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คํานํา  
รายงานผลการดําเนินการประจําป 2562 ของสํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจํา 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลงานประจําปของสํานักงานฯ ท่ีไดดําเนินการมา

ตลอดปงบประมาณ 2562 ประกอบดวยขอมูลประวัติโดยสังเขปของสํานักงานฯ ซ่ึง ในปนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลง

ครั้งสําคัญ คือการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และปรับเปลี่ยนใหสํานักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ กลายเปนสํานักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 จึงให สํานักงานฯ ใน

ปจจุบันนี้ สังกัดปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมและคงจะมีการปรับเปลี่ยนชื่อให

สอดคลองกับชื่อและภารกิจของกระทรวงใหมภายใน ป 2563 

สําหรับการดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ในปงบประมาณนี้จึงเปนการผสมผสาน การเปน

หนวยงานตัวแทนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ประสานงานและทํากิจกรรมรวมกับ

หนวยงานในประเทศสหรฐัอเมริกาและแคนาดา และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association 

of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) และการเปดมิติดําเนินกิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับมิติ

อุดมศึกษาการพัฒนากําลังคน และมันสมองของชาติดวย สําหรับในสวนของภารกิจตามเขตอาณาก็ยังคงมีการ

ผลักดันความรวมมือกับประเทศพันธมิตรสําคัญ นอกจากสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปนแคนาดา และการจัดโครงการ

เยือนของผูบริหารงานดาน วทน. การรวมประชุมสัมมนา และการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษากับประเทศ

ในลาตินอเมริกา โดยเฉพาะประเทศท่ีมีศักยภาพดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร และการอุดมศึกษา อาทิ กลุม 

Pacific Alliance ซ่ึงประกอบดวย เม็กซิโก โคลอมเบีย เปรู และชิลี และกลุม Mercosur ซ่ึงประกอบดวย บราซิล 

อารเจนตินา ปารากวัย และอุรุกวัย เปนตน 

ผลงานท่ีสําคัญในป งบประมาณ 2562 ท่ีสํานักงานฯ มีสวนสําคัญในการดําเนินการประกอบดวย 1) การ

จัดประชุม ATPAC และสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และนักเรียนทุน พสวท. เม่ือเดือน

กันยายน 2562 ท่ีเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน โดยมี ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษา เปน

ประธาน และเปนองคปาฐกหลักของงาน 2) การประชุมทวิภาคีดานอวกาศไทย – สหรัฐอเมริกา ครั้งท่ี 2 ท่ีเปน

การประชุมเต็มรูปแบบครั้งแรก ซ่ึงจัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ เม่ือเดือน สิงหาคม 2562 3) การจัดกิจกรรมสัมมนาใหญ 

Latin American Connect รวมกับอุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมและการเยือนกับผูบริหารหนวยงาน 

วทน. ระดับสูงในกลุม Pacific Alliance เม่ือเดือนมีนาคม 2562 4) การสนับสนุนทุนบางสวนใหกับนักวิจัยจาก

กลุม Mercosur ไปทําวิจัยแลกเปลี่ยนท่ีประเทศไทย 5) การเขารวมการประชุมกับหนวยงานของสหรัฐ อาทิ 

Department of State (DOS), National Aeronautics and Space Administration (NASA), National 

Institutes of Health (NIH), และ American Nuclear Society (ANS) ตลอดจนการเขารวมกิจกรรม ตามภารกิจ

ของทีมประเทศไทยและการมีสวนรวมกับชุมชนคนไทยในกิจกรรมสําคัญท่ีเก่ียวของกับชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย อันเปน 3 สถาบันหลักท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย  
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สํานักงานที่ปรกึษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจําสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
 

  
สํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มี

ช่ือยอ คือ ปว.(วต.) ช่ือภาษาอังกฤษ คือ Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy, 

Washington (OST) เปนหนวยงาน 1 ใน 3 หนวยงานในตางประเทศภายใตกํากับของสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อีก 2 หนวยงานในตางประเทศคือ สํานักงานท่ีปรึกษา

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม และ

สํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําสถานเอกอัครราชทูตกรุงปกก่ิง สาธารณรฐัประชาชนจีน 

 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ทําหนาท่ี

เปนตัวแทนของหนวยงานตางๆ ภายใต

กระทรวง อว.  และชวยให คําแนะนํา  

ประสาน ดําเนินงาน และอํานวยความ

สะดวก ใหแกหนวยงานท่ีมีภารกิจดาน   

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม (อววน.) ของไทย ปจจุบัน มีเขต

อาณาท่ีรับผิดชอบครอบคลุมสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา และประเทศในกลุมลาตินอเมริกา 

35 ประเทศ มีหนาท่ีในการสรางและพัฒนา 

ความรวมมือดาน อววน. สนับสนุนการสราง 

เครือขายนักศึกษา นักวิทยาศาสตร นักวิจัย และนักวิชาชีพในประเทศในเขตอาณา เปนตัวแทนในการเขารวม

ประชุมหารือ รวบรวม วิเคราะห และรายงานขาวสารความคืบหนาตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย หรือเห็นวาจะเปน

ประโยชนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง ประสานและประกอบภารกิจตางๆ รวมกับทีมประเทศไทยในทวีป

อเมริกา 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

การสรางความรวมมือดาน อววน.  

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ มีหนาท่ีในการสรางและพัฒนาความรวมมือดาน อววน. กับหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

สหรัฐฯ แคนาดา และลาตินอเมริกา โดยใหความสําคัญกับท้ังความสัมพันธในระยะสั้นและระยะยาว และมุงเนนท่ี

การสรางประโยชนใหกับประเทศไทย สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดสนับสนุนใหเกิดรูปแบบความรวมมือท่ีหลากหลาย 

เชน การวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนบุคลากร องคความรู ขอมูล และการฝกอบรม

และศึกษาดูงาน 

เปนตัวแทนในการเจรจาและรวมประชุม 

รวมทํางานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวง อว. ทีมประเทศไทยในเขตอาณาท่ีรับผิดชอบ และหนวยงาน

ในตางประเทศของสวนราชการอ่ืน เปนผูแทนหนวยงานในการเขารวมการประชุม เจรจา และหารือประเด็นตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา อววน. ของไทย  
 

จัดทําขอเสนอแนะทางนโยบาย  

ติดตาม ศึกษา วิเคราะห ขาวสารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาดาน อววน. กฎระเบียบตางๆ ความ

เคลื่อนไหวของท้ังภาครัฐและเอกชน ในเขตอาณาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะทางนโยบาย เพ่ือใช  

ประโยชนในการสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด  
 

นําเสนอและจัดทําฐานขอมูลท่ีเปนประโยชน 

ศึกษาวิเคราะห ติดตามขอมูลความคืบหนาดาน อววน. ของประเทศตางๆ ในเขตอาณา และรวบรวมไวใน

ระบบฐานขอมูลของสํานักงานเพ่ือเปนแหลงขอมูลท่ีหนวยงานพันธมิตร นักเรียนนักศึกษา และผูท่ีสนใจท่ัวไป

สามารถสืบคนและนําไปใชประโยชนตอไปได  

 

สนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินงานของเครือขายนักศึกษาและนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ เล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของการมีเครือขายนักศึกษาและนักวิชาชีพไทยใน

สหรัฐฯ และแคนาดา จึงมีการสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) 

และผลักดันใหเกิดการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในอเมริกาและแคนาดา ผานการสนับสนุนทางงบประมาณ และ

จัดกิจกรรมการประชุมหารือตางๆ  
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ประวัติองค์กรและผลงานท่ีสําคัญในอดีต 
 

พ.ศ. 2532  จัดตั้งสํานักงานฯ ในเดือนตุลาคม 2532 โดยไดรับมอบหมายให
ดูแลรับผิดชอบ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา  โดยมีสํานักงาน
ตั้งอยูท่ี Van Ness Center เลขท่ี 4301 Connecticut Ave., 
N.W. Suite 429, Washington D.C. 

พ.ศ. 2533  มีสวนรวมในการจัดตั้งสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและ
แคนาดา (Association of Thai Professionals in America 
and Canada – ATPAC)  

พ.ศ. 2538  ยายสํานักงานฯ มาอยูรวมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอชิงตัน เลขท่ี 1024 Wisconsin Ave. NW Suite 104 
Washington D.C.  

พ.ศ. 2556  ผลักดันใหเกิดการลงนามความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ
วิชาการระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สหรัฐอเมริกา (STA) ในเดือนสิงหาคม 2556 

พ.ศ. 2557  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกาศปรับเปลี่ยนให 
สํานักงานท่ีปรึกษาฯ มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศในทวีปอเมริกา
ท้ังหมด  

พ.ศ. 2559  การประชุมคณะกรรมการรวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไทย – สหรัฐฯ (Thai-U.S. Joint Committee Meeting on 
Science  and Technology – JCM) ครั้งท่ี 1 ณ 
กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2561  การประชุมคณะกรรมการรวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไทย-สหรัฐฯ (JCM) ครั้งท่ี 2 และพิธีลงนามตราสารตออายุ STA 
อีก 5 ป ณ กรุงวอชิงตัน  

 ริเริ่มการจัดการประชุมประจําปประธานสมาคมนักเรียนไทยใน
อเมริกา ครั้งท่ี 1 ซ่ึงจัดข้ึน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

พ.ศ. 2562  การประชุมรวมสมาคมนักวิชาชีพ ATPAC สมาคมนักเรียนไทย 
และนักเรียนทุน พสวท. ณ เมืองซีแอตเทิล โดยมี รมว.อว. เปน
ประธาน 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ประกอบดวย หัวหนาสํานักงาน 1 ตําแหนง เจาหนาท่ีประสานงานท่ัวไป 1 ตําแหนง และ

เจาหนาท่ีจางเหมาบริการ 2 ตําแหนง  โดยมีรายนามผูดํารงตําแหนงในอดีตและปจจุบัน 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 

 

  

 

ดร.เศรษฐพันธ กระจางวงษ 
            อัครราชทูตที่ปรึกษา (อํานวยการตน) 

 

 
  นายอิศรา ปทุมานนท  

ผูชวยฝายบริหาร  
(พนักงานประสานงานทั่วไป) 

 
นางสาวดวงกมล เพ่ิมพูนทวีทรัพย 
ที่ปรึกษาโครงการสืบคนขอมูล วทน. 

(เจาหนาที่จางเหมาฯ) 

 
นางสาวบุณยเกียรติ รักษาแพง 
ที่ปรึกษาดานการบริหารจดัการ
ฐานขอมูลและสารสนเทศของ

สํานักงาน (เจาหนาที่จางเหมาฯ) 

เจ้าหนา้ที่ของสํานักงานที่ปรึกษาฯ ในปัจจุบัน 
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หน่วยงานพันธมิตรของสํานักงานท่ีปรึกษาฯ ท่ีมีการดําเนินการ
ร่วมในปี งปม. 2562 
 

หนวยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  

• ส่วนราชการ 

- สาํนกังานปลดักระทรวง (สป.)  

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 

- สาํนกังานการวิจยัแหง่ชาติ (วช.)  
- สาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ (ปส.) 

- สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  
 

• หน่วยงานในกํากับ 

- สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 

- สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแหง่ชาติ (สอวช.) 

- สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 

 
• องค์การมหาชน 

- สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) 

- สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) (สทน.) 

- สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) (สดร.) 

- สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) (สนช.) 

- ศนูย์ความเป็นเลศิด้านชีววิทยาศาสตร์  (องค์การมหาชน) (ศลช.) 

 

• รัฐวิสาหกิจ 

- สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.) 

- องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ (อพวช.) 

 

* กาํลังอยูในกระบวนการรวมกับ สป.อว.  

 

* 
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กระทรวงที่มีงานเกี่ยวข้องกับ อววน.  

- กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

- กระทรวงพลังงาน (พน.)  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)  

- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดส.) 

- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

- กระทรวงคมนาคม (คค.) 

- กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  

 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- มหาวิทยาลัยมหิดล  

- มหาวิทยาลัยบูรพา  

- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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หน่วยงานทีมประเทศไทยในทวีปอเมริกา 

• สหรัฐอเมริกา – กรุงวอชิงตัน 

1.  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  

2.  สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก 

3.  สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารเรือ 

4.  สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศ 

5.  สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ 

6.  สํานักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา 

7.  สํานักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง 

8.  สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ 

 

• สหรัฐอเมริกา - อ่ืนๆ  

1.  คณะผูแทนถาวรไทย ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก 

2.  สํานักงานท่ีปรึกษาทางทหาร ประจําคณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก 

3.  สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก 

4.  สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครนิวยอรก 

5.  สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ณ นครนิวยอรก    

6.  สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ณ นครนิวยอรก  

7.  สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

8.  สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 

9.  สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ณ นครลอสแอนเจลิส   

10. สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ณ นครลอสแอนเจลิส 

11. สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก 

12. สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครชิคาโก 

13. สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองไมอามี 

 

• แคนาดา 

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 

2. สถานกงสุลใหญ ณ นครแวนคูเวอร 

3. สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครโทรอนโต 

4. สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร 

5. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ณ นครโทรอนโต 
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• อารเจนตินา 

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส 

2. สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส 

• บราซิล 

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย 

2. สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครเซาเปาลู 

• ชิลี 

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก 

2. สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงซันติอาโก 

• เม็กซิโก 

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 

2. สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก 

• เปร ู

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา 

 

หน่วยงานพันธมิตรของต่างประเทศที่มีการดําเนินการร่วมในปี งปม. 2562 

 

หนวยงานพันธมิตรในประเทศแคนาดา 

1. National Research Council Canada – CNRC 

มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา  

1. University of British Columbia 

2. McGill University 

3. University of Ottawa 

4. Carleton University 

5. University of Guelph 
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หนวยงานพันธมิตรในสหรัฐอเมริกา 

1. Department of State (DOS) 

2. Department of Commerce (DOC) 

3. National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

4. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

5. United States Geological Survey (USGS)  

6. United States Strategic Command (USSTRATCOM) 

7. Smithsonian Institution 

8. Space Foundation 

9. The Space Generation Advisory Council-SGAC 

10. บริษัทเอกชน เชน Maxar, AGI, Planet, และ Boeing 

 

มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ท่ีมีความรวมมือ 

1. University of California – Los Angeles รัฐแคลิฟอรเนีย 

2. University of California – Berkeley รัฐแคลิฟอรเนีย 

3. University of Washington – Seattle รัฐวอชิงตัน 

4. University of Colorado – Boulder รัฐโคโรลาโด 

5. Colorado State University – Fort Collins รัฐโคโรลาโด 

6. University of Wisconsin – Madison รัฐวิสคอนซิน 

7. University of Illinois at Urbana Champaign รัฐอิลลินอยส 

8. Northwestern University – Evanston รัฐอิลลินอยส 

9. Indiana University - Bloomington  รัฐอินดีแอนา 

10. Purdue University - West Lafayette รัฐอินดีแอนา 

11. University of Utah - Salt Lake City   รัฐยูทาห 

12. University of Wyoming - Laremie รัฐไวโอมิง 

13. University of Arizona - Tucson รัฐแอริโซนา 

14. University of Pennsylvania - Philadelphia รัฐเพนซิลเวเนีย 

15. Cornell University – Ithaca รัฐนิวยอรก 

16. ประธานนักเรียนและผูแทนมหาวิทยาลัย แถบกรุงวอชิงตัน  

รัฐเวอรจิเนีย และรัฐแมริแลนด 
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หน่วยงานพันธมิตรในประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาที่มีการดาํเนินการร่วมในปี งปม. 2562 

 

1. สาธารณรัฐอารเจนตินา 

- Consejo Nacional de Investigaciones, Ciencia e Technologia  

  (CONICET) 

- Centro Austral de Investigaciones Cientificas (CADIC) 

- Universidad de Buenos Aires (UBA) 

- Centro de Investigaciones del Mar y la Atmosfra (CIMA) 

 

2. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล  

- Ministry of Mines and Energy (MME)  

- Ministry of Science, Technology, Innovation and Communication  

  (MCTIC) 

- Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA) 

- Sao Paulo Research Foundation (FAPESP) 

- Universidad de São Paulo (USP) 

 

3. รัฐพหุชนชาติแหงโบลิเวีย  

- Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)  

- Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) 

- Universidad Católica Boliviana "San Pablo" 

 

4. สาธารณรัฐชิลี 

- Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica  

  (CONICYT) 

 

5. สาธารณรัฐคอสตาริกา 

- Ministry of Science, Technology, and Telecommunication 
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6. สหรัฐเม็กซิโก 

- Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) 

- Nuevo Leon Institute of Innovation and Technology Transfer (I2T2) 

 

7. สาธารณรัฐปารากวัย 

- National University of Asuncion (UNA) 

 

8. สาธารณรัฐเปร ู

- Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica  

  (CONCYTEC) 

- Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 

9. สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย 

- Agencia Nacional de Investigation e Innovation (ANII) 

- Agencia Uruguaya de Cooperacion International (AUCI) 

- Universidad de la República 
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แผนที่กิจกรรม 
 

่ 
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สรุปผลงานของสํานกังานที่ปรึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจําสถานเอกอคัรราชทูต  
ณ กรุงวอชิงตัน 
 

  

1. กิจกรรมบูรณาการ 

2. การเขา้ร่วมการประชุมที่สําคัญ 

3. การดําเนนิกิจกรรมความ

ร่วมมือกับประเทศในลาติน

อเมริกา 

4. กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสถาบนั

หลักและวัฒนธรรม 

5. เอกสารเผยแพร่และการบริหาร

ฐานข้อมูลของสาํนักงาน 
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1. กิจกรรมบูรณาการ                                                                                                 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดมีกิจกรรมบูรณาการรวมกับหนวยงานดาน อววน. ในสหรัฐฯ 

แคนาดา และประเทศในลาตินอเมริกา เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ อว. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ อีกท้ังยังเพ่ือ

สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ และสรางเครือขายพันธมิตรตามภารกิจ

ท่ีกําหนดไวของสํานักงานท่ีปรึกษาฯ 

 

 

1.1 การประชุมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทย 
    ในอเมริกาและแคนาดา 2562  
 

 

            ในป 2562  สํานักงานท่ีปรึกษาฯ สป.อว. รวมกับ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สมาคม-        

นักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) จัด “การ

ประชุมประจําปนักเรียนไทย และ การประชุมนักวิชาชีพไทย 

ในอเมริกาและแคนาดา ป 2562” ณ โรงแรม the Westin 

Seattle เมืองซีแอตเทิล  รัฐวอชิงตัน  ระหวางวันท่ี 6 - 7 

กันยายน 2562  

 

 

การประชุมในครั้งนี้ มี ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรี วาการกระทรวง อว. ใหเกียรติเปนประธานและ

วิทยากรกิตติมศักดิ์ และผูเขารวมการประชุมประกอบดวย ตัวแทนนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ตัวแทนและประธานสมาคมนักเรียนไทยใน

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา คณะกรรมการบริหารและตัวแทนสมาคม ATPAC ผูบริหาร และผูแทนจากกระทรวง 

อว. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึง บริษัทเอกชน รวมประมาณ 100 คน  



 

 

 

17
 

ดร. สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวง อว. ใหเกียรติมาเปนประธานเปดงานและใหการบรรยาย

พิเศษ โดยมีผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตางๆ ภายใต อว. เชน สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ผูบริหารจากมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

ผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา และประธาน และผูแทน

สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา 

การประชุมในปนี้ประกอบดวย 3 มิติ 1) มิติดานบริหาร เชน การบรรยายเก่ียวกับการจัดตั้งกระทรวง อว. 

