


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. 2563 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 

 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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1 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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” 
ในบริเวณสนามเสือปุาให้อยู่ในการดูแลของกองอุปกรณ์การศึกษา 

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 ท้องฟูาจ 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. 2563 

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. 2563 

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 บริรักษ์นิติ 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. 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 
สัญลักษณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศกึษา (ศว.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีลักษณะเป็นรูปกาแล็กซี่ทางช้างเผือก (สีรุ้ง) ซึ่งสะท้อนได้ชัดเจนถึงศูนย์รวมแห่งความรู้
วิทยาศาสตร ์ทั้งความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และความรู้วิทยาศาสตร์ช้ันสูงที่ซับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

5 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 

 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เป็นองค์กรที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย บริการครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

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 



   

 

6 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

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  
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ตารางและแผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากร 
 

ตารางท่ี 1 จ 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 6 10 9 16 41 

ลูกจ้างประจ า - - - 13 13 

พนักงานราชการ - 7 2 - 9 

รวม 6 17 11 29 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1  ช่วงอายุของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  

 

 -  2  4  6  8  10  12  14  16

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

51 - 60 ปี 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

ข้าราชการ 
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1. ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา มีงบประมาณส าหรับการบริหารจัดการ 3 ส่วน คือ งินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ และเงินบริจาค ดังนี้ 

1.1 เงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.1.1 แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 
 กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐ ส านักงาน กศน. งบบุคลากรและงบด าเนินงาน รหัส 14710 
 1.1.2 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
งบด าเนินงาน รหัส 35705 

1.2 เงินนอกงบประมาณ  
 1.2.1 เงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หมายถึง เงินที่ได้จากค่าผ่านประตูเข้าชมพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เงินที่ได้จากกิจกรรมหรืออุปกรณ์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดแสดงเป็นพิเศษหรือที่ต้องเสีย
ค่าบริการต่างหากเงินที่ได้จากค่าบริการใช้อาคารสถานที่ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  เงินที่ได้จากรายได้อ่ืน ๆ 
อันสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 25
และเงินที่ได้จากการใช้บริการสระว่ายน้ าและสนามเทนนิส ให้เก็บไว้ใช้จ่าย จ านวน 80,000 บาท ตามอัตรา 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาต  

1.2.2 เงินเพื่อประโยชน์การศึกษา หมายถึง เงินที่ได้จากการจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงท้องฟูา
จ าลอง 

1.3 เงินบริจาค หมายถึง เงินที่หน่วยงานภายนอกสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัดท านิทรรศการการเรียนรู้ ส าหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
ทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางและแผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด  
 

ตารางที่ 2 จ านวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินบริจาคทั้งหมด 

รายการ เงินงบประมาณ*1 

เงินนอกงบประมาณ*2 

เงินบริจาค*3 เงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เงินเพื่อ
ประโยชน์
การศึกษา 

รายรับรวม
100% 

รายรับท่ีใช้ได้จริง 
75% 

น าส่งคลัง 25% 

รายรับ 61,910,371.00 7,463,030.44 5,597,272.83 1,865,757.61 3,579,290.00 22,000.00 

รายจ่าย 30,012,041.90 - 6,908,796.89 - 5,172,967.84 21,226.99 

เงินคงเหลือ/
จ่ายเกิน 

31,898,329.10 - -1,311,524.06 - -1,593,677.84 773.01 

 

หมายเหต ุ*1 เงินงบประมาณ ได้แก่ เงินงบประมาณคงเหลือ และเงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 31,898,329.10 บาท ดังน้ี 

  1. งบประมาณคงเหลือ จ านวน 3,029,929.10 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   1) งบด าเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ) จ านวน 8,100.00 บาท เน่ืองจากตามมติ

คณะรัฐมนตรี วันท่ี 24 มี.ค. 63 และมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 2 ก.ย. 63 มีความเห็นชอบลดหย่อนการออกเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ส าหรับนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 4.00 และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในอัตราร้อยละ 1.00 ตั้งแต่
เดือน มี.ค. – พ.ค. 63 และส าหรับนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 2.00 และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในอัตราร้อยละ 2.00 
ตั้งแต่เดือน ก.ย. – พ.ย. 63 ตามล าดับ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเงินคงเหลือส่งคืนส านักงาน กศน. 

