


ค าน า 
 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อการเรียนรู้
รูปแบบอื่น ๆ เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่สังคม
อีกท้ังกระตุ้นให้คนไทยมีความสามารถในการปรับใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวันได้ต่อไป 

 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ โดยใช้งบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ในการเข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากจนท าให้ประสบความส าเร็จตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
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1 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 

ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศกึษา 
และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง  บริรักษ์นติิเกษตร) 

 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
วัน-เดือน-ปี การด าเนินการ สังกัด 

พ.ศ. 2495 จัดตั้งกองอุปกรณ์การศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ 

พ.ศ. 2501 คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ มอบอาคาร “ศาลาวันเด็ก” 
ในบริเวณสนามเสือป่าให้อยู่ในการดูแลของกองอุปกรณ์การศึกษา 

กรมวิชาการ 

พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย มล.ปิ่น มาลากุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สร้างท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ  
และหอดูดาว 

กรมวิชาการ 

18 สิงหาคม 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารท้องฟ้าจ าลอง
กรุงเทพ 

กรมวิชาการ 

ธันวาคม 2514 สภาคณะปฏิวัติมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการ 
จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” 

กรมวิชาการ 

พ.ศ. 2515 รัฐบาลโดยคณะปฏิวัติปรับปรุงระเบียบบริหารราชการของประเทศใหม่ 
“กองอุปกรณ์การศึกษา” เปลี่ยนชื่อเป็น “กองพิพิธภัณฑ์การศึกษา” 

กรมวิชาการ 

สิงหาคม  2518 เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กรมวิชาการ 

เมษายน  2519 ประกาศพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่ “กองพิพิธภัณฑ์ 
การศึกษา” เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา” 
ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก คือ ศาลาวันเด็ก ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ 
และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

กรมวิชาการ 

กุมภาพันธ์  2520 การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วเสร็จ กรมวิชาการ 

24 มีนาคม  2522 ประกาศจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีศูนย์บริภัณฑ์ 
เพ่ือการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัด 

กรมการศึกษา 
นอกโรงเรียน 

9 สิงหาคม  2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย 

กรมการศึกษา 
นอกโรงเรียน 

พ.ศ. 2537 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” 
สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

กรมการศึกษา 
นอกโรงเรียน 

 

 
 
 



  

 

2 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 

วัน-เดือน-ปี การด าเนินการ สังกัด 

7 กรกฎาคม 2546 เปลี่ยนชื่อสังกัด จาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็น 
ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

ส านักบริหารงาน
การศึกษานอก 

โรงเรียน 

1 ตุลาคม  2546 รับการถ่ายโอนภารกิจการดูแลสนามกีฬาบ้านกล้วย มีพื้นที่จ านวน 
10 ไร่ 10 ตารางวา (โฉนดเลขที่ 6240 เลขท่ีดิน 253 หน้าส ารวจ 796) 
ประกอบด้วย  สระว่ายน้ า และ สนามเทนนิส พร้อมบ้านพักคนงาน 
จากส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

ส านักบริหารงาน
การศึกษานอก 

โรงเรียน 

พ.ศ. 2551 เปลี่ยนชื่อสังกัด จาก ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็น 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ส านักงาน
ส่งเสริม

การศึกษานอก
ระบบและ

การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

3 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 

2. ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) 
 ในวันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  
(นายบุญเริง แก้วสะอาด) ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบที่ดิน จ านวน 1 ไร่ 90 ตารางวา (โฉนดเลขที่ 1661
เลขที่ดิน 497 หน้าส ารวจ 1195) พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1 หลัง บ้านเลขที่ 110 (92 เดิม) ถนน
สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. โกวิท วรพิพัฒน์) 
เป็นประธานรับมอบท่ีดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ของนางกระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร จากนางบรรจง 
อรรถจินดา (น้องสาว) ตามความตั้งใจที่นางกระจ่าง  บริรักษ์นิติเกษตร ระบุในพินัยกรรมว่ายกให้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางการศึกษาของชาติตลอดไป  
 

ประวัติการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) 
 

วัน-เดือน-ปี การด าเนินการ 

25  มิถุนายน  2536 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการรับโอนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และน าส่ง
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

