisconsin - Madison
5. นางสาววริษฐา พนาสวัสดิ์วงศ | กรรมการ (เขารวมประชุมออนไลน) | นักเรียนทุน พสวท.   
วุฒิ ปริญญาเอก สาขา Atmospheric Science จากมหาวิทยาลัย Colorado State University
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คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เขาเยี่ยมคารวะและขอบคุณนายธานี ทองภักดี ปลัด
กระทรวงการตางประเทศ และ ดร.วิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต ที่ใหการสนับสนุน
การจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา และหารือแนวทางในการทํางานรวมกับ สอท. และ สกญ. 
ในสหรัฐฯ โดยนายธานีฯ ขอใหสมาคมฯ สรางเครือขายยอยในลักษณะอางอิงกับเขตอาณาของ สอท. และ 
สกญ. ทั้ง 4 แหงของสหรัฐฯ เพืÜอใหสะดวกในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ

กระทรวงก�รต่�งประเทศ
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คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ  ไดเขาพบ ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ ผูอํานวยการองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ และทีมงานผูบริหาร ทั้งในหองประชุมและที่เขารวมออนไลนจากที่พัก โดย
ไดเสนอเปนกลไลสนับสนุนการจัดนิทรรศการหรือการสงเสริมการศึกษาดานวิทยาศาสตรของไทยในสหรัฐฯ 
และจะใหสมาคมฯ มีสวนรวมในการนํานิทรรศการวิทยาศาสตรของไทยมาจัดแสดงชั่วคราวในสหรัฐฯ ใน
โอกาสที่เหมาะสม

องค์ก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ
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 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ไดเขารวมประชุมออนไลนกับ สอท. สหรัฐฯ ประจํา
ประเทศไทย โดยมี Ms. Deborah Mak, Assistant Cultural Affairs Office และ Ms. Preeyawan 
Sakornyen, Cultural Affairs Specialist จากฝายกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมเขารวม และไดทาบทามให
สมาคมฯ เขารวมในกิจกรรมของ สอท. ในประเทศไทย อาทิ การเขารวมกิจกรรมใน  Heritage Month 
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนอืÜนๆ ดร. ชนัทฯ ประธานที่ปรึกษา ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการสัมมนาออนไลน 
Heritage Month 2 วาระ ไดแก Asian and Pacific Islanders และ LGBT Heritage Month 

   คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ
ไดเขารวมพูดคุยออนไลนและรับฟงคําช้ีแนะในการ
จัดตั้งสมาคมฯ กับ ศ.ดร. สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 
อธิการบดี KMITL และ รศ.ดร. สุพันธุ ตั้งจิตกุศล

มั่น อธิการบดี CMKL 

สถ�นเอกอัครร�ชทูตสหรัฐฯ ประจำ�ประเทศไทย 

สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�
วิทย�เขตเจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง 
(KMITL) และ มห�วิทย�ลัยค�ร์เนกี้
เมลลอน ประเทศไทย (CMKL)

   ศ.ดร. สุชัชวีรฯ กลาวยินดีใหการสนับสนุนสมาคมฯ ใน 3 ดานคือ 1. การรับผูสําเร็จการ
ศึกษาที่ตองการทํางานในประเทศไทยมาเปนอาจารย 2. การสนับสนุนคาใชจายกิจกรรมของสมาคมฯ และ 3. 
ยินดีเขารวมในการประชุมใหญประจําป รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับประเทศในเขตอาณาของ
สํานักงานทีี่ปรึกษาฯ รศ.ดร. สุพันธุฯ กลาวถึงแนวทางการสมัครเรียนและรับทุนการศึกษา โอกาสใน
การทํางานรวมกับมหาวิทยาลัย และชองทางขอรับการสนับสนุน
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1.3. ก�รเตรียมก�ร JCM for STA ครั้งที่ 3 กับ 
Space Dialogue ครั้งที่ 3

  ดร. เศรษฐพันธ กระจางวงษ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ไดเขารวม
การประชุมเพืÜอเตรียมการการประชุมคณะกรรมการรวมไทย-สหรัฐ ฯ วาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 3  (The Third Thailand - US Committee Meeting on Science and Technology (JCM) for 
Agreement Relating to Scientific and Technical Cooperation between the Government of the 
United States of America and the Government of the Kingdom of Thailand - STA) โดยไดมี
การประชุมเตรียมการ 2 ครั้ง ไดแก
 1. การประชุมออนไลนที่ กทม. เมืÜอวันที่ 29 เมษายน 2563 รวมกับ ฝายเศรษฐกิจ สอท. สหรัฐฯ 
นําโดย นาย Evan Fox, Head of Economic Section, โดยมีนาง Deborah Mak, Cultural and Public 
Affairs Section และทีมงานเจาหนาที่ สอท. สหรัฐฯ ประจํา กทม. รวมดวย โดยการประชุมดังกลาว 
มีผูแทนของกองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
เขารวมดวย
 2. การประชุมที่กรุงวอชิงตัน เมืÜอวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  โดย ดร. เศรษฐพันธฯ ไดหารือเพิ่ม
เติมกับนางสาว Esha Mathew เจาหนาที่ผูรับผิดชอบความสัมพันธทวิภาคีดาน วทน. ไทย-สหรัฐฯ จาก 
Bureau of Oceanography, Environment and Scientific Affairs (OES), U.S. Department of State ณ 
กรุงวอชิงตัน

JCM for STA ครั้งที่ 3
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การประชุม JCM ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย (ตามวาระสลับการเหยาเยือน) ในป 
2565 โดยการระบุชวงเวลาที่แนชัดจะมีความเกี่ยวของกับ 2 ปจจัย ไดแก ความพรอมของไทย
ในการเปนเจาภาพหลังสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 สิ้นสุด และความสอดคลองกับ
ความเชืÜอมโยงกับการที่ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุม APEC ในป 2565 ซึ่งการจัดประชุม
ครั้งที่ 3 อาจจะมีลักษณะคลายกับการประชุมครั้งที่ 1 ในรูปแบบของการที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ 
กลาวคือ จะมีผูแทนของหนวยงานองคกรไทยเขามารวมประชุมและสังเกตการณ ทําใหการประชุม
จะมี 2 ลักษณะ คือเปนการประชุมหารือระหวางผูแทนที่เกี่ยวของโดยตรง กับการประชุมในลักษณะ
การสัมมนาที่มีผูแทนไทยเขามารวมฟงการนําเสนอจากผูแทน/วิทยากรสหรัฐฯ จํานวนมาก  ซึ่งตาง
จากครั้งที่ 2 ที่จัดที่สหรัฐฯ ที่มีการเขารวมของผูแทนไทยในวงจํากัด และ Department of State ก็
จัดผูแทนมาเขารวมจํากัดในลักษณะคูเจรจาเทานั้น หรือไทยอาจพิจารณาใหการประชุมครั้งที่ 3 อยู
ในวงจํากัดเชนเดียวกับที่สหรัฐฯ เปนเจาภาพจัดในครั้งที่ 2 ก็สามารถทําได

ก�รห�รือเรื่องก�รจัดทำ�ข้อแก้ไข Agreement 
และก�รต่ออ�ยุคว�มตกลง

โดยที่ความตกลงทวิภาคีที่ไทยทํากับสหรัฐฯ เปนความรวมมือที่ระบุไวในกรอบของ Scientific 
and Technical Cooperation ในขณะที่ประเทศไทยไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางจาก  วท. เปน อว. 
จึงพิจารณาวาจําเปนตองมีการทําตราสารแกไขเพิ่มเติม (Amendment) ขอบทในความตกลงฉบับนี้
หรือไม อยางไรก็ตาม STA ถือเปนความตกลงระหวางรัฐบาล (ไมใชระดับกระทรวง) และถือวาไดวาง
กรอบความรวมมือในดานวิทยาศาสตรและเทคนิคไวในภาพกวางอยูแลว

อีกประเด็นหนึ่ง คือ ตราสารตออายุความตกลง จะหมดอายุลงในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 
ดังนั้น ในการประชุม JCM ครั้งที่ 3 จึงตองมีการบรรจุวาระประเด็นวาดวยการปรับแก หรือการตอ
อายุความตกลงดังกลาว ทั้งนี้ ยังสามารถมีการหารือใหการลงนามในตราสารปรับแก หรือตออายุ 
อาจจะทําไปพรอมกับการประชุมเชนเดียวกับการประชุม JCM ครั้งที่ 2 ที่กรุงวอชิงตัน ที่ไดมีการลง
นามในตราสารอายุหลังเสร็จสิ้นการประชุมไดดวยเชนเดียวกัน

ในการประชุมเตรียมการฯ มีการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการของหัวขอที่ฝายสหรัฐฯ ใหความ
สําคัญ โดยเฉพาะภายใตการบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ดังนี้

Climate Change จะกลายเปนหัวขอที่สหรัฐฯ ขอใหเปน First Priority หลังจากที่ไมเคย
มีการหยิบยกใหเปนหัวขอนําในการประชุม 2 สมัยที่ผานมา โดยฝายไทยเสนอที่จะไดมีการปรับ
ประเด็นของ Energy และ Water รวมทั้ง Waste Management และ Marine Debris ที่ไดมี
การหารือไวในการประชุม 2 ครั้งที่ผานมา มารวมในหัวขอนี้ ซึ่งจะเชืÜอมโยงกับยุทธศาสตร BCG ของ
ไทย ในสวนของ C- Circular และ G – Green ดวย โดยเฉพาะในประเด็นพลังงานทดแทน/หมุนเวียน 
การเก็บกักพลังงาน EV และการจัดการขยะและของเสียทั้งบนบก น้ําในแผนดิน ทะเล และ
มหาสมุทร  

ก�รแบ่งกลุ่มและหัวข้อสำ�หรับก�รประชุม JCM ครั้งที่ 3
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Health เปนการดําเนินหัวขอตอจากการประชุมเดิมที่เคยมีการหารือในมิติของ One Health 
(โดยรวมสุขภาพคนและสัตวเปนหนึ่งเดียวกัน) ซึ่งปรากฏการณการแพรระบาดของโควิด-19 ตอกย้ํา
ความจําเปนของการเจรจาในกรอบของ One Health (ประเด็นการแพรระบาดของโรคจากสัตวสู
คน) นอกจากนั้น ฝายไทยยังสนใจประเด็นการหารือในดานเวชศาสตรปองกัน อาทิ การพัฒนาวัคซีน 
สําหรับในสวนของโรคไมติดตอ ยังมุงใหความสนใจกับการศึกษาวิจัยรวมในดาน Genomics

Biodiversity – Biotechnology จะเปนประเด็นที่ฝายไทยขอแยกการหารือออกมาอีกครั้ง
เพืÜอใหสอดรับกับ สวน B - Bio ใน BCG โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพในดานการผลิตทางการ
เกษตร ที่ไทยสนใจเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ อาทิ Precision Agriculture Technology, Variety 
Breeding

STEM Education – สืบเนืÜองจากการควบรวม วท. กับ สกอ. และระบบมหาวิทยาลัย 
ทําใหประเด็นนี้มีการขยายมิติความรวมมือใหกวางขวางขึ้น ทั้งในดานสาระของการหารือ จาก STEM 
ไปยัง STEAM (STEM + ART) และทําใหในสวนของหนวยงานสหรัฐฯ เอง นอกจากจะเกี่ยวของกับ 
OES จะโยงกลับไปยัง Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) ซึ่งดูแลความสัมพันธ
ในมิติการศึกษา (ทั้งระดับพื้นฐานและการอุดมศึกษา)  ทั้งนี้ ในการประชุมเตรียมการของฝายไทย 
อาจตองมีการพิจารณาจัดทําขอบเขตใหมีความชัดเจน เพืÜอใหสหรัฐฯ สามารถเชิญผูแทนที่เหมาะสม
เดินทางมาเขารวมการประชุม 

Space Dialogue ครั้งที่ 3

Space Dialogue ครั้งที่ 3 ซึ่งเปนการประชุมทวิภาคีไทย-สหรัฐฯ อีกเวทีหนึ่งที่ถือเปนเวที
ระดับชาติดาน อววน. ที่ อว. เปนกระทรวงหลักที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งในดานภาพรวมนโยบายและ
การดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดังกลาว โดยในชวงที่ผานมา ไดมีการประชุมเตรียมการ 2 
ครั้ง ไดแก
      1. การประชุมออนไลนที่ กทม. เมืÜอวันที่ 29 เมษายน 2564 นําโดย นาย Evan Fox, 
Head of Economic Section สอท. สหรัฐฯ ประจําประเทศไทย รวมดวยผูแทนจาก สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (สดร.) และ
ผูแทนกองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เขารวมดวย (กกต. สป.อว.)
      2. การประชุมที่กรุงวอชิงตัน เมืÜอวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  โดย อทป. ไดหารือเพิ่มเติมกับ
นาง Neevy Laningham หัวหนาฝายความรวมมือกับภูมิภาคเอเชีย ของ Office of Space Affairs 
ของ Bureau of Oceanography, Environment and Scientific Affairs (OES), U.S. Department 
of State ณ กรุงวอชิงตัน 
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ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของจากฝายสหรัฐฯ คือ  Office of   Space  Affairs และฝายเศรษฐกิจ 
สอท. สหรัฐฯ และผูแทนฝายไทยไดแก สทอภ. สดร. และ สป.อว. (กกต. + สํานักงานที่ปรึกษาฯ) 
เห็นพองที่การจัดการประชุมครั้งที่ 3 จะมีขึ้นในประเทศไทย ในป 2565 เนืÜองจาก ฝายไทยมีหนวยงาน
และบุคลากรจํานวนมากที่สนใจเขารวมในการประชุมและมีความพรอมในการจัดประชุมขนาดใหญที่
มีทั้งลักษณะของการประชุมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และการประชุมสัมมนาในสวนของการรับ
ฟงองคความรู จากองคกรรฐับาลและเอกชนดานอวกาศของสหรฐัฯ      ซึง่ถอืวาเปนประเทศทีมี่ศกัยภาพ
ในดานอวกาศที่สูงสุดของโลก ในขณะที่ฝายสหรัฐฯ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนก็มีความสนใจที่จะเดิน
ทางมาเขารวมการประชุมในประเทศไทย ทั้งสองฝายเห็นดวยที่จะใหการจัดประชุมมีขึ้นนอก กทม. 
เพืÜอใหเกิดความแตกตางในดานบรรยากาศ และการจัดการดูงานใหกับฝายสหรัฐฯ รวมทั้งกรณีที่อาจ
มีเอกสารผลลัพธ ที่จะมีชืÜอสถานที่จัดเขาประกอบ เชน Joint Statement หรือ Joint Communique 
บวกชืÜอจังหวัดที่จัดเปนตน โดยในชั้นนี้ สทอภ. ซึ่งเปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแหงชาติ และจะเปนเจาภาพหลักในงานดังกลาว ไดแจงวา ไดคัดเลือกจังหวัดภูเก็ตเปนสถาน
ที่การประชุมในครั้งที่ 3 โดยหลังจากการประชุมเตรียมการครั้งนี้ สทอภ. จะเปนหนวยงานหลักใน
การประสานกับ สอท. สหรัฐฯ ประจําประเทศไทย ในการกําหนดเวลา และสถานที่ที่แนชัดตอไป

รูปแบบและหัวข้อในก�รจัดประชุม
      การประชุม Space Dialogue ครั้งที่ 3 จะมีการจัดในลักษณะของชุดการประชุม (Series) 
โดยจะมีการจัดประชุม กลุมยอย (เนนรูปแบบออนไลนทางไกล) ใน 3 หัวขอ กอนการจัดประชุมใหญ 
(Plenary) ที่ประเทศไทยจะเปนเจาภาพในป 2565
การจัดประชุมกลุมยอย (Working Group)

1. Earth Observation and Applications Working Group ซึ่งประกอบดวย Earth 
Observation, Global Navigation Satellite System และ Telecommunication ซึ่งเปนเทคโนโลยี
ของกลุมดาวเทียม 3 ประเภท ไดแก ดาวเทียมสํารวจ (EOS) ดาวเทียมนํารอง (GNSS) และ
ดาวเทียมสืÜอสาร (TS)

2. Space Science Working Group ซึ่งประกอบดวย Space Situation Awareness/Space 
Traffic Management, Space Research, Space Physics และ Space Weather  