และนโยบายประเทศไทย 4.0 การดําเนินงานของสมาคม ATPAC และการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในอเมริกา   

2) มิติเชิงวิชาการ เชน การประชุมดานนโยบาย การบรรยายเก่ียวกับงานวิจัยและเทคโนโลยีตางๆ และการแสดง

นิทรรศการของตัวแทนนักศึกษาไทย 3) มิติดานสงเสริมอัตลักษณไทยและสรางขวัญกําลังใจ เชน พระราช-    

กรณียกิจดาน วทน. ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

โอกาสและลูทางในการทํางานในประเทศไทย และการสรางขวัญและกําลังใจใหแกนักศึกษาไทยในตางประเทศ 

 

                                                                   

ภาพบรรยากาศในการประชุมฯ 
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1.2 National Research Council Canada (NRC) – กระทรวงการอุดมศึกษา  
    วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ วท. (กอนปรับโครงสราง) กับสภาวิจัยแหงชาติแคนาดา 

(National Research Council Canada – NRC) ไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2561 ในพิธีลงนาม มีผูเขารวมราว 40 คน นําโดย 

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงฯ และ ดร. กัญญวิมว กีรติกร ผูชวย รมว. วท.   นายมาริษ เสง่ียมพงษ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และทีมสถานเอกอัครราชทูต พรอมท้ัง ผูบริหารระดับสูงของ NRC ประกอบดวย 

Dr. Iain Stewart ประธาน NRC และ Dr. Roman Szumski รองประธานฯ รวมท้ัง น.ส. Mary-Louise Hannan 

กรรมการบริหาร Global Affairs Canada (กระทรวงการตางประเทศฯ แคนาดา) Mr. Iain Stewart ประธาน 

NRC ไดกลาวแสดงความยินดีท่ีท้ังสองประเทศจะมีความรวมมือดาน อววน. ในหลายๆ มิติ โดยเฉพาะในนวัตกรรม

ดานอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ และเกษตรกรรมสมัยใหม ซ่ึงแคนาดาพิจารณาวาไทยมี

ความกาวหนา น.ส. Mary-Louise Hannan กรรมการบริหาร Global Affairs Canada กลาวเสริมวาแคนาดาให

ความสําคัญกับความรวมมือกับไทยซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียนชาติแรกท่ีมีความความตกลงนี้กับแคนาดา  อีกท้ัง มี

ความคาดหวังวาจะมีความรวมมือดาน อววน. ท่ีจะเกิดจากการลงนามครั้งนี้กับไทยจํานวนมากโดยเฉพาะการท่ี

รัฐบาลแคนาดาไดมีการเพ่ิมงบประมาณดานความรวมมือกับตางประเทศในดาน อววน. มากข้ึน 
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สภาวิจัยแหงชาติแคนาดา  (National Research Council - NRC) เปนองคกรวิจัยท่ีใหญท่ีสุดของรัฐบาล

แคนาดาท่ีรายงานตอรัฐสภา ผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

(Minister of Innovation, Science and Economic Development)  โ ดย มีหน า ท่ี หลั ก ในการสนับสนุน

นวัตกรรมดานอุตสาหกรรมความกาวหนาของการพัฒนาความรูและเทคโนโลยี NRC สามารถชวยให

ภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลดําเนินการตามภารกิจลําดับความสําคัญเชิงยุทธศาสตรระดับประเทศไปในทิศทาง

เดียวกัน ผานการวิจัยเชิงภารกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี โครงการของ NRC มุงเนนไปท่ีวิทยาการท่ีมีความสําคัญ

ตอการพัฒนาเชิงกลยุทธตอแคนาดา และเปนสาขาท่ีแคนาดามีความโดดเดน  
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1.3 การประชุมทวิภาคีด้านอวกาศ 
 

 

 
 

 

 

 

 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดรวมประชุมเตรียมการกับ The Bureau of Oceans and International 

Environmental and Scientific Affairs, Oceans & International Environmental & Scientific Affairs (OES) 

U.S. Department of State และ สทอภ. ในการจัดประชุม “U.S. – Thailand Civic Bilateral Agreement 

ครั้งท่ี 2” การประชุมครั้งนี้นับไดวาไดบรรลุวัตถุประสงคในการสรางความรวมมือดานอวกาศท้ังใน 3 มิติ ตามท่ี

สหรัฐฯ ประสงค ซ่ึงประกอบดวยมิติดานวิจัยและพัฒนา มิติดานพาณิชย และมิติดานความม่ันคง ท้ังใน

ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ ซ่ึงจะนําไปสูโอกาสในการตอยอดพัฒนาความรวมมือท่ีเหมาะสมและ

เกิดเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐตอรัฐ รัฐกับเอกชน และเอกชนตอเอกชนของท้ังสองประเทศ

ตอไป  

 

 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และรัฐบาลสหรัฐฯ 

ไดจัดการประชุม   “U.S. – Thailand Civic Bilateral Agreement  ครั้งท่ี 2” 

ระหวางวันท่ี 21 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส 

รีสอรท กรุงเทพฯ  
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การประชุมดังกลาว เปนการแสดงบทบาทของ อว. ซ่ึงเปนแหลงขุมพลังดานบุคลากรดาน อววน. ใน

ภารกิจดานตางประเทศท่ีมีมิติดานเทคนิค และเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของ โดยปลัดกระทรวงฯ ในฐานะหัวหนา

คณะผูแทนประเทศไทยกลาวตอนรับผูรวมประชุมและกลาวเปดการประชุม และฝายสหรัฐอเมริกาโดย Mr. Jon 

Harrison, Senior Advisor, U.S. Department of State และ Mr. Kevin O’Connell, Director of the Office 

of Space Commerce, Department of Commerce ทําหนาท่ีเปนประธานรวม โดยในการประชุม ไดมีการ

เจรจาหารือในดานเทคนิคหลายประเด็น อาทิ ดานการเฝาระวังทางอากาศ การพัฒนาระบบดาวเทียมนํารอง การ

ใชประโยชนจากดาวเทียม Landsat 9 และ NOAA เปนตน ในขณะฝายไทย โดย สทอภ. ไดกลาวถึงยุทธศาสตร

ดานอวกาศแหงชาติ และการประยุกตภาพถายดาวเทียมในกิจกรรมความม่ันคงและเศรษฐกิจ เปนตน  
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ผูเขารวมการประชุมเปนผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs ของท้ังสองประเทศ โดยมี

ท้ังหนวยงานดานความม่ันคง หนวยงานดานการพาณิชย และหนวยงานดานกิจกรรมพลเรือนท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน รวมท้ังสิ้น 125 คน จาก 67 หนวยงาน (หนวยงานจากสหรัฐฯ คือ U.S. Department of State, 

Pacific Disaster Center-Hawaiian University, JUSMAGTHAI, US Embassy, USGS, U.S. Naval Research 

Laboratory, NOAA, Department of Commerce, USSTRATCOM, The Joint Force Space Component 

Command-JFSCC, แ ล ะThe Space Generation Advisory Council-SGAC,  บริ ษั ท เ อกช น  Maxar, AGI, 

Planet, Andart Global, และ Boeing) 

 

ภายหลังการประชุมแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณดานกิจการอวกาศ ท้ังดานนโยบาย ดานการ

ประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ ดานการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของ

กับกิจการอวกาศของภาคเอกชน ประเทศไทยไดจัดทํา (ราง) Joint Statement เพ่ือสรุปผลการประชุมหารือ

จํานวน 10 ประเด็น (ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางรอผลการพิจารณาจากสหรัฐอเมริกาและผูเก่ียวของ)  

 

นอกจากการประชุมดังกลาว ในวันศุกรท่ี 23 กันยายน 2562 ดร.เศรษฐพันธ กระจางวงษ อัครราชทูตท่ี

ปรึกษาฯ ใหความรวมมือกับ สทอภ. ในการทําหนาท่ีเปนผูบรรยายนําคณะเขาชมพระบรมมหาราชวัง/วัดพระศรี

รัตนศาสดาราม และอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ใหกับคณะ ซ่ึงผูแทนจากบริษัทเอกชนสวนใหญมา

เยือนประเทศไทยครั้งแรก และยังไมเคยทราบมากอนวา ประเทศไทย เปนประเทศในเอเชียชาติแรก (พันธมิตรท่ี

เกาแกท่ีสุด) ท่ีมีความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการกับสหรัฐ และไดรับความรูทาง วทน. ท่ีแทรกอยูใน

ศิลปะ โบราณสถาน และโบราณวัตถุของไทย รวมท้ังบทบาทพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยในดาน   

อววน. และการตางประเทศ 
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1.4 สถาบัน Smithsonian – มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 

การศึกษาดูงาน STEAM (STEM + ART) ณ สถาบัน 

Smithsonian ของอาจารยภาควิชาโบราณคดี        

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดสนับสนุนให อาจารยประอร ศิลาพันธุ และ ผศ.ดร. ผุสดี รอดเจริญ ภาควิชา

โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาศึกษาดูงานระยะสั้น ณ สถาบัน Smithsonian ระหวางวันท่ี 

19 กรกฎาคม – 2  สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาดูงานครั้งนี้เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญของไทยเรียนรู

การทํางานในสวนของพิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ (National Museum of Natural History) ท้ังในดาน

การวิจัย และดานการจัดการวัตถุสะสมตาง ๆ ท่ีอยูภายใตความดูแลของสถาบัน Smithsonian เพ่ือนําความรูท่ี

ไดรับมาปรับใชสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวกับงานโบราณคดีและการจัดการพิพิธภัณฑ นอกจากนี้ 

ผูไดรับทุนสนับสนุนมีโอกาสเขาชมสถานท่ีตาง ๆ เขาฟงบรรยาย และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญหลาย

สาขา ไดรับความรูและสามารถนําความรูมาคิดตอยอดเพ่ือพัฒนาดานการเรียนการสอนภายในภาควิชาโบราณคดี

ไดอยางมาก  

 

 

ภ า พ : ก า ร เ ข า พ บ  Dr. Joyce C. White 

ผูอํานวยการ Institute for Southeast Asian 

Archaeology (ISEAA) และรองภัณฑารักษ

แผนก เอ เ ชีย  พิ พิ ธภัณฑ โบราณคดีและ

มานุษยวิทยาแหงมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย 

ผู อํ านวยการ โคร งการบ าน เ ชีย ง   และ

ผูอํานวยการโครงการโบราณคดีลุมแมนํ้าโขง

ตอนกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ณ Penn Museum 
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ภาพ: การหารือกับ Dr. Paul Michael 

Taylor ภัณฑารักษแผนกมานุษวิทยา 

สาขาชาติพนัธุวิทยายุโรป ตะวนัออกใกล 

และเอเชีย (Curator of European, Near 

Eastern, and Asian Ethnology 

Department of Anthropology)  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: Jessica S. Johnson 

นักวิจัยและหัวหนาแผนก

อนุรักษของสถาบันอนุรักษ 

แหงสมิธโซเนียน (Head of 

Conservation and Senior 

Objects Conservator at 

Smithsonian’s Museum 

Conservation Institute) 
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1.5 สถาบัน Smithsonian – องค์การสวนสัตว์  
 

การสนับสนุนองคการสวนสัตวในการเชิญ Dr. Edward Bronikowski ภัณฑารักษ

อาวโุส สวนสัตวสถาบัน Smithsonian ในการเยือนไทย 

 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  สนับสนุนในการเชิญและดูแลคาใชจายใหแก Dr. Edward Bronikowski 

ภัณฑารักษอาวุโส สวนสัตวสถาบัน Smithsonian ในการเยือนไทย ระหวางวันท่ี 9 – 16 ธันวาคม 2561 เพ่ือรวม

บรรยายในการประชุมเชิญปฏิบัติการเรื่องการออกแบบสวนสัตว ณ ในวันท่ี ระหวางวันท่ี 10 - 14 ธันวาคม 2561 

ณ โรงแรม ไอยรินทร แอท ตึกชาง โฮเทล กรุงเทพมหานคร  

   

  

 

อาจารย Edward J. Bronikowski, Jr. บรรยายในหวัขอเร่ือง แนะนําสถาบัน Smithsonian 

National Zoological Park Conservation Biology Institute โดย น.สพ.กานต เลขะกุล 

เปนผูแปลเปนภาษาไทยเพื่อใหผูเขาประชุมเขาใจเนื้อหาไดอยางครบถวน 
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ผูเขารวมการประชุมเชิญปฏิบัติการจากหนวยงานขององคการสวนสตัว 

อาจารย Edward J. Bronikowski, Jr. และ อาจารย Raminda S. Bindra รวมกับคณะผูเขาอบรมเยีย่มชม 

สถาบันจัดแสดงและใหความรูทางวิทยาศาสตรหลายแหงในจังหวัดปทุมธานี ในภาพท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
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1.6 การสร้างเครือข่ายนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา 
 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ เดินทางไปเยี่ยมพบกับประธานสมาคมนักเรียนไทยและนักเรียนไทยท่ีกําลังศึกษาอยู

ในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ และแคนาดา เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลในการดําเนินงานของสมาคมนักเรียนไทย 

ประสบการณและปญหาในการศึกษาในตางประเทศ รับฟงของเสนอแนะจากนักศึกษาไทยเพ่ือนําไปหารือกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และถายทอดขอมูลตางๆ ของกระทรวงและ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ดังนี้ 

1. จัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และแผนงานดําเนินการในมิติ

อุดมศึกษากับนักเรียนไทย ตามภารกิจในปงบประมาณ 2563 ซ่ึงสํานักงานฯ จะมีการดําเนินงานให

สอดคลองกับภารกิจของ อว. ซ่ึงจะมีการจัดกิจกรรมดานการศึกษามากข้ึน  

2. การจัดประชุมประธานนักเรียนไทยคูขนานกับการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ และ

แคนาดา (ATPAC) ในวันท่ี 6 – 7 กันยายน 2562 และเชิญใหนักศึกษานําผลงานการวิจัยท่ีเดนของ

สมาชิกนําเสนอได 

3. การพัฒนา Platform และระบบขอมูลขาวสารของสมาคมคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เพ่ือใหเกิดการ

สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ในภาพรวม ท่ีเปนศูนยรวมเครือขายของผูบริหาร

สมาคมนักเรียนไทย และมีการเชื่อมโยงกับ ATPAC และบรรษัทเอกชนของไทย อาทิ SCG และ PTT 

ท่ีอาจเปนจุดรวมของ career fair และ talent mobility สําหรับนักเรียนไทย ไมวาจะเปนทุนสวนตัว

ทุนรัฐบาล หรือทุนจากตางประเทศ 

ในปงบประมาณ 2562 สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดเยี่ยมเยือนนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยตางๆ ดังนี้  

1. University of Illinois at Urbana Champaign รัฐอิลลินอยส 

2. Northwestern University – Evanston รัฐอิลลินอยส 

3. Indiana University - Bloomington  รัฐอินดีแอนา 

4. Purdue University - West Lafayette รัฐอินดีแอนา 

5. University of Wisconsin – Madison รัฐวิสคอนซิน 

6. University of Pennsylvania - Philadelphia รัฐเพนซิลเวเนีย 

7. Cornell University – Ithaca รัฐนิวยอรก 

8. University of Colorado – Boulder รัฐโคโรลาโด 

9. Colorado State University – Fort Collins รัฐโคโรลาโด 

10. University of California – Los Angeles รัฐแคลิฟอรเนีย 

11. University of California – Berkeley รัฐแคลิฟอรเนีย 

12. University of Wyoming - Laremie รัฐไวโอมิง 

13. University of Arizona - Tucson รัฐแอริโซนา 
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14. University of Washington – Seattle รัฐวอชิงตัน 

15. University of British Columbia (ประเทศแคนาดา) 

16. ประธานนกัเรียนและผูแทนมหาวิทยาลัย แถบกรุงวอชิงตัน รัฐเวอรจิเนีย และรัฐแมริแลนด 
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1.7 การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 
 