23  กุมภาพันธ์  2537 กรมธนารักษ์  มีหนังสือเลขที่  กค  0407/1147  แจ้งขึ้นทะเบียนที่ดินได้รับบริจาค
จากนางกระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร เป็นที่ราชพัสดุไว้เป็นแปลงหมายเลข กท.182126 
และอนุญาตให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขดังกล่าว 
เพ่ือประโยชน์ต่อไป 

20  เมษายน  2537 ญาติของนางกระจ่าง บริรักษ์นิ ติ เกษตร ประสงค์ ให้ตั้ งชื่อสถานที่แห่ งนี้ ว่ า 
“ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน” (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาค 

11  มกราคม  2540 เปิดให้บริการใช้สื่อนิทรรศการภายในอาคาร  

29 พฤษภาคม 2541 สถาบันราชภัฏธนบุรี อนุเคราะห์ถมดินเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคารนิทรรศการ 

7  มีนาคม  2546 พิธีเปิดนิทรรศการที่จัดแสดงทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดย ร.ศ.บุญน า ทานสัมฤทธิ์ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

4 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 
สัญลักษณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศกึษา (ศว.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีลักษณะเป็นรูปกาแล็กซี่ทางช้างเผือก (สีรุ้ง) ซึ่งสะท้อนได้ชัดเจนถึงศูนย์รวมแห่งความรู้
วิทยาศาสตร ์ทั้งความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และความรู้วิทยาศาสตร์ช้ันสูงที่ซับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

5 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 

 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย บริการครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1820/2557 เรื่อง การจัดแบ่งกลุ่มงานของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

1. เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย
กระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่สังคม 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการจัด
นิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ 

3. ศึกษา วิจัย พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
3. พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา 
4. พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาองค์กร/สถานศึกษา เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน 

 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 

หน้าที่และความรับผดิชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. 2560 - 2564 
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การบริหารองค์กร 
1. โครงสร้างระดับส านัก  

 
00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส านักงานรัฐมนตรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 

 

องค์กรมหาชน/องค์กรในก ากับ 

กลุ่มส่งเสริมปฏบิัติการ   

กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ   

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ ์

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มการเจ้าหนา้ที ่

กลุ่มการคลัง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

  กลุ่มเลขาธิการกรม 

  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

กลุ่มแผนงาน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
 
สถาบันส่งเสรมิและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภเิษก
(วิทยาลัยในวัง) 

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 

  สถาบันการศึกษาทางไกล 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวดักาญจนบุรี  
“สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกลา้  
ณ หว้ากอ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 16 แห่ง 

(จังหวัด) 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยเขต/อ าเภอ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการ กศน. 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดน (7 แห่ง) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

กศน.ต าบล เครือข่าย 

ศูนย์การเรียนชุมชน 
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2.  โครงสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2561 
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ตารางและแผนภูมแิสดงขอ้มูลบุคลากร 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ าแนกตามช่วงอายุ (เฉพาะบุคลากรประจ า 
 ทีป่ฏิบัติงานจริง) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน (คน) 

รวม (คน) 
20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี 

ข้าราชการ 2 13 10 17 42 

ลูกจ้างประจ า - - 1 18 19 

พนักงานราชการ 1 3 2 - 6 

รวม 3 16 13 35 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงช่วงอายุของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  

 

 -  5  10  15  20

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

51 - 60 ปี 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

ข้าราชการ 
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1. ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
การบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินบริจาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

1.1 เงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 - แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 
 กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐ ส านักงาน กศน. งบบุคลากรและงบด าเนินงาน รหัส 33010 
 - แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
งบด าเนินงาน รหัส 34005 

1.2 เงินนอกงบประมาณ  
 - เงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หมายถึง เงินที่ได้จากค่าผ่านประตูเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
เงินที่ได้จากกิจกรรมหรืออุปกรณ์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดแสดงเป็นพิเศษหรือที่ต้องเสียค่าบริการต่างหาก
เงินที่ได้จากค่าบริการใช้อาคารสถานที่ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เงินที่ได้จากรายได้อ่ืน ๆ อันสืบเนื่องมาจาก
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  โดยต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 25  และเงินที่ได้จาก
การใช้บริการสระว่ายน้ าและสนามเทนนิส ให้เก็บไว้ใช้จ่าย จ านวน 80,000 บาท ตามอัตราที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอนุญาต  