   2) งบด าเนินงาน (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ) จ านวน 90.00 บาท เนื่องจากเป็นการเรียกเก็บเงิน 
สมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 8 ราย ในอัตราร้อยละ 0.20 ของ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 15,000.00 บาท เป็นเงินจ านวน 2,880.00 บาท ส่วนอีก 1 ราย เริ่มปฏิบัติงาน ในวันท่ี  
1 ต.ค. 62 ซ่ึงไม่ใช่ปีงบประมาณท่ีต้องส่งเงินสมทบฯ ดังกล่าว และเงินคงเหลือส่งคืนส านักงาน กศน. 

   3) งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) รับโอนจากงบด าเนินงาน (งบกิจกรรมการศึกษา) จ านวน 966,882.23 บาท 
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเพิ่มเติม และมีเงินคงเหลือหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ จ านวน 120,413.54 บาท 
จึงด าเนินการส่งคืนส านักงาน กศน. 

   4) งบด าเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) จ านวน 1,589,772.28 บาท เน่ืองจากได้รับใบแจ้งหน้ีประจ าเดือนกันยายน 
2563 ล่าช้า ท าให้เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ และเงินคงเหลือส่งคืนส านักงาน กศน. 

   5) งบด าเนินงาน (งบกิจกรรมการศึกษา) จ านวน 966,882.23 บาท เน่ืองจากสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการโครงการ
และเงินคงเหลือท้ังหมดโอนไปเป็นงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) 

  6) งบด าเนินงาน (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จ านวน 821,989.08 บาท เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีใกล้เคียง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้ 
บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ จึงต้องขออนุมัติยกเลิกโครงการหรือปรับรายละเอียดกิจกรรมใหม่ บางโครงการ
สามารถด าเนินโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการโครงการ และเงินคงเหลือท้ังหมดส่งคืนส านักงาน กศน. 
รายละเอียดดังนี้ 

  6.1 โครงการสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2563 ขออนุมัต ิ
ยกเลิกโครงการภายหลังจัดประชุมเตรียมงานและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เตรียมด าเนินงานตามโครงการ ตามหนังสือ ศว. ท่ี ศธ 
0210.05/664 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 63 และโอนงบประมาณกลับส านักงาน กศน. จ านวน 384,626.40 บาท ตามหนังสือ
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ส านักงาน กศน. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0210.02/11737 ลงวันท่ี 22 ก.ค. 63 และหนังสือกลุ่มการคลัง ท่ี ศธ 0210.117/2621 
ลงวันท่ี 30 ก.ค. 63 และขอเสนอโครงการใหม่ ตามข้อที่ 6.6 ด้านล่าง 

   6.2 โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนท่ีสู่ชุมชน ขออนุมัติปรับรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณใหม่ จ านวน 
225,000.00 บาท และโอนงบประมาณกลับส านักงาน กศน. จ านวน 175,000.00 บาท ตามหนังสือ ศว. ท่ี ศธ 0210.05/- 
ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 63 หลังสิ้นสุดโครงการมีเงินคงเหลือ จ านวน 17,134.78 บาท จึงด าเนินการส่งคืนส านักงาน กศน. 

   6.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ส าหรับครู กศน." ขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือ ศว. ท่ี ศธ 0210.05/556 ลงวันท่ี 24 เม.ย. 63 และโอนงบประมาณกลับส านักงาน กศน. 
ท้ังหมด จ านวน 80,000.00 บาท ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0210.02/576 ลงวันท่ี 18 พ.ค. 63 จึงไม่
ปรากฏโครงการฯ ดังกล่าว ในตารางท่ี 4 และขอเสนอโครงการใหม่ ตามข้อที่ 6.7 ด้านล่าง 