1.7.1 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน 

เม่ือวันท่ี 17 - 22 เมษายน 2562 สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  ไดเยือนมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน และพบ

กับคณาจารยและเจาหนาท่ีบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางเครือขายกับผูเชี่ยวชาญดานอวกาศ อีกท้ัง ยังไดหารือ

กับศาสตราจารย ดร. เจมส ลิน คอมปตัน (James Lin Compton) อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาการศึกษาดานสังคมวิทยา และมานุษยวิทยาในไทย อินโดจีน และลุมน้ําโขงตอนใต เก่ียวกับ

โครงการจัดตั้ง อว. และโครงการตองการขยายการพัฒนาระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ซ่ึงเปน

มหาวิทยาลัยท่ีมีสมาคมศิษยเกาท่ีเขมแข็งและพรอมท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา

ความสัมพันธไทย – สหรัฐฯ ท้ังนี้ ศาสตราจารยคอมปตัน ไดแนะนําใหประสานกับ Christine N. Inthachith 

ตําแหนง Director of International Noncredit Programs, Division of Continuing Studies เก่ียวกับโครงการ

แลกเปลี่ยน ท่ีไทยอาจจะสงเยาวชนกอนเขามหาวิทยาลัย อาทิ นักเรียน พสวท. มาแคมป กอนจะมาศึกษาตอจริง

ในสหรัฐฯ 

นอกจากนั้น ยังไดหารือกับ ศาสตราจารย ดร. Thomas Lillesand ปรมาจารยดาน remote sensing 

and Image Interpretation และผู เปน เจ าของตํ าราเรียน Remote Sensing and Image Interpretation 

เก่ียวกับการเดินทางไปเปนวิทยากรไปบรรยายในประเทศไทย 

1.7.2    Goldman School of Public Policy (GSPP) มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดหารือรวมกับ Dr. Henry E. Brady คณบดี Ms. Sudha Shetty ผูชวยคณบดี ฝาย 

International Partnerships & Alliances, และ Ms. Martha Chavez ผูชวยคณบดีอาวุโส ฝาย Academic 

Programs Goldman School of Public Policy (GSPP), University of California, Berkeley (UC Berkeley) 

ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ณ นครซานฟรานซิสโก  
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GSPP เปนบัณฑิตวิทยาลัยท่ีมุงเนนเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพดาน Public 

Policy เปดสอนเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยปริญญาโทเปดสอน 2 สาขา ไดแก Master of 

Public Policy (MPP) และ Master of Public Affairs (MPA) ปริญญาเอกทางดาน Public Policy โดยเปด

โอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาไดตามความสนใจ  

หลักสูตรการเรียนการสอนจะมุงเนนในเชิงปฏิบัติการนําไปใชเพ่ือกําหนดนโยบาย และการดําเนินการ

รวมท้ังมีการฝกฝนนักศึกษาในการทํางานเปนรายบุคคลหรือการทํางานเปนทีมในการแกไขปญหานโยบายท่ีเกิดข้ึน

จริง โดยนักศึกษาจะตองเรียนวิชาพ้ืนฐานท่ีสําคัญในหลายสาขาวิชาเพ่ือเสริมสรางองคความรูใหมากข้ึน อาทิ 

การศึกษานโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกเหนือจากวิชาทางดานวิทยาศาสตรแลว นักศึกษา

จําเปนท่ีจะตองเรียนวิชาพ้ืนฐานอ่ืนๆ เชน รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร การบรหิารจัดการ และวิศวกรรมศาสตรดวย 

นอกจากนี้ GSPP เปดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เชน หลักสูตรอบรม 2 สัปดาห ใหกับหลายประเทศ 

อาทิ ไนจีเรีย บรูไน และสิงคโปร เปนตน ซ่ึงหากฝายไทยสนใจสามารถหารือเพ่ิมเติมเพ่ือปรับหลักสูตรใหมีความ

เหมาะสมและตรงกับความตองการของฝายไทย 

 

1.7.3    The Data Institute มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดหารือกับ Assoc. Prof. David Uminsky, ผู อํานวยการบริหาร, Ms. Mindi 

Mysliwiec ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ และ Assist. Prof. Nick Ross ผูอํานวยการฝาย Practicum ของสถาบัน 

The Data Institute, University of San Francisco (USF) ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 ณ นครซานฟรานซิสโก 

The Data Institute เปดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางดาน Data Science เปนสถาบันท่ี

เปรียบเสมือนลูกผสมระหวาง UC Berkeley กับ Harvey Mudd College โดยสถาบันจะไมมุงเนนเฉพาะดาน

วิชาการหรือภาคปฏิบัติดานใดดานหนึ่ง แตจะมุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูจากหองเรียนและปฏิบัติงานจริงรวมกับ

ภาคเอกชนควบคูกันไป โดยมีอัตราสวนทางวิชาการ 60% ภาคปฏิบัติ 40%  

สําหรับหลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตร 1 ป เปดรับนักศึกษาเพียงปละ 80 - 90 คน เพ่ือใหครูผูสอนได

ทําความรูจักและเขาถึงนักศึกษาแตละคน โดย 3 เดือนแรก นักศึกษาจะศึกษาอยูในสถาบัน สวน 9 เดือนหลัง จะ

เขาเรียน 3 วันตอสัปดาห และฝกงานในบริษัท 2 วันตอสัปดาห อีกท้ัง ในแตละสัปดาห นักศึกษาจะตองมีการ

หารือกับท่ีปรึกษาจากท้ังสถาบันและจากบริษัทท่ีเขาฝกงาน 
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1.7.4    Technology Development Group มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดหารือรวมกับ นาย Amir Naiberg Associate Vice Chancellor of UCLA และ 

ประธานUCLA Technology Development Group ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 ณ นครลอสแองเจลลิส 

การนําพาเทคโนโลยีออกสูตลาดกอน ค.ศ. 1982 มหาวิทยาลัยไมมีสํานักงานท่ีดูแลดานการถายทอด

เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมเกิดภายใตหนวยงานภาครัฐในขณะท่ีมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนแหลงวิจัยขนาดใหญ

ท่ัวประเทศสามารถจดสิทธิบัตรนําไปสูการพาณิชยไดเพียงรอยละ 5  

การปฏิรูปใหมหาวิทยาลัยสามารถมีสิทธิบัตร โดย Bayh-Dole Act (1980) ไดใหสิทธิและหนาท่ีแก

มหาวิทยาลัยในการพัฒนานวัตกรรมและจดสิทธิบัตรเปนของสถาบันหรือนักวิจัยเอง ทําให 40 ปท่ีผานมาการ

พัฒนากลไกดังกลาวเปนการกระตุนใหเกิดการนวัตกรสรางสรรคและผลิตนวัตกรรมมากมาย 

หนาท่ีหลักของสถาบันแบงออกเปน 3 สวนคือ 1) Engage & Educate Industry 2) Support Faculty 

และ 3) Evaluate & Facilitate Large Collaborations ซ่ึงหมายถึงการเขาไปชวยกํากับดูแล ชี้แนะภาคอุตสาหกรรม

และนําคณาจารยนักวิจัยท่ีมีศักยภาพเขาไปรวมมือในภาพกวาง โดยมหาวิทยาลัยจะมุงลงทุนในดาน Basic 

Research เปนอยางแรก และคอยๆ มีสวนสนับสนุนประคับประคองไปจนสูภาคตลาด 

UCLA เปนเจาของ สิทธิบัตร 1075 ฉบับท่ียังมีอายุ มูลคารวม 36.1 ลานดอลลารสหรัฐ และปจจุบัน ยัง

สนับสนุนผลักดันใหเกิดการกระตุนการจดสิทธิบัตรอยางตอเนื่อง อาทิ ในปนี้ มีผลผลิตนวัตกรรม 372 รายการ มี

การสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 256 รายการ สําหรับภาคอุตสาหกรรม โดยสาขาท่ีเดนมีดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

เภสัชศาสตร อุปกรณการแพทย การขนสงข้ันสูง มีนักวิจัยไดรับรางวัลโนเบล 10 ทาน National Academy of 

Science 11 ทาน McArthur Fellows 29 ทาน 

 

1.7.5    การหารือรวมกับหนวยงาน Institute for the Future (IFTF) วันท่ี 17 มิถุนายน 2562 ณ นคร 

           ซานฟรานซิสโก 

 

• หนวยงาน IFTF เปนหนวยงานไมแสวงหากําไรกอตั้งข้ึนมานานกวา 50 ป โดยแยกตัวออกมาจาก 

RAND Corporation ซ่ึงในขณะนั้น RAND Corporation มุงเนนทํางานรวมกับกระทรวงกลาโหม

เปนหลัก โดย IFTF ตองการมุงเนนไปท่ีการศึกษาอนาคต (Future Foresight) มุมกวางในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยมีผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ อาทิ สุขภาพ อาหาร เทคโนโลยี

ปญญาดิจิตอล (Digital Intelligence) และการเมือง เปนตน 

 



 

 

 

33
 

 

• IFTF ศึกษาวิจัยเพ่ือหา Signal หรือสัญญาณของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม โดยยึดหลักวาไมมีใคร

สามารถลวงรูอนาคตไดแตสิ่งท่ีหาไดคือสัญญาณของอนาคต ซ่ึงกระบวนการ Future Foresight 

ของ IFTF มี 3 ข้ันตอนหลักคือ 

- Foresight เปนกระบวนการวิเคราะหหลักฐานและขอมูลในหลากหลายมุมมองท่ีเก่ียวของ

กับหัวของาน จากผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ 

- Insight เปนการประมวลความคิดเชิงลึกของเจาของงาน (Client) และผูเชี่ยวชาญ เพ่ือให

ม่ันใจวาเจาของงานไดรับขอมูลเชิงลึกเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการข้ันตอน

ตอไป 

- Action การดําเนินการโดยผลการดําเนินการจะกลับมาสูกระบวนการวิเคราะห Foresight 

อีกครั้งหนึ่ง 

• งานสวนใหญท่ี IFTF เปนลักษณะ Future of Work and Learning รวมกับหลายบริษัทและ

หนวยงานหลายระดับ อาทิ ภาคเอกชนเชน Mercedes   ระดับรัฐ เชน แคลิฟอรเนีย  ระดบัประเทศ 

เชน จีน คอสตาริกา มาเลเซีย สิงคโปร เปนตน 

 

1.7.6    การหารือรวมกับ RAND Cooperation วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 ณ เมืองซันตาโมนิกา 

RAND ทําหนาท่ี 3 ดาน คือ ในฐานะมหาวิทยาลัย (University) ท่ีมีการสอนการศึกษา ใหองค

ความรู การวิจัยในหองปฏิบัติการเพ่ือถายทอดองคความรูท่ีกาวหนาและเปนประโยชนไปสูชนรุนใหมใน

ฐานะ ท่ีปรึกษา (Consultancy) เชนการรับงานวิจัยเพ่ือพัฒนาขอเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะเชน

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในฐานะคลังสมอง (Think Tank) โดยท่ีผานมาในรัฐบาลท่ี

แลว RAND มีบทบาทมากในการทํางานวิจัยใหกองทัพและสาธารณสุขรวมท้ังมีการพัฒนาฐานขอมูลท่ีมี

ระบบ big data  
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นอกจากนี้ RAND ยังมีบทบาทของการนําขอคนพบไปเผยแพรยังตางประเทศเพ่ือใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายสาธารณะใหสอดคลองกับปรากฏการณตางๆ อาทิ นโยบายดานการจัดการภัยพิบัติ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยงานวิจัยของ RAND มีการพัฒนาตั้งแตเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูล การทําแบบจําลองอัลกอริธึม การทดสอบ การสํารวจ ไปจนถึงการสัมภาษณ แลวนําขอมูลดิบท่ี

ไดมาใสในระบบเก็บฐานขอมูลขนาดใหญท่ีตองมีแหลงเก็บและมีการจัดการท่ีเหมาะสม อาทิ ฝากไวท่ี

Amazon web services, Microsoft Azure, Google cloud, IBM cloud เปนตน ขอมูลท่ีประมวลไว

ใน big data เหลานี้จะถูกนํามาคํานวณในระบบการวิจัยท่ีมีการวางโจทยไวแตละเรื่อง อาทิ Pardee 

Rand Food-Energy-Water Index  

RAND มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เปนการศึกษา ป.โท และ ป.เอก เรียกวา RAND Pardee 

Graduate School ท่ีรับจํานวนจํากัด โดยสงคนรอยละ 38 เขาทํางานในภาครัฐ รอยละ 18 ภาคธุรกิจ

เอกชน และ รอยละ 40 อยูในสถาบันการศึกษาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย Pardee RAND เปนสถาบันท่ี

สอน Public Policy ในระดับปริญญาเอกท่ีใหญท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา โดยปจจุบันมีความหลากหลาย

ของนักศึกษาจากเกือบ 30 ประเทศ จากประเทศเอเชียมี จีน เกาหลีใต ไตหวัน อินเดีย เนปาล อิหราน 

อิสราเอล อุซเบกิสถาน และเวียดนามซ่ึงเปนอาเซียนประเทศเดียว 
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1.8 การมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2019 
 

 

     สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดริเริ่มการมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 

ข้ึนในป 2561 จํานวนปละ 2 ทาน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือแสดงการรับรูและขอบคุณ

แกผูท่ีมีความตั้งใจและความพยายามในการทําภารกิจตางๆ ท่ีมีสวนชวยในการพัฒนา

และเปนประโยชนตอวิทยาศาสตรของไทย นอกจากนี้ ยังเปนการสรางความ

ประทับใจและความสัมพันธท่ียืนยาวระหวาง สํานักงานท่ีปรึกษาฯ กับผูท่ีไดรับรางวัล 

โดยในป 2562 สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ได คัดเลือกและมอบรางวัลใหแก 

1. Mrs. Neevy Laningham Van เจาหนาท่ี  ฝาย Asia Pacific Regional Space Cooperation Office of 

Space and Advanced Technology กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ซ่ึงมีสวนในการเจรจา ประสาน 

และผลักดันใหเกิดการประชุมทวิภาคีดานอวกาศไทย – สหรัฐฯ และผลักดันใหไทยเปนหนึ่งในประเทศ

พันธมิตรดานอวกาศของสหรัฐฯ ในเอเชีย ซ่ึงมี ญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม และอินเดีย รวม 5 ประเทศ 

2. Dr. Paul Michael Taylor ภัณฑารักษและผูอํานวยการแผนกมานุษยวิทยาและประวัติศาสตรเอเชีย

แปซิฟก แหงสถาบันสมิธโซเนียน โดย Dr. Taylor ไดมีคุณประโยชนตอวิทยาศาสตรไทย ดังนี้ 

- สืบคน รวบรวม และดูแลของสะสมจากเมืองไทยในพิพิธภัณฑ Smithsonian ในฐานะภัณฑารักษ เชน 

ของขวัญพระราชทานจากพระมหากษัตริยไทย วัตถุโบราณ และผลิตภัณฑ/อุปกรณพ้ืนบานท่ีมีอยู

รวมกันประมาณ 2,000 ชิ้น โดยมีการพิสูจนหลักฐานดวยวิธีทางวิทยาศาสตร 

- คนพบ ศึกษา และตีพิมพบทความวิจัยเก่ียวกับเอกสารประวัติศาสตรตางๆ เชน พระราชหัตถเลขาใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ  

- อนุเคราะหการฝกงาน (Center for training) และอบรมดูงานในดานการจัดการพิพิธภัณฑดวย

เทคโนโลยี (เนนดานประวัติศาสตรธรรมชาติ และการเก็บสํารวจหลักฐานทางโบราณคดี) ใหกับ

นักวิชาการและบุคลากรของไทยตลอดระยะเวลาหลายป  
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1.9 การประกวดออกแบบระบบฐานข้อมูลเครือข่ายนักเรียนไทยในสหรัฐฯ  
    และแคนาดา 

 

ในการประชุมประจําปนักเรียนไทย จัดโดย สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ครั้งท่ี 1 เดือนกันยายน ป 2561 ณ กรุง

วอชิงตัน ประเด็นหนึ่งท่ีทุกฝายตางเห็นพองวาควรดําเนินการ คือ การจัดต้ังสมาคมนักเรียนไทยในอเมริกา เพ่ือ

ชวยสรางเครือขายระหวางนักเรียนไทยท่ีศึกษาในสหรัฐฯ ใหอยางเปนรูปธรรม 

ดวยเหตุผลนี้ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ จึงไดริเริ่ม  โครงการประกวดแขงขันออกแบบระบบฐานขอมูลและ

ระบบ สื่อสาร Social media ข้ึนในปงบประมาณ 2562 เพ่ือใชเปนเครื่องมือ สนับสนุนการบริหารจัดการสมาคม

นักเรียนไทยในอเมริกา  โดยผูแทนจากทีมผูชนะท่ีไดรับการคัดเลือกไดรับเชิญมา นําเสนอผลงานและเขารวม

กิจกรรมการประชุมประจําปนักเรียนไทย ประจําป 2562 ณ เมือง ซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ซ่ึง ทีมผูชนะคือ ทีม

นักศึกษาจาก Carnegie Mellon University 

 

ทีมนักศึกษาจาก Carnegie Mellon 

University ซ่ึงเปนกลุมทํางานท่ีริเริ่มใน

การพัฒนาระบบฐานขอมูลนักเรียนไทย

ในสหรัฐฯ และแคนาดา 
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2. การเข้าร่วมการประชุมที่สําคัญ  
 

2.1  การประชุม Let’s Eliminate Lead Paint Worldwide by 2020 Briefing  

    for Embassies โดย American Bar Association 
 

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561  

ณ สํานักงาน American Bar Association (ABA) กรุงวอชิงตัน  
 

การประชุม  Let’s Eliminate Lead Paint Worldwide by 2020 Briefing for Embassies จัดโดย 