- เงินเพื่อประโยชน์การศึกษา หมายถึง เงินที่ได้จากการจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจ าลอง 
1.3 เงินบริจาค หมายถึง เงินที่หน่วยงานภายนอกสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัดท านิทรรศการการเรียนรู้ ส าหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตารางและแผนภูมแิสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

ตารางที่ 2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินบริจาค 

รายการ เงินงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ*2 

เงินบริจาค*3 เงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เงินเพื่อ
ประโยชน์
การศึกษา 

รายรับรวม
100% 

รายรับท่ีใช้ได้จริง 
75% 

น าส่งคลัง25% 

รายรับ 133,947,476.00 12,227,354.44 9,170,515.83 3,056,838.61 6,016,050.00 2,352,500.00 

รายจ่าย 194,731,992.18 - 9,302,954.51 - 5,057,705.95 2,328,840.00 

เงินคงเหลือ/
จ่ายเกิน 

30,157,003.82*1 - -132,438.68 - 958,344.05 23,660.00 

 

หมายเหต ุ*1 เงินงบประมาณ ได้แก่ เงินงบประมาณคงเหลือ และเงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 30,157,003.82 บาท ดังน้ี 

  1. งบประมาณคงเหลือ จ านวน 1,288,603.82 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   1) งบด าเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) จ านวน 494,622.37 บาท เน่ืองจากด าเนินการสิ้นสุดปีงบประมาณและ 

เงินคงเหลือส่งคืนส านักงาน กศน. 
   2) งบด าเนินงาน (งบกิจกรรมการศึกษา) จ านวน 313,510.05 บาท เน่ืองจากด าเนินการสิ้นสุดปีงบประมาณและ

เงินคงเหลือส่งคืนส านักงาน กศน. 
   3) งบด าเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จ านวน 441,276.43 บาท เนื่องจากด าเนินการสิ้นสุดปีงบประมาณ

และเงินคงเหลือส่งคืนส านักงาน กศน. 
   4) งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเข้าร่วมการประชุม IPS 2018 

(นายปรินทร์ ทานะวงศ์) ระหว่างวันท่ี 29 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61) จ านวน 39,194.97 บาท เน่ืองจากด าเนินการเข้าร่วม
ประชุมเสร็จสิ้น 

  2. เงินงบประมาณกันไว้เบิกเหล่ือมปี กรณีไมม่ีหนี้ผูกพัน จ านวน 28,868,400.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   1) งบลงทุน (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 28,868,400.00 บาท 
โดยด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงได้ท าหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง 
ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหน้ีผูกพันและกรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณดังกล่า วไว ้
เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหน้ีผูกพันได้ถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 *2 เงินนอกงบประมาณ ซ่ึงเป็นเงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา ท่ีมีการเก็บสะสมยอด
รายรับและยอดยกมาในแต่ละปงีบประมาณ 

 *3 เงินบริจาค ซ่ึงเป็นเงินท่ีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 
   1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักศึกษา กศน. จ านวน 500,000.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 498,000.00 บาท คงเหลือ จ านวน 2,000.00 บาท (ส่งคืน
ส านักงาน กศน.)  

   2) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการ 
สะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล จ านวน 1,852,500.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 1,830,840.00 บาท คงเหลือ จ านวน 
21,660.00 บาท (ส่งคืน สสวท.)  
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2. ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ให้บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งครู นักเรียน นักศึกษา ในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป  
ครอบคลุมทุกช่วงวัยในลักษณะหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 
 

  การให้บริการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการชมนิทรรศการถาวร 
และชั่วคราว/กึ่งถาวร ตามอัธยาศัย (22 เรื่อง) 

 

 

  ค่ายวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้รับบริการได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้ง 
การเรียนรู้ด้านการท างานและการอยู่ร่วมกัน จัดทั้งในลักษณะ 
ไป – กลับ และพักค้างแรม (13 เรื่อง) 

 
 
 
 