   6.4 โครงการการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ส าหรับนักศึกษา กศน. ขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือ ศว. ท่ี ศธ 0210.05/556 ลงวันท่ี 24 เม.ย. 63 และโอนงบประมาณกลับส านักงาน กศน. 
ท้ังหมด 125,000.00 บาท ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0210.02/576 ลงวันท่ี 18 พ.ค. 63 จึงไม่ปรากฏ
โครงการฯ ดังกล่าว ในตารางท่ี 4 และขอเสนอโครงการใหม่ ตามข้อที่ 6.7 ด้านล่าง 

   6.5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563
ขออนุมัติปรับรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณใหม่ จ านวน 150 ,000.00 บาท ตามหนังสือ ศว ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 
0210.05/613 ลงวันท่ี 14 พ.ค. 63 และโอนงบประมาณกลับส านักงาน กศน. จ านวน 172,500.00 บาท ตามหนังสือ 
กลุ่มแผนงาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0210.02/602 ลงวันท่ี 22 พ.ค. 63 หลังสิ้นสุดโครงการมีเงินคงเหลือ จ านวน 45,235.27 บาท 
จึงด าเนินการส่งคืนส านักงาน กศน. และขอเสนอโครงการเพิ่ม ตามข้อที่ 6.8 ด้านล่าง 

   6.6 โครงการผลิตสื่อนิทรรศการกาล - อวกาศเสมือนจริง (Space and Time Virtual Exhibition) ด าเนินการ 
จัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคา จ านวน 120,000.00 บาท โดยบริษัท พลังแม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด แบ่งเป็น 1 งวดงาน/
งวดเงิน เบิกจ่ายเสร็จสิ้นวันท่ี 10 ก.ย. 63 จ านวน 120,000.00 บาท 

   6.7 โครงการจัดท าสื่อการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ด าเนินการสิ้นสุดโครงการ มีเงิน
คงเหลือ จ านวน 26,907.90 บาท จึงด าเนินการส่งคืนส านักงาน กศน. 

   6.8 โครงการการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการสิ้นสุด
โครงการ มีเงินคงเหลือ จ านวน 584.73 บาท จึงด าเนินการส่งคืนส านักงาน กศน. 

   7) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จ านวน 479,796.00 บาท เน่ืองจากสิ้นสุดการด าเนินการจัดซ้ือตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเงินคงเหลือส่งคืนส านักงาน กศน. 

   8) งบอุดหนุน (ค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ) จ านวน 9,401.20 บาท เน่ืองจากด าเนินการเบิกจ่ายเฉพาะค่าสมาชิก 
เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Network of Science and Technology 
Centres: ASPAC) เท่าน้ัน ส่วนค่าสมาชิกสมาคมท้องฟูาจ าลองโลก (International Planetarium Society, Inc.: IPS) 
ไม่ไดด้ าเนินการเบิกจ่าย เพราะทางสมาคมฯ ไม่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมใด ๆ และเงินคงเหลือส่งคืนส านักงาน กศน. 

   9) งบอุดหนุน ค่าจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 367.00 บาท เนื่องจาก
สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการโครงการและเงินคงเหลือส่งคืนส านักงาน กศน. 

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

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 144,342,000.00 บาท ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
114,500,000.00 บาท เงินคงเหลือ จ านวน 29,842,000.00 บาท ส่งคืนส านักงาน กศน. ซ่ึงกิจการร่วมค้า โชครุ่งเรือง & 
ที ทู เอ็น เป็นผู้รับจ้างในโครงการฯ ดังกล่าว เลขท่ีสัญญา 16/2563 แบ่งเป็น 11 งวดงาน 11 งวดเงิน ระยะเวลา
ด าเนินการ 485 วัน เริ่มต้นสัญญา 20 ส.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 18 ธ.ค. 64 กันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหน้ีผูกพัน 3 ปี ดังน้ี 
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    - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 28,868,400.00 บาท 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 12,237,100.00 บาท  
    - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 73,394,500.00 บาท 

 *2 เงินนอกงบประมาณ ซ่ึงเป็นเงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา ท่ีมีการเก็บสะสมยอด
รายรับและยอดยกมาในแต่ละปงีบประมาณ 