3. Space Exploration Working Group ซึ่งจะเนนหารือเกี่ยวกับโอกาสที่ไทยจะเขารวมใน
โครงการสํารวจอวกาศสวนนอกรวมกับสหรัฐฯ และพันธมิตร อาทิ โครงการ ARTEMIS

การจัดประชุมกลุมยอยทั้ง 3 กลุม จะมีขึ้นภายในป 2564 ถึงตนป 2565 โดย สทอภ. กับ 
สอท. สหรัฐฯ ประจําประเทศไทย จะเปนหนวยงานหลักในการจัดประชุม การจัดกําหนดการ และ
การเชิญผูแทนเขารวม โดย Office of Space Affairs จะเปนฝายจัดหาผูแทน/ผูเชี่ยวชาญจาก
สหรัฐฯ ที่เกี่ยวของไปเขารวมตามกลุมยอย
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การจัดประชุมใหญที่ประเทศไทย
      หลังจากที่การประชุมกลุมยอยทั้ง 3 เสร็จสิ้นลง ฝายสหรัฐฯ จะนําเอกสารผลลัพธตางๆ 
ประมวล เพืÜอจัดทําวาระที่เกี่ยวของ และเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ใหเดินทาง
มาเขารวมการประชุมใหญที่ประเทศไทย รวมทั้ง การเตรียมการเชิญผูแทนในระดับสูงเพืÜอเขารวมใน
ฐานะหัวหนาคณะผูแทน โดยการประชุม Space Dialogue จะถือวา เปนการประชุมทวิภาคีระดับ
ชาติ ดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ที่มีสถานะเทากับ JCM โดยฝายไทยจะ
เสนอใหปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) เปนประธานฝายไทย 
เชนเดียวกับ การประชุม 2 ครั้งที่ผานมาที่ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร (ชืÜอตําแหนงเกากอนเปลี่ยน
เปน ปอว.) เปนประธานฝายไทย

หน่วยง�นไทยที่เกี่ยวข้อง
      ในการประชุม Space Dialogue ครั้งที่ 3 จะมีหนวยงานราชการของไทยเขารวมเพิ่มมาก
ขึ้นจากครั้งที่ 2 โดยเฉพาะหนวยงานที่มีสวนในการประยุกตใชขอมูลที่ไดจากอวกาศ เชนภาพถาย
ดาวเทียม ในการบริหารจัดการ อาทิ กษ. คค. มท. ทส.  รวมทั้งจะมีการเสนอใหมีการเชิญภาค
เอกชนที่มีความสนใจเขารวมดวย       

สําหรับฝายสหรัฐฯ นอกจาก Department of State ที่เปนผูกําหนดนโยบาย และ NASA 
NOAA USGS DOD ซึ่งเปนหนวยงานที่เปนเจาของเทคโนโลยีและวิทยากรภาครัฐแลว สหรัฐฯ ยัง
เปดโอกาสใหภาคเอกชนที่ทําธุรกิจดานอวกาศและลงทุนในอุตสาหกรรมอวกาศเขามารวมดวย

ข้อมูลเพ่ิมเติม
- ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เนนนโยบายใหสหรัฐฯ มุงเนนการแสวงหาพันธมิตรใน

การรวมแก ไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพรอมการรักษาเสถียรภาพและ
ความมั่นคงในภูมิภาคที่สหรัฐฯพยายามเขาไปมีบทบาทและอิทธิพล โดยในดานอวกาศสหรัฐฯ 
พิจารณาพันธมิตรสําคัญในอาเซียนมี 3 ประเทศ ไดแก ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ดังนั้น จึง
เปนโอกาสอันดีที่ ไทยจะใชวาระการประชุมดังกลาวพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีอวกาศของไทย
ทั้งในดานการลงทุนเทคนิคและอุตสาหกรรมอวกาศ และการประยุกตใช (Application) เพืÜอการ
บริหารจัดการตางๆ เชน ความมั่นคง การใชที่ดิน ผังเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการ
จัดการภัยพิบัติ

- สทอภ. ไดเสนอใหเพิ่มการประชุมกลุมยอยดาน Space Technology Development 
เนืÜองจากปจจุบันมีหนวยงานตางๆ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน การศึกษา เริ่มพัฒนาดาวเทียม โดรน มาก
ขึ้น เชน โครงการ TSC  กองทัพอากาศ โรงเรียนมัธยม บริษัทเอกชน การเพิ่มการประชุมกลุมยอย
นี้จะทําใหทั้งสองฝายไดหารือความรวมมือที่ตอบโจทยความตองการได รวมทั้ง ทั้งสองฝายไดสนใจ
ที่จะเพิ่มประเด็น Space Education ซึ่งจะมีผลโยงใยกับการปรับหลักสูตรการศึกษาในระดับพื้นฐาน
ของไทยใหสามารถเตรียมเยาวชนใหหันมาสนใจศึกษา และมีความพรอมในการรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอวกาศในระยะยาว
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1.4  ก�รประชุมสม�คมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริก� 
และนักเรียนทุน พสวท. และโอลิมปิกวิช�ก�ร ประจำ�ปี 2564

หลักก�รและเหตุผล

 การจัดประชุมใหญสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (ATSA) และนักเรียนทุน พสวท. 
ประจําป 2564 เปนการผนึกกําลังอีกครั้ง เพืÜอรวบรวมนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และนักเรียน ที่
ทํางานและศึกษาตอในสหรัฐฯ ใหมารวมประชุมหารือกัน เพืÜอเสนอแนะและพัฒนาโครงการที่จะ
รวมมือกันในการแกไขปญหาของประเทศ และตอบรับโจทยของการพัฒนาประเทศตามนโนบายไทย
แลนด 4.0 โดยครั้งนี้ วัตถุประสงคของการประชุมจะเปนการตอยอดจากโจทย และแนวทางที่ไดมี
การเสนอไวในการประชุมครั้งที่แลวที่นครซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 6-7 กันยายน 
2562 โดยเฉพาะประเด็นที่ไดมีการนําเสนอตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในลักษณะของ White Paper 
เมืÜอครั้งเดินทางมาเขารวมการประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ เมืÜอวันที่ 28 กันยายน 2562 รวมทั้ง
จะมีการรับนโยบายใหมของชาติ ภายใต อว. อาทิ BCG Economy มาบูรณาการเขากับแนวทางสง
เสริมการพัฒนาบุคลากร และกําลังคนที่มาศึกษาตอยังสหรัฐอเมริกา รวมทั้งโอกาสในการประกอบ
อาชีพเมืÜอสําเร็จการศึกษา
 นอกจากนั้น การจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยฯ เมืÜอวันที่ 25 กันยายน 2562 ยังเปนจุดเริ่ม
ตนที่ดีที่ของการมีองคกรกลางในระดับของเยาวชนท่ีอยูในภาคการอุดมศึกษาในสหรัฐฯ ท้ังในสวน
ของนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนสวนตัว และทุนอืÜนๆ ใหมีสวนพัฒนาเครือขาย และแลกเปลี่ยนขอมูล
ขององคความรู และโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง และการแสวงหาอาชีพที่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา 
รวมทั้งเปนเวทีศูนยกระตุนเตือนอัตลักษณของความเปนคนไทย
 การประชุมใหญประจําปครั้งนี้จึงเปนครั้งแรกที่จัดขึ้นเพืÜอเปนเวทีแลกเปลี่ยน บริหารจัดการ
ของนักเรียนไทย โดยนักเรียนไทย และเพืÜอนักเรียนไทยในสหรัฐฯ โดยมีหนวยงานภาครัฐ ไดแก อว. 
กต. ก.พ. ศธ (สสวท.) ใหการสนับสนุน
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วัตถุประสงค์
- เพืÜอระดมความคิดรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรไทย ใหมีสวนสนับสนุน
การพัฒนาของประเทศ และการสรางเครือขายที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธการปฏิบัติที่เปน
โครงการรูปธรรม
- เพืÜอรวมการศึกษาโจทยทาทายใหมๆ ที่จะมีโอกาสนําพาประเทศไทยใหประสบความสําเร็จตาม
นโยบายไทยแลนด 4.0 ผานการพัฒนาแนวทางทํางานรวมกันระหวางนักวิชาชีพไทย นักเรียนจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ ในสหรัฐฯ ทั้งที่เปนนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุน ในทุกสาขา และทุก
ระดับ
- เพืÜอเปนเวทีใหสถาบันหรือกลไกกลางของคนไทยในสหรัฐอเมริกา ไดแก สมาคมนักเรียนไทยใน
สหรัฐอเมริกา (ATSA) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ไดรวมพล 
แบงปนขาวสาร และเสนอผลงานดานเทคนคิวชิาการประจาํป รวมทัง้เปนเวทสีาํหรบัการประชมุหารอื
ดานการบริหารของสมาคม

สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (ATSA) รวมกับสํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  (OST)  สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
(ATPAC) ไดจัดการประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาและนักเรียนทุน พสวท. และทุน
วิชาการโอลิมปก ประจําป 2564 ระหวางวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรม Boston Marriott 
Copley Place  นครบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส ซึ่งเนืÜองจากการประชุมในครั้งนี้จัดแบบผสมผสาน
ระบบทางไกลและการประชุมในหองจึงมีผูเขารวมการประชุมแบงออกไดเปน 2 สวน 

กลุมแรกคือ ผูเขารวมประชุมโดยตรง ณ ประชุมโรงแรม Boston Marriott Copley Place 
มีจํานวนทั้งสิ้น 72 คน ประกอบดวย นักเรียนเขารวมจํานวน 55 คน  โดยแบงเปนผูแทนสมาคม
นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา 35 คน และนักเรียนทุน พสวท. และทุนโอลิมปก 20 คน  ผูแทน
สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ (ATPAC) จํานวน 4 คน โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิชาชีพ
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ไทยในสหรัฐฯ ซึ่งทั้ง 4 ทาน มาในฐานะวิทยากร ผูแทนทีมประเทศไทย ประกอบดวย อัครราชทูต 
(ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) อัครราชทูต (ฝายการศึกษา) อัครราชทูตที่ปรึกษา สอท. (ดูแลงาน
กงสุลและการศึกษา) ที่ปรึกษา (ฝายการศึกษาและวัฒนธรรม) ประธานมูลนิธิ King of Thailand 
Birthplace (KTBF) กงสุลกิตติมศักดิ์ และรองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน เปนตน
 กลุมที่สองคือ วิทยากรท่ีเขารวมบรรยายผานทางออนไลนกวา 30 ทาน ตั้งแตผู
บริหารระดับสูง ซึ่งมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ปอว.) 
เปนประธานกลาวเปดการประชมุ เอกอคัรราชทตู ณ กรงุวอชงิตนั       ผูอาํนวยการสาํนกังานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) รองผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ อธิการบดี King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (KMITL) และ Carnegie Mellon (CMKL) ตลอดจน คณะผูบริหารสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) อาทิ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค ผูอํานวยการ สสวท. 
รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และอีกหลายทาน ในสวนของการประชุมแยกของนักเรียน
ทุน พสวท. และโอลิมปกวิชาการ ในขณะที่มีผูเขาชมทางออนไลนเฉลี่ยอยูที่ 105 คน ตลอดชวง
การประชุม 2 วัน ผานหนา Facebook

 นักเรียนทุน พสวท. และทุนโอลิมปกวิชาการจํานวน 20 คน ไดรับโอกาสเขา
รวมพูดคุยกับ นางสาวกษิรัตน สุรวิชัย อัครราชทูต (ฝายการศึกษา) และคณะผูบริหาร 
สสวท.  อาทิ รศ. ดร. คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานอนุกรรมการ สสวท. 
ศ.ชูกิจ ลิมปจํานงค ผูอํานวยการ สสวท. ดร.พรชัย อินทรฉาย รองผูอํานวยการ 
สสวท. ผานทางระบบ Zoom และถายทอดสดทาง Facebook Live ซึ่งเปนชวงเวลา
ที่นักเรียนไดพูดคุยกับคณะผูบริหาร พรอมทั้งสามารถสอบถามขอสงสัยตางๆ
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กิจกรรม Icebreaker Bingo เพ่ือส�นสัมพันธ์ระหว่�งนักเรียน
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ผลลัพธ์ และส�ระสำ�คัญที่ได้จ�กก�รประชุม

นโยบ�ยของภ�ครัฐในก�รรองรับก�รประกอบอ�ชีพของเย�วชนที่มีคว�มรู้
ผูบริหารระดับสูงที่ไดเขารวมงานฯ ไดใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและโครงการ

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโอกาสของการประกอบอาชีพใหกับเยาวชนที่มีความรู และมีความคาดหวัง
ใหเกิดแรงจูงใจตอความตองการกลับมาทํางานใหกับประเทศไทย โดยปอว. กลาวถึงการรวมหนวย
งาน 3 สวน ไดแก การอุดมศึกษา การพัฒนาดาน วทน. และ การสนับสนุนการวิจัย เขามาเปน
กระทรวง อว. เปนประโยชนอยางยิ่งตอการเชืÜอมตอเสนทางสายอาชีพ (career path) ใหกับ
เยาวชนคนรุนใหม ซึ่งก็มีแผนงานรองรับหลายอยางเพืÜอใหประเทศไทยสามารถขับเคลืÜอน
การพัฒนาประเทศดวยทุนทางปญญา  ผูอํานวยการ สอวช. กลาวถึงนโยบายและยุทธศาสตร BCG 
ที่ใหความสําคัญกับปจจัยดานทรัพยากรชีวภาพและ วทน. ที่เกี่ยวของที่ประเทศมีฐานเดิมที่เขมแข็ง  
อธิการบดี KMITL ไดกลาวถึงโครงการและงบประมาณ และโอกาสทํางานวิจัยในประเทศไทย 

แหล่งก�รทำ�ง�นในประเทศไทยสำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กต่�งประเทศ
ผูบริหารไดกลาวถึงโอกาสของแหลงงานในประเทศไทย อาทิ รองผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไดกลาวถึงโอกาสของการทํางานเขต
พัฒนา วทน. อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร แหลงงานในศูนยวิจัย และนิคมวิจัยสําคัญของ
ประเทศไทย ไดแก อุทยานวิทยาศาสตรใน 4 ภาค และเขต EECi ซึ่งจะเปนแหลงรองรับการ
วิจัยขนาดใหญ การขยายหนวยงานดาน วทน. ในเขต EEC อธิการ CMKL กลาวถึงโอกาสใน
การทํางานใหกับองคกรตางประเทศที่เปดสาขาในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัย Carnegie 
Mellon ที่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย CMKL ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยสาขา และไดรับโครงการใหทํางาน
รวมกับองคกรของไทยหลายแหง รวมทั้งโอกาสในการเคลืÜอนยายระหวางราชการและเอกชน 
ตามโครงการ Talent Mobility ของ ก.พ. นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายของผูแทนบริษัท Gulf 
Energy Development ซึ่งเปนบริษัทผลิตพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญ ที่ตองการพลังคนรุน
ใหมเขารวมทํางาน โดยเฉพาะกิจการของบริษัทสอดคลองชัดเจนกับการใช BCG ขับเคลืÜอนพัฒนา
ประเทศ
โอก�สฝึกง�นและก�รร่วมก�รวิจัยในต่�งประเทศ

การนําเสนอโอกาสฝกงานและการรวมวิจัยในตางประเทศเปนอีกประเด็นสําคัญหนึ่ง
ที่กอใหเกิดการสรางเครือขายรวมระหวางนักวิชาชีพชาวไทยที่อาศัยอยูในสหรัฐฯ และนักเรียน
ไทยที่จะมีสวนเชืÜอมโยงกันและสามารถสรางทีมทํางานรวมกันขามประเทศได โดยไดมีการเชิญ 
ศ.ดร.วาสนา ยันตะสี อาจารยจาก Oregon Health and Science University และดํารงตําแหนง 
CEO ของบริษัท PDX Pharmaceuticals ซึ่งเปนบริษัทผลิตยาและวิธีการบําบัดรักษาโรคมะเร็งที่
ประสบความสําเร็จไดรับรางวัลจํานวนมาก ไดเปดรับสมัครนักเรียนไทยเขารวมทําวิจัยที่หองปฏิบัติ
การ นอกจากนั้น ผูแทนจากสมาคม ATPAC ประกอบดวย รศ. ดร.วีระ จันทรคง ศ.ดร. สิริวัชร 
ฉิมพาลี ไดอธิบายชองทางที่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจะมารวมทํางานกับสมาคมฯ ในสาขาตางๆ 
อาทิ ทีมดานพลังงาน ทีมดานโยธา ซึ่งปจจุบันสมาชิกสมาคม ATPAC ไดเขาไปชวยพัฒนาประเทศ
ในแนวทางตางๆ อาทิ การจัดแนวทางใหมหาวิทยาลัยของไทยไดรับการรับรองจาก Accreditation 
Board for Engineering and Technology (ABET) ของสหรัฐฯ