 
  กิจกรรมการศึกษา  

หมายถึง โปรแกรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นในลักษณะโปรแกรม 
การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษา (School program) 

กิจกรรมการประกวด การแข่งขัน การเคลื่อนที่สู่ชุมชน  รวมถึง
กิจกรรมฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  บรรยายพิเศษแก่ผู้รับบริการ  
กิจกรรมตามปรากฏการณ์ และกิจกรรมเทศกาลที่จัดเป็นประจ า
ทุกปี (10 รายการ) 

 
 

  การบริการวิชาการ 
หมายถึง การให้บริการในลักษณะเป็นที่ปรึกษา 
เป็นกรรมการวิชาการ เป็นวิทยากรภายนอกหน่วยงาน  
การให้ความรู้ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ Internet และรายการวิทยุโทรทัศน์  
(2 รายการ) 
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  การให้บริการเรียนรู้ในท้องฟ้าจ าลอง 
หมายถึง การแสดงทางท้องฟ้าจ าลอง เพ่ือให้บริการความรู้ 
ด้านดาราศาสตร์และอวกาศในโดมท้องฟ้าจ าลอง ประกอบด้วย 
การบรรยายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ กลุ่มดาว และการฉาย 
ภาพยนตร์เต็มโดม (Full Dome) (1 รายการ) 
 

2.1 การด าเนินงานด้านจ านวนผู้รับบริการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จัดกิจกรรมให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลากหลายรูปแบบ โดยก าหนดเป้าหมายการให้บริการ จ านวน 872,000 คน 
และสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการในทุกกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 925,382 คน คิดเป็นร้อยละ 106.12 
ซึ่งมากกว่าเป้าหมายทั้งปี กิจกรรมประเภทท้องฟ้าจ าลองสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้มากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการศึกษา การให้บริการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ บริการวิชาการ และค่ายวิทยาศาสตร์ 
ตามล าดับ ดังในตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 2 

 

ตารางและแผนภูมแิสดงผลการด าเนินงานดา้นการใหบ้ริการกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละผลการด าเนินงานด้านการให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ จ าแนกตามกิจกรรมหลัก  

ที ่ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 

(คน) 

จ านวนผู้รับบริการ (คน) (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน ประชาชนทั่วไป 
รวม (คน) 

ครู นักเรียน ครู นักศึกษา ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

1 การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 150,000 7,609 47,317 386 2,672 183,151 4,903 246,038 164.03 
2 ค่ายวิทยาศาสตร์ 1,584 32 505 17 195 549 - 1,298 81.94 
3 กิจกรรมการศึกษา 379,416 4,644 50,338 611 3,444 195,191 539 254,767 67.15 
4 บริการวิชาการ 161,000 740 3,421 293 7 163,566 - 168,027 104.36 
5 ท้องฟ้าจ าลอง 180,000 8,160 60,629 355 2,271 180,780 3,003 255,198 141.78 

รวมท้ังสิ้น 872,000 21,185 162,210 1,662 8,589 723,237 8,445 925,328 106.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 2  เปรียบเทียบเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ จ าแนกตามกิจกรรมหลัก 

 

 -  100,000  200,000  300,000  400,000

การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 

ค่ายวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมการศึกษา 

บริการวิชาการ 

ท้องฟ้าจ าลอง 
ผู้รับบริการ 
เป้าหมาย 
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ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม 
มากที่สุด คือ ประชาชนทั่วไป (ชาวไทย) รองลงมาได้แก่ นักเรียนในระบบโรงเรียน ครูในระบบโรงเรียน
นักศึกษา กศน. ประชาชนทั่วไป (ชาวต่างชาติ) และ ครู กศน. ตามล าดับ ดังในแผนภูมิที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 การด าเนินงานด้านคุณภาพ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งครู นักเรียน นักศึกษา ในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
ในหลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การให้บริการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 2) ค่าย
วิทยาศาสตร์ 3) กิจกรรมการศึกษา 4) การบริการวิชาการ และ 5) การให้บริการเรียนรู้ในท้องฟ้าจ าลอง 
ซึ่งให้บริการการเรียนรู้ทั้งภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาและเคลื่ อนที่ไปสู่ชุมชน/โรงเรียนต่าง ๆ 
เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ชีวิต ความสุข
และสนุกสนานในการเรียนรู้ โดยผู้รับบริการได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง 
 