American Bar Association (ABA) รวมกับ UN Environment, Pan American Health Organization (PAHO), 

World Health Organization (WHO) และ U.S. Environmental Protection Agency (EPA) โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับการรณรงคลด/งดการใชตะก่ัวในสีทาบานและการสนับสนุนใหมีกฎหมายขอบังคับในประเทศ

ตางๆ เพ่ือใหการใชตะก่ัวในสีทาบานท่ัวโลกสิ้นสุดภายในป 2563  

ผูเขารวมการประชุม เปนผูแทนจาก UN Environment, U.S. Environmental Protection Agency 

(EPA), American Bar Association (ABA), Pan American Health Organization (PAHO) และผู แ ท น จ า ก

สถานทูตประเทศตางๆ ในกรุงวอชิงตัน รวมถึงตัวแทนจากบริษัทเอกชนท่ีเก่ียวของ  
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2.2  ประชุม SmartGrid for Urban Food Systems  
 

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  

ณ หองประชุม Intercultural Auditorium, Georgetown University กรุงวอชิงตัน   

 

ผูแทนจาก สํานักงานท่ีปรึกษาฯ เขารวมการประชุมสัมมนา SmartGrid for Urban Food Systems: An 

Innovative Approach to Connect Nutritional, Environmental, and Social Needs ซ่ึงรวมจัดโดย สถาน

เอกอัครราชทูตอิตาลี และ Georgetown University ณ หองประชุม Intercultural Auditorium, Georgetown 

University กรุงวอชิงตัน    

 หัวขอบรรยายในการประชุม เก่ียวกับ SmartGrid for Urban Food Systems หรือ ระบบหรือเครือขาย

เชื่อมตอในการจายอาหารรูปแบบใหม  โครงการพัฒนาระบบเครือขายอาหารและโครงการวิจัยของ Institute of 

Sciences of Food Production (ISPA) อิตาลี และความยุติธรรมและความปลอดภัยทางอาหาร  

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีการขยายตัวของเขตเมืองอยางตอเนื่อง แนวคิดของ Urban Food 

SmartGrid และขอคํานึงทางสังคมตางๆ จึงเปนแนวคิดท่ีนาสนใจและอาจเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนา

เครือขายการแจกจายอาหารสําหรับเขตเมืองท่ีไมเพียงเฉพาะในประเทศไทย แตการเปนศูนยกลางของอาเซียนท่ีมี

ประชากร ถึง 650 ลานคน 
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2.3 การประชุม STS Forum Council Meeting ปี 2562   
 

วันท่ี 10 มกราคม 2562  

ณ National Academy of Sciences (NAS) กรุงวอชิงตัน 
 

การประชุม STS Council Meeting เปนการประชุมกรรมการบริหาร (ประมาณ 30 คน) ท่ีจัดข้ึนในเดือน

มกราคมของทุกป ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณะผูบริหารและตัวแทนจากประเทศ

สมาชิก รวมหารือและรับรองผลลัพธจากการประชุม STS Forum ในปท่ีผานมา และเตรียมงานสําหรับการประชุม

ครั้งตอไป การประชุม STS Council Meeting ในปนี้ จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2562 ณ National Academy 

of Sciences (NAS) กรุงวอชิงตัน โดย สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดเปนผูแทน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ไปเขารวมประชุมและถายทอดสาระการประชุมใหแก อว. และหนวยงานท่ี

เก่ียวของตอไป 

ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย นาย Koji Omi ประธานและผูกอตั้ง STS Forum และ ดร.Marcia 

McNutt ประธานของ National Academy of Sciences (NAS)  ผูเขารวมประชุมเปนตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน 

และภาคการศึกษาจากประเทศสมาชิก โดยมีผูแทนจาก 7 ประเทศเขารวม คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุน 

อียิปต รัสเซีย อินโดนีเซีย และไทย ท้ังนี้ ผูเขารวมประชุมสวนใหญเปนตัวแทนจากหนวยงานดาน วทน. ท่ีสําคัญ

ของสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน เชน National Academy of Sciences (NAS), American Association for the 

Advancement of Science (AAAS) และ  Japan Science and Technology Agency (JST) และ  National 

Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)  

ในท่ีประชุม มีความเห็นพองในการผลักดันใหนักวิทยาศาสตรสตรีมีบทบาทมากยิ่งข้ึน โดยสํานักงานท่ี

ปรึกษาฯ ในฐานะตัวแทนฝายไทย ไดเสนอรายชื่อนักวิทยาศาสตรสตรีของไทย 3 ทาน เพ่ือใหคณะกรรมการ

บริหารของ STS Forum พิจารณาเชิญไปใหบรรยายในงานประชุม STS Forum ท่ีญี่ปุนครั้งตอไป  
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2.4 งาน Bio International Convention และการประชุมหารือ 
    ร่วมกบับริษัทวิจัยวัคซีนและการดูงานในรัฐแมรแิลนด์ร่วมกับ TCELS 
 

งาน Bio International Convention เปนงานจัดแสดงบริษัทดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีใหญท่ีสุดในโลก 

โดยมีท้ังบริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และภาครัฐจากท้ังในสหรัฐอเมริกา และ 30 ประเทศท่ัวโลก มาจัดแสดง

และรวมการประชุมสัมมนาตางๆ ในงาน งาน Bio International Convention 2019 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 3 – 6 

มิถุนายน 2562 ณ รัฐ Philadelphia สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีหนวยงานท่ีเปนตัวแทนจากประเทศไทยมาจัดแสดงคือ 

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (Thailand Center of Excellence for Life Sciences – TCELS) 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดเขารวมพิธีเปดบูธจัดแสดงในงาน Bio International Convention 2019 และ

รวมหารือกับหนวยงานดานการแพทยและเทคโนโลยีชีวภาพรวมกับ TCELS เพ่ือเปนขอมูลในการประสาน

ดําเนินการตอไป 
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 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 TCELS และ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดรวมประชุมหารือกับบริษัท Medigen 

ซ่ึงเปนบริษัทวิจัยและพัฒนาวัคซีนสําหรับโรคติดเชื้อกําเนิดใหมและโรคมะเร็ง เพ่ือหารือเก่ียวกับโอกาสในการ

สรางความรวมมือในการวิจัยระหวางบริษัทและหนวยงานวิจัยของไทย 

    

จากนั้น คณะ TCELS และ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ เดินทางไปรวมประชุมและดูงานดานการจดทะเบียนยา 

ณ The U.S. Pharmacopeial Convention  
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2.5 การประชุม Space Enterprise Summit ณ กรุงวอชิงตัน  
 

กระทรวงการตางประเทศ (Department of State - DOS) และกระทรวงพาณิชย (Department of 

Commerce - DOC) สหรัฐฯ ไดรวมกันเปนเจาภาพจัดการประชุม Space Enterprise Summit ระหวางวันท่ี 26 

– 27 มิถุนายน 2562 ท่ีหองประชุมใหญ กระทรวงการตางประเทศ โดย The Bureau of Oceans and 

International Environmental and Scientific Affairs ไดเชิญ ผูแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ เขารวมการประชุมดังกลาว  

 

 

 

ประธานาธิบดีทรัมป ไดใหคําสั่งนโยบายดานอวกาศ (Space Policy Directive- SPD) รวม 4 ขอแกสภา

อวกาศแหงสหรัฐฯ คือ 1) ตอกย้ําและเสริมสรางความเขมแข็งโครงการการสํารวจอวกาศ (Reinvigorating 

America’s Human Space Exploration Program) (SPD-1)  2) การปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับการใชอวกาศเชิง

พาณิชยใหมีประสิทธิภาพและสะดวกมากข้ึน (Streamlining Regulations on Commercial Use of Space) 

(SPD-2)   3) นโยบายดานการบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศแหงชาติ  (National Space Traffic 

Management Policy) (SPD-3)   4) การจัดตั้งกองกําลังอวกาศแหงสหรัฐอเมริกา (Establishment of the 

United States Space Force) (SPD-4) ซ่ึงกระทรวงพาณิชยในฐานะหนึ่งในผูรับผิดชอบหลักในการดําเนิน
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นโยบายการปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับการใชอวกาศเชิงพาณิชยใหมีประสิทธิภาพและสะดวกมากข้ึน (SPD-2) และ 

นโยบายดานการบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศแหงชาติ (SPD-3) จึงรวมกับกระทรวงการตางประเทศจัดใหมี

การประชุมในครั้งนี้ข้ึนเพ่ือบูรณาการ วิสัยทัศนและกระบวนการพัฒนากิจการดานอวกาศของภาครัฐและเอกชน

ของสหรัฐท่ีกําลังขยายตัวอยางรวดเร็วใหไปในทิศทางเดียวกัน โดยเนนเปาประสงค 4 ประการ ไดแก 

1. บทบาทของรัฐบาลและเอกชนในการกระตุนการพัฒนาธุรกิจและการตลาดดานอวกาศ (Space 

Commerce)  

2. การมีสวนรวมในการสงเสริมความรวมมือและการทูตอวกาศ (Space Diplomacy) รวมท้ังนัยการถวงดุล

อํานาจและการแสวงหาพันธมิตร  

3. การหาแนวทางรับผิดชอบรวมกันในการใชอวกาศอยางยั่งยืน (Long-Term Sustainability) รวมท้ังการ

กําจัดเศษซากในอวกาศ  

4. สรางตระหนักในกติกาและบทบาทของสถาบันระหวางประเทศ โดยเฉพาะกลไกสหประชาชาติ สถาบัน

การคาและการเงินระหวางประเทศท่ีอาจสงผลกระทบตอมูลคาและการเขาถึงผลิตภัณฑและบริการ

อวกาศ 

ในการดําเนินการประชุม 2 วัน มีหัวขออภิปรายหลักท่ีสําคัญประกอบดวย 

- ความสัมพันธทางธุรกิจในยุคอวกาศโลกท่ีเปนเวทีท่ีเปดโอกาสใหภาคเอกชนไดแสดงวิสัยทัศนและความ

คิดเห็นในการรวมกับรัฐบาลในการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ และระหวางประเทศ 

- ความรวมมือในการพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะยาวในอวกาศท่ีเนนกติกาภายใตกรอบสหประชาชาติเพ่ือการ

ใชประโยชนอวกาศอยางยั่งยืน 

- การวางแนวทางพัฒนาความรวมมือดานการแบงปนขอมูลและความโปรงใส ซ่ึงนาย Kevin O’Connell 

ผอ. Office of Space Commerceท่ีจะเดินทางไปเปนประธานฝายสหรัฐฯในงาน Thai – US Space 

Dialogue ทําหนาท่ีผูดําเนินรายการ ซ่ึงเนนประเด็นการเชื่อมโยงเครือขายและการทํา platform ตางๆ 

ผาน Space Commerce and Space Diplomacy 

- การสงเสริมแรงบันดาลใจสูการพัฒนานวัตกรรมอวกาศท่ีมีการอภิปรายความสําคัญอุตสาหกรรมสรางสรรค

โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตรท่ีมีสัดสวนของการใชเทคนิคและจินตนาการในดานอวกาศ

จํานวนมากและเปนแรงบันดาลใจสําคัญใหกับคนรุนใหม 
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3. การดาํเนินกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศ 
   ในลาตินอเมริกา 

 

แมวาประชาชนในกลุมประเทศลาตินอเมริกาจะมีองคความรูเก่ียวกับประเทศไทยคอนขางจํากัดแตกลุม

คนสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกกับประเทศไทย โดยเฉพาะในดานการเปนราชอาณาจักรท่ีสวยงามนาทองเท่ียว 

อาหารอรอย (ไมคอยไดรับขาวสารดานลบในมิติการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ และสังคม) แตในขณะเดียวกัน ก็ไมมี

องคความรูเก่ียวกับพัฒนาดาน อววน. ของไทย ท่ีไดมีการพัฒนาในระดับท่ีสามารถทําความรวมมือระหวางกันและ

เปนปรากฏการณสําคัญท่ีคนของท้ังสองฝากไมคอยเห็นภาพของการพัฒนาของอีกฝงจากขาวสารของประเทศ

พัฒนาแลว 

 

 

 

 

 

 

3.1 สาธารณรัฐอาร์เจนตินา   
 

อารเจนตินา เปนประเทศขนาดใหญเชนเดียวกันท่ีเปนแหลงนักวิจัยและ

เทคโนโลยีช้ันนําท่ีเคยประสบความสําเร็จระดับสูงในอเมริกาใต อยางไรก็ตาม 

ปญหาเศรษฐกิจท่ีส่ังสมจากการเปนหนี้  และการถูก IMF ควบคุมการใช

งบประมาณ สงผลตอการถูกตัดงบประมาณดานการวิจัยและบุคลากร ซ่ึงโอกาส

ท่ีจะทําการแลกเปล่ียนและมีงบประมาณเกี่ยวของยังคงทําไดยาก อยางไรก็ตาม

อารเจนตินายังเปนแหลงนักวิจัยช้ันนําของอเมริกาใต โดยเฉพาะการมีชนช้ันนํา

มีการศึกษาสูงท่ีสืบเช้ือสายมาจากชาวเยอรมันและอิตาเลียนจํานวนมาก 
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ในอดีตสองทศวรรษ อารเจนตินาเคยไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศพัฒนาแลวแหงเดียวในอเมริกาใต

และเคยมีการพัฒนาท่ีสมบูรณในดานโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาและวิจัยโดยเปนประเทศผูนําเทคโนโลยี

หลายดาน อาทิ นิวเคลียร และการตัดตอยีน (GMO) แตดวยการบริหารประเทศท่ีลมเหลวของรัฐบาลในชวง 2 

ทศวรรษกอน ทําใหอารเจนตินายังมีหนี้สินกับ IMF ซ่ึงก็ไดมีมาตรการให อารเจนตินาควบคุมการใชงบประมาณ

หลายดาน อาทิ ยุบกระทรวงจาก 22 กระทรวงใหเหลือ 10 กระทรวง ทําใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ถูกยุบลง และโอน CONICET หนวยงานวิจัยหลักของชาติใหมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงตางจากกรณีของชิลี

ท่ีเพ่ิงตั้งกระทรวงวิทยาศาสตรข้ึนมาใหม และให CONICYT ชิลี ยายออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ใน

มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย จะยังคงมีปายโจมตีรัฐบาลท่ีตัดงบประมาณ ท้ังเงินเดือนบุคลากรและเงินสนับสนุน

การวิจัยในปจจุบัน และเปนปฏิปกษกับรัฐบาลในแนวคิด 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดเดินทางไปอารเจนตินา ระหวางวันท่ี 14 – 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีหนวยงาน

ท่ี สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดรวมประชุมหารือ ดังนี้ 

 

 

 สภาวิจัยวิทยาศาสตรและเทคนิคแหงชาติ อารเจนตินา 

(Consejo Nacional de Investigaciones, Ciencia e 

Technologia : CONICET)  

สภาวิ จั ย วิ ทย าศาสตร และ เทคนิ คแห งชาติ  

(CONICET) เปนหนวยงานของรัฐบาลอารเจนตินาซ่ึงเปนผู

กํ า กับและประสานงานส วน ใหญ ของการวิ จั ย ท า ง

วิทยาศาสตรและทางเทคนิคท่ีทําในมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ในป 2560 CONICET ไดรับการจัดอันดับให

เปนสถาบันวิจัยของรัฐบาลลาตินอเมริกาท่ีดีท่ีสุด โดยอันดับสถาบัน Scimago และอันดับ 2 ในบรรดาสถาบันการ

วิจัยท้ังหมดในภูมิภาคลาตินอเมริกา ตอจาก ม.เซาเปาลู และในระดับโลก CONICET ครองตําแหนงท่ี 40 ใน

บรรดาสถาบันวิจัยท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด 5,000 แหงท่ัวโลก (รวมถึงมหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยของรัฐและเอกชน, 

สภาวิจัย ฯลฯ ) ปจจุบันนักวิจัยมากกวา 11,000 คน ปริญญาเอกและปริญญาเอกหลังปริญญานักเทคนิคและ

ผูเชี่ยวชาญดานการสนับสนุนมากกวา 2,600 คน และพนักงานธุรการประมาณ 1,500 คนทํางานในองคกร พวก

เขาทํางานกระจายไปท่ัวประเทศ จากแอนตารกติกาไปจนถึง Puna และจากเทือกเขา Andes จนถึงทะเล

อารเจนตินา ในศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 15 แหง (CCT), ศูนยวิจัยและถายโอน 11 แหง (CIT), ศูนยวิจัย       

สหสาขาวิชาชีพและมากกวา 280 สถาบันและศูนยเฉพาะของ CONICET  
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นางสาว Agustina Salvati ผูประสานงานตางประเทศของ CONICET และนาย Rodolfo Delgadi ผูแทน

จากสํานักเลขาธิการแหงชาติ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Secretaria Nacional de Ciencia, 

Technologia y Innovaciones : SENACYT) ไดหารือและแสดงความสนใจท่ีจะพัฒนาความรวมมือกับไทย โดย

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  แจงวาจะสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนใหกับระดับศูนยเฉพาะดานฯ กอน โดยไทยมีความสนใจ

ศักยภาพในดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมุทรศาสตร และการศึกษาข้ัวโลกของอารเจนตินา 

 

 

ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรถิ่นใต (Centro Austral de Investigaciones Cientificas – CADIC)  