30

ก�รเปิดเวทีนำ�เสนอผลง�นท�งวิช�ก�รของนักเรียนทุน
การประชุมไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอผลงานของตนท้ังในรูปแบบของการแขงขัน

โดยการนําเสนอผลงานแนว Short Talks ประกวดจากผลการลงคะแนน ซึ่งมีผูเขารวมประกวด 
6 คน รวมทั้งมีการประชุมแยกในลักษณะของการสัมมนาเชิงวิชาการในหมูนักเรียนทุน พสวท. และ
โอลิมปกวิชาการ แบงออกเปน 4 กลุมสาขา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา เพืÜอ
ใหนักเรียนทุนไดแลกเปล่ียนผลงานและองคความรูดานการวิจัยระหวางกัน นอกจากนั้น ยังได
จัดใหมีวาระการประชุมแยก โดย สสวท. เชิญนักเรียนทุนรุนพี่มาเปนวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณในดานการวิจัยที่กําลังทําในประเทศไทย อาทิ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ (องคการมหาชน) บรรยายเรืÜองเทคโนโลยีนิวเคลียร เปนตน

นักเรียนทุน พสวท. และทุนโอลิมปกวิชาการจํานวน 20 คนไดนํา
เสนอผลงานแบบกลุม ในรูปแบบภาคนิทัศน (โปสเตอร) และผาน
โปรแกรม PowerPoint ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
ความคิดระหวางกลุมนักเรียน โดยแบงออกเปน 4 กลุมยอย ตาม
สาขาการวิจัย
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 สำาหรับการบรรยาย Short Talks ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ประเทศไทย
เผชิญ โอกาสที่ประเทศไทยจะได้พัฒนาให้ทันประเทศต่างๆ ที่พัฒนาไปก่อน
แล้ว และโอกาสที่นักเรียนจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยให้
ดีขึ้น นอกจากน้ียังรวมไปถึงโอกาสที่นักเรียนจะได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของ ATSA ในการพูด Short Talks นี้ นักเรียนในที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือก 
การบรรยายที่ถูกใจที่สุดสำาหรับรางวัล popular vote ซึ่งรางวัลเป็นของ  
นายภูมิ จันทร์พรรัตน์ นักศึกษาจาก Pennsylvania State University  
ที่บรรยายในหัวข้อ Harsh Chemicals: The Health Enemies in Your 
Everyday Cosmetics 
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ก�รบริห�รจัดก�รโครงสร้�งของสม�คมฯ
สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาจัดใหมีการเลือกตั้งในสมาคมฯ 5 ตําแหนงคือ ประธาน

สมาคมกลาง 1 ตําแหนง และตําแหนงคณะกรรมการสวนภูมิภาคอีก 4 ตําแหนง แบงตามพื้นที่เขต
อาณาของ สอท.  และ สกญ. ในสหรัฐฯ เพืÜอใหการจัดการและขอรับการสนับสนุนจากราชการทีม
ประเทศไทยทําไดสะดวก โดยมีผูสมัครเขารับเลือก 3 คน จาก Harvard University, Northeastern 
University และ Georgia Institute of Technology โดยผลการเลือกตั้งจากในงาน ตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัย Northeastern University ไดรับคะแนนเสียงรับรองสูงสุด อยางไรก็ตาม ไดรับแจง
จากคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดเดิมที่เปนผูจัดการเลือกตั้ง พบวา บุคคลดังกลาว มิไดเปนตัวแทน
ของชมรมประจํามหาวิทยาลัย คณะกรรมการเลือกตั้งของสมาคมฯ จึงใหการเลือกตั้งในสวน
ประธานสมาคมฯ เปนโมฆะและจะจัดการเลือกตั้งใหมภายหลังจบการประชุมภายใน  60 วัน ในสวน
ของคณะกรรมการภูมิภาค สมาคมฯ ไดคณะกรรมการครบทั้ง 4 ภูมิภาคแลว

ก�รเชื่อมต่อก�รทำ�ง�นกับสม�คมนักวิช�ชีพ
รศ.ดร.วีระ จันทรคง ไดบรรยายการทํางานของสมาคม ATPAC เพืÜอสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศ และ ศ.ดร. สิริวัชร ฉิมพาลี ไดกลาวเปดรับสมัครสมาชิกสมาคม ATPAC หลังจากที่นักเรียน
สําเร็จการศึกษาและเลือกที่จะพํานักในสหรัฐฯ โดยในการเขารวมกับ ATPAC สมาชิกแรกเริ่มจะตอง
เสียคาสมาชิกรายป แตหากเปนนักเรียนที่อยูในสมาคม ATSA ก็จะสามารถเขารวมกับทาง ATPAC 
ได โดยตรง ตัวอยางของผลงานของ ATPAC ก็คือการนําเทคโนโลยี หรืองานวิจัยไปนําเสนอในตาง
ประเทศแลวใหไดเงินสนับสนุนเขาสูเมืองไทย หรือนําผลงานของคนในองคกรไปใชใหเกิดประโยชน
ตอประเทศไทยโดยตรง นอกจากนั้น สมาคม ATPAC ยังพรอมที่จะเปนที่ปรึกษาดานตางๆ ใหแก
นักเรียนไทยทั้งในดานสาขาวิชาการ การหางาน การฝกงาน และการใชชีวิต

การหารือดานนโยบายและแผนการบริหารของสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา
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ก�รพัฒน�เครือข่�ยของคนรุ่นใหม่ในระยะย�ว และก�รเชื่อมโยงสม�คม
นักเรียนไทยในประเทศอื่น
 ดร. เศรษฐพันธฯ ไดกลาวถึงเปาหมายตอไปของสํานักงานที่ปรึกษาฯ คือความพยายามใน
การตรึงเครือขายสมาคมนักเรียนในทวีป/ภูมิภาคอืÜนๆ ใหมีความแนนแฟนมากขึ้น เพืÜอจะทํา
กิจกรรมรวมกัน และเปนเครือขายทุนทางปญญาขามชาติของคนไทย โดยมีแนวทางที่จะไดจัด
การประชุมรวมระหวางผูบริหารสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา กับสมาคมนักเรียนไทยในยุโรป 
อาทิ สามัคคีสมาคมในสหราชอาณาจักร สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส เยอรมนี และเนเธอรแลนด
เปนตน
ก�รปลูกฝังค่�นิยมของคนไทยที่เหม�ะสม และคว�มเข้�ใจในอัตลักษณ์ของ
ช�ติไทย 
 การจัดงานครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทีมประเทศไทย และสมาคมของคน
ไทย อาทิ มูลนิธิ King of Thailand’s Birthplace ซึ่งไดพยายามชวยกันสอดแทรกคานิยม และ
ใหเยาวชนเขาใจอัตลักษณของชาติมากขึ้น โดยการเลือกนครบอสตันเปนสถานที่จัดประชุมก็มี
ความเก่ียวโยงกับสถาบันพระมหากษัตริยและประวัติศาสตรที่นาภาคภูมิใจของความเปนคนไทย
รวมทั้งไดจัดกําหนดการเสริม ประกอบดวยการฟงบรรยายที่จัตุรัสภูมิพล และการเดินทางไปคางคืน
ปฏิบัติธรรมที่วัดนวมินทราชูทิศ อยางไรก็ตามเนืÜองจากไดมีพยากรณการเคลืÜอนที่ของพายุเฮอริเคน
อองรี ทําใหกําหนดการเสริมตองยกเลิก และมีการปรับเปลี่ยนการเดินทางกลับของเยาวชน 

การประชุมครั้งนี้ถือเปนการประชุมที่ประสบความสําเร็จในดานสารัตถะ 3 ดาน
 1.ดานการรับทราบนโยบายของภาครัฐท่ี ไดมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาการท่ีดีข้ึน
ตามลําดับ เพืÜอรองรับการกลับไปประกอบอาชีพของเยาวชนผูมีความรูทั้งในภาคราชการและเอกชน 
รวมทั้งการผอนปรน และปรับปรุงระเบียบตางๆ ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันเพืÜอสรางแรง
จูงใจ
 2. ดานการรับทราบศาสตรดานการวิจัยใหม และชองทางของการเขาไปมีสวนรวมในฐานะที่
เปนคนไทย และสมาชิกสมาคมกลางนักเรียนไทย
 3. ดานการรับทราบขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการทํางานของสมาคมฯ ในมิติดานวิชาการ
ตางๆ ที่เปนกระแสโลก และจะสนับสนุนใหสมาชิกสมาคมมีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น

การประชุมครั้งนี้ถือเปนการประชุมที่ประสบความสําเร็จในดานความรูสึก 2 ดาน
 1. ใหเยาวชนรุนใหมเห็นวา รัฐบาลและผูบริหารไดพยายามปรับปรุงแกไขขอจํากัดตางๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศและโอกาสของคนรุนใหมไดอยางเต็มที่ และใหความสําคัญใสใจกับ
เยาวชนของชาติ
 2. ใหเยาวชนไดมีมุมมองที่ใชเหตุผล การคิดเชิงบวก การสนใจสิ่งแวดลอม การเชืÜอมั่นใน
ความเปนคนไทย และการรูคุณแผนดิน
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1.5 ก�รห�รือท�งด้�น Space Education ร่วมกับ McNair 
Aerospace Center และ U.S. Space & Rocket Center 

เมืÜอวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2564 ดร. เศรษฐพันธ กระจางวงษ อัครราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ไดเดินทางไปราชการ และไดเขาพบหารือทางดาน Space 
Education รวมกับศูนยวิจัย McNair Aerospace Center รัฐเซาท แคโรไลนา และ U.S. Space & 
Rocket Center รัฐแอละบามา

ศูนย์ McNair Aerospace Center รัฐเซ�ท์ แคโรไลน�
เปนศูนยวิจัยการบินและอวกาศที่อยูภายใตมหาวิทยาลัย South Caroliina มีวัตถุประสงค

ขยายฐานความรู พัฒนาเศรษฐกิจ และสนับสนุนอุตสาหกรรม ผานการศึกษาวิจัยดานอวกาศ โดย
มุงเนนวิจัย 5 ดาน ไดแก (1) การพัฒนาชิ้นสวนประกอบ การออกแบบเพืÜอเพิ่มประสิทธิภาพของ
โครงสราง (2) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเผาไหม การใชพลังงานและความทนทานตอความรอน 
(3) การบํารุงรักษา/การวิเคราะหขอมูล (4) การออกแบบและพัฒนายานพาหนะไรคนขับทางอากาศ 
ภาคพื้นดิน และทางทะเล การพัฒนาเซ็นเซอร และการออกแบบและพัฒนาโดรน (5) การพัฒนา
ชิ้นสวนประกอบและโลหะจากการพิมพ 3 มิติ

ศูนย McNair Aerospace Center สนับสนุนการขยายความรวมมือและสรางโอกาสสําหรับ
การลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยรวมมือกับทั้งภาคอุตสาหกรรม (เชน Boeing, 
Heraeus, IMT, TIGHITCO) ภาคการศึกษา (เชน Clemson University, University of Manchester, 
College of Charleston, North Carolina State University) และภาครัฐ (เชน U.S. Navy, U.S. 
Army, NASA Langley, SC Department of Commerce) โดยงานวิจัยรวมกับ U.S. Army 
ที่โดดเดนคือ การลดแรงสั่นสะเทือนของเฮลิคอปเตอร Apache ทําใหเรดาหไมสามารถจับสัญญาณ
ของเฮลิคอปเตอรได

โครงการวิจัยของศูนย McNair Aerospace Center เปนโครงการวิจัยและพัฒนาที่ไดรับ
โจทยและเงินทุนจากหนวยงานภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม โดยแตละโครงการวิจัยนั้นมีขอจํากัด
ที่แตกตางกันออกไปโดยหนวยงานที่มอบทุนเปนผูกําหนด ทั้งในเรืÜองของทุนศึกษาวิจัย ระดับชั้น
นักเรียนที่เขารวม และระดับของใบรับรองความปลอดภัย (security clearances) โดยนักเรียนทั้ง
ชาวสหรัฐฯ และตางชาติสามารถเลือกที่เขารวมโครงการวิจัยที่ตนเองสนใจ (ไมนับรวมหนวยกิต
ของมหาวิทยาลัย) เปนเปดโอกาสใหนักเรียนในแตละระดับชั้นการศึกษาไดทํางานรวมกันเปนทีม 
รวมทํางานกับหนวยงานตางๆ และศึกษาวิจัย/แก โจทยปญหาที่เกิดขึ้นจริง
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U.S. Space & Rocket Center (USSRC) รัฐแอละบ�ม�
U.S Space & Rocket Center (USSRC) เปนพิพิธภัณฑและศูนยใหความรูเกี่ยวกับจรวด

และอวกาศในเครือของสถาบันสมิธโซเนียน โดย USSRC มีการจัดกิจกรรมใหความรูแกนักเรียนและ
ผูที่สนใจเกี่ยวกับอวกาศ ประวัติศาสตรการบิน ฝกฝนและลงมือปฏิบัติภารกิจอวกาศจําลองเหมือน
นักบินอวกาศ

ในแตละปมีนักเรียนจากทั่วสหรัฐฯ และจากตางประเทศเขารวม โดยกิจกรรมของ USSRC ที่
นาสนใจ สําหรับนักเรียนตั้งแตอายุ 9 ปขึ้นไป ระยะเวลา 6 วัน ประกอบดวย

- Space Camp (สําหรับนักเรียนอายุ 9 - 11 ป คาสมัครเขารวมกิจกรรม 1,299 เหรียญ
สหรัฐฯ) นักเรียนฝกและเรียนรูการจําลองการฝกนักบินอวกาศ การสรางจรวด และภารกิจสูอวกาศ 
รวมทั้ง นักเรียนไดฝกการทํางานเปนทีมและเผชิญหนากับสถานการณที่ตองแกปญหา

- Space Academy (สําหรับนักเรียนอายุ 12 - 14 ป คาสมัครเขารวมกิจกรรม 1,299 
เหรียญสหรัฐฯ) นักเรียนไดฝกในเชิงลึกมากขึ้น รวมถึงการสรางจรวดหลายขั้นตอน ภารกิจที่ซับซอน 
การทํางานเปนทีม รวมถึงเรียนรูและใชทักษะดานวิศวกรรมแขงขัน Thermal Design Challenge

- Advanced Space Academy (สําหรับนักเรียนอายุ 15 - 18 ป คาสมัครเขารวม
กิจกรรม 1,499 เหรียญสหรัฐฯ) นักเรียนไดฝกซอมหลากหลายกิจกรรมที่ทาทายมากขึ้น ฝกทักษะ
ดานวิศวกรรมโดยการสรางเกราะปองกันความรอนและสรางโรเวอร และฝกฝนใตน้ํา Underwater 
Astronaut Trainer

- Space Academy for Educators (สําหรับนักเรียนอายุ 18 ปขึ้นไป คาสมัครเขารวม
กิจกรรม 949 เหรียญสหรัฐฯ) เปนการฝกอบรมเพืÜอใหนักเรียนไดสัมผัสประสบการณจริงของภารกิจ
อวกาศจําลอง ฝกปฏิบัติภารกิจที่พัฒนาขึ้นเพืÜอสงเสริมการเรียนรูในหองเรียน และฝกอบรมดวย
หลักสูตรที่รวมพัฒนาโดยองคการ NASA

จากการประชุมหารือรวมกับ สทอภ. และ Department of State สหรัฐฯ เกี่ยวกับ
การเตรียมการจัดการประชุม Space Dialogue ครั้งที่ 3 นั้น ทั้งฝายไทยและสหรัฐฯ ให
ความสนใจประเด็น Space Education ซึ่งสํานักงานที่ปรึกษาฯ เห็นวาสามารถเชืÜอมโยงศูนย 
McNair Aerospace Center และ USSRC รวมกับสถาบันการศึกษาของไทย ขยายกรอบความรวม
มือภายใตหัวขอ Space Education เพืÜอสนับสนุนใหเยาวชนไทยมีความรูทางดานอวกาศ และการ
ศึกษาวิจัยทางดานอวกาศมากขึ้น