 

ส าหรับข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการกิจกรรมหลัก 
ทั้งหมด พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใจมากถึงมากที่สุด 
ในทุกหัวข้อการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 90.20 และในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
(Mean :  ⃑) อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (4.49) ซ่ึงผู้รับบริการได้ลงมือ 

ปฏิบัติด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจและสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิตได้ คิดเป็น 
ร้อยละ 91.49 บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการด้านผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ที่ก าหนดไว้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในระดับมากข้ึนไป 
 

แผนภูมิท่ี 3  เปรียบเทียบจ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ จ าแนกตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ครูในระบบ;  
21,185 ; 2.29% นักเรียนในระบบ;  

162,210 ; 17.53% 

ครู กศน.;  1,662 ; 
0.18% 

นักศึกษา กศน.;  
8,589 ; 0.93% 

ประชาชนทั่วไป 
(ชาวไทย);  

723,237 ; 78.16% 

ประชาชนทั่วไป 
(ชาวต่างชาต)ิ;  
8,445 ; 0.91% 
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 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รบับริการ มีดังนี้ 
 1) เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 2) ได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สนุก
กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย รู้จักคิดวิเคราะห์ และการท างานเป็นทีมสามารถ
น าไปต่อยอดในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและมีความ
ตระหนักในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3) วิทยากรอธิบาย ตอบข้อสงสัย และให้ค าแนะน า   
ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 4) ทีมพ่ีเลี้ยงควรดูแลเอาใจใส่มากกว่านี้  
เนื่องจากบางข้ันตอนยากและต้องใช้อุปกรณ์ที่เสี่ยงกับอันตราย 
 5) ควรเน้นกิจกรรมที่เก่ียวกับดวงดาวและท้องฟ้ามากกว่านี้ เพราะเป็นจุดแข็งของหน่วยงาน ส่วนการ
ทดลองวิทยาศาสตร์นั้น หน่วยงานอื่น ๆ ท าอยู่แล้ว ไม่แตกต่างกัน 
 6) ชิ้นงานบางอย่างมีความซับซ้อนและยากส าหรับเด็กเกินไป ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับวัย 
 7) ควรมีกิจกรรมใหม่ ๆ ให้หลากหลายกว่านี้ และไม่ควรจัดกิจกรรมซ้ ากับปีที่ผ่านมา 

8) ควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมอบรมและค่ายวิทยาศาสตร์นอกสถานที่
ส าหรับผู้รับบริการทีอ่ยู่พื้นที่ห่างไกลไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรม
ค่ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
9) ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมและท ากิจกรรมตามฐานการเรียนรู้
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกว่านี้ 

      10) ควรบริหารเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
      11) ควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนท ากิจกรรม 

12) ควรจัดโต๊ะ เก้าอ้ี ให้เหมาะสมกับการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
13) สถานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรมบางเรื่อง 
14) ควรปรับปรุงสื่อการเรียนรู้หรืออุปกรณต์่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

3. ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ด าเนินงานโครงการภายใต้งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือสนองจุดเน้นและนโยบายของส านักงาน กศน. และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 8 โครงการ  ดังนี้  1) โครงการสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561  2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ส าหรับครู กศน.”  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา"  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงาน”  5) โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ส าหรับนักศึกษา กศน. 
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6) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ  7) โครงการวิทยาศาสตร์ 
เคลื่อนทีสู่่ชุมชน  และ 8) โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 3.1 ด้านงบประมาณ 
 รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1,639,200 บาท  เบิกจ่าย จ านวน 1,197,923.57 บาท  ส่งคืนเงิน
งบประมาณคงเหลือ จ านวน 441,276.43 บาท  และงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จ านวน 
142,310.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 1) ส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือ จ านวน 441,276.43 บาท  
หลังจากการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ 
 2) งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 
ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 142,310.00 บาท เนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินการ 
จัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ 
โดยโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดจ้างพัฒนาระบบเพ่ือขยายการให้บริการสื่อด้านวิทยาศาสตร์บน Smart 
Phone ไปสู่ระบบ IOS ส าหรับ iPhone ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสามารถให้บริการสื่อดิจิทัล
ด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 40 เรื่อง ดูได้ทั้งระบบ android และ IOS ซึ่งให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ครอบคลุมและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
      3.2 ด้านจ านวนผู้รับบริการ 