 ศูนย CADIC เปนศูนยวิจัย 1 ใน 15 ของ 

CONICET ท่ีมีลักษณะพิเศษ กลาวคือมีการวิจัยดาน

ข้ัวโลก และเปน 1 ศูนยท่ีมีการทําวิจัยในเชิงบูรณา

การ ท้ังในดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ

มนุษยศาสตร ในมณฑล Tierra de Fuego ท่ีเปน

เกาะดานใตสุดของอารเจนตินา CADIC ได พัฒนา

งานวิจัยทางวิทยาศาสตรในดานตางๆ : อาทิ ข้ัวโลก

ศึกษา สมุทรศาสตร วนศาสตร บรรพชีวนิ โบราณคดี 

มานุษยวิทยา (เก่ียวกับชนพ้ืนเมืองท่ีสาบสูญ) หรือ 

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร  ( ม ณ ฑ ล นี้ เ ค ย เ ป น ท่ี 

                                                                         กักขังนักโทษ) 

ในการเยือน ดร. Daniel Roberto Martinioni รัฐมนตรีประจํามณฑล Terra del Fuego ใหการตอนรับ 

พรอมดวย ดร. Gustavo A.Ferreyra ผูอํานวยการ CADIC และคณาจารยและนักวิจัย จํานวนประมาณ 15 คน 

โดยไดมีการแลกเปลี่ยนบรรยายสรุปงานวิจัยตางๆ อาทิ ดานข้ัวโลก กีฏวิทยา พลังงาน และมานุษยวิทยา 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  ไดเชิญ ดร. Gustavo Adolfo Ferreyra ผูอํานวยการศูนยฯ สงผูแทนเขารวม

โครงการแลกเปลี่ยนท่ี สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  เสนอรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย          

ดร. Ferreyra ไดตอบตกลงท่ีจะเดินทางไปเองระหวางวันท่ี 17 – 28 สิงหาคม 2562 โดยมีกําหนดบรรยายท่ี

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ จํานวน 2 ครั้ง และเขาพบหารือกับผูบริหารและหนวยงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสมุทรศาสตร 

และเนื่องจาก สทอภ. มีกําหนดการจัดการประชุม Thai - US Dialogue on Space Cooperation ในชวงเวลา

ดังกลาว สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  จึงสามารถจัดกําหนดการและรวมนําไปพบหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของได 
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มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส (Universidad de Buenos Aires – UBA)  

 คณะวิ ทย าศาสตร  (Facultad de 

Ciencia Exactas Y Naturales : CEyN) เ ป น

คณะสําคัญของมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรสซ่ึง

เปนมหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในลาตินอเมริกา 

ความโดดเดนของคณะนี้  คือการมีศูนยวิจัย

เฉพาะดาน 7 ศูนย ท่ีทําผลงานดานการวิจัย

จํานวนมาก ออกสูตลาด ดร. Juan Carlos Reboreda คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรสแจง

ความสนใจท่ีจะพัฒนาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาของไทยอยางยิ่ง ปจจุบัน มีความรวมมือกับหลายประเทศ

ใน ทวีปอเมริกาและยุโรป รวมท้ังจีน แตยังไมมีกับประเทศอาเซียน คณะวิทยาศาสตร UBA มีกิจกรรมเดน

ประกอบดวย The Week of Science (แบบสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สําหรับการนําเสนอผลงานของนักเรียน

มัธยมปลาย) Exactas con las Sociedad (การใหทุนการศึกษาสําหรับโครงการของนักวิจัยและนักเรียนยากไร

เพ่ือแกไขปญหาสังคม) และ วารสาร Exactas คัดสรรผลงานวิจัยท่ีนาสนใจลงตีพิมพ 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  ไดเสนอใหทุนแลกเปลี่ยนแก UBA 1 ทุน ไปรวมทําวิจัยดานภูมิสารสนเทศท่ี ม.

บูรพา โดย UBA ไดเปดรับสมัครคณาจารยท่ีสนใจและคัดเลือกให Dr. Romina Carla Ruscica เดินทางไปเขารวม 

รวมท้ังขอให สํานักงานท่ีปรึกษาฯ หาท่ีทําวิจัยรวมใหกับอาจารย José Héctor Hodak อาจารยประจําคณะซ่ึงมีคู

สมรสชาวไทยโดยไมตองรับผิดชอบคาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

 

ศูนยวิจัยมหาสมุทรและบรรยากาศ (Centro de Investigaciones del 

Mar y la Atmosfra – CIMA)  

 CIMA เปนหนึ่งใน 7 สถาบันเฉพาะดานท่ีมีชื่อเสียงท่ีเกิดจาก

ขอตกลงความรวมมือระหวางระหวาง CONICET (สภาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการวิจัยแหงชาติอารเจนตินา) และ UBA (มหาวิทยาลัย

บัวโนสไอเรส) โดยจุดเดนของ CIMA มุงเนนไปท่ีการศึกษาความแปรปรวน

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพยากรณอากาศและสภาพอากาศ

การศึกษากระบวนการทางกายภาพในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต และ

บรรยากาศโลกโดยเปนแหลงผลิตผลงานสําคัญไมเพียงกับทีมวิจัยระดับโลก 

แตยังรวมท้ังทีมเจรจาในเวทีโลกดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี

อารเจนตินาเปนตัวแสดงสําคัญในกลุม 77 และจีน 
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3.2 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

 

บราซิล เปนประเทศขนาดใหญท่ีมีความพรอมท้ังในดานบุคลากรและ

ทรัพยากรการวิจัยและมีองคความรูเก่ียวกับประเทศในเอเชียไมนอย โดยเฉพาะ

การมีกรอบความรวมมือกับจีน อินเดีย รัสเซีย ในกลุม BRIC ทําใหหนวยงานวิจัย 

และมหาวิทยาลัย มีองคความรูเก่ียวกับไทยและอาเซียนในระดับดีและมีความ

สนใจไทยเปนพิเศษ โดยเฉพาะจากการเปนแหลงรองรับการทองเท่ียวระยะไกล

และการยกเวนวีซาระหวางกันสําหรับประชาชนท่ัวไปท่ีมีมายาวนานทําใหมี

จํานวนประชาชนบราซิลเดินทางไปประเทศไทยมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 

 

การหารือกับหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง 

บราซิลเปนประเทศท่ีมีระบบอุดมศึกษาท่ีเขมแข็ง (ไมเก็บคาเลาเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา) มีการพัฒนา

งานวิจัย อววน. มากท่ีสุด ในลาตินอเมริกา โดยเฉพาะในดานเกษตรและพลังงานทางเลือก การพัฒนาในทุกดาน

กาวหนากวาประเทศอ่ืนๆ ในลาตินอเมริกา สํานักงานท่ีปรึกษาฯ มีโอกาสเขารวมจัดงานเทศกาลไทย ณ นครเซา

เปาลู และไดพบหารือกับหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ดังนี้ 
 

 

 

มูลนิธิการวิจัยแหงเซาเปาลู (Sao Paulo Research Foundation : FAPESP) 

FAPESP เปนองคกรสนับสนุนดานการวิจัยระดับรัฐท่ีใหญท่ีสุดของบราซิล ดร. Luiz Oliveira ผอ. 

FAPESP แสดงความสนใจท่ีจะรวมลงนามกับหนวยงานของไทยท่ีเปนหนวยงานสนับสนุนดานการวิจัย เนื่องจากยัง

ไมมีความรวมมือกับประเทศในอาเซียน ซ่ึงเปนภูมิภาคท่ีมีศักยภาพดานงานวิจัยโดยไดมอบรางเอกสารลงนาม

ความรวมมือ (MOU) ท่ีไดใชลงนามรวมกับประเทศจีนไวเปนตัวอยางประกอบในการพิจารณาของฝายไทย และ

โครงการ São Paulo Researchers in International Collaboration (SPRINT) 

หนวยงานของ อว. ท่ีเหมาะแกการทําความรวมมือกับ FAPESP คือ วช. ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดูแลสนับสนุน

งานวิจัยเชนเดียวกัน โดย FAPESP ไดเสนอรางความตกลงให วช. พิจารณาแลว 



 

 

 

51
 

    

 

 

 

มหาวิทยาลัยเซาเปาลู (Universidade de São Paulo : USP)  

รศ.ดร. Marcio Lobo Netto รอง ผอ.ดานการแลกเปลี่ยน (Deputy Director of Mobility) และ ดร. 

Valmor A.A.Tricoli รอง ผอ. ดานความรวมมือระหวางประเทศ ม.เซาเปาลูเปนมหาวิทยาลัยท่ีอยูในอันดับ 1 ของ

ลาตินอเมริกาในการจัดลําดับของทุกสถาบันจัดอันดับโดยขอเดนของมหาวิทยาลัย คือมีนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย 

จํานวนมากขอเดนของมหาวิทยาลัย คือมีนักวิจัยท่ีมี

ผลงานวิจัยจํานวนมาก และระบบการศึกษาบราซิล

ยกเวนคาเลาเรียนใหแกนักศึกษาปริญญาตรี ปจจุบัน    

ม.เซาเปาลูมีความรวมมือกับหลายประเทศในทวีป

อเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีน (กรอบ 

BRIC) และญ่ีปุน (เซาเปาลู เปนนครท่ีมีคนเชื้อชาติญ่ีปุน

โพนทะเลอาศัยมากท่ีสุดในโลก) ผูแทน ม.เซาเปาลูได

แสดงความสนใจท่ีจะทําความรวมมือแลกเปลี่ยนกับ

มหาวิทยาลัยของไทยและยินดีตอนรับหากมีมหาวิทยาลัย

ไทยไปเยือน หรือหารือความรวมมือเฉพาะในสาขาใด

สาขาหนึ่ง โดย ม.เซาเปาลู ไดสง Dr. Arthur Gruber อาจารยดาน Bioinformatics เดินทางไปรวมงานวิจัยกับ ม.

ธรรมศาสตร 
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3.3 สาธารณรัฐเปรู 
 

เปรูมีคุณลักษณะพิเศษ เนื่องจากเปนประเทศท่ีมีการกระจุกตัวของ อววน. ท่ี

เปนภูมิปญหาทองถ่ิน มีความโดดเดนของอารยธรรมด้ังเดิมและรัฐบาลให

ความสนใจท่ีจะพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการประชุมระหวางประเทศ 

และเวทีพัฒนาความรวมมือตางๆ รวมท้ังดาน อววน. ซ่ึงเปรูเปนฐานวิจัย      

อววน. ท่ีเหมาะสมอยางดีในการศึกษาปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดกับโลก อาทิ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแปรสภาพเปนทะเลทราย ตลอดจน

ความหลากหลายทางชีวภาพจากความหลากหลายในระบบนิเวศของเปรูจึงเปนท่ีตั้งของสถาบันวิจัยท่ีประเทศ

ตะวันตกและประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีศักยภาพ เชน จีนใหความสนใจในการพัฒนาความรวมมือในกรอบ อววน. เปรู

สถาบัน CONCYTEC ท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและบรรทัดฐานดาน อววน. ของประเทศไดมีการติดตอ

แลกเปลี่ยนกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาระดับหนึ่ง จนถึงมีการเตรียมการลงนามกับกระทรวง        

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมซ่ึงเปนกระทรวงใหมของไทยท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสรางหากมี

การลงนามความตกลงแลว การแลกเปลี่ยนเปนรูปธรรมจะเกิดมากข้ึน  

 

การรวมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตรแหงชาติ (Peru con Ciencia) คร้ังที่ 6  

ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ระหวางวันท่ี 8 - 11 พฤศจิกายน 2561  

ในปนี้ CONCYTEC กอตั้งครบรอบ 50 ป โดยมีมหาวิทยาลัยชั้น

นําท่ีไดรับการสนับสนุนทุนโดยภาครัฐผาน CONCYTEC จัดแสดงกวา 13 

โครงการ ซ่ึงลวนแตเปนการวิจัยท่ีมีผลตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เชน เทคโนโลยีการตรวจจับเชื้อปอดบวมและมาลาเรีย การใชเทคโนโลยี 

3 มิติทางการแพทย และเทคโนโลยีการตรวจจับสิ่งปนเปอนในอากาศและ

ใตดิน การพัฒนาพันธุกรรมพืชผลทางการเกษตร  

งานมหกรรมวิทยาศาสตรฯ ในปนี้ ไดมีการเพ่ิมนิทรรศการใน

สวนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนานาชาติ ซ่ึงเปดโอกาสใหหนวยงาน

จาก 5 ประเทศเขารวม ไดแก แคนาดา สหรัฐอเมริกา โปแลนด 

โคลอมเบียและไทยเขารวมจัดแสดง ซ่ึงไทยเปนเพียงประเทศเดียวใน

เอเชียท่ีไดรับเชิญเขารวมงานในครั้งนี ้
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ภายในนิทรรศการ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  ไดจัดใหมีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับ EECi ขอมูลเก่ียวกับการ

พัฒนาทางการเกษตร ความกาวหนาและกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิและขาวไรซเบอรรี ผลิตภัณฑท่ีไดมาจากการ

พัฒนาโดยหนวยงานภายใต อว. บทบาทและหนาท่ีของ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  รวมถึงขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยมีประชาชนท่ัวไป นักเรียนนักศึกษา ผูแทนจากภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

ตางๆ ใหความสนใจสอบถามขอมูลเปนจํานวนมาก  

นอกจากนี้ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  มีเกมสตอบคําถาม Increible Tailandia (Amazing Thailand) ซ่ึงเปน

คําถามเก่ียวกับประเทศไทยจํานวน 5 ขอ โดยมีของรางวัลหลากหลายประเภทสําหรับผูเลนเกมส อาทิ Trackable 

Tag สําหรับกระเปาเดินทาง กระเปาผา ชาใบหมอน ฯลฯ  ซ่ึงเกมสทดสอบความรูเก่ียวกับประเทศไทยนี้ไดรับความ

สนใจเปนอยางดี มีผูรวมเลนบันทึกไดจํานวน 611 คน โดยสวนใหญเปนเยาวชนอายุระหวาง 10 - 20 ป แมวาจะมี

เยาวชนใหความสนใจเขารวมเกมสจํานวนมาก แตคาเฉลี่ยของคําตอบท่ีถูกตองมีเพียงรอยละ 39 (คําถามขอมูล

ท่ัวไป) ซ่ึงต่ํากวาผลการจัดงานท่ี สอท. ณ กรุงวอชิงตัน และ งานเทศกาลไทย ของ สอท. ณ กรุงออตตาวา จึงเห็นวา 

เยาวชนเปรูยังมีความรูเก่ียวกับประเทศไทยคอนขางนอย ดังนั้นการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ ท่ีมีการแจกของท่ีระลึก

จากประเทศไทย และมีการใหองคความรูเก่ียวกับประเทศไทย จึงมีผลลัพธท่ีคุมคามากกับการสงเสริมภาพลักษณ 

หรือ presence ของประเทศไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะในมิติดาน วทน. และประเทศไทย 4.0 

  

    
 

การหารือรวมกับผูแทน CONCYTEC  
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ณ สํานักงานใหญ CONCYTEC   

ทีมงาน สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  ไดหารือรวมกับนาย Fernando Ortega ผูอํานวยการสํานักวิจัยและ

การศึกษา นาง Rocio Casildo ผูอํานวยการสวนความรวมมือระหวางประเทศ รวมดวยผูแทนจาก CONCYTEC 

ณ สํานักงานใหญ CONCYTEC โดยมีสาระสําคัญการหารือดังนี้ 
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(1)   สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  ไดแจงถึงการปรับโครงสรางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) เปน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมีการรวม สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เขากับ วท. ซ่ึงการ

ปรับโครงสรางดังกลาว ฝายเปรูเห็นวาเปนผลดีตอการขยายการทํางานของ วท. และครอบคลุมถึงภาคการศึกษา  

การลงนามความรวมมือระหวางเปรูและไทย ท่ีคงจะมีหลังจากการปรับโครงสรางของ วท. นาจะเปนโอกาสอันดีให

เปรูสามารถขยายกรอบความรวมมือใหครอบคลุมการแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาของไทย ท้ังนี้ CONCYTEC 

รับทราบและเห็นชอบตามท่ีแจง ซ่ึงระหวางรอลงนาม CONCYTEC เสนอใหมีการหารือเก่ียวแผนงานโครงการท่ี

เปนรูปธรรม และ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  ไดชี้ใหเห็นมิติของความรวมมือท่ีแบงได 3 สวน คือ ดานนโยบาย (policy) 

ดานการศึกษา (academics) และดานนักวิชาชีพ (Professionals)  

(2) CONCYTEC แจงวา ในตอนนี้ คาดวาจะมีเครือขายมหาวิทยาลัย 6 - 8 แหง ท่ีสนใจสรางความรวมมือ

รวมกับสถาบันการศึกษาของไทย โดยทาง CONCYTEC จะหารือรวมกับมหาวิทยาลัยเก่ียวกับโครงการท่ีสามารถ

ดําเนินการรวมกันได นอกจากนี้ CONCYTEC แสดงความสนใจท่ีจะเรียนรูนโยบายดาน อววน. ของไทย ซ่ึง 

CONCYTEC เห็นวาไทยประสบความสําเร็จอยางมากในเรื่องนี้ โดยเห็นไดจากการท่ีไทยไดเปลี่ยนแปลงสัดสวน

ฐานเศรษฐกิจของประเทศจากการเกษตรมาเปนภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ อีกท้ังการกอตั้งอุทยาน

วิทยาศาสตร โดยเปรูอยากจะใหไทยชวยแนะนําแนวทางการกอตั้งอุทยานวิทยาศาสตร 

ท้ังนี้ กระทรวง อว. กําลังพิจารณารางความตกลงท่ีจะลงนามกับ CONCYTEC  
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3.4 รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย 
 

 

 

สอท. โบลิเวีย ณ กรุงวอชิงตัน ไดเปนผูประสานการเขา

พบกับหนวยงานสําคัญท่ีเก่ียวของกับ วทน. ของ โบลิเวีย ในวันท่ี 

12 พฤศจกิายน 2561 สรุปไดดังนี้  

 