ปจจุบันประเทศไทยมีโครงการทุนการศึกษาคนพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand’s 
Astronaut Scholarship Program) ที่ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนไทยใน
การเขารวมกิจกรรม Space Camp ที่ USSRC โดยคุณกฤษณ คุนผลิน แตทั้งนี้ การเขารวม
กิจกรรมที่ USSRC มีคาใชจายคอนขางสูง ซึ่งทางสํานักงานที่ปรึกษาฯ จะประสานกับทางสหรัฐฯ ขอ
ความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานภายใตกรอบความตกลงดานอวกาศระหวางประเทศเพืÜอขอลด
หยอนคาธรรมเนียมในการเขารวมกิจกรรม    เพืÜอเปดโอกาสใหนักเรียนไทยไดประสบการณเรียนรูทาง
ดานอวกาศเพิ่มมากขึ้น
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1.6. ก�รเยือนสถ�บันก�รอุดมศึกษ�และเยี่ยมเยียน
คณ�จ�รย์และบุคล�กรในสถ�บันต่�งๆ

Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) 
มหาวิทยาลัยรัฐและหนึ่งในมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการวิจัยเปนอยางมากตามการจัดอันดับ

ของ The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching  กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1885 
ตั้งอยูที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอรเจีย ปจจุบันมีนักศึกษามากกวา 25,000 คน ทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา โดยไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ โดย U.S. News & World Report 
ใหอยูในสิบอันดับแรกทางดานวิศวกรรม สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดพบตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยที่
กําลังศึกษาอยูที่ Georgia Tech จํานวน 7 คน จากทั้งหมดที่เรียน ณ มหาวิทยาลัยนี้ จํานวน 36,000 
คน นอกจากนี้ ยังไดทาบทามนักเรียนที่สนใจจะเปนวิทยากรในงานสัมมนาออนไลนในครั้งตอๆ ไป
เกี่ยวกับการใชชีวิตหรือโอกาสในการหางานในสหรัฐฯ และที่ประเทศไทย

Emory University 
มหาวิทยาลัยเอกชน กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1836 มีวิทยาลัยยอย หลักสูตรวิชาชีพที่มีชืÜอเสียง

ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเปนหนึ่งในผูนําดานสาธารณสุขศาสตร และเปนสถาบันแกนหลักใน
การจัดการระบบการดูแลสุขภาพในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐฯ ปจจุบันมีจํานวนนักศึกษา
กวา 12,000 คน คณะที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีชืÜอเสียงประกอบดวย คณะแพทยศาสตร 
(Emory School of Medicine)  คณะพยาบาลศาสตร (Nell Hodgson Woodruff School of 
Nursing) คณะสาธารณสุข (Rollins School of Public Health) โดยสํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดพบ
และหารือกับ ผศ.ดร. ปริญญา ภานุเวศ อาจารยประจํา Rollins School of Public Health, Emory 
University และ นายแพทย ธีรวิทย ลิขิตาภรณ นายแพทยจากโรงพยาบาลเอกชน ที่เดินทางมาทํา
ปริญญาเอกดานการจัดการนโยบายสุขภาพ Emory University School of Medicine รวมทั้ง ได
มีโอกาสหารือกับ ดร. แพทยหญิงทิพวัลย นาคจินดา กรรมการสมาคมแพทยฯ ที่ประจําอยูที่ CDC 
เมืองแอตแลนตาดวย 
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University of South Carolina (USC)
มหาวิทยาลัยของรัฐเซาทแคโรไลนา ท่ีมีชืÜอเสียง

ดานวิศวกรรมศาสตรในหลายสาขา ปจจุบันมีจํานวนนักศึกษา
กวา 35,300 คน สํานักงานที่ปรึกษาฯ  ไดมีโอกาสเขาพบและ
เยี่ยมชมหองวิจัยของ ศ.ดร. สิริวัชร ฉิมพาลี รองประธาน
สมาคม ATPAC ซึ่งเปนผูอํานวยการศูนยไฮโดรเจนและเซลล
เชื้อเพลิงชั่วคราวและศาสตราจารยวิจัยของภาควิศวกรรมเคมี 
และหองวิจัยของ รศ.ดร. อินทุอร ศาสนกุล ผูเชี่ยวชาญดาน
การวิจัยโครงสรางพื้นฐานใตดิน นอกจากนั้น ใน USC ยังมี
ศูนย McNair Aerospace Center ซึ่งเปนศูนยวิจัยการบิน
และอวกาศ ที่มีวัตถุประสงคขยายฐานความรู พัฒนาเศรษฐกิจ 
และสนับสนุนอุตสาหกรรม ผานการศึกษาวิจัยดานอวกาศ  
ศ.ดร. Abdel-Moez E. Bayoumi ผูอํานวยการศูนย McNair 
Center  ซึ่งมีเชื้อชาติอียีปตไดบรรยายแนวทางพัฒนาความ
รวมมือกับกองทัพในการคิดคนอากาศยานสนับสนุนการรบ
และการบรรเทาสาธารณภัยตางๆ รวมทั้งสนับสนุนประเทศ
กําลังพัฒนาอืÜนๆ โดยเฉพาะอียีปต ในการพัฒนาเชืÜอมโยงให
มหาวิทยาลัยสหรัฐฯ ไปเปดสาขาในเขตพัฒนาเมืองใหมไคโร
อีกดวย (ทําหนาท่ีในลักษณะกลับไปชวยประเทศบานเกิดใน
ลักษณะเดียวกับสมาคม ATPAC) ทั้งนี้ ศ.ดร.Bayoumi พรอม
ที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลใหกับ อว. ในกรณีแนวทางพัฒนาระบบ
การศึกษาดานอากาศยานของอียิปตที่ผานการสนับสนุนของ
สหรัฐฯ ในมิติความรวมมือกับสถาบันการอุดมศึกษา  

University of Pennsylvania
สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดเยี่ยมชมการจัดการพิพิธภัณฑโบราณคดีและมานุษยวิทยาแหง

มหาวิทยาลัย Pennsylvania หรือที่เรียกกันทั่วไปวาพิพิธภัณฑเพนน (Penn Museum) ที่มีชืÜอ
เสียงมาก ปจจุบันพื้นที่แกลเลอรีสามชั้นของพิพิธภัณฑฯ มีวัสดุจากโลกเมดิเตอรเรเนียนโบราณ 
อียิปต ตะวันออกใกล เมโสโปเตเมีย เอเชียตะวันออก และอเมริกากลาง ตลอดจนสิ่งประดิษฐจาก
ชนพื้นเมืองในแอฟริกาและอเมริกาพื้นเมือง รวมทั้งที่เก็บช้ินสวนเครืÜองปนดินเผาตางๆ ที่ขุด
เจอจากบานเชียง ในรูปแบบการอธิบายทางวิทยาศาสตร (เนนการบรรยายเชิงวัสดุศาสตรและ
กระบวนการผลิต) เปนสถานที่ทํางานหลักที่ ศ.ดร. Joyce White ไดทําวิจัยเกี่ยวกับบานเชียง ตั้งอยู
ที่เมืองฟลาเดลเฟย มีพิพิธภัณฑหลักขนาดใหญ อีก 2 แหง คือ Philadelphia Museum of Art ซึ่ง
เปนพิพิธภัณฑศิลปะ และ The Franklin Institute ซึ่งเปนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 
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UNAM กอตั้งเมืÜอ พ.ศ. 2094 (ซึ่งถือวาเปนมหาวิทยาลัย
แหงแรกของทวีปอเมริกา จัดตั้งกอนมหาวิทยาลัยทุกแหงของ
สหรัฐฯ) และมีชืÜอเสียงที่สุดแหงหนึ่งของลาตินอเมริกา UNAM 
มีความเปนเลิศในดานการวิจัย มีสถาบัน/ศูนยวิจัยทางหลาก
หลายสาขามากกวา 60 แหง มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตรหลายสาขา โดยเฉพาะใน
ดานสัตวศาสตร (Animal Science) จัดอยูที่อันดับ 74 ของโลก ซึ่งถือวาเปนเพียง 1 ใน 3 
มหาวิทยาลัยของประเทศกําลังพัฒนาที่อยูใน 100 อันดับแรก สํานักงานที่ปรึกษาฯ จึงไดประสานกับ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (รจภ.) ซึ่งมีคณะสัตวแพทยและสัตววิทยาประยุกตที่กําลังไดรับการพัฒนา
ใหเปนศูนยศึกษาดานสัตวศาสตรที่ใหญที่สุดใหเปนหนวยงานตนเรืÜองในการทําความรวมมือ 

โดยเมืÜอวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ดร. เศรษฐพันธฯ พรอมดวยที่ ดร.เกษม สายลือนาม ที่
ปรึกษา สอท. ณ กรุงเม็กซิโก ไดรวมประชุมหารือทางไกลกับ นาย Roberto Carteno ผูอํานวย
การสํานักความรวมมือกับตางประเทศของ UNAM โดยทั้งสองฝายเห็นชอบ และรับทราบโครงการ
แลกเปลี่ยนท่ีสํานักงานที่ปรึกษาฯ เสนอ และเห็นดวยที่จะเร่ิมทําจากระดับอาจารยและนักวิจัยกอน 
แลวพัฒนาขึ้นไปสูการจัดทําความตกลงในกรอบใหญเมืÜอมีความพรอม โดย สอท. ก็มีโครงการเชิญ
ผูบริหารองคกรไปเยือนไทยในปงบประมาณ 2565 ซึ่งอาจเปนอีกโอกาสที่ UNAM จะไดสงผูแทน
ระดับผูบริหารไปศึกษาดูงานดาน อววน. ในประเทศไทย

National Autonomous University of Mexico
(UNAM)

1.7 กิจกรรม Economic Roadshow ร่วมกับ
สอท. ณ กรุงเม็กซิโก ในส่วนของภ�รกิจด้�นก�รอุดมศึกษ�
และวิทย�ศ�สตร์ ณ สหรัฐเม็กซิโก

สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดรับแจงจาก สอท. ณ กรุงเม็กซิโก วา นายไพศาล หรูพาณิชยกิจ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก มีกําหนดเขารวมการหารือกับผูบริหารหนวยงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของเม็กซิโก และจัดกิจกรรม Economic Roadshow ณ นครมอนเตรเรย 
รัฐนวยโว เลออง จึงเชิญสํานักงานที่ปรึกษาฯ ในฐานะหนวยงานทีมประเทศไทยของ สอท. ที่มี
ภารกิจเกี่ยวของเขารวมในกําหนดการดังกลาว  ดร. เศรษฐพันธฯ จึงไดเดินทางไปรวมกําหนดการ
และไดมีโอกาสพบหารือกับหนวยงานดาน อววน. ของเม็กซิโก ระหวางวันที่ 15 - 23 กรกฏาคม 
2564 ดังนี้

กรุงเม็กซิโก
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Center for Research and Advanced Studies of the National 
Polytechnic Institute (CINVESTAV-IPN)

ดร. เศรษฐพันธฯ พรอมดวย ดร.เกษมฯ  ไดเขาพบหารือกับ ดร. Jose Mustre de Leon 
ผูอํานวยการของสถาบัน CINVESTAV-IPN ซึ่งกอตั้งเมืÜอป พ.ศ. 2479 ในสมัยของประธานาธิบดี 
Lazaro Cardenas ไดใช IPN เปนศูนยฝกอบรมอาชีพแกประชาชนที่ดอยโอกาส (ลักษณะ
คลายกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาของไทย) แตตอมารัฐบาลเม็กซิโกไดใหความสําคัญกับ IPN มาก 
จนมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และสมัยประธานาธิบดี Adolfo Lopez Mateos ไดจัดตั้ง
CINVESTAV-IPN ขึ้น เพืÜอสนับสนุนการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยไดรับเงินสนับสนุน
จากรัฐบาลกลาง บริษัทเอกชน องคกรสถาบันตางประเทศ และภาคอุตสาหกรรม จนมี
การพัฒนาไปอยางมาก Cinvestav เปนสถาบัน
ที่มีเฉพาะหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรตอยอดจาก
การสําเร็จการศึกษาจาก IPN หรือมหาวิทยาลัย
อืÜนๆ ปจจุบัน CINVESTAV-IPN ประกอบดวยศูนย
วิจัย 10 แหง กระจายอยูในรัฐสําคัญของเม็กซิโก 

เมืองกัวด�ล�ฮ�ร� รัฐฮ�ลิสโก

University of Guadalajara (UdeG)

ดร. เศรษฐพันธฯ ไดเดินทางไปพบหารือ กับ ศ.ดร. Carlos Palomera Garcia, 
Department of Hygiene and Human Ecology ประจําวิทยาเขตชายฝงใต (Centro 
Universitario de la Costa Sur - CUCSUR) มหาวิทยาลัย Guadalajara เมืÜอวันที่ 19 
กรกฎาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยนี้ เปนมหาวิทยาลัยหลักของรัฐฮาลิสโก (รัฐที่มีขนาดใหญ
ลําดับสองในทางประชากรและเศรษฐกิจ) ซึ่งมีโครงสรางการบริหารขนาดใหญและมีศูนยและ
วิทยาเขตกระจายอยูท่ัวทั้งรัฐ มีชืÜอเสียงในดานการเกษตรและนิเวศวิทยา มีความรวมมือในดาน
การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตางประเทศมาระยะเวลานาน อาทิ University of Wisconsin – 
Madison, University of Guelph และ University of Concordia แคนาดา และ Wageningen 
University ของเนเธอรแลนด
       ในการเยือน ดร. เศรษฐพันธฯ ไดเสนอความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนดานอุตสาหกรรม
การเกษตรกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนสาขาประเดิม 
โดย ศ.ดร. Palomera กลาววา UdeG มีประสบการณทําโครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศจํานวน
มากและพรอมสนับสนุน และ UdeG มีความพรอมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนดังกลาวในลักษณะ
ตางตอบแทน ทั้งนี้ เมืÜอสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ในสองประเทศดีขึ้น จะไดมีการประสาน
อยางเปนทางการ เพืÜอคัดสรรอาจารยและนักวิจัยเดินทางไปไทยตอไป
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เมืองมอนเตร์เรย์ รัฐนวยโว เลออง

Research and Technological Innovation Park (PIIT) 

นายไพศาลฯ ออท. ณ กรุงเม็กซิโก พรอมดวย ดร. เศรษฐพันธฯ เดินทางไปเยือน Research 
and Technological Innovation Park (PIIT) โดยมี ดร. Jaime Parada ผูอํานวยการใหญของ PITT 
ใหการตอนรับ โดยภายในพื้นที่ของ PIIT ซึ่งเทียบไดกับอุทยานวิทยาศาสตรเปนพื้นที่ขนาดใหญกวา
พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตรในภาคตางๆ ของไทย หลายเทา และเปนที่ตั้งของศูนยวิจัยของหนวยงาน
รัฐบาล และเอกชนของเม็กซิโกหลายหนวยงาน

 Autonomous University of Nuevo Leon

คณะไดเขาพบหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงรัฐนวยโว เลออง ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย
ภายใตกํากับของรัฐบาลรัฐนวยโว เลออง ที่มีชืÜอเสียงในดานการแพทยและชีววิทยาศาสตร และ
วัสดุศาสตรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอากาศยาน
และอวกาศยาน โดยในที่ประชุม ดร. เศรษฐพันธฯ 
ไดบรรยายเกี่ยวกับโครงสราง ของ อว. โดยสังเขป 
และเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยน โดย ปว.(วต.) ได
พิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหมในสาขา
วิศวกรรมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยที่เสนอการจับ
คู เนืÜองจาก ดร. Parada ไดเคยรวมโครงการของ
สํานักงานที่ปรึกษาฯ และเดินทางเขาไปรวมเปน
วิทยากรในงานสัมมนา Latin America Connect 
ที่หองประชุมของอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยไดพาคณะฯ เดินชมศูนยนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ดานวิศวกรรม
และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (CIIDIT) ไดเขาศึกษาดูงานหองปฏิบัติการ อุปกรณเครืÜองมือและ
งานวิจัยตางๆ ที่นักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกําลังศึกษาอยูในปจจุบัน
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 Nanotechnology Incubator ของ Institute of Innovation and 
Technology (I2T2)

ดร. Parada ไดนําคณะเขาชมศูนยบมเพาะดานนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเปนหนึ่งใน 2 ศูนยที่สง
เสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีอุปกรณทันสมัยหลายอยาง เชนเดียวกับศูนยวิจัยพัฒนา
ดาน วทน. ของไทย  โดยอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง ยังคงเปนการนําเขาจากประเทศตะวันตกเชน
เดียวกับของไทย

 ศูนย์วิจัยของบริษัท Metalsa
นาย Juan Cantu ผูอํานวยการฝายการคาของรถบรรทุกหนักเปนผูพาชมและใหคําบรรยาย

เกี่ยวกับบริษัท Metalsa ซึ่งเปนผูนําดานการผลิตชิ้นสวนโครงสราง (Chassis) สําหรับรถยนตสวน
บุคคล และยานยนตเพืÜอการพาณิชย มีสํานักงานและผูแทนการคาอยูในอเมริกา เอเชีย ยุโรป และ
ออสเตรเลีย ทั้งนี้ ในป 2555 ไดสรางโรงงานแหงใหมในประเทศไทยและเริ่มผลิตโครงสําหรับตัวถัง
ดานขางของรถบรรทุกหนัก
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พิธีก�รลงน�ม MOU ระหว่�ง Institute of Innovation and Technology 
Transfer of Nuevo Leon (I2T2) สหรัฐเม็กซิโก กับ สวทช.