โครงการที่ 1 – 7 ก าหนดเป้าหมายการให้บริการ จ านวน 
8,390 คน (เฉพาะโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน
ปีงบประมาณ) และสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งสิ้น จ านวน 
36,081 คน คิดเป็นร้อยละ 430.05 ซ่ึงมากกว่าเป้าหมายทั้งปี 
บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการด้านผลผลิต (Output 
Indicators) ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

     

      3.3 ด้านคุณภาพ 
 ผู้รับบริการโครงการที่ 1 – 7 มีความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใจมากถึงมากที่สุดในทุกหัวข้อการประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ 89.21 บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ
ด้านผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 ในระดับมากข้ึนไป และในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 

(Mean :  ⃑) อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.50) 
 
 
 

 



  

 

16 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการบูรณาการองค์ความรู้เพิ่มข้ึน รวมทั้งสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได ้คิดเป็นร้อยละ 90.59 บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ
ของโครงการด้านผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ที่ก าหนดไว้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ับบริการ มีดังนี้ 
 1) ควรจัดกิจกรรมและการประกวดในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 2) วิทยากรมีเทคนิคการบรรยายที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และให้ความรู้ได้ดีมาก 

3) ผู้รับบริการได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนาน และน าไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้ 
4) ควรขยายเวลาและบริหารเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
5) ควรจัดสถานที่ท ากิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ การน าเสนอผลงาน และการเรียนรู้ 
6) กิจกรรมฝึกอบรมครูควรเปลี่ยนการจัดรูปแบบโต๊ะใหม่ จากหน้ากระดานเป็นแบบกลุ่มหรือแบบ

วงกลม เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีข้ึน 
7) ควรแนะน าวิธีการจัดท าโครงงานสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

ให้ตรงประเด็นและชัดเจน 
8) ควรเพ่ิมเงื่อนไขการน าเสนอผลงานในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาน าเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง 

ในวันประกวด เช่น การส่งตัวแทนมาน าเสนอผลงาน 
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4. ผลการด าเนินงานโครงการเทศกาลต่าง ๆ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ด าเนินโครงการเทศกาลต่าง ๆ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ วันเด็ก
แห่งชาติ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ครั้งที่ 13 เพ่ือสนอง
จุดเน้นและนโยบายของส านักงาน กศน. และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

4.1 ด้านงบประมาณ 
 รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด จ านวน 1,365,000.00 บาท  
เบิกจ่าย จ านวน 1,133,107.33 บาท คงเหลือจ านวน 231,892.67 บาท 
ร้อยละของการเบิกจ่ายคิดเป็น 83.01 ของงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 
 
 4.2 ด้านจ านวนผู้รับบริการ 
 ก าหนดเป้าหมายการให้บริการ จ านวน 44,000 คน และสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งสิ้น จ านวน 
62,116 คน คิดเป็นร้อยละ 141.17 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายทั้งปี บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
ด้านผลผลิต (Output Indicators) ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
 
        4.3 ด้านคุณภาพ 

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน 
เกณฑ์พอใจมากถึงมากที่สุดในทุกหัวข้อการประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ 92.66 บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของ
โครงการด้านผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ที่ก าหนดไว้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในระดับมากขึ้นไป และในภาพรวม

มีค่าเฉลี่ย (Mean :  ⃑) อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
(4.63)  
 
 

ทั้งนี้ ผู้รับบริการได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ เพ่ิมขึ้น ควบคู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลิน คิดเป็น
ร้อยละ 93.73 บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการด้านผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ที่ก าหนดไว้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ับบริการ มีดังนี้  
 

1) ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
2) เจ้าหน้าที่น่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจผู้ท ากิจกรรมและ 
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการได้ดมีาก 
 

 
     3) วิทยากรประจ ากิจกรรม/นิทรรศการบางจุด 
      ควรเชิญชวน/ควรแนะน าในการเรียนรู้มากกว่านี้ 