 กระทรวงศึกษาธิการ  

โบลิเวียไมมีกระทรวงหรือหนวยงานระดับกระทรวงท่ีรับผิดชอบงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โดยตรง โดยใหงานดาน อววน. อยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศโบลิเวีย โดยมหาวิทยาลัย

ของโบลิเวียคอนขางมีอิสระในการดําเนินงาน ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม คือกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึง

เปนมหาวิทยาลัยขนาดใหญท่ีเปนหลักในทุกเขตการปกครองท้ัง 9 เขต โดยมีมหาวิทยาลัยซานอันเดรส กรุงลาปาซ 

เปนมหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุด มีนักศึกษาราว 80,000 คน กลุมมหาวิทยาลัยก่ึงรัฐก่ึงเอกชน เปนกลุมมหาวิทยาลัยท่ี

บริหารโดยองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร เชนเครือศาสนจักรท่ีบริหารมหาวิทยาลัยคาทอลิก และกลุมมหาวิทยาลัย

เอกชน ซ่ึงเอกชน หรือสถาบันของเอกชนเชนหอการคาเปนผูลงทุนและบริหารจัดการ โดยมหาวิทยาลัยกลุม 3 ไม

มีอํานาจในการออกปริญญาบัตรใหกับนักศึกษาเองตองอาศัยอํานาจของกระทรวงศึกษา ดังนั้น การบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาของโบลิเวีย มหาวิทยาลัยของรัฐจะมีอิสระจาก ศธ.และมีโครงสรางท่ีใหญกวามาก 

ในการเขาพบและเขาเยี่ยมคารวะ นาง Jenny Carrasco Arredondo รมช.ศธ. ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบงาน

ดาน อววน. ไดแจงวาโบลิเวียมีความสนใจท่ีพัฒนาความรวมมือกับประเทศไทย อยางไรก็ตาม เนื่องจาก วท. กําลัง

จะมีการปรับโครงสราง และประเทศไทยก็มี ศธ. จึงไดมีการเสนอแนวทางพัฒนาความรวมมือดาน วทน. กับ

โบลิเวีย ในลักษณะของ bottom up ไปพลางกอน คือจะใชแนวทางเชื่อมโยงจับคูเครือขายมหาวิทยาลัยท่ีมีความ

สนใจ ซ่ึงจะมาสังกัด ก. อว. หลังการปรับโครงสราง วท. ในการเชื่อมโยงกับโบลิเวีย แทนการเริ่มจากการทํากรอบ

ความตกลงเพ่ือลงนามระดับกระทรวงแบบ CONCYTEC โดยการเยือนครั้งนี้ มีการเขาพบผูแทนมหาวิทยาลัยชั้น

นําของโบลิเวีย และตั้งตนโครงการความรวมมือไวในลักษณะโครงการนํารอง 
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มหาวิทยาลัยแหงชาติซานอันเดรส (Universidad Mayor de San Andrés - UMSA) 

มหาวิทยาลัย San Andres เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด ใหญท่ีสุด และเกาแกเปนลําดับสอง 

(พ.ศ.2373) ของโบลิเวียมหาวิทยาลัย ตั้งอยูกลางกรุงลาปาซ UMSA เปนหนึ่งในศูนยการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงมาก

ท่ีสุดในประเทศ ในป 2560 QS ลาตินอเมริกาจัดอันดับมหาวิทยาลัย UMSA เปนมหาวิทยาลัยโบลิเวียท่ีดีท่ีสุดและ

อยูในตําแหนง 91 ของลาตินอเมริกาท้ังหมด 

อาคารท่ีเปนท่ีตั้งของสํานักงานใหญของมหาวิทยาลัยท่ีเรียกวา Monoblock ตั้งอยูท่ีถนน Villazón กลาง

กรุงลาปาซ ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิก Emilio Villanueva ในป 2485 และถือเปนตัวอยางท่ีโดดเดนของ

สถาปตยกรรมโบลิเวีย ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากสถาปตยกรรมแบบ Pre-Columbian และถือเปนตึกระฟาแหง

แรกในเมือง และเปนศูนยกลางของการเคลื่อนไหวทางสังคม และการเดินขบวนกลางเมือง 

ในการประชุมกับ ศ.ดร. Waldo Albarachin อธิการบดี และผูบริหารของมหาวิทยาลัยซานอันเดรส 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยซานอันเดรสไดแสดงความสนใจอยางมากท่ีจะพัฒนาความรวมมือกับประเทศไทย โดยท้ังนี้ 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดแจงเสนอท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาจับคูความรวมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยท่ีมีความ

เหมาะสม โดยในเดือนเมษายน สํานักงานท่ีปรึกษาฯ มีกําหนดจัดโครงการเยือนไทยเพ่ือการแลกเปลี่ยนความ

รวมมือใหกับมหาวิทยาลัยจากลาตินอเมริกา จึงขอสนับสนุนการเดินทางของผูแทนคณาจารยจํานวน 1 ทาน  โดย

ทางอธิการบดี ไดมอบหมาย Professor Waldo Vargas Ballester, M.I.A., Head of Department of Research, 

Postgraduate and Social Interaction และคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูแทนเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้  

 

มหาวิทยาลัยซานตาครูส (Universidad Privada de Santa Cruz -UPSA)  

มหาวิทยาลัยซานตาครูส เปนมหาวิทยาลัยเอกชนของเมือง Santa Cruz de la Sierra ซ่ึงกอตั้งเม่ือวันท่ี 

12 มีนาคม 2527 บริหารโดยหอการคาอุตสาหกรรมการบริการและการทองเท่ียวของซานตาครูซ (CAINCO) ในป 

2560 ตามการจัดอันดับ webometrics มหาวิทยาลัยนี้ ถือเปนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด และอยูใน

ลําดับ 6 ของโบลิเวีย มีคณะท่ีเปดรับนักศึกษาท่ีสอดคลองตามความตองการของตลาด 5 คณะ ไดแก 

สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ นิติศาสตร และมนุษยศาสตรและการสื่อสาร  

ในการประชุมกับ ดร. Sergio Daga Merida รองอธิการบดี พรอมดวยคณบดี 4 คณะหลักของ

มหาวิทยาลัยซานตาครูซ เพ่ือหารือลูทางความรวมมือ ซ่ึงใหการสนับสนุนให Prof. Gustavo Quinteros Chavez 

เดินทางไปรวมทํางานวิจัยท่ีประเทศไทย รวมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหาร (KMITL) 

เปนระยะเวลา 2 เดือน โดย KMITL ใหการสนับสนุนคาใชจาย 

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยซานตาครูส ยังเปนท่ีตั้ง Club de Ciencia (Science Club International – 

SCI) ของโบลิเวียท่ีเปนท่ีชุมนุมของนักวิทยาศาสตรรุนเยาวท่ีกลุมประเทศท่ีใชภาษาสเปน  SCI เปนองคกรท่ีไมหวัง

ผลกําไรท่ีกอตั้งข้ึนในป 2562 มีภารกิจท่ีเนนไปยังการกระตุนกิจกรรมท่ีใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือให
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เขาถึงการศึกษา STEM โดยอาศัยเครือขายความรวมมือท่ีมีคุณภาพสูง และชุดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ

เขมขนท่ีออกแบบและใชโดยนักวิทยาศาสตรรุนใหมท่ีอาศัยอยูในประเทศสมาชิก ซ่ึงปจจุบัน ประกอบดวย เม็กซิโก 

บราซิล โคลอมเบีย ปารากวัย เปรู และโบลิเวีย โดยมีสเปน เปนผูใหการสนับสนุน 

 

 มหาวิทยาลัยคาทอลิก วิทยาเขตซานปาโบล (Catholic University- San Pablo)  

มหาวิทยาลัยคาทอลิก เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ท่ีสนับสนุนงบประมาณดวยเครือศาสนจักรคาทอลิก ซ่ึง

เปนเอกชน แตมีสถานะเทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยมีวิทยาเขตท่ีมีชื่อเสียงมากในดานวิชาการในหลาย

ประเทศ อาทิ ชิลี เปรู โคลอมเบีย โดยในโบลิเวีย มี 4 วิทยาเขตประกอบดวย ซานปาโบล (ลาปาซ) ซานตาครูส โก

ชาบัมบา (Cochabamba)  และตารีฆา (Tarija) ในการหารือท่ีวิทยาเขต San Pablo กรุงลาปาซ ดร. Omar 

Roberto Salinas คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร แจงวามหาวิทยาลัยแคทอลิก มีความพรอมท่ีจะจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของไทย ไมวาภาครัฐหรือเอกชน สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  จะชวยประสานในการ

ดําเนินการหามหาวิทยาลัยของไทยท่ีมีความเหมาะสมมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย Catholic มี

ความพรอมท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความทันสมัย และคณาจารยมีความรูภาษาอังกฤษในระดับดีมากหลายคน  

 

 

 

3.5 สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย  
 

อุรุกวัยเปนประเทศขนาดเล็กท่ีมีประชากรเพียง 3 ลานคน 

แตเปนประเทศท่ีมีอัตราสวนของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร/หัว

ประชากรสูงท่ีสุดและเปนประเทศตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จจาก

เสถียรภาพทางการเมือง อาทิ ในยุคการบริหารงานของประธานาธิบดี 

Jose Mujica ท่ีไดชื่อวาเปนผูนําท่ีจนท่ีสุดในโลก (2010 – 2015) ท่ี

เปนตัวอยางบริจาคเงินเดือนใหมูลนิธิ/คนยากจน รอยละ 90 จาก

เงินเดือนขณะดํารงตําแหนง (12,000 USD/เดือน) ใหกับมูลนิธิ/คนยากจน จนมีชื่อวา The humblest world 

leader ไดวางรากฐานการศึกษา วิจัยไวเปนอยางดีการเมืองท่ีม่ันคงและการปนสวนงบประมาณไปยังการพัฒนา 

วทน. จึงทําใหประเทศเล็กๆ อยางอุรุกวัยมีศักยภาพในหลายดาน รวมท้ังในวิทยาศาสตรการกีฬา ซ่ึงก็เคยควา

แชมปฟุตบอลโลกถึง 2 สมัย 
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องคการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ อุรุกวัย (Agencia 

Nacional de Investigation e Innovation : ANII) 

 นาง Laura Di Giovanni ผูอํานวยการสํานักความรวมมือ 

แจงใหทราบวา ANII ทําหนาท่ีใหทุนสนับสนุนการวิจัยระดับ

ปริญญาโทข้ึนไปสําหรับผูท่ีมีสัญชาติอุรุกวัย และคนท่ีไดถ่ินพํานัก

อยางนอย 3 ป เพ่ือไปศึกษาตอตางประเทศ โดยมีการใหทุนเฉลี่ยป

ละ 1,200 ทุน นักเรียนสวนใหญสนใจศึกษาตอในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศเพ่ือนบานในอเมริกาโดยเฉพาะ

หลักสูตรท่ีใชภาษาสเปน เชน สเปน โคลอมเบีย อารเจนตินา และ ชิลี ตามขอมูลยังไมเคยมีนักศึกษาหรือ

นักวิชาการสมัครไปศึกษาตอท่ีประเทศไทย โดยมีการรวบรวมรายงานโครงการความรวมมือระหวางประเทศไวท่ี

เว็บไซต http://www.anii.org.uy/institucional/cooperacion-internacional 

 

 

สถาบันความรวมมือระหวางประเทศแหงอุรุกวัย  

(Agecia Uruguaya de Cooperacion International : AUCI) 

 นาง Gabriela Fernandez ผูประสานงานดาน

ทุนการศึกษาตางประเทศ ไดแจงวาอุรุกวัยเปนประเทศเล็กๆ 

ในอเมริกาใตท่ีมีศักยภาพดานการวิจัยในหลายดาน โดย

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท่ี มี ชื่ อ เ สี ย ง  อ า ทิ  University of the 

Republica มีความโดดเดนในงานวิจัยหลายดาน AUCI เปน

หนวยงานจัดสรรทุนการศึกษาในตางประเทศในระดับตาง ๆ 

โดยไดแสดงระบบฐานขอมูลทุน โดยพบวาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีการใหทุนทําวิจัยรวมท่ีสิงคโปร กับ

มาเลเซียโดยมีการรวบรวมแหลงทุนจากตางประเทศประกาศไวท่ีเว็บไซต  https://portaldebecas.auci.gub.uy/ 

auci_prod/servlet/com.portal.wwbecasportal 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  ไดเสนอใหทุนแก AUCI สําหรับประกาศจํานวน 1 ทุน ซ่ึงไดทําการประกาศแลวเม่ือ

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 ปจจุบัน และไดผูแทนเขารวมในดานชีวเคมี ไดแกนาย Daniel Lassevich นักศึกษา

ระดับมหาบัณฑิต สถาบันวิจัยชีววิทยา Clemente Estable   โดยไปรวมศึกษาวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร              

ม.ธรรมศาสตร  

  

http://www.anii.org.uy/institucional/cooperacion-internacional
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3.6 กิจกรรมการนําคณะผู้บริหารด้าน อววน. จากลาตินอเมริกาไปเยือนไทยและ   
    การจัดสัมมนาร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  นําผูบริหารดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภาคการศึกษาจากประเทศกลุม

พันธมิตรแปซิฟก (Pacific Alliance) ไปเยือนไทยเพ่ือสรางเครือขายดาน อววน. และสนับสนุนการแลกเปลี่ยน 

การพัฒนาองคความรู ความเขาใจดาน อววน. รวมถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนาและบริหาร

อุทยานวิทยาศาสตรระหวางหนวยงานของไทยกับประเทศลาตินอเมริกา ระหวางวันท่ี 9 - 21 มีนาคม 2562 

สรุปผลจัดกิจกรรมดังมีตอไปนี้  

 

ภาพรวมผลของการเยือนและการดําเนินกิจกรรม 

1. คณะผูบริหารฯ ของประเทศกลุม Pacific Alliance 4 ประเทศ และโบลิเวีย ไดบรรยายในงานสัมมนา 

“Thailand Regional Science Parks and Latin America Connect” เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ณ The 

Brick X @NSP อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีกลุมผูฟงคือ 

ผูบริหารอุทยานวิทยาศาสตรของไทย ผูบริหารของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผูท่ีสนใจ รวม 120 คน  

 

   
ภาพจากกิจกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

2. คณะผูบริหารฯ ไดพบปะกับผูบริหารของ อุทยานวิทยาศาสตรในภาคตางๆ ของไทยท้ัง 13 แหงในขวง

การประชุมสัมมนา รวมท้ัง ไดมีโอกาสพบหารือกับ ดร. ศรัณย โปษยานนท ผูอํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร

แหงชาติ (สดร.) และศึกษาดูงานท่ี สดร.   ดร.อาภารัตน มหาขันธ รองผูวาการวิจัยและพัฒนาดานพัฒนาอยาง

ยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)   ทีมงานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  ผูอํานวยการสํานักการเกษตรตางประเทศ (กษ.) และศูนยศึกษาการพัฒนา-       
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หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงจากการหารือพบวา ไทยเปนประเทศท่ีประเทศในลาตินอเมริกาให

ความสนใจท่ีจะสรางความรวมมือดาน อววน. แตเนื่องจากความหางไกลทําใหประเทศในลาตินอเมริกาไมมีโอกาส

ไดรูจักกับประเทศไทยมากนัก จากการเยือนไทยครั้งนี้ ทําใหคณะผูบริหารฯ พบวาไทยกับประเทศลาตินอเมริกามี

ความสนใจหลายอยางท่ีตรงกัน มีศักยภาพดาน อววน. หลายอยางท่ีคลายคลึงกันและสามารถสงเสริมซ่ึงกันและ

กันได และมีชองทางในการสรางและพัฒนาความรวมมือดาน อววน. ระหวางประเทศ 

 

     

 

3. ผูเขารวมกิจกรรมจาก 5 ประเทศ ประกอบดวย Dr. Jaime Parada เม็กซิโก (ผูอํานวยการอุทยาน

วิทยาศาสตรท่ีใหญท่ีสุดของเม็กซิโก) Dr. Sharapiya Kakimova ชิลี (ผูอํานวยการ สํานักงานตางประเทศ 

กระทรวงวิทยาศาสตร)  Dr. Victor Huanambal Tiravanti เปรู (ผูบริหารสถาบันการศึกษาท่ีไดรับมอบหมายให

ศึกษาการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร)  Dr. Juan Sebastian Osorio โคลอมเบีย (ผูบริหารนวัตกรรมของบริษัท

การแพทย) และ Prof. Waldo Vargas-Ballester โบลิเวีย (ผูบริหารบัณฑิตวิทยา Universidad Mayor de San 

Andres) มาจากหนวยงานองคกรท่ีมีลักษณะแตกตางกัน ดังนั้น แนวทางการดําเนินความสัมพันธกับประเทศใน

กลุม Pacific Alliance 4 ประเทศ และ โบลิเวีย จึงมีแนวทางพัฒนารูปแบบท่ีตอยอดแตกตางกันตามความสนใจ

ของผูแทน  
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3.7 กิจกรรมการส่งคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์จากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา 

    มาร่วม โครงการแลกเปลี่ยนทําวิจัยในประเทศไทย 
 

 สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดจัดการกิจกรรมการสงคณาจารยดานวิทยาศาสตรจากกลุมประเทศลาตินอเมริกา

มารวม โครงการแลกเปลี่ยนทําวิจยัในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคคือ 

1. เพ่ือสรางเครือขายกับกลุมนักวิชาการ/นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรของกลุมประเทศลาตินอเมริกาท่ีมี

ความสนใจในการพัฒนาความรวมมือรวมกับประเทศไทย ซ่ึงจะเปนกลไกสําคัญในการสรางความรวมมือ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางเลือกใหมใหกับประเทศไทยในระยะยาว  

2. เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยน การพัฒนาองคความรู ความเขาใจในมิติ ดาน วทน. ระหวางสถาบัน 