เมืÜอปงบประมาณ 2561 – 2562 สํานักงานที่ปรึกษาฯ ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทวีป
อเมริกาเหนือและใต ไดรับการอนุมัติใหดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับประเทศในลาตินอเมริกาตาม
กลยุทธของสํานักงานที่ปรึกษาฯ ชืÜอวา “แสวงมิตรเบื้องทิศใต (Find Peer Via South)” โดยไดมี
การจัดกิจกรรมเชิญผูบริหารขององคการดานการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตรเยือนไทย พรอมรวม
กับ สอท. ในลาตินอเมริกาทั้ง 5 ประเทศเผยแพรขอมูลความกาวหนาดาน วทน. ของไทย ผาน
กิจกรรมตางๆ โดยในกรณีของเม็กซิโก หลังการเยือนไทยของ ดร. Parada ไดเสนอขอให Institute 
of Innovation and Technology Transfer (I2T2) ลงนามใน MoU กับ สวทช. โดย I2T2 จะเปน
องคกรขนาดใหญดานวิทยาศาสตรแหงแรกของเม็กซิโกท่ีจะมีกรอบความรวมมือเปนทางการกับ 
สวทช. ของไทย

ทั้งสององคกรไดดําเนินการปรับขอความในรางความตกลงจนเปนท่ีเห็นพองตองกันแลว 
และเนืÜองจากการเดินทางเยือนระหวางสองประเทศยังมีขอจํากัดจากการแพรระบาดของโควิด–19 
ทั้งสองหนวยงานไดเห็นพองในการลงนามในระบบกึ่งลงนามจริงและอิเล็กทรอนิกส ผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติไดลงนามใน MOU สงผานทางอีเมล มอบให
กับ ดร. Jaime Parada ผูอํานวยการ I2T2 ลงนามในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพืÜอใหสอดคลองกับ
การเยือนรัฐนวยโว เลออง ของนายไพศาลฯ ออท. ณ กรุงเม็กซิโก และทีมประเทศไทย  ในโอกาสที่ 
สอท. ณ กรุงเม็กซิโก จัดทําโครงการ Economic Roadshow ณ นครมอนเตรเรย เมืองหลวงของ
รัฐนวยโว เลออง
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2. การมอบรางวัลเกียรติคุณ 
Friend of Thai Science 

2020 และ 2021

สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 
(FoTS)  ใหแกบุคคลผูมีคุณูปการตอวงการ วทน. ของไทย มีผลงานวิจัยเปนที่ประจักษและความ
เชี่ยวชาญที่โดดเดนหรือสรางคุณประโยชนใหกับไทยและมนุษยชาติ เพืÜอเปนขวัญและกําลังใจแก
บุคคลดังกลาว โดยระหวางป 2561 และ 2562 สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดมอบรางวัลนี้ ใหผู ไดรับคัด
เลือกมาแลวจํานวน 4 คน

ในปงบประมาณ 2563 เนืÜองจากมีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณของกระทรวงเปน อว. 
ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโควิด–19 จึงทําใหการดําเนินการในเรืÜองดังกลาว
ลาชา จนเขาสูปงบประมาณ 2564 ในปงบประมาณนี้ สํานักงานที่ปรึกษาฯ จึงไดดําเนินการในสวน
ของพิธีมอบรางวัลดังกลาวสําหรับผูที่ไดรับรางวัลของป 2563 (FoTS 2020) จํานวน 2 ทานที่ได
มีการพิจารณาไวในปงบประมาณที่แลว และอีก 2 ทานสําหรับการมอบรางวัล (FoTS 2021) ใน
ปงบประมาณนี้ 
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2.1 Friend of Thai Science 2020

เมืÜอวันที่ 10 มิถุนายน 2564 สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดจัดพิธีมอบรางวัล FoTS 2020 รางวัล
แรกใหกับนายแพทยอุสาห ลีลาวิวัฒน (MD FACP FACE ECNU CDES) ณ รานอาหารไทย 
Bodhi เมืองโคลัมเบีย เมืองหลวงของรัฐเซาท แคโลไรนา (นายแพทยอุสาหฯ เปนกรรมการสมาคม
แพทย ไทยในสหรัฐอเมริกา ผูซึ่งเปนแพทยผูมีคุณูปการกับการแพทยและการรักษาพยาบาลโรค
ไตและเบาหวานในเขตท่ีผูมีโอกาสนอยอาศัยอยูของสหรัฐฯ และเปนผูบริจาครายใหญใหกองทุน
Thai Scholar Fellowship Endowment เพืÜอสนับสนุนแพทยไทยใหเขามาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัย
Harvard 

เนืÜองจากนายแพทยอุสาหฯ เปนผูบริหารและกรรมการของสมาคมแพทย ไทยฯ ซึ่ง
สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดเปดโอกาสทํากิจกรรมรวมกับสมาคมแพทย ไทยฯ เปนคร้ังแรกใน
การประชุมประจําปนักวิชาชีพและนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เมืÜอเดือนกันยายน 2563 (ที่ผานมา
เนนเพียงการดําเนินกิจกรรมกับสมาคม ATPAC) จึงถือวาเปนการเปดความสัมพันธของสมาคม
นักวิชาชีพที่สําคัญที่สุดอีกแหงหนึ่งของสหรัฐฯ

ในพิธีมอบรางวัลมีผูเขารวมจํานวน 16 คน โดยมี ศ.ดร.ศิริวัชร ฉิมพาลี รองประธาน
สมาคม ATPAC ตัวแทนสมาคมแพทยฯ ในพื้นที่ ประธานและคณะกรรมการชมรมนักเรียนไทยจาก
มหาวิทยาลัย University of South Carolina และยังมีคนไทยในทองถิ่นอีกสวนหนึ่งที่ไดเดินทาง
มารวมแสดงความยินดีและมอบของขวัญ นายแพทยอุสาหฯ ไดกลาวรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “หมอเจาฟา” ผูทรงมีคุณูปการ
อันใหญหลวงของวงการแพทยไทย รวมทั้งขอบคุณเพืÜอนรวมงานจากสมาคมแพทยไทยในสหรัฐฯ 
อาจารยทุกๆ ทานตั้งแตประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณเปนอยางสูงมายัง
ปอว. ที่ไดมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 

น�ยแพทย์อุส่�ห์ ลีล�วิวัฒน์ (MD FACP FACE ECNU CDES)
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เมืÜอวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดจัดพิธีมอบรางวัล FoTS 2020 
รางวัลที่สองใหกับ ดร. Joyce C. White, Ph.D ณ พิพิธภัณฑโบราณคดีและมานุษยวิทยาแหง
มหาวิทยาลัย Pennsylvania (Penn Museum) เมืองฟลาเดลเฟย รัฐเพนซิลเวเนีย (ผููอํานวยการ 
Institute for Southeast Asian Archaeology, University of Pennsylvania นักโบราณคดีชาว
อเมริกันที่ถือวามีความเชี่ยวชาญระดับโลกในการศึกษา วิจัย คนควาแหลงโบราณคดีบานเชียงมา
ตั้งแตป 2519 และมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหบานเชียงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เมืÜอ
ป 2535) 

ในป 2565 จะเปนวาระครบ 30 ป ของการประกาศใหบานเชียงแหลงแหลงมรดกโลก
ของประเทศไทย อาจเปนโอกาสอันดีที่ อว. จะไดใชสถาบันธัชชารวมทํากิจกรรมเฉลิมฉลอง หรือ
นิทรรศการที่เกี่ยวของรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบในมิติของ UNESCO วัฒนธรรม และมรดก
โลกตอไป 

ในพิธีมอบรางวัลมีผูเขารวมหลักจํานวน 4 คน ที่ Penn Museum โดยมี นาย Christopher 
Woods ผูอํานวยการพิพิธภัณฑฯ ศ.ดร. Elizabeth Hamilton ผูรวมงานหลักในการคนควาแหลง
โบราณคดีบานเชียง และ นาง Julianna Whalen ชางภาพอาชีพของ Penn Museum โดย นาย 
Woods ไดมอบหนังสือ 3 เลม ซึ่งเปนผลงานวิจัยบานเชียงของ ดร. White ไวเปนที่ระลึกอีกดวย 
ดร. White ขอขอบคุณมายัง ปอว. ที่ไดมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และถือไดวาเปนรางวัลแรกที่ได
รับจากผลงานดานโบราณคดีบานเชียงที่ไดดําเนินมายาวนาน

Dr. Joyce C. White, Ph.D
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2.2 Friend of Thai Science 2021

เมืÜอวันที่ 22 กันยายน 2564 สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดจัดพิธีมอบรางวัล Friend of Thai 
Science 2021 รางวัลแรกใหกับ ดร. สดใส โตวณะบุตร ณ รานอาหาร Fiola Mare กรุงวอชิงตัน 
ดร. สดใสฯ เปนนายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยภาคแอตแลนติกตอนกลางและ
หัวหนาโครงการ Virus Genetics ของ U.S. Military HIV Research Program ผูมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาดานยีน HIV-1 กับประเทศตางๆ รวมกับกองทัพสหรัฐฯ 
โดยประเทศไทย เปนประเทศหลักที่ไดมีการดําเนินโครงการวิจัยจํานวนมาก

ในพิธีมอบรางวัลมีผูเขารวมพิธีจํานวน 19 คน โดยมี น.ส. บุศรา กาญจนลัย อัครราชทูต 
น.ส. สุมาลี สถิตชัยเจริญ อัครราชทูต (ฝายเศรษฐกิจและการคลัง) น.ส. กษิรัตน สุรวิชัย อัครราชทูต 
(ฝายการศึกษา) น.ส. จุลีพจน อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูตที่ปรึกษา นายวิชัย มะลิกุล ผูที่ได
รับรางวัล Friend of Thai Science 2018 พรอมทั้งครอบครัวของ ดร. สดใสฯ และคณะกรรมการ
และสมาชิกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาคแอตแลนติกตอนกลาง ไดเดินทางมา
รวมแสดงความยินดีและมอบของขวัญ ดร. สดใสฯ กลาววาดีใจและรูสึกภาคภูมิใจที่ไดรับรางวัล
นี้ เพราะงานที่ตัวเองไดทํามีคุณประโยชนแกประเทศไทย ดร. สดใสฯ ขอขอบคุณทีมประเทศไทย
ประจํา สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ที่คอยใหความกรุณาและความรวมมือกับสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณฯ 
และขอขอบคุณเปนอยางสูงมายัง ปอว. ที่ไดมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และพรอมที่จะใหความ
รวมมือกับ อว. หากมีโครงการใดๆ ที่ทางผู ไดรับรางวัล และสมาชิกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณภาค
แอตแลนติกตอนกลางจะชวยได

ดร. สดใส โตวณะบุตร 
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เมืÜอวันที่ 29 กันยายน 2564  ดร. เศรษฐพันธฯ ไดเดินทางไปราชการ ณ กรุงออตตาวา 
ประเทศแคนาดา เพืÜอดําเนินการจัดพิธีมอบรางวัลใหแก ดร. Roman George Szumski (Hon), 
MD, FRCPC รองประธานสภาวิจัยแหงชาติแคนาดา (National Research Council Canada 
- NRC) ผูมีบทบาทสําคัญในการชวยผลักดันใหเกิดการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือดาน วทน. ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทยกับ
สภาวิจัยแหงชาติแคนาดา และผลักดันความรวมมือกับไทยในดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยการมอบรางวัลนี้ถือเปนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธไทย-แคนาดา ครบ 
60 ป  

โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาไดอนุเคราะหรวมจัดพิธีมอบรางวัล Friend of Thai 
Science 2021 และใหเกียรติมอบรางวัลดังกลาวใหแก ดร. Szumski ที่ทําเนียบเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงออตตาวา โดยฝงของ NRC ยังมี Dr. Zoltan Mester หัวหนางานวิจัยดานมาตรวิทยา 
พรอมคูสมรสชาวไทย ดร.ปารมี คุมครอง อดีตเจาหนาที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (Thailand Institute of Scientific and Technological Research) เขารวม นอกจากนั้น 
ยังมีผูแทนจาก กต. แคนาดา นําโดย Stephane Lessard อธิบดีการกรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม นาง Claude Bibeau รองอธิบดีฝายความรวมมือกับเอเชียและอิสราเอล 
ดร. Szumski กลาวถึงความผูกพันที่มีตอประเทศไทย และขอขอบคุณมายัง ปอว. ในการมอบรางวัล
ดังกลาวใหในฐานะชาวแคนาดาคนแรกที่ไดรับรางวัลนี้ ทั้งนี้ ไดมีการหารือตอเนืÜองเกี่ยวกับความเปน
ไปไดในการจัดประชุมหารือแนว STI  Dialogue อว. และ NRC โดยเฉพาะในปหนาที่ไทยเปนเจาภาพ
การประชุม APEC ซึ่งแคนาดาเปนสมาชิกดวย โดยสํานักงานที่ปรึกษาฯ จะไดมีการหารือกับ กกต.
สป. สอท. ณ กรุงออตตาวา และฝาย NRC แคนาดาในโอกาสตอไป 

Dr. Roman George Szumski (Hon), MD, FRCPC
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ในฐานะที่สํานักงานที่ปรึกษาฯ เปนหนวยงานตัวแทนของ อว. ในตางประเทศ 
นอกจากภารกิจเชิงวิชาการและการสรางความรวมมือดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมแลวนั้น สํานักงานที่ปรึกษาฯ ยังปฏิบัติภารกิจอืÜนๆ ที่เกี่ยวของกับ
สถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย และชุมชนทองถิ่น เพืÜอสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร 
และแสดงความเปนสวนหนึ่งของชุมชนไทยในตางประเทศ

ทีมประเทศไทยเขารวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
ณ วัดญาณรังษี รัฐเวอรจิเนีย เมืÜอวันที่ 18 ตุลาคม 2563

3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันและวัฒนธรรม
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3.1 ก�รจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้�ยวันสวรรคต
พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดช
มห�ร�ช บรมน�ถบพิตร ประจำ�ปี 2563

เมืÜอวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ไดจัดพิธีถวายบังคม
วางพวงมาลา และจุดเทียนเพืÜอนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนืÜองในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 
2563 ที่ สอท. โดย น.ส. บุศรา กาญจนาลัย อุปทูต เปนประธานวางพวงมาลาเบื้องหนาพระบรม
ฉายาลักษณฯ และนําหัวหนาสํานักงานทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตัน พรอมคูสมรส ถวายบังคม
พรอมกัน หลังจากนั้น ประธานไดกลาวนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กอนจะนําผูเขารวมพิธี
จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเปนเวลา 89 วินาทีเพืÜอรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอปวงชน
ชาวไทย โดย ดร. เศรษฐพันธฯ ไดเปนผูแทนสํานักงานที่ปรึกษาฯ เขารวมพิธีถวายบังคมฯ 