    4) ควรเพิ่มพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม 
    5) ควรเพิ่มรอบการแสดงท้องฟ้าจ าลอง 

  
 
 
6) กิจกรรมภายในงานมีน้อยเกินไป ควรเพ่ิมกิจกรรมให้หลากหลาย 
และเหมาะสมกับช่วงวัย 
7) ควรพัฒนาระบบการจองกิจกรรมและระบบการขายบัตรเป็นแบบออนไลน์ 
8) ควรปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคารบางส่วนให้ใช้งานได้ปกติ มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
และทันสมัยมากกว่านี้ 
9) ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทางเพ่ิมมากขึ้น 
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ภาคีเครอืข่าย 
 

1. ภาคีเครือข่ายทีส่นับสนุนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและภาคเอกชนที่สนับสนุนโดยบริจาคสิ่งของและ/หรือจัดกิจกรรมร่วม 
ในวาระต่าง ๆ อีก  58  หน่วยงาน ได้แก่ 

1. กระทรวงพลังงาน 
2. สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย 
3. สมาคมดาราศาสตร์ไทย 
4. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย นายวันชัย สุขเกษม 
5. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย นางฤทัย จงสฤษดิ์ 
6. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย ผศ.สิริชัย จันทร์นิ่ม 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย นางศรีทวน ค าวัตร 
9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
11. องค์การค้าของคุรุสภา 
12. องค์การค้าเภสัชกรรม 
13. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
14. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครู กรมสามัญศึกษา 

- สนับสนุนการจดักิจกรรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ด้วยระบบทางไกล วงเงิน 1,852,500.00 บาท 
- สนับสนุนการจดักิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 
เพื่อการเรยีนรู้ ครั้งที่ 13 วงเงิน 75,000.00 บาท 

  สนับสนุนการจดัประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
  ส าหรับนักศึกษา กศน. วงเงิน 500,000.00 บาท 
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15. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 
16. กองทุนเวลาเพ่ือสังคม 
17. โรงเรียนจินดาพงษ์ 
18. โรงเรียนดาราคาม   
19. บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จ ากัด 
20. บริษัท อู่ เบรค เซอร์วิส จ ากัด 
21. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากัด 
22. บริษัท ปุ๋ยหมักแผ่นดินทอง จ ากัด 
23. บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) 
24. บริษัท เอส แคปปิตอล จ ากัด 
25. บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จ ากัด 
26. บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
27. บริษัท ไฮยีน่า เดอะ แอดเวอร์ไทซิง เอเยนซี จ ากัด 
28. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
29. บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
30. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
31. บริษัท แลคตาซอย จ ากัด 
32. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
33. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
34. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
35. บริษัท กรีนสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด 
36. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุวิทย์ แมททอล แอนด์ ออพติค 
37. การเคหะแห่งชาติ 
38. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
39. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท 
40. รายการ ดาวินชี เลิร์นนิ่ง แชนแนล 
41. สวนสยาม  
42. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
43. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
44. ธนาคารกรุงเทพ ส านักงานใหญ่ 
45. ดร.ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ 
46. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช   
47. นายประกอบ อารักษ์สมบูรณ์ 
48. นางรัตน์จณี ศิริบพิตร 
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49. นางนิตยา นิราศรพ 
50. นายนรินทร์ กิจวิสาละ 
51. นางจริญญา ถนอมถ่ิน 
52. น.ส.กรองทอง ด้วงสงค์ 
53. นายวรรณชัย บุญพิทักษ์ 
54. นายธนวัฒน์ หัสด ี
55. นายศิริชัย สิโนรัตน ์
56. นายสุเมธ บุษบงศ์   
57. นายเสกสรรค์ เย็นใจ 
58. นายปฐมพร หัสดี 

 
 

2. ภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นสมาชิกด้านวิทยาศาสตร์ 
และดาราศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

 
3. ภาคีเครือข่ายในประเทศ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นสมาชิกด้านวิทยาศาสตร์ 
 

1) กระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย 
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (The Thai National 
Committee for International Council of Museum 
: ICOM) 