อุดมศึกษาของไทยในดาน วทน. กับ สถาบันจากประเทศลาตินอเมริกา  

3. เพ่ือสงเสริมโอกาสพัฒนาความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมในดาน วทน. ระหวางประเทศไทย กับประเทศใน

กลุมลาตินอเมริกา โดยการประชุมหารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โดยในป 2562 สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ประสบความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางประเทศใน

กลุม Mercosur (บราซิล อารเจนตินา ปารากวัย อุรุกวัย) และประเทศกําลังพัฒนานอกกลุม คือโบลิเวีย รวม

จํานวน 8 คน กับสถาบันอุดมศึกษาของไทยจํานวน 6 แหง ไดแก ม.มหิดล ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขต

เจาคุณทหาร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังรายละเอียดสรุปผลตามตาราง  
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การกิจกรรมการสงคณาจารยดานวิทยาศาสตรจากกลุมประเทศลาตินอเมริกามารวม  

โครงการแลกเปลีย่นทําวจิยัในประเทศไทย  

ระหวางวันที่ 18 เมษายน – 15 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

สถาบันของไทย ช่ือนักวิจัย สถาบันตนสังกัด สาขาวิจยั ระยะเวลา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง  
 
ผูรับผิดชอบฝายไทย:  
ผศ.ดร.สรอยสุดา พรภักดวีัฒนา 

Prof. Gustavo Quinteros 
Chávez 

Universidad Privada de 
Santa Cruz de la Sierra 
โบลิเวีย 

วิทยาศาสตรอาหาร
และส่ิงแวดลอม 

18 เมษายน – 17 มิถุนายน 
2562 

Ms. Sandra Alvarez Trinidad National University of 
Asunción ปารากวัย 

เทคโนโลยีชีวภาพ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 
2562 

Mr. José Manuel Anibal 
Escurra Arévalos 

National University of 
Asunción ปารากวัย 

เทคโนโลยีชีวภาพ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 
2562 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผูรับผิดชอบฝายไทย:  
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข 

Dr. Gabriel Rocha Martins National Institute of 
Technology 
Ministry of Science, 
Technology, Innovation and 
Communication 
บราซิล 

เคม ี 21 พฤษภาคม – 19 
มิถุนายน 2562 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ผูรับผิดชอบฝายไทย:  
รศ.ดร.จิรดา สิงขรรัตน 

Dr. Arthur Gruber  
 

University of São Paulo 
บราซิล 
 

Bioinformatics/ 
Biochemistry 

 15 สิงหาคม – 15 กนัยายน 
2562 

Mr. Daniel Lassevich Clemente Estable Biological 
Research Institute อุรกุวัย 

Biological Sciences 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 
2562 

คณะภูมิสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ผูรับผิดชอบฝายไทย:  
รศ.ดร.กฤษนัยน เจรญิจิตร 
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศ  

Dr. Romina Carla Ruscica 
 
 
Dr. Gustavo A. Ferreyara  
visit – 1 lecture  

National Scientific and 
Technical Research Council 
(CONICET) อารเจนตินา 
ผูอํานวยการศูนย Centro 
Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC) 
อารเจนตนิา 

Physics/ 
Atmospheric 

Sciences, 
 

Oceannography 
and Marine 

Management  
(Geo informatices)  

1 – 31 สิงหาคม 2562 
 

20 สิงหาคม 2562  

บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ผูรับผิดชอบฝายไทย:  
รศ.ดร.แสงจนัทร ล้ิมจิรกาล 

Dr. Gustavo A. Ferreyra 
Visit – 1 lecture 

ผูอํานวยการศูนย Centro 
Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC) 
อารเจนตนิา 

Oceanography  
biological 

23 สิงหาคม 2562 

คณะโบราณคด ี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผูรับผิดชอบฝายไทย 
อาจารยประอร ศิลาพันธุ 
 

Dr. Gustavo A. Ferreyra 
Visit – 1 lecture 

ผูอํานวยการศูนย Centro 
Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC) 
อารเจนตนิา 

Marine Archaeology 21 สิงหาคม 2562  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ผูรับผิดชอบฝายไทย:  
รศ.ดร.จิรดา สิงขรรัตน 
 

Asst. Prof. José Héctor 
Hodak 

นักวจิัยจาก Department of 
Inorganic, Analytical and 
Physical Chemistry, and 
INQUIMAE, Faculty of Exact 
and National Sciences, 
University of Buenos Aires 
อารเจนตนิา 

Physical Chemistry 1 – 30 สิงหาคม 2562 
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ในการนี้ ผลของการแลกเปลี่ยนดังกลาว ไดมีการเสนอใหมีการทําความตกลง และมีโครงการตอเนื่อง 

ดังตอไปนี้  

 1.  การเสนอลงนามในความตกลง 

1 . 1  National Council for Science, Technology and Technological Innovation (CONCYTEC) 

สาธารณรัฐเปรู เสนอลงนามความตกลง ในลักษณะของกรอบความรวมมือระดับกระทรวง (อยูระหวาง

การดําเนินงาน) 

1.2 Sao Paolo Research Foundation (FAPESP) ไดเสนอขอลงนามกับหนวยงานท่ีเหมาะสมของฝาย

ไทย ซ่ึงดูแลในการจัดหาทุน และการจัดกิจกรรมความรวมมือดานการวิจัย โดยไดรวมกับ สํานักงานท่ี

ปรึกษาฯ ยกรางข้ึน และขณะนี้ ไดเสนอให วช. พิจารณารับเปนคูสัญญา โดย ผวช. เห็นชอบและได

มอบหมายให ผอ.กองกิจการตางประเทศ เปนผูประสานงานกับฝาย FAPESP ตอไป 

1.3 Nuevo Leon Institute of Innovation and Technology Transfer (I2T2) ของสหรัฐเม็กซิโก ขอ

เสนอลงนามความตกลง พัฒนาความรวมมือดาน วทน. กับ สวทช. (อยูระหวางการดําเนินงาน) 

1.4 สภาวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (CONICYT) ชิลี ตองการพัฒนากรอบความตกลงวาดวย

ความรวมมืออยางเปนทางการ กับ วท. แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของฝายไทย ท่ีจัดตั้ง

เปน อว. ในขณะท่ี ฝายชีลี มีการจัดตั้ง วท. ข้ึนมา และคาดวาจะยาย CONICYT จาก ศธ. ไปสังกัด วท. 

ชิลี แทน จึงตองรอดูพัฒนาการอีกสักระยะหนึ่ง โดยประเด็นหลักของความรวมมือ จะยังคงเปนดาน   

ดาราศาสตร และวิทยาศาสตรสาขาสําคัญตางๆ โดยเฉพาะในสาขาฟสิกส  

2. การเสนอความรวมมือแลกเปล่ียนตอเนื่อง 

2.1 มหาวิทยาลัยเซาเปาลู บราซิล เสนอรับนักวิจัยไทย ไปฝกอบรมท่ี เซาเปาลู บราซิล โดยตอนนี้ ไดรับ

ความสนใจจากทีมงานนักวิจัยของ BIOTEC อยางไรก็ตาม บราซิลไมมี งบประมาณสนับสนุนในสวนของ

คาเดินทางระหวางประเทศ ท้ังนี้ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ จึงไดรวมโครงการนี้ ในแผนสงเสริมการแลกเปลี่ยน

นักวิจัย ประจําป 2563 ตอไป หากฝายบราซิลมีงบประมาณสนับสนุนคาใชจายสําหรับคณะนักวิจัยไทยท่ี

บราซิล 

2.2 ศูนยวิจัยถ่ินใต (Austral Central for Scientific Research – CADIC) อารเจนตินา เสนอเชิญ

นักวิจัยไทย ไปรวมแลกเปลี่ยนท่ีศูนย เพ่ือศึกษาวิจัยเก่ียวกับเขตก่ึงข้ัวโลกใต และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พรอมท้ังมีความสนใจท่ีจะขอกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ เยือนมณฑล Tierra de Fuego ซ่ึงเปนมณฑลท่ีมีลักษณะเปนเกาะท่ีอยูปลายสุด

ใกลข้ัวโลกใตของอารเจนตินา 
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2.3 มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส (Universidad de Buenos Aires – UBA)  คณะวิทยาศาสตร (Facultad 

de Ciencia Exactas Y Naturales : CEyN) เปนคณะสําคัญของมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรสซ่ึงเปน   

มหาวิทยาลัยท่ีใหญท่ีสุดในลาตินอเมริกา ความโดดเดนของคณะนี้ คือการมีศูนยวิจัยเฉพาะดาน 7 ศูนย ท่ี

ทําผลงานดานการวิจัยจํานวนมาก  เนื่องจาก Dr. José Héctor Hodak อาจารยประจําซ่ึงมีคูสมรสชาว

ไทย จะมีโอกาสเดินทางมาประเทศไทย และเคยบรรยายท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซ่ึงไดรับการประเมิน 

วาเปนการบรรยาย/สอนท่ีมีคุณภาพ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ คาดวาจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนดังกลาว

ตอไป พรอมท้ังขอให  มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส รับคณาจารยไทยไปแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะในการ

ทํางานรวมกับ ศูนยวิจัยมหาสมุทรและบรรยากาศ (Centro de Investigaciones del Mar y la 

Atmosfra – CIMA) ซ่ึงเปนหนึ่งใน 7 สถาบันเฉพาะดานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีเกิดจากขอตกลงความรวมมือ

ระหวางระหวาง CONICET (สภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการวิจัยแหงชาติอารเจนตินา) และ UBA 

(มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส) โดยจุดเดนของ CIMA มุงเนนไปท่ีการศึกษาความแปรปรวนและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

3. ขอมูลเพ่ิมเติม และขอเสนอแนะ 

3.1 ภูมิภาคลาตินอเมริกา เปนแหลงรวมทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเปนปจจัยสําคัญสําหรับ

การพัฒนางานดานวิจัยในดานตางๆ การพัฒนาความรวมมือกับประเทศหลักในภูมิภาคจะชวยใหประเทศ

ไทยไดประโยชนในการพัฒนา วทน. หลายดาน ดังนั้น การเยือนของผูแทนระดับสูง หรือผูบริหาร

หนวยงานเพ่ือหารือ และ/หรือ ลงนามในความรวมมือกับประเทศสําคัญในป งบประมาณ 2563 อาทิ

ประเทศ เม็กซิโก คิวบา เปรู บราซิล อารเจนตินา และชิลี ก็จะทําใหประเทศไทยมีโอกาสในการแสวงหา

ตัวเลือกพันธมิตรไดมากข้ึน โดยเฉพาะลาตินอเมริกา ก็เปนแหลงของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีชื่อเสียง โดยเฉพาะการท่ีลาตินอเมริกาเปนแหลงทรัพยากรทางชีวภาพและทรัพยากร อีกท้ัง 

มีความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุดในโลก  

3.2 จากการหารือกับผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) เรื่องความตองการจัด

แสดง Road Show ในลาตินอเมริกา สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดแนะนําวาควรจัดครั้งแรกท่ี สาธารณรัฐเปรู 

เนื่องจากมีความพรอม และมีกิจกรรมการจัดงานในเวทีระหวางประเทศหลายรายการ โดย สํานักงานท่ี

ปรึกษาฯ ซ่ึงเคยเขารวมออกบูธ ในงาน Peru con Ciencia เม่ือ เดือนพฤศจิกายน 2561 ยินดี ท่ีจะ

ประสานกับฝายผูจัดงาน และรวมอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีซ่ึงอยูในเขตอาณาอยางเต็มท่ี 
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Prof. Gustavo Quinteros Chávez, Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra โบลิเวีย 
ขณะใหบรรยาย รวมวิจัย และใหคําแนะนําแกนักศึกษา ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

Ms. Sandra Alvarez Trinidad และ Mr. Jose Manuel Anibal Escurra Arevalos จาก National 

University of Asunción  ปารากวัย ขณะใหบรรยาย และรวมวิจัย กับนักศึกษา ณ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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Dr. Gabriel Rocha Martins นักวิจัยจาก National Institute of Technology, Ministry of 

Science, Technology, Innovation and Communication, Ministry of Science, Technology, 

Innovation and Communication บราซิล ขณะรวมวิจัยกับทีมวิจัย ณ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Mr. Daniel Dean Lassevich Esperanza นักวิจัยจาก Universidad de la Republica / Instituto 

de Investigaciones Biologicas Clement Estable อุรุกวัย ขณะใหบรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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Dr. Arthur Gruber นักวิจัยจาก Institute of Biomedical Sciences, Department of 

Parasitology, University of São Paulo บราซิล ขณะใหบรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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คณะโบราณคดี  

ม.ศลิปากร 

คณะภมูสิารสนเทศ 

ม.บรูพา 

บณัฑิตวิทยาลยั 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Dr. Gustavo A. Ferreyra ผูอํานวยการ Centro Austral de Investigaciones Cientificas 

(CADIC) อารเจนตินา ขณะใหบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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Dr. Romina Carla Ruscica นักวิจัยจาก Centro de Investigaciones del Mar la 

Atmosfera (CIMA/CONICET-UBA)  อารเจนตินา ขณะใหบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

Dr. Jose Hector Hodak  นักวิจัยจาก Department of inorganic, Analytical and Physical 

Chemistry, and INQUIMAE, Faculty of Exact and Natural Sciences, Unversity of Buenos 

Aires อารเจนตินา ขณะใหบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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4. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบนัหลกัและ

วัฒนธรรม 

 

นอกจากภารกิจดาน อววน. แลว สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ยังไดมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และชุมชมทองถ่ิน เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกร และแสดงความเปนสวน

หนึ่งของชุมชนไทยในตางประเทศ  

 

4.1 งานเลี�ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระบาทสมเด็จ-  
    พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
    วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2561 

 

 

 

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันรวมกับทีมประเทศไทย ไดเปนเจาภาพ 

จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ โดยมีบุคคลชาวสหรัฐฯ จากรัฐบาล รัฐสภา และ

ฝายตุลาการ ตลอดจนภาคเอกชนและองคกรชั้นนําของประเทศ รวมท้ังคณะทูตานุทูตในกรุงวอชิงตัน พรอมคู

สมรส ประมาณ 400 คน เขารวมงาน ณ โรงแรม Ritz-Carlton กรุงวอชิงตัน โดยมีสื่อมวลชนไทยและสหรัฐฯ 

รวมท้ังผูแทนชมรมและสมาคมไทยในเขตกรุงวอชิงตันและรัฐใกลเคียงมารวมดวย 
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สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดเชิญหนวยงาน

และพันธมิตรสหรัฐฯ จํานวน 15 องคกรมารวม

งานเพ่ือรวมเฉลิมฉลองวันสําคัญของไทย และเปน

โอกาสในการเสริมสรางความสัมพันธท่ียั่งยืนกับ

ผูแทนจากหนวยงานตางๆ ท่ีมารวมในวันงาน 
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4.2 ร่วมจัดงานบําเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมแก ่
    ท่านอดีตเอกอคัรราชทูต  
    ชิงตัน 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ รวมการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพนายวีรชัย พลาศรัย อดีตเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงวอชิงตัน ท่ีวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รัฐแมริแลนด เม่ือวันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2562  โดยมีขาราชการ 

เจาหนาท่ี ชาวตางประเทศ และประชาชนท่ัวไปรวมในพิธี ประมาณ 200 คน 
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4.3 วันมาฆบูชา ณ วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย  
 

อัครราชทูตท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อทป.วท.(วต.)) ไดรับมอบหมายจากเอกอัครราชทูตฯ 

ใหไปเปนประธานงานวันมาฆบูชา ณ วัดญาณรังษี รัฐเวอรจิเนีย เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2562   

 

 
 

 4.4 วันสารทไทย 4 ภาค ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  

 

อทป.วท.(วต.) และครอบครัวเขารวมงานงานวันสารทไทย 4 ภาค ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ณ วันท่ี 15 

กันยายน 2562  
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4.5 กิจกรรมการออกบูธในงาน Amazing Thailand ณ กรุงออตตาวา 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 และ งานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์  
ครั�งที่ 6 วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 

 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดออกบูธ เพ่ือประชาสัมพันธแจกจายขอมูลเก่ียวกับความกาวหนาของ วทน. ของ

ประเทศไทย โดยมีนักวิชาการ และผูแทนบริษัทมาสอบถามเปนระยะ โดยเฉพาะการสอบถามเพ่ือแสดงความ

ประสงคเดินทางไปทําวิจัย ฝกงาน หรือรับสอนในประเทศไทย นอกจากนั้น สํานักงานฯ ไดจัดกิจกรรมเลนเกม

ตอบคําถามท่ีเก่ียวกับประเทศไทยผานระบบคอมพิวเตอรแลกของรางวัลเชิงนวัตกรรม โดยมีผูเขารวมเลนเกมกวา 

300 คน (กรุงออตตาวา จํานวน 82 คน และ นครแวนคูเวอร (2 วัน) จํานวน 242 คน) ท้ังนี้ บูธของสํานักงานฯ มี

สวนชวยแพรขอมูลดาน วทน. ของประเทศไทย และชวยเสริมมิติประเทศไทย 4.0 ใหกับกิจกรรมดานวัฒนธรรม

ของ สอท. และ สกญ. พรอมท้ังชวยเก็บสถิติขอมูลพ้ืนฐานและความเห็นของผูรวมงานผานการตอบคําถามเกมการ

เลนท่ีจัดข้ึน 

   

  

ภาพกิจกรรม ณ บูธของสํานักงาน งาน Thai Festival ณ นครแวนคูเวอร 

      

ภาพกิจกรรม ณ บูธของสํานักงาน งาน 

Amazing Thailand ณ กรุงออตตาวา 
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4.6 การร่วมจัดเทศกาลไทย ณ นครเซาเปาลู สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 

ณ กรุงบราซิเลีย สาธารณรัฐบราซิล ระหวางวันท่ี 8 - 11 พฤศจิกายน 2561  

   

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ  ไดเขารวมเปดบูธในงานเทศกาลไทยประจําป 2562 จัดข้ึนในวันท่ี 11 พฤษภาคม 

2562 ณ สภารัฐเซาเปาลู ซ่ึง สอท. ณ กรุงบราซิลเลียไดจัดข้ึนเปนครั้งท่ี 3 โดยภายในงานมีบูธของ สอท. ททท.