54

3.2 พิธีถว�ยบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำ�ลึกใน
พระมห�กรุณ�ธิคุณ และกิจกรรมบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์ 
จิตอ�ส� เพ่ือถว�ยเป็นพระร�ชกุศล เนื่องในวันคล้�ย
วันพระบรมร�ชสมภพ พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร 
มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร วันช�ติ และ
วันพ่อแห่งช�ติ 5 ธันว�คม 2563

เมืÜอวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร. เศรษฐพันธฯ เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน
จิตอาสา เพืÜอถวายเปนพระราชกุศล เนืÜองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 
ธันวาคม 2563 ณ วัดไทย 5 แหงในกรุงวอชิงตันและรัฐใกลเคียง มูลนิธิการกุศล Georgetown 
Ministry Center และโรงพยาบาล Medstar Georgetown University Hospital โดย น.ส. บุศราฯ 
อุปทูต นําหัวหนาสํานักงานทีมประเทศไทยพรอมเจาหนาที่ รวมมอบของบริจาค ดังนี้

(1) เครืÜองอุปโภคบริโภค หนากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล สําหรับวัดไทย 5 แหง
(2) ของใชที่จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน (แปรงสีฟน ยาสีฟน สบู แชมพู ครีมทาตัว 

และหูฟงสําหรับโบสถ) ตลอดจนอาหารและเครืÜองดืÜมของไทย (บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนม และน้ํา
มะพราว) สําหรับคนไรบานและคนยากไรในบริเวณใกลเคียงกวา 200 คน ที่โบสถ Grace Episcopal 
Church ตรงขาม สอท. ณ กรุงวอชิงตัน และ

(3) ชุดอาหารกลางวัน ซึ่งประกอบดวย แซนวิช ขนมไทย และน้ํามะพราวไทย จํานวน 
100 ชุด สําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่โรงพยาบาล Medstar Georgetown 
University Hospital ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ไมไกลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพืÜอถวายเปนพระราชกุศล
และแสดงถึงน้ําใจของคนไทยตอคนสหรัฐฯ ในชุมชนใกลที่ทํางาน
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หลังจากนั้น เมืÜอวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ไดจัดพิธีถวายพานพุมดอกไม 
พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนืÜองในวันคลายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563 ที่ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน โดย น.ส. บุศราฯ อุปทูต เปนประธาน
วางพานพุมดอกไมเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณฯ และนําหัวหนาสํานักงานทีมประเทศไทยใน
กรุงวอชิงตัน ขาราชการ ถวายบังคม กอนที่ผูเขารวมพิธีทุกคนจะรวมกันจุดเทียนเพืÜอนอมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่มีตอปวงชนชาวไทย
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3.3 ก�รจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ 
พระบรมร�ชินี เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�
3 มิถุน�ยน 2564

เมืÜอวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ไดจัดตั้งโตะหมูประดิษฐาน
พระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี พรอมเครืÜองราชสักการะ เพืÜอแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน และไดจัดทําคําถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนืÜองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่
3 มิถุนายน 2564 

นอกจากนี้ เมืÜอวันที่ 2 มิถุนายน 2564  ดร. เศรษฐพันธฯ ไดเปนผูแทนสํานักงานที่
ปรึกษาฯ เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน จิตอาสา “มีแลวแบงปน” เนืÜองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพืÜอถวายเปน
พระราชกุศล โดยนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นําหัวหนาสํานักงานทีม
ประเทศไทยพรอมเจาหนาที่ รวมมอบของบริจาคใหองคกร Georgetown Ministry Center ซึ่งเปน
ที่พึ่งสําหรับกลุมคนไรบานและคนยากไรซึ่งอาศัยอยูในเขตกรุงวอชิงตัน

ในการนี้ เพืÜอเปนการบําเพ็ญสาธารณประโยชน สงเสริมภาพลักษณของประเทศไทย และ
กระชับความสัมพันธอันดีระหวาง สอท. ณ กรุงวอชิงตัน กับองคกรและชุมชนในกรุงวอชิงตันและ
พื้นที่ใกลเคียง สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ไดบริจาคสิ่งของเครืÜองใชที่จําเปนในการทําความสะอาด
รางกาย อาทิ ยาสีฟน แปรงสีฟน ครีมอาบน้ํา มีดโกนหนวด ยาสระผม ครีมทาผิว ฯลฯ ใหผูแทนองคกร 
Georgetown Ministry Center ซึ่งตั้งอยูที่โบสถ Grace Episcopal Church ในบริเวณที่ใกลเคียง
กับ สอท. ณ กรงุวอชงิตนั โดยองคกรดงักลาวเปนทีพ่ึง่สาํหรบักลุมคนไรบานและคนยากไรซึง่อาศยัอยู
ในเขตกรุงวอชิงตัน ที่ตองการอาหาร เครืÜองดืÜม สถานที่อาบน้ํา เครืÜองนุงหม ความอบอุน การดูแลทาง
การแพทย รวมถึงชองทางติดตอทางจดหมายและโทรศัพท
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3.4 กิจกรรมบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์ จิตอ�ส� เนื่องใน
โอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 
28 ก.ค. 2564 เพ่ือถว�ยเป็นพระร�ชกุศล

เมืÜอวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  ดร. เศรษฐพันธฯ ไดเปนผูแทนสํานักงานที่ปรึกษาฯ เขา
รวมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน จิตอาสา “มีแลวแบงปน” เนืÜองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2564 เพืÜอถวายเปนพระราชกุศล 
โดยทานเอกอัครราชทูตฯ นําหัวหนาสํานักงานทีมประเทศไทยพรอมเจาหนาที่ รวมมอบชุดอาหาร
กลางวันจํานวน 50 ชุดใหแกบุคลากรของโรงพยาบาล MedStar Georgetown University Hospital 
ซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกับ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน

ชุดอาหารกลางวันดังกลาวประกอบดวยอาหารไทย ซ่ึงประกอบอาหารและบรรจุกลอง
โดยแมครัวและทีมงานของทําเนียบเอกอัครราชทูตฯ ขนมขบเคี้ยวของไทย และน้ําเปลา
โดยการมอบในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพืÜอใหกําลังใจบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน สงเสริมภาพลักษณของประเทศไทย และกระชับความสัมพันธอันดีระหวาง สอท. 
ณ กรุงวอชิงตัน กับองคกรและชุมชนในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกลเคียง อีกทั้งยังเปนการแสดงถึง
น้ําใจของคนไทยตอคนสหรัฐฯ ในชุมชนใกลที่ทํางานอีกดวย
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3.5 พิธีทำ�บุญวันอ�ส�ฬหบูช� - วันเข้�พรรษ� ประจำ�ปี 2564

เมืÜอวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ดร.เศรษฐพันธฯ เปนผูแทนทานเอกอัครราชทูตฯ เปนประธานในพิธี
ทําบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน (เปนการจัดพิธีแบบเปดครั้งแรก
ในป 2564 หลังจากที่วัดปดตัวลงในชวงหนึ่งปเศษเพืÜอควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19)
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4. การร่วมกิจกรรม
ส่ือออนไลน์
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4.1 ร�ยก�ร #ส่ือออนไลน์เพ่ือชุมชน EP.50 | 16 เม.ย. 2564 
ในประเด็นน่�สนใจ “เก�ะติดสถ�นก�รณ์ Pandemic 
โควิด-19 ในสหรัฐอเมริก� และประเทศไทย” 

หัวขอสนทนา
- หนึ่งปกับสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐฯ และประเทศไทย
- เปดมุมมองของสืÜอมวลชนกับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ในรอบ 1 ป ที่ผานมา
- เปดสถานการณการฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ เปนกรณีศึกษา ตัวเลขผูติดเชื้อเริ่มลดแต
ตัวเลขผูเสียชีวิตยังตองติดตาม
- นานาทัศนะสถานการณโควิด-19 ของการสืÜอสาร สรางความเขาใจองคความรูเกี่ยวกับโรค
การระบาดของโควิด-19 เชน อาการของโรค พาหะ ปจจัยที่ทําใหเกิดการระบาด และการควบคุม
การระบาด และการจัดการความเสี่ยงของระบบการแพทยและสาธารณสุข เชน ระบบเฝาระวัง
การกลายพันธุ ขอมูลไทมไลนของผูติดเชื้อ การกักตัว 14 วัน ไทยชนะ หมอพรอม แอปพลิเคชั่นทอง
ถิ่น ตรวจเชิงรุกกลุมเสี่ยง วัคซีน โรงพยาบาลสนาม ฯลฯ
- สะทอนภาพนโยบายการจัดการปญหา และขอคิดเห็นอืÜนๆ ในบูรณาการบริหารจัดการระบาดใหญ
ของโควิด-19 อาทิ ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) คัดกรองผูเดินทางเขา-ออกประเทศ 
การเฝาระวังในชุมชน แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบธุรกิจ โรงแรม สถานบริการ แหลงทองเที่ยว 
สรางความตระหนักรูภัยโควิดและกิจกรรมเพืÜอชุมชน และสังคม

รับชมรายการยอนหลัง 
ไดทาง Facebook 
มูลนิธิเอสพีเน็ต
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4.2 ร�ยก�ร #ส่ือออนไลน์เพ่ือชุมชน EP.51 | 23 เม.ย. 2564 
ในประเด็นน่�สนใจ “สหรัฐอเมริก�กับนโยบ�ย
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ของประธ�น�ธิบดี โจ ไบเดน 
และผลต่อประเทศไทย”

หัวขอสนทนา
- เปดมุมมองบทบาทการสรางความรวมมือระหวางไทยกับสหรัฐฯ การเจรจา เวทีหารือในตาง
ประเทศ เพืÜอสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาดาน วทน. รวมถึงกฎระเบียบตางๆ
- รวมขยายความนโยบายของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ที่มีชืÜอวา “Buy American” กระตุนเศรษฐกิจ
โดยตรง ผานการลงทุนกอสรางโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน ลงทุนกับเทคโนโลยีสมัยใหม อยาง
เทคโนโลยีการสืÜอสารแบบ 5G ยานยนตไฟฟา พลังงานสะอาด ปญญาประดิษฐ (AI) และความเปน
ธรรมดานสิ่งแวดลอม สงผลตอประเทศไทยไดอยางไร
- ไอเดียชวนคิด “กลไกการสืÜอสารและประชาสัมพันธ” เพืÜอสรางความตระหนักรู ดาน วทน. ในการ
ประยุกตใชงานใหเขาถึงเยาวชนและประชาชนในหมูบาน ชุมชน และภูมิภาค
- ขอเสนอผลักดันการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพทางการแขงขันดาน วทน. ของไทย
ใหทัดเทียมสากล พรอมทั้งแสดงบทบาทความเปนผูนําและหุนสวนการพัฒนาในเวทีโลก 
และไอเดียการพัฒนาบุคลากร เชน วิศวกรภูมิศาสตรสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟตแวร
นักพัฒนาหุนยนตและระบบอัตโนมัติ นักพัฒนาซอฟตแวร วิศวกรชีวการแพทย นักคิดคนควา 
นักออกแบบผลิตภัณฑเพืÜอสิ่งแวดลอม นักวิทยาศาสตรอาหาร และเกษตรกรยุคใหม

รับชมรายการยอนหลัง 
ไดทาง Facebook 
มูลนิธิเอสพีเน็ต
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4.3 ก�รเสวน�พิเศษออนไลน์ครั้งที่ 3 “โอก�สในก�รทำ�ง�น
ภ�ยหลังจบก�รศึกษ�”

 สํ า นั ก ง า นที่ ป รึ ก ษ า ฯ ไ ด ร ว ม กั บ ฝ า ย ก า ร ศึ ก ษ า
ของ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน สํานักงานผูดูแลนักเรียนไทยของ 
ก.พ. และ Media and Cultural Section ของ สอท. สหรัฐฯ ใน
ประเทศไทย จัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาเปน Webinar Series 
วาดวยการศึกษาตอที่สหรัฐฯ ในชวงหลังสถานการณโควิด-19 
โดยแบงออกเปน 3 สวน 
 เมืÜอวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00–20.00น. 
(เวลาประเทศไทย) สอท. ณ กรุงวอชิงตันได จัดกิจกรรม
ดังกลาว ตอนที่ 3 ในหัวขอ “โอกาสในการทํางานภายหลังจาก
การจบการศึกษาที่สหรัฐฯ” เพืÜอใหขอมูลเก่ียวกับชองทางใน
การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา

 โดยในสวนของ อว. เนนการดึงดูดใหผูสําเร็จการศึกษาในสหรัฐฯ โดยเฉพาะในระดับ
บัณฑิตศึกษาในฐานะทุนทางปญญา ไดรับทราบโอกาสของอาชีพในการกลับมาประกอบอาชีพใน
ประเทศไทย โดยที่หัวขอดังกลาวเกี่ยวของกับภารกิจของ อว. ดร.เศรษฐพันธฯ ไดเขารวมเปน
วิทยากรในการสัมมนาออนไลนครั้งนี้ โดยมี น.ส. จุลีพจน อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูตที่ปรึกษา 
สอท. ณ กรุงวอชิงตัน เปนผูดําเนินรายการ และผูแทน สอท. สหรัฐฯ ประจําประเทศไทย Deborah 
Mak, Assistant Cultural Affairs Officer กลาวเปดงาน
 ดร.เศรษฐพันธฯ ไดใหการบรรยายในหัวขอ “โอกาสการทํางานใน (ใหกับ) ประเทศไทย
ภายหลังจบการศึกษา” โดยไดแบงสาระการบรรยายออกเปน 3 ดาน 
 ดานแรก การเตรียมตัวเลือกวิชามาเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่มาเรียน ขอใหเลือกสาขาวิชา
ที่เรามีความสนใจและถนัด มากกวามุงตามกระแสของสังคม และเนืÜองจากการศึกษาตอที่สหรัฐฯ 
เปนระบบที่ตองมาเรียน course work เพิ่มเติม ทําให โอกาสตอยอดขามสายวิชา cross discipline 

สามารถเขาชมการเสวนาพิเศษออนไลนครั้งที่ 3 
“โอกาสในการทํางานภายหลังจบการศึกษา” 
โดยการสแกน QR Code นี้
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สามารถทําไดและชวยเพิ่มความหลากหลายในโอกาสอาชีพและทักษะความชํานาญ การมีศักยภาพ
อืÜน อาทิ สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร นอกเหนือจากดานวิทยาศาสตร ก็ชวยเพิ่มขยายโลกทัศน
ในการดําเนินชีวิตใหกวางขวางหลากหลายมากขึ้น แมกระทั่ง อว. เอง ซึ่งเปนกระทรวงที่ทําหนาที่
หลักในการพัฒนาทุนทางปญญา ก็ใหความสําคัญกับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ควบคูไปกับ
วิทยาศาสตรแขนงตางๆ

ดานที่สอง การแสวงหาประสบการณในระหวางเรียน ไดประชาสัมพันธใหเยาวชนพยายาม
ทํากิจกรรมที่สงเสริมความผูกพันระหวางกัน และการแสดงอัตลักษณความเปนไทย เชน การจัด
กิจกรรมดานวัฒนธรรม กีฬา การจัดสัมมนาวิชาการที่ยกระดับความเปนเลิศของนักเรียนไทย 
พยายามใช Facility ของมหาวิทยาลัยที่สวนใหญมีความทันสมัยใหเต็มที่ ปจจุบันเราไดมีการจัด
ตั้งสมาคมกลางของนักเรียนไทย (ATSA) ขอเชิญชวนใหเขารวมเปนสมาชิก และใชเปนเวทีใน
การแสวงหาเพืÜอน และสรางเครือขายเพืÜอรวมทํากิจกรรมดีๆ ดวยกัน