 
2) สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย (Museum Association of Thailand) 
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รางวัลดีเดน่ประจ าปี 
 รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and 

Sciences Educational Attraction Standard) ระดับดีมาก (Very Good Level) ประจ าปี 
2016 – 2018 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 

1. ขาดการบรรจุข้าราชการใหม่ทดแทน   
2. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในบางสาขาวิชา 
3. ช่องว่างระหว่างวัย 
4. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน 

  
5. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่สอดคล้อง 
 กับการบริหารจัดการในหน่วยงาน 

  6. หน่วยงานต้องใช้เงินนอกงบประมาณในการจ้าง 
   บุคลากรเฉพาะทาง 
 

7. อุปกรณ์การผลิต สื่อ และนิทรรศการมีอายุการใช้งาน   
   เป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ทันกับเทคโนโลยี 
   ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
8. อาคารสถานที่และอุปกรณ์ไม่รองรับมาตรการ 
   ประหยัดพลังงาน 
9. อาคารสถานที่ทรุดโทรม เนื่องจากอายุการใช้งานและลักษณะการใช้งานของผู้รับบริการจ านวนมาก 
  
 
 
 
 
 
   10. คู่มือในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
  11. ขาดการวางแผนการตลาด 

12. ขาดการวางแผนระยะยาว 
     เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกับ 

        ภาคีเครือข่าย 
 

 

13. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ครอบคลุม 
     การใช้งานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
14. ข้อมูลประวัติการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ ์
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แนวทางแก้ไขปญัหา 
 

1. สรรหาบุคลากรทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง  
2. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
   เพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เช่น ด้านเทคนิค ด้านการ 
   บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ 
   เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    
 

3. พัฒนาระบบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจ 

   ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและทันตามความต้องการในการใช้จ่าย 

4. จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับการด าเนินการปรับปรุง   

   หรือซ่อมแซมอาคารนิทรรศการ สื่อ และอุปกรณ์การผลิต 

   ที่เสียหายให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และพร้อมที่จะให้บริการ 

   แก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เพ่ิมจ านวนคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6. วิเคราะห์ SWOT ด้านการตลาดและด้านกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการวางแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมให้มี   
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 7. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับ 
             การสนับสนุนงบประมาณ ความร่วมมือในการ 
             จัดกิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ 
             ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 9. จัดท าข้อมูลประวัติการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จดัท า 
 

ที่ปรึกษา 
นางตติยา  ใจบุญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
  
 

ผู้สนับสนุนข้อมูลและภาพประกอบ 
นายชัยพร  จารย์โพธิ์  นางศิรินาท  แดงม่ันคง 

 นางอภิญญา  ซอหะซัน  นายสุรศักดิ์  ทานะปัทน์ 
นายภาณุธช  เนตะวงศ์  นางนวลจันทร์  ประดิษฐสุข  
นางสาวอุษา  แก้วกระจ่าง  นางสมพิศ  แจ้งเพชร 
นางสายพิณฑ์  ป่าไม้   นางสาววรนุช  คอนเอม 
นางสาวพัชรา  สุวรรณลาภ  นางนงลักษณ์  สุขศรีจักรวาฬ  
นางสาวภิตินันท์  เก่งตรง   นายดิษพล  มาตุอ าพันวงศ์  
นางสาวพรทิพย์  สกลกูล   นางสาวจุฬวดี  สุทธิประภา 
นายปิยะกัลป์  ศรีเมือง   นายปรินทร์  ทานะวงศ์ 
นางไพรวัลย์  ไชยศาสตร์  นางอุทุมพร  สุวรรณสาม 
นายพิเชษฐ์  คะเณย ์   นายจักรพันธุ์  นาคสุข  

 นางฐิติมา  ปุวิชา   นางวิชุดา  นาคนาวา 
 นายณัฐวุฒิ  พุ่มดอกไม้  นายวุฒินันท์  สุวรรณสาม 
 นางสาววาศิณี  ศรีสุข 

 

ผู้จัดท าและรวบรวมขอ้มูล 
นางอัญชลี       คงเปีย 
นางสาวณันท์นภัส โตพัน   
นายวรโชติ  โพนชัยแสง   
นางสาวปาริฉัตร  โพธิ์ทะเล 