สํานักงานฯ และรานคาราว 10 ราน สําหรับบูธของสํานักงานฯ ไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับหนวยงานภายใต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ผลิตภัณฑท่ีไดมาจากการพัฒนาโดยหนวยงานภายใต

กระทรวงฯ รวมท้ังมีเกมสตอบคําถามความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับประเทศไทย Tailândia incrível (Amazing 

Thailand) ผานการสแกน QR Code และเกมสยิงเปาแผนท่ีประเทศ โดยมีของรางวัลหลากหลายประเภทสําหรับ

ผูเลนเกมส อาทิ Tag ติดกระเปาแบบบรรจุขอมูล ถุงผา ซองพลาสติกนาโนกันน้ํา ชาใบหมอน ยาดมเฌอเอมของ

องคการเภสัชกรรม ฯลฯ ซ่ึงท้ังสองเกมสไดรับความสนใจเปนอยางดี มีผูรวมเลนเกมสบันทึกไดจํานวน 216 คน 

อายุระหวาง 8 ปถึง 74 ป โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 31 - 40 ป สําหรับเกมสทดสอบความรูเก่ียวกับประเทศไทย

นี้ คาเฉลี่ยของคําตอบท่ีถูกตองอยูท่ีรอยละ 74.75 ซ่ึงอยูในระดับใกลเคียงกับผลการจัดงานเทศกาลไทยของ สอท. 

ณ กรุงออตตาวา และงาน Open House ท่ี สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงกวางานมหกรรมวิทยาศาสตร 

ณ กรุงลิมาเนื่องจากเปนงานท่ีกลุมผูเขารวมมีความหลากหลาย ไมไดมุงเปามาเพ่ือรวมงานท่ีแสดงความเปนไทย

โดยเฉพาะ 
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5. เอกสารเผยแพร่และการบริหารฐานข้อมูลของ
สํานักงาน  
 

 

 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดรวบรวม ศึกษา และจัดทําขอมูลและรายงานเก่ียวกับ อววน. ในสหรัฐฯ แคนาดา 

และประเทศในลาตินอเมริกา เพ่ือให อว. หนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูท่ีสนใจท่ัวไปไดติดตามขอมูลขาวสารทัน

เหตุการณและสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได โดยเอกสารเผยแพรของ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ มีรูปแบบดังนี ้

 

5.1 วิทย์ปริทัศน์  
 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ จัดทํารายงานขาวรายเดือน โดยรวบรวมขอมูลขาวสารดาน อววน. ท่ีนาสนใจและจะ

เปนประโยชนกับประเทศไทย เพ่ือเผยแพรใหแกหนวยงานตางๆ ภายใต อววน. ทีมประเทศไทย หนวยงาน

พันธมิตรอ่ืนๆ รวมถึง นักเรียน นักศึกษา และผู ท่ีสนใจท่ัวไป โดยมีการปรับหัววารสารจาก “รายงานขาว

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากวอชิงตัน” เปน “วิทยปริทัศน” ในเดือนมกราคม 2562 เพ่ือใหวารสารมีความ

ทันสมัยและเปนท่ีจดจําไดงาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดจัดทํารายงานขาวภายใตหัวขอ

สําคัญ ดังนี้  

 

 

 
 
ฉบับเดือนตุลาคม 2561 (ฉบับที ่10/2561) 
“ชวนเที่ยวสถาบัน Smithsonian”  
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ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 (ฉบบัที ่11/2561) 
“ยอนรอย วทน. ซกีโลกใหม ที่เกากวาที่คิด” 

 
 
 

 
 
 
 
ฉบับเดือนธันวาคม 2561 (ฉบบัที่ 12/2561) 
“ความกาวหนาดาน วทน. ของประเทศแคนาดา” 

 

 
 
 
 
ฉบับเดือนมกราคม 2562 (ฉบบัที่ 1/2562) 
“STEAM เมื่อวิทยกับศิลปตองไปดวยกัน” 
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ฉบับเดือนกมุภาพันธ 2562 (ฉบบัที่ 2/2562) 
“ดาราศาสตร: ศาสตรแหงการคนฟาและควาดาว” 

 

 
 
 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (ฉบบัที ่3/2562) 
“รําลึกทูตวีรชัย” 

 

 
 
 
 
ฉบับเดือนเมษายน 2562 (ฉบบัที่ 4/2562) 
“ความรวมมือแนว 4.0 ของไทยกับลาตินอเมริกา” 
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ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 (ฉบบัที่ 5/2562) 
“Big Ten” 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
ฉบับเดือนมถิุนายน 2562 (ฉบบัที่ 6/2562) 
“Mercosur กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจแหงลาติน
อเมริกา” 

 

 
 
 
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 (ฉบบัที่ 7/2562) 
“Biotech เทคโนโลยีสาํคัญสําหรับไทยและโลก
อนาคต” 
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ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 (ฉบบัที่ 8/2562) 
“ความรวมมือดานอวกาศระหวางไทยสหรัฐฯ” 

 

 
 
 
ฉบับเดือนกันยายน 2562 (ฉบบัที่ 9/2562) 
“การประชุมประจําป นักเรียนไทยในอเมริกาและ
แคนาดา 2562: พลังคนรุนใหมจากแดนไกล” 
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    5.2 รายงานเชิงนโยบาย 

 

แผนความรวมมือดาน วทน. กับกลุมประเทศลาตินอเมริกา 
ประจาํปงบประมาณ 2563  

ลาตินอเมริกาหรือกลุมประเทศในทวีปอเมริกากลาง ทะเลแคริบเบียน 
และอเมริกาใต ประเทศในลาตินอเมริกามีการพัฒนาประเทศ     
หลายดาน ไมวาจะเปนการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
กอใหเกิดความแตกตางในระดับของรายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชากร รัฐบาลหลายประเทศพยายามพัฒนาความสามารถและ
ยกระดับของประเทศ การพัฒนาความกาวหนาดาน วทน. เปน
ทางเลือกหนึ่งท่ีนานาประเทศใหความสนใจ เนื่องจากมีบทบาทสําคัญ
ตอมนุษย อีกท้ัง ผลของการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร นํามาซ่ึง
ความเจริญในดานตางๆ เชน การแพทย การสื่อสารคมนาคม 
การเกษตร การศึกษา อุตสาหกรรม การเมือง และเศรษฐกิจ  

ลาตินอเมริกามีการพัฒนาศักยภาพและการลงทุนทางดาน วทน. เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังมีความหลากหลาย

ของทรัพยากรธรรมชาติดานชีวภาพท่ีสามารถเปนวัตถุดิบในงานวิจัยและพัฒนาตางๆ ไมวาจะเปนทางการแพทย 

พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดลอม ตลอดจนในดานกายภาพ ท่ีสามารถสงเสริมใหการวิจัยดานดารา

ศาสตร พิสิกส การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีพัฒนาการไดอีกมากมาย ในการศึกษาขอมูลและจัดทําแผนงาน

ครั้งนี้ สํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจํากรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ไดรวบรวมขอมูล

พัฒนาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศสําคัญของลาตินอเมริกา 12 ประเทศ ไดแก เม็กซิโก คิวบา 

คอสตาริกา ปานามา โคลอมเบีย บราซิล เปรู โบลิเวีย ชิลี ปารากวัย อารเจนตินา และอุรุกวัย ซ่ึงเปนกลุมประเทศท่ี

มีความโดดเดน และมีความนาสนใจในดาน วทน. ท้ังในดานแหลงวัตถุดิบ บุคลากร และตนทุน อีกท้ัง ขอมูลการ

พัฒนาศักยภาพดาน วทน. เชิงสถิติในดานการประเมินผลการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (PISA) 

จํานวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตร นักวิจัยและผลงานทางวิชาการ และเงินลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา ซ่ึงสิ่ง

เหลานี้เปนดัชนีท่ีบงบอกถึงความกาวหนาทางดาน วทน.ของประเทศ ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 สํานักงานท่ี

ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ ไดดําเนินการจัดทําโครงการรวมกับประเทศในลาตินอเมริกา 3 โครงการ 

กับประเทศไดแก เม็กซิโก โคลอมเบีย บราซิล เปรู โบลิเวีย ชิลี ปารากวยั อารเจนตินา และอุรุกวัย โดยมีท้ังการประชุม

หารือกับผูบริหารดาน วทน. การจัดสัมมนารวม การคัดเลือกนักวิจัย/นักศึกษาไปเยือนไทย และการเขารวมจัด

นิทรรศการ ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ ไดวางแผนงานและแนว

ทางการพัฒนาความรวมมือรวมกับหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาดาน วทน. ใหแนนแฟนยิ่งข้ึน เพ่ือสราง

เครือขายนักวิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากร และสงเสริมโอกาสพัฒนาความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมในระยาวตอไป 
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5.3 ระบบฐานข้อมูลของสํานักงาน  
 

“กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศ

กลุมลาตินอเมริกา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” ของสํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (สํานักงานท่ีปรึกษาฯ) เปนกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ โดยมีหนาท่ีเปนฐานขอมูลในการเก็บรวบรวมและเผยแพรขอมูล ขาวสาร ขาวประชาสัมพันธ

ตางๆ ท้ังของ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ หนวยงานภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึง นักศึกษาไทยท่ีอยูในเขตอาณา 

เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเปลี่ยนไปของกลุมผูใชบริการ การบริหารจัดการฐานขอมูลฯ มีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในดานตางๆ อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนรูปแบบของเนื้อหาขาวสารจัดทําและเผยแพร 

รูปแบบการนําเสนอ โครงสรางของฐานขอมูล และเครื่องมือการวัดผลตางๆ ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือเปนฐานขอมูลดาน 

วทน. ท่ีเชื่อถือได ทันเหตุการณ และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหมากท่ีสุด 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ 

1. การพัฒนาฐานขอมูลดาน อววน. ท่ีทันตอสถานการณปจจุบันเพ่ือใหหนวยงานในสังกัด อว. และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจไดใชประโยชน เพ่ือเปนการสงเสริม 

สนับสนุน และผลักดันการพัฒนากําลังคน การถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา รวมท้ัง การสราง

ความตระหนักดาน อววน.  

2. เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสทางอินเตอรเน็ต ท่ีใชเพ่ือการประชาสัมพันธ การใหขอมูล และการสราง ภาพลักษณ

ท่ีดีแกหนวยงาน 

3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาชองทางการสื่อสารระหวางกลุมผูใชบริการกับสํานักงานท่ีปรึกษาฯ และหนวยงาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยการนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัย และตอบสนองพฤติกรรมการสื่อสารของ

กลุมเปาหมายมาใช เพ่ือใหมีการปฏิสัมพันธกับผูใชบริการอยางตอเนื่อง  

4. ระบบฐานขอมูลและชองทางการสื่อสารตางๆ สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกท่ี ทุกเวลา 

5. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบคนขอมูลในฐานขอมูลของสํานักงานท่ีปรึกษาฯ ซ่ึงสามารถขยายผลนํา

ระบบไปใชในงานภารกิจอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนในใชขอมูล  

6. เพ่ือสนับสนุนการสรางเครือขายนักศึกษาและนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา 
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การประเมินผลการดําเนินงานโดยการเก็บและวิเคราะหขอมูลเพ่ือวัดผลและประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

การวัดประเมินประสิทธิภาพและผลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศในประเทศ

สหรัฐอเมริกาฯ จัดทําข้ึนเพ่ือประเมิลผลท่ีไดรับการจากดําเนินงานระหวางเดือน ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 โดยใช

เครื่องมือวัดประสิทธิภาพดวยสถิติประเมินการใหบริการของ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ในสวนตางๆ ดังนี้ 

1. จํานวนขอมูลสาระท่ีเพ่ิมเติมบนเว็บไซตของ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ 

จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดเผยแพรผานเว็บไซตของ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มีท้ังสิ้น 436 เรื่อง โดยมีจํานวนขาวสารในแตละเดือน ดังตารางท่ี 1 

 

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

จํานวน (เร่ือง) 3 40 30 30 50 30 30 50 42 45 35 51 436 

ตารางที่  1 จาํนวนข้อมูลข่าวสารที่ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสาํนักงานที่ปรึกษาฯ ในแต่ละเดือน 

 

2 จํานวนและรายละเอียดของผูใชบริการของเว็บไซตของ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดใชเครื่องมือ Google Analytics ซ่ึงเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลและวิเคราะห

สถิติตางๆ ของเว็บไซตผลิตโดยบริษัท Google และเปดใหผูใชบริการนําไปใชงานไดโดยไมมีคาใชจาย ควบคูกับ

เครื่องมือทางสถิติของผูใหบริการพ้ืนท่ีจัดเก็บเว็บไซต Siteground.com สถิติท่ีสําคัญตางๆ ในการประเมิน

ประสิทธิภาพของเว็บไซตของ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ สามารถสรุปผลการดําเนินการดังสถิติท่ีได ดังนี้ 

3.2.1 จํานวนการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต  

จํานวนการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เปนจํานวนครั้งท่ีมีผูใชบริการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตท้ังหมด ในชวงระหวาง

เดือน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 (ระยะเวลา 12 เดือน) มีจํานวนการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตท้ังหมด 34,994 ครั้ง (จาก6,003 

ครั้งในปท่ีผานมา) โดยมีจํานวนการเขาเยี่ยมชมในแตละเดือนดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

3.2.2 จํานวนผูใชบริการเว็บไซต 

จํานวนการผูใชบริการเว็บไซต เปนจํานวนผูใชบริการท่ีเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตโดยไมมีการนับคนซํ้า (โดยดู

จากเลข IP Address หรือ Internet Protocol Address ของผูใชบริการ) ในชวงระหวางเดือน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

(ระยะเวลา 12 เดือน) มีจํานวนผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตท้ังหมด 29,218 คน (จาก 5,027 คน ในปท่ีผานมา) โดยมี

จํานวนผูเขาเยี่ยมชมในแตละเดือนดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 

 

2561                                                                                          2562 
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3.2.3 จํานวนหนาของเว็บไซตท่ีมีการเปดชม  

จํานวนหนาของเว็บไซตท่ีมีการเปดชม บอกถึงความนาสนใจของเนื้อหาท่ีเผยแพรบนเว็บไซต จํานวนหนาเว็บไซตท่ี

มีการเปดชมในชวงระหวางเดือน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 (ระยะเวลา 12 เดือน) มีท้ังหมด 87,301 หนา (จาก 17,319 

หนา โดยมีจํานวนหนาเว็บไซตท่ีมีการเปดชมในแตละเดือนดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซตของ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ มีการจัดทําเว็บไซตใหมเม่ือป 2561 ทําใหยอดการใชบริการเว็บไซตยัง

ไมสูงมากนักเนื่องจากระบบการสืบคนในอินเตอรเน็ตจะตองใชเวลาในการใหระบบสืบคนพบและจดจําเว็บไซตใหม

ได ซ่ึงจากสถิติในภาพรวมของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวายอดการใชบริการเว็บไซตสูงข้ึนตามท่ีคาดการไว  

ในภาพรวมการใชบริหารในแตละเดือนเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะในเดือนท่ีมีการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ 

กิจกรรมของสํานักงานผานสื่อตางๆ  

4. ขอมูลประชากรของกลุมผูใชบริการ  

เครื่องมือเก็บขอมูลผูใชบริการ Google Analytic สามารถเก็บขอมูลของผูใชบริการไดรอยละ 41.10 ของ

ผูใชบริการท้ังหมด จากขอมูลท่ีได พบวา ผูใชบริการสวนใหญของฐานขอมูล สํานักงานท่ีปรึกษาฯ มีอายุระหวาง 

18 – 24 ป (รอยละ 38.00) และอายุระหวาง 25 – 34 ป (รอยละ 35.01) และมีกลุมผูใชในวัยอ่ืนๆ ลดหลั่นกันลง

มา นอกจากนี้ พบวา ผูใชบริการรอยละ 65.2 เปนเพศชาย และรอยละ 34.8 เปนเพศหญิง รายละเอียดปรากฏดัง

แผนภูมิ 

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

จํานวนผู้ใช้บริการ 934 2095 1529 2920 3267 2596 1870 2320 2060 2781 3828 3866

จํานวนครัง้ท่ีเข้าใช้บริการ 1096 2380 1705 3306 3767 3023 2193 2715 2406 3280 4503 4620

จํานวนหน้าท่ีมีการเยี่ยมชม 2925 5878 4165 8154 9394 7537 5530 6811 6062 8236 11301 11308
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ตารางท่ี 2 สรุปสถิติภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ในชวงระหวางเดือน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 มีผูใชบริการจากหลากหลายประเทศท่ัวโลกเขามาใชบริการศูนย

ขอมูลฯ ของ สํานักงานท่ีปรึกษาฯ โดยจากสถิติท่ีรวบรวมได พบวากลุมผูใชบริการหลักของศูนยขอมูลของ 

สํานักงานท่ีปรึกษาฯ คือผูใชบริการท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย และรองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปน

กลุมเปาหมายหลักท่ีสํานักงานท่ีปรึกษาฯ ไดวางไว 

 

--------------------------------------------- 
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สํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

1024 Wisconsin Ave. NW Suite 104 

Washington D.C. 20007 

Email: ost@thaiembdc.org 

Tel: +1 (202) 944-5200 
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