ดานที่สาม มุมมองของการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่มาจากแหลง
ทุนที่แตกตางกัน ซึ่งมีทั้งนักเรียนทุนรัฐบาลที่มีพันธะการใชทุน อาทิ ทุน กพ. ทุนกระทรวงวิทย 
(เดิม) ทุน พสวท. ซึ่งนักเรียนกลุมนี้ ตองเดินทางกลับมาใชทุน โดยไดสรุปแหลงงาน และองคกร
ของ อว. วามีโอกาสในหลากหลายสาขาทั้งในมิติของการเปนอาจารย นักวิจัย รวมถึงนวัตกร ซึ่ง
ปจจุบัน ภาครัฐก็พยายามหาทางออกในการใชทุนใหมีความยืดหยุนมากขึ้น และมีโครงการ Talent 
Mobility สวนกลุมที่มาดวยทุนสวนตัว การไดมีโอกาสใช OPT ในการแสวงหาประสบการณและ
รายไดที่สูงกวา ก็เปนสิ่งที่ดี และขอใหระลึกเสมอวาการทํางานใหกับประเทศไทย ไมไดหมายความ
วาจะตองทํางานในประเทศไทยเทานั้น เพราะฉะนั้น ในกรณีหากไมมีขอผูกมัดตองกลับมาใชทุน และ
สนใจทํางานในตางประเทศ ก็สามารถหาจังหวะทําประโยชนในกับบานเมือง และสังคมโลกในฐานะ 
Global Citizen ได 

จากขอมูล Facebook ของ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ทราบวา การสัมมนาในครั้งนี้ ไดรับ
ความสนใจจากเยาวชนไทยเปนจํานวนมาก โดยมีผูเขารวมและติดตาม จํานวนมากกวา 1,000 ราย 
และมีการซักถามที่ไดสาระประโยชนหลายดาน 
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5. เอกสารเผยแพร่และ
การบริการฐานข้อมูล

 สํานักงานที่ปรึกษาฯ จัดทํารายงานขาวรายเดือน โดยรวบรวมขอมูลขาวสารดาน อว. ที่นา
สนใจและจะเปนประโยชนกับประเทศไทย เพืÜอเผยแพรใหแกหนวยงานตางๆ ภายใต อววน. ทีม
ประเทศไทย หนวยงานพันธมิตรอืÜนๆ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป โดยใชชืÜอรายงาน
คือ วิทยปริทัศน ในปงบประมาณ 2564 สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดจัดทํารายงานขาวภายใตหัวขอตางๆ 
ดังนี้

5.1 วิทย์ปริทัศน์
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ฉบับเดือนตุลาคม 2563 (ฉบับที่ 10/2563) 
MHESI Strategy Policy Directions แนวคิดยุทธศาสตร
ในการดําเนินงานขับเคลื�อนกระทรวง

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563 (ฉบับที่ 11/2563) 
บทบาทของสมาคมแพทย ไทยในอเมริกาในการชวยพัฒนา
ประเทศไทย
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ฉบับเดือนมกราคม 2564 (ฉบับที่ 1/2564) 
นโยบายการปฏิวัติดานพลังงานสะอาดและความเปนธรรม
ดานสิ่งแวดลอมของนายโจ ไบเดน

ฉบับเดือนธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 12/2563) 
แผนนโยบายทางดานสุขภาพของนายโจ ไบเดน 
วาที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
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ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564 (ฉบับที่ 2/2564) 
สหรัฐเม็กซิโก จากอูอริยธรรม สูอูนวัตกรรม

ฉบับเดือนมีนาคม 2564 (ฉบับที่ 3/2564) 
Foresight vs. Forecast 
การมองอนาคตและการพยากรณ
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ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 (ฉบับที่ 5/2564) 
แมลงตัวนั้นตัวนี้ มีเยอะมากมายกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพในยุค BCG Economy

ฉบับเดือนเมษายน 2564 (ฉบับที่ 4/2564) 
“โอกาส” กับ “อวกาศ” ความหมายที่ใกลกันเขามาทุกที
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ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 (ฉบับที่ 6/2564) 
V(Vaccine)-V(Virus)=V(Victory)

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 7/2564) 
Institute of Technology 10 อันดับสถาบันเทคโนโลยีที่มี่
ชื�อเสียงเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยดัง
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ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 8/2564) 
ATSA Annual Conference 2021

ฉบับเดือนกันยายน 2564 (ฉบับที่ 9/2564) 
โอ...แคนาดา เทคโนโลยีที่กาวหนาของแผนดินเมเปล
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5.2 ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ท�งด้�นก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 
วิจัย และนวัตกรรมของเม็กซิโก

 สหรัฐเม็กซิโก ประเทศที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ในลาตินอเมริกา มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญเปนอันดับท่ี 2 ของภูมิภาครองจากบราซิล โดยเศรษฐกิจหลักของเม็กซิโกประกอบดวย
การบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รายไดของประชากรจัดอยูระดับปานกลางตอนบน 
(Upper middle income) เม็กซิโกมีหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ดูแล ไดแก National Council for 
Science and Technology (CONACYT) ทําหนาที่เปรียบเสมือนกระทรวงวิทยาศาสตร เปนที่
ปรึกษาใหแกผูบริหารสหพันธรัฐ (Federal Executive) และใหคําแนะนําในการจัดทํานโยบายของ
รัฐบาลกลาง รวมถึง สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทาง วทน. ของประเทศ 
 ในเชิงการพัฒนาความกาวทางดาน วทน. เม็กซิโกลงทุนในการวิจัยและพัฒนานอยกวารอย
ละ 1 ของ GDP ประเทศ มีจํานวนนักวิจัยดาน วทน. จํานวน 316 คน ตอจํานวนประชากร 1 ลาน
คน (เปนสัดสวนที่อยูในระดับที่ต่ํากวาอารเจนตินา บราซิล อุรุกวัย คอสตาริกา และชิลี) แตเม็กซิโก
มีดัชนีนวัตกรรมในป 2563 อยูในอันดับที่ 2 ของลาตินอเมริกา (อยูอันดับที่ 55 ของโลก) รองจากชิลี 
(อยูอันดับที่ 54 ของโลก)  
 การเติบโตทางดาน อววน. และทางเศรษฐกิจ ของเม็กซิโกมาจากการใหบริการ
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เปนหลัก โดยเม็กซิโกมีขอไดเปรียบในการแขงขันหลาย
ดานที่ทําให เกิดการพัฒนาเหนือกวาหลายประเทศในลาตินอเมริกาไดแก (1) ท่ีตั้ งของ

เ ม็ ก ซิ โ ก ซึ่ ง ส า ม า ร ถ เ ป น ป ร ะ ตู สู ภู มิ ภ า ค
อเมริกา เหนือและภูมิภาคลาตินอเม ริกาได  
(2) ความตกลงสิทธิประโยชนทางการคาที่เม็กซิโก
กับหลายประเทศท่ัวโลก (3) ค าแรงงานต่ํ า 
(4) สภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวม
มีเสถียรภาพ และ (5) นโยบายที่เปดเสรีดาน
การคา โดยการเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติดัง
กลาวสงผลใหเม็กซิโกไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ตางๆ และทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพควบคูไป
ดวย

อานรายงานฉบับเต็มได โดยการสแกน QR Code
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5.3 ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ท�งด้�นก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 
วิจัย และนวัตกรรมของเปรู

 สาธารณรัฐเปรู มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 5 ของภูมิภาครองจากบราซิล เม็กซิโก 
อารเจนตินา และชิลี โดยเศรษฐกิจหลักของเปรูประกอบดวยการบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาค
การเกษตร รายไดของประชากรจัดอยูระดับปานกลางตอนบน (Upper middle income) ในป 2562 
รัฐบาลลงทุนทางการศึกษาอยูที่รอยละ 3.847 ของ GDP รวมของประเทศ และจัดสรรงบประมาณ
เพืÜอสรางโรงเรียนอีกจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงการใหการขยายตัวทางการศึกษา ความเทาเทียม 
และโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นของนักเรียนในประเทศ เปรูมีหนวยงานที่สําคัญทาง
ดาน วทน. ไดแก National Council for Science, Technology and Innovation (CONCYTEC) 
เปนหนวยงานสําคัญที่มีฐานะเทียบเทากระทรวง รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและบรรทัดฐาน
ดาน วทน. ของประเทศ โดยความตกลงความรวมมือ (MoU) ระหวาง CONCYTEC และ อว. อยู
ระหวางการพิจารณาของกรมสนธิสัญญา กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งคาดวาจะสามารถลงนาม
ความตกลงไดภายในป 2565  
 ในเชิงการพัฒนาความกาวทางดาน วทน. เปรู อุดมสมบูรณดวยแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
และการทําเกษตรกรรม การพัฒนาจึงมุงเนนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
การพัฒนาพลังงานทดแทนจากพลังน้ํา ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาพลังงานทดแทน (Renewable 
Energy Decree) เพืÜอสงเสริมการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานหมุนเวียน และตั้งเปาหมายที่จะผลิต

พลังงานทดแทนใชภายในประเทศและลดการ
พึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ 
  ทั้งนี้ การพัฒนาทางดาน อววน. และ
ทางเศรษฐกิจของเปรูที่ผานมา ยังไมโดดเดนมาก
นักในกลุมประเทศลาตินอเมริกา เนืÜองจากปญหา
หลายดานในอดีต ไมวาจะเปนรูปแบบการปกครอง 
รัฐบาลมุงเนนการพัฒนาดานทหาร ภัยธรรมชาติ
ที่ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมหลายแหงถูกน้ําทวมและ
ดินถลม สงผลใหเศรษฐกิจของเปรูถดถอยอยาง
หนัก ตองหันไปกูยืม IMF

อานฉบับเต็มได โดยการสแกน QR Code
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5.4 กิจกรรมก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลและส�รสนเทศ

กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศในสหรัฐฯ ประเทศแคนาดา และประเทศกลุม
ลาตินอเมริกา ประจําปงบประมาณ 2564 เปนกิจกรรมเพืÜอสนับสนุนภารกิจของสํานักงานที่ปรึกษาฯ 
โดยมีหนาที่เปนฐานขอมูลในการเก็บรวบรวมและเผยแพรขอมูล ขาวสาร ขาวประชาสัมพันธตางๆ 
ทั้งของสํานักงานที่ปรึกษาฯ หนวยงานภายใตกระทรวง อว. หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง นักศึกษา
ไทยที่อยูในเขตอาณา 

เพืÜอตอบสนองความตองการในการพัฒนา อววน. ของไทย สํานักงานที่ปรึกษาฯ ได ให
ความสําคัญตอการคนควา ศึกษา พัฒนา และเผยแพรเน้ือหาขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณ
นาเชืÜอถือ และตอบโจทยความตองการของผูใชบริการไมวาจะเปนนักเรียนนักศึกษา นักวิจัย ผูมี
สวนในการวางแผนนโยบาย หรือสาธารณชนผูสนใจทั่วไป เพืÜอใหสํานักงานที่ปรึกษาฯ เปนหนวย
งานที่ไดรับความไววางใจในการใหคําปรึกษาและขอแนะนําที่เกี่ยวกับ อววน. โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
สหรัฐฯ แคนาดา และประเทศตางๆ ในลาตินอเมริกา

ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นฐ�นข้อมูล
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ในการวัดผลที่ไดรับจากการดําเนินงานฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูดําเนิน
งานไดเลือกใชตัวชี้วัดตางๆ ที่สามารถใชในการวัดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขางตน 
ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตัวชี้วัด

- จํานวนขาวที่ไดเผยแพรผานเว็บไซต และสืÜอตางๆ 
 ของสํานักงาน 
- Theme หรือประเด็นขอมูลขาวสารที่ไดนําเสนอ

เพืÜอใหฐานขอมูลของสํานักงานที่ปรึกษาฯ เปนศูนย
สารสนเทศที่นําเสนอขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณ 
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

- สถิติการใชบริการเว็บไซต เชน จํานวนผูใชบริการ
เว็บไซต จํานวนหนาที่มีการเขาเยี่ยมชม และระยะเวลา
ที่ใชในการใชบริการ
- สถิติการนําเอาขอมูลขาวสารของสํานักงานที่ปรึกษาฯ 
ไปใชเผยแพรหรือใชประโยชนของหนวยงานอืÜนๆ  

เพืÜอใหฐานขอมูลและศูนยสารสนเทศเปนแหลง
ขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
นาเชืÜอถือของกลุมผูใชบริการ

มีการใชสืÜอ Social media เพืÜอเขาถึงกลุมเปาหมาย
อยางตอเนืÜอง และเจาะหากลุมเปาหมายใหม

- สถิติการใชบริการสืÜอ Social media ตางๆ เชน 
ยอดผูใชบริการ ขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการ พฤติกรรม
ของผูใชบริการ ฯลฯ 

มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบคนขอมูลใน
ฐานขอมูลของสํานักงานที่ปรึกษาฯ รวมถึงพัฒนา
เนื้อหาขอมูลขาวสารใหทันสมัยอยางตอเนืÜอง

นําเสนอขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ของสํานักงานสําหรับปงบประมาณตอไป 
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 ในปงบประมาณ 2564 สํานักงานที่ปรีกษาฯ ไดเปลี่ยนจากการใช โปรแกรมที่ชวยใน
การสรางและบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูปของ Wordpress.com และผูใหบริการพื้นท่ีจัดเก็บเว็บ
ไซต Siteground.com มาที่ Squarespace.com ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีเครืÜองมือออกแบบ
เว็บไซตตางๆ   มีบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต  บริการจัดเก็บชืÜอโดเมนเว็บไซต  และเครืÜองมือ
การวิเคราะหภายในตัว เพืÜอชวยเก็บขอมูลและรายงานสถิติการใชงานของเว็บไซต ไว ในที่
เดียวกัน ทําใหสะดวกตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ และชวย
ใหการออกแบบฐานขอมูลมีความทันสมัย นาสนใจ สรางความแปลกใหมใหแกผูใชบริการมากขึ้น 
Squarespace.com ยังมีีระบบตรวจสอบและปองกัน Bots หรือ Spam ที่อาจเขามาปวนเว็บไชตวัน
ละหลายๆ รอบ และอาจทําใหการนับสถิติการใชงานของเว็บไซตไมตรงตามความเปนจริิง
 นอกจากนี้ สํานักงานที่ปรึกษาฯ  ไดเปลี่ยนชืÜอโดเมนของเว็บไซตจาก ost.thaiembdc.org 
เปน ostdc.org และติดตั้งเครืÜองมือรายงานสถิติการใชงานของเว็บไซตจาก Google Analytics 
และระบบการนับยอดจํานวนผูอานวิทยปริทัศนกับ tinyurl.com อีกดวยเชนกัน

เว็บไซต์เดิม
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เว็บไซต์ปัจจุบัน

ส่ิงแรกที่ผู้ใช้ง�นจะได้เห็นคือ
แบนเนอร์วิดีโอนำ�เสนอเกี่ยว
กับ อววน. 

แบบเนอร์ประช�สัมพันธ์ง�นหรือ
โครงก�รของสำ�นักง�นที่ปรึกษ�ฯ

มีก�รนำ�เสนอวิทย์ปริทัศน์เล่ม
ล่�สุดบนหน้�แรกของเว็บไซต์

หน้าแรก

มีก�รนำ�เสนอข่�วส�รล่�สุด 6 ข่�ว
และข่�วส�รกิจกรรม 6 ข่�ว

ข่�วประก�ศ เช่น ก�รมอบร�งวัล 
ก�รเปิดรับสมัครง�น หรือประก�ศ
ข�ยครุภัณฑ์

แบบเนอร์ภ�พถ่�ยกิจกรรมล่�สุด
ต่�งๆ และส�ม�รถกดไปที่คลัง
ภ�พรวม

Footer หรือ ส่วนท้�ย มีข้อมูล
ติดต่อสำ�นักง�น ที่ปร�กฏอยู่ทุกๆ 
หน้�ของเว็บไซต์
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ขอมูลขาวสารที่มีการเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานที่ปรึกษาฯ มีดังนี้ 
 - กิจกรรมความรวมมือตางๆ ของสํานักงานที่ปรึกษาฯ
 - กิจกรรมการเขารวมการประชุมและสัมมนาตางๆ
 - เอกสารเผยแพร เชน รายงานประจําป ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย วิทยปริทัศน ฯลฯ 
 - ขาวประชาสัมพันธที่เกี่ยวของ 
 - ขอมูลสํานักงานและชองทางการติดตอ 
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 ขาวสารที่เผยแพรใน Facebook Page ของ  OST Science and Technology คือ 
1) ขาวสารที่จัดทําโดย สํานักงานที่ปรึกษาฯ จัดทําขึ้นเอง เชน รายงานขาววิทยาศาสตรราย
เดือน 2) ขาวสารเผยแพรกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานที่ปรึกษาฯ  3) ขาวสารดานวิทยาศาสตร
จากสืÜออืÜนๆ ที่นาสนใจ 4) การไลฟสด

ก�รใช้ส่ือระบบสังคม (Social media) ม�ใช้ในก�รสนับสนุนก�รเผยแพร่
ข่�วส�รของสำ�นักง�น
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การประเมินผลการดำาเนินงานโดยการเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวัดผลและประสิทธิภาพ
ของการดำาเนินการ

การวัดประเมินประสิทธิภาพและผลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนเทศในประเทศสหรัฐฯ จัดทําขึ้นเพืÜอประเมินผลที่ไดรับการจากดําเนินงานระหวาง
เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 โดยใชเครืÜองมือวัดประสิทธิภาพดวยสถิติประเมิน
การใหบริการของสํานักงานที่ปรึกษาฯ ในสวนตางๆ ดังนี้

จำ�นวนข้อมูลส�ระที่เผยแพร่บนเว็บไซต์และ
ส่ือ Social media ของสำ�นักง�นที่ปรึกษ�ฯ

เว็บไซตเปนชองทางการสืÜอสารหลักและมีกลุมเปาหมายหลายกลุม ขอมูลขาวสารที่เผยแพร
บนเว็บไซตของสํานักงานที่ปรึกษาฯ มีหลากหลายเพืÜอตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายแตละ
กลุม จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดเผยแพรผานเว็บไซตและสืÜอ social media ของสํานักงานที่ปรึกษาฯ ใน
ปงบประมาณ 2564 มีทั้งสิ้น 265 เรืÜอง โดยมีจํานวนขาวสารในแตละเดือน ดังตารางที่ 1

จํานวน (เรื�อง)

รวมต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2563 2564

19 19 25 20 19 49  31 66 57 29 33 29     396

ตารางที่ 1 จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดเผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงานที่ปรึกษาฯ ในแตละเดือน
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สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดใชเครืÜองมือ Google Analytics ซึ่งเปนเครืÜองมือในการเก็บขอมูล
และวิเคราะหสถิติตางๆ ของเว็บไซตผลิตโดยบริษัท Google และเปดใหผูใชบริการนําไปใชงานได
โดยไมมีคาใชจาย ควบคูกับเครืÜองมือทางสถิติของผูใหบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต Squarespace.com 
สถิติที่สําคัญตางๆ ในการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซตของสํานักงานที่ปรึกษาฯ สามารถสรุปผล
การดําเนินการดังสถิติที่ได ดังนี้

จำานวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
จํานวนการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เปนจํานวนครั้งที่มีผูใชบริการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตทั้งหมด ใน

ชวงระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ระยะเวลา 12 เดือน) มีจํานวนการเขาเยี่ยมชม
เว็บไซตทั้งหมด 33,275 ครั้ง (จาก 85,440 ครั้งในปที่ผานมา) โดยมีจํานวนการเขาเยี่ยมชมในแตละ
เดือนดังรายละเอียดในตารางที่ 2

จำานวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์
จํานวนผูใชบริการเว็บไซต เปนจํานวนผูใชบริการที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตโดยไมมีการนับคนซ้ํา

(โดยดูจากเลข IP Address หรือ Internet Protocol Address ของผูใชบริการ) ในชวงระหวางเดือน 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ระยะเวลา 12 เดือน) มีจํานวนผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตทั้งหมด 30,853 
คน (จาก 74,969 คน ในปที่ผานมา) โดยมีจํานวนผูเขาเยี่ยมชมในแตละเดือนดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 2
จำานวนหน้าของเว็บไซต์ที่มีการเปิดชม

จํานวนหนาของเว็บไซตที่มีการเปดชม บอกถึงความนาสนใจของเนื้อหาที่เผยแพรบนเว็บไซต 
จํานวนหนาเว็บไซตที่มีการเปดชมในชวงระหวางเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ระยะเวลา 12 
เดือน) มีทั้งหมด 94,128 หนา (จาก 268,460 หนา ในปที่ผานมา) โดยมีจํานวนหนาเว็บไซตที่มีการเปด
ชมในแตละเดือนดังรายละเอียดในตารางที่ 2

เนื้อหาสาระที่มีการอ่านมากที่สุดบนเว็บไซต์ของสำานักงานที่ปรึกษาฯ 10 อันดับ คือ

1. ประโยชนและโทษของแมลง        3,561
2. NMR Spectrometer         1,827
3. ATSA & DPST ANNUAL CONFERENCE       1,229
4. Foresight คืออะไร และอะไรที่ไมใช Foresight      924
5. วิทยปริทัศน          719
6. การสัมมนาทางไกลออนไลน         613
“ภาคเอกชนไทยกับขอเสนอโอกาสสําหรับคนรุนใหม หัวใจ วทน.”    
7. มารูจักกับทานปลัดกระทรวง อววน. คนใหม ศาสตราจารย ดร. นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล 597
8. Capillary Electrophoresis (CE)        484
9. เมืÜอแมลงแปลงเปนอาหารมนุษย        362
10. กีฏวิทยา Entomology ศาสตรวาดวยแมลง      341

หัวขอหนาเว็บไซต จํานวนยอดการอาน

จำ�นวนและร�ยละเอียดของผู้ใช้บริก�ร
ของเว็บไซต์ของสำ�นักง�นที่ปรึกษ�ฯ
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จํานวนหนาที่มี
การเยี่ยมชม

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

12950 3225 320 170 224 1151 1356 962 682 2996 3386 3431

ตารางที่ 2 สรุปสถิติภาพรวมปงบประมาณ 2564

จํานวนครั้งที่เขา
ใชบริการ

จํานวนผู ใช
บริการ

57540 11811 1026 490 547 2030 2787 2306 1238 4846 4770 4737

13809 3575 396 201 262 1244 1453 1033 750 3257 3616 3679

*กราฟนี้ ไมแสดงสถิติของเดือนตุลาคมเนื�องจาก
เปนตัวเลขที่สูงจึงทําใหอานกราฟที่เหลือไดไม
ชัดเจน ทั้งนี้สามารถดูสถิติของเดือนตุลาคม 
2563 ในตารางที่ 2 ได

63        63        63        64        64        64        64        64        64        64        64        64

63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
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ตารางที่ 3 จํานวนผูใชงานเว็บไซตในแตละชั่วโมงของแตละวัน

อาทิตย  จันทร  อังคาร    พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร    เสาร

0    15  30      45   60

การวิเคราะห์จากสถิติพบว่า
• ยอดการใชบริการเว็บไซตจากเดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 ลดลงเกินกวา 60% เนืÜองจากสํานักงาน
ที่ปรึกษาฯ ไดเปลี่ยนชืÜอโดเมนของเว็บไซตจาก ost.thaiembdc.org เปน ostdc.org ซึ่งในชวงนี้ สํานักงานที่ปรึกษาฯ 
ไดประกาศทางเว็บไซตเดิมถึงการเปลี่ยนชืÜอโดเมน และไดทําการตั้งระบบให ost.thaiembdc.org เชืÜอมโยงโดยตรง
กับ ostdc.org
• หลังจากการเปลี่ยนชืÜอโดเมนสองอาทิตย ทางฝานสืÜอสารของ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน  ไดลบ ost.thaiembdc.org 
ออกจากระบบ ทําใหยอดใชบริการเว็บไซตในเดือนธันวาคม 2563 นอยลงกวาเดิม ซึ่งเปนไปตามที่คาดไวเนืÜองจากผูใช
สวนใหญยังไมรูจักโดเมนใหม และโดเมนใหมยังไมอยูในเครืÜองมือคนหาของ Google นานพอ
• Squarespace.com มีีระบบตรวจสอบและปองกัน Bots หรือ Spam ที่อาจเขามาปวนเว็บไชตวันละหลายๆ รอบ 
ซึ่ง Wordpress.com ไมมีระบบนี้ จึงทําใหยอดใชบริการของเว็บไซตใหมอาจดูไมสูงนักเมืÜอวัดจากยอดใชบริการของ
เว็บไซตเดิมจากปกอนๆ
• ยอดใชบริการของเว็บไซตจะพุงสูงขึ้นอยางมากเมืÜอสํานักงานที่ปรึกษาฯ มีการจัดงานตางๆ เชน งานการสัมมนา
ทางไกลออนไลน “ภาคเอกชนไทยกับขอเสนอโอกาสสําหรับคนรุนใหม หัวใจ วทน.” ในเดือนมีนาคม 2564 และงาน
ประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ประจําป 2564 ในเดือนสิงหาคม 2564  
• หนาเว็บไซตที่มีจํานวนยอดอานสูง สวนมากจะเปนหนาที่มีหัวขอซึ่งมาจากวิทยปริทัศนโดยตรง
• ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผูใชบริการสวนมากอยูที่ประเทศไทย และจะใชบริการในชวงดึกของสหรัฐฯ 
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Page Engaged 
Users

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

ตารางที่ 4 สรุปสถิติภาพรวม Facebook ปงบประมาณ 2564

Page Views

Page 
Impression

   ไตรมาสที่ 1          ไตรมาสที่ 2      ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4

Page Followers

11,174         12,935     4,424         8,502     37,035

   403            351         127          621       1,502

   690            475         285           418          1,868

   1,049         1,059                1,055          1,074          1,074

Page Impressions  
Page Impressions คือ จํานวนครั้งที่โพสตตางๆ ของหนา Facebook ของสํานักงานที่ปรึกษาฯ 

ปรากฏขึ้นบนหนา Facebook ของผูใชบริการ ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
(ระยะเวลา 12 เดือน) มีจํานวนครั้งที่โพสตตางๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหนา Facebook ของผูใชบริการ
ทั้งหมด 37,035 ครั้ง โดยมีจํานวนครั้งที่โพสตตางๆ ปรากฏขึ้นในแตละไตรมาสดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 4
Page Engaged Users

Page Engaged Users เปนจํานวนผูใชบริการที่การมีสวนรวมกับโพสตของหนา Facebook 
ของสํานักงานที่ปรึกษาฯ เชน Like, Comment, Share, คลิกดูรูป, คลิกดูวิดีโอ และการคลิกลิงกบน
โพสตดวย ในชวงระหวางเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ระยะเวลา 12 เดือน) มีจํานวนผูใช
บริการที่การมีสวนรวมกับโพสตทั้งหมด 1,502 คน โดยมีจํานวนผูเขาเยี่ยมชมในแตละไตรมาสดังราย
ละเอียดในตารางที่ 4
Page Views

Page Views หรือ จํานวนหนาของหนา Facebok ของสํานักงานที่ปรึกษาฯ ที่มีการเปดชม บอก
ถึงความนาสนใจของเนื้อหาที่เผยแพรบนเว็บไซต ที่มีการเปดชมในชวงระหวางเดือน ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 (ระยะเวลา 12 เดือน) มีทั้งหมด 1,868 หนา จํานวนหนาของหนา Facebook ของ
สํานักงานที่ปรึกษาฯ ที่มีการเปดชมในแตละไตรมาสดังรายละเอียดในตารางที่ 4

Page Followers
Page Followers หรือ จํานวนยอดไลคหรือจํานวนผูติดตามทั้งหมดของหนา Facebook ของ

สํานักงานที่ปรึกษาฯ  จํานวนยอด Like ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ระยะเวลา 
12 เดือน) มีทั้งหมด 1,074 คน (จาก 1,049 คน ในปที่ผานมา) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4

จำ�นวนและร�ยละเอียดของผู้ใช้บริก�ร
ของ Facebook ของสำ�นักง�นที่ปรึกษ�ฯ

63    63   63      64    64    64  64    64   64         64    64   64



83

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณ 2564 การดําเนินงานระบบฐานข้อมูลมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของ
ระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและสะดวกและง่ายต่อการเผยแพร่ข่าวสาร มีการโพสต์ข่าวเพิ่มมากขึ้น
ทั้งบน Facebook และเว็บไซต์ โดยจากสถิติเห็นได้ชัดว่า เนื้อหาข่าวสารที่ได้รับความสนใจและมีการตอบ
รับ (engagement) จากผู้ใช้บริการมากที่สุดคือ ข่าวสารที่เกี่ยวกับการประชุม หรือกิจกรรมของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานที่ปรึกษาฯ เช่น การประชุมประจําปีของสํานักงานที่ปรึกษาฯ การประชุมร่วมหน่วย
งานอื่นๆ เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเดิม และเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายใหม่ได้มากขึ้น ระบบฐานข้อมูลควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. กําหนดเวลาโพสต์บน Facebook และเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเขตเวลาของประเทศไทยให้มากยิ่ง
ขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2.มุ่งเน้นในการโพสต์ข่าวกิจกรรมทันทีหลังจากกิจกรรมได้เสร็จสิ้นลง และการประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆ ของสํานักงานที่ปรึกษาฯ ล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีการตอบรับและให้เวลาในการตอบรับ
มากขึ้น

3.ควรพัฒนาการใช้ส่ือออนไลน์และการผลิตเนื้อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และสามารถเข้าถึงได้
ง่ายโดยผู้ใช้บริการทั่วไปที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
อย่างลึกซึ้ง

4. ประสานงานร่วมกับสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (ATSA) ในการพัฒนาและเชื่อมต่อ
ระบบฐานข้อมูลและการสื่อสารกับกลุ่มนักเรียนไทยและกลุ่มคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.ควรหาวิธีการเพิ่มจํานวนผูใชบริการที่การมีสวนรวมกับโพสตของหนา Facebook ของสํานักงาน
ที่ปรึกษาฯ เชน Like, Comment, Share, คลิกดูรูป, คลิกดูวิดีโอ และ การคลิกลิงกบนโพสตดวย



84

แผนงานและโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2565

1. ก�รประชุม Thailand - US Committee Meeting on 
Science and Technology (JCM) และก�รประชุม Space Dialogue ครั้งที่ 3

2. ก�รประชุม Space Dialogue ครั้งที่ 3

3. ก�รจัดนิทรรศก�ร King Rama IX’s Legacy of Innovation for Sustainable 
Development in Thailand

4. พิธีลงน�มบันทึกคว�มร่วมมือระหว่�ง อว. และ CONCYTEC เปรู

5. ก�รแลกเปลี่ยนนักวิทย�ศ�สตร์ อ�จ�รย์ และนักวิจัยของล�ตินอเมริก�ไป
แลกเปลี่ยนยังประเทศไทย

National Autonomous University of Mexico (UNAM) 
กับ ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ (รจภ.)

ผูรับอุปถัมภโครงการ - รศ.นสพ. ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร และ
สัตววิทยาประยุกต ไดจัดทําขอเสนอโครงการ และระบุตัวอาจารยสาขา Animal Science ของ 
UNAM ที่สนใจเชิญไปบรรยายและรวมทําวิจัยกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (รจภ.) มาทั้งสิ้น 5 คน โดย
คนที่ไดรับความสนใจอันดับแรกคือ ศ.ดร. Elein Hernandez ซึ่งหลังจาก ที่ สอท. ณ กรุงเม็กซิโก 
ไดสงขอเสนอโครงการไปยัง UNAM  ศ.ดร. Hernandez ไดแจงตอบอีเมลไปยัง รจภ. ยินดีเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนแลว ซึ่งเมืÜอมีความพรอมที่จะเดินทาง รจภ. และ/หรือ UNAM จะแจงสํานักงาน
ที่ปรึกษาฯ ในการออกตั๋วบัตรโดยสารเครืÜองบินตอไป

University of Guadalajara (UdeG) กับ สถ�บันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้� วิทย�เขตเจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง (สจล.)

ผูรับอุปถัมภโครงการ รศ.ดร. ประพันธ ปนศิโรดม คณบดี คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
รศ.ดร. ประพันธฯ เคยจัดโปรแกรมรองรับโครงการของ ปว.(วต.) เมืÜอครั้งอาจารยและนักวิจัยจาก
โบลิเวีย (1 คน)  และปารากวัย (2 คน) เดินทางไปรวมทําวิจัย และตีพิมพวารสารรวมกับคณาจารย
ของสถาบันในดาน Food Science ทั้งนี้ จากการหารือกับอธิการบดี ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ได
แจงวา คณะวิศวกรรมศาสตร เปนอีกคณะของ สจล. ที่สนใจจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศ
ในภูมิภาคตางๆ ของโลก

University of Nuevo Leon (UANL) กับ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
ผูรับอุปถัมภโครงการ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม รับจะนําเขาหารือกับ Center of Excellence ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม. และแจงสาขาที่ตองการรับอาจารยนักวิจัยของ UNAL มาเขารวมตอไป
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