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

นักศึกษา กศน. ระดับพื้นท่ี จ านวน 22,000.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 21,226.99 บาท เงินคงเหลือ จ านวน 773.01 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินงบประมาณ 

เงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

เงินเพ่ือประโยชน์การศึกษา 

เงินบริจาค 

รายจ่าย 

รายรับ 

แผนภูมิท่ี 2  จ านวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินบริจาคท้ังหมด  
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1.1 เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
61,910,371.00 บาท เบิกจ่าย 30,012,041.90 บาท คงเหลือ 31,898,329.10 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 
ทั้งหมด 48.48  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1.1 แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 
 กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐ ส านักงาน กศน. งบบุคลากรและงบด าเนินงาน รหัส 14710 

ตารางที่ 3 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการเบิกจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ าแนกตามหมวด
รายจ่าย  

 

ที ่ รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

 
รวมเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 2,416,290.00 2,408,100.00 8,190.00 

1 งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าครองชีพ) 

ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ (17 ต.ค. 62)          1,124,400.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 1  (25 ก.พ. 63)                     40,320.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 2  (19 มี.ค. 63)                    880,600.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 3  (29 มิ.ย. 63)                    287,000.00 

2,332,320.00 2,332,320.00 - 
 

2 งบด าเนินงาน  (เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ) 

ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ (17 ต.ค. 62)              40,500.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 1  (19 มี.ค. 63)                     40,500.00 
 

81,000.00 72,900.00 

 

8,100.00 
(รายละเอียดหนา้ที่ 

10 ข้อ 1 (1)) 

3 งบด าเนินงาน  (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ) 
ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ (25 มี.ค. 63)                2,970.00 
 

2,970.00 2,880.00 

 

90.00 
(รายละเอียดหนา้ที่ 

10 ข้อ 1 (2)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3  จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและการเบิกจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 -  500,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00  2,000,000.00  2,500,000.00



   

 

14 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

1.1.2 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

งบด าเนินงาน รหัส 35705 

ตารางที่ 4 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการเบิกจ่าย แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

 

ที ่ รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

 รวมเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 59,494,081.00 27,603,941.90 31,890,139.10 
(งบประมาณคงเหลือ

ส่วนใหญ่เป็นงบ 

กันเบิกเหลื่อมป ี

กรณีมีหน้ีผูกพัน 

งบลงทุน 

(ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)) 

1 งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) 
ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ (24 ต.ค. 62)          5,749,970.00 
ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ (28 ต.ค. 62)            970,080.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 1  (19 มี.ค. 63)                   970,080.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 2  (25 มี.ค. 63)                 5,749,970.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 3  (4 ม.ิย. 63)                      85,000.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 4  (13 ก.ค. 63)                   748,690.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 5  (14 ก.ย. 63)                   113,536.00 
รับเงินโอนจากงบกิจกรรมการศึกษา                     966,882.23 

15,354,208.23 15,233,794.69 120,413.54 
(รายละเอียดหนา้ที่ 

10 ข้อ 1 (3)) 

2 ค่าสาธารณูปโภค  
ได้รับการจัดสรรต้นปีงบประมาณ (24 ต.ค. 62)     2,145,000.00 
ได้รับการจัดสรรต้นปีงบประมาณ (19 พ.ย. 62)         44,940.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 1 (23 มี.ค. 63)                  1,000,000.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 2 (25 มี.ค. 63)                  2,189,940.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 3 (29 ก.ค. 63)                  4,300,000.00 
 

9,679,880.00 8,090,107.72 1,589,772.28 
(รายละเอียดหนา้ที่ 

10 ข้อ 1 (4)) 

3 งบกิจกรรมการศึกษา 
ได้รับการจัดสรรต้นปีงบประมาณ (24 ต.ค. 62)        956,200.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 1 (24 มี.ค. 63)                    956,200.00 

รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 2 (14 ก.ย. 63)                    240,000.00 

โอนเป็นงบด าเนินงาน                                      966,882.23 

(ค่าตอบแทนใช้สอบและวสัดุ)  

1,185,517.77 
 

1,185,517.77 

 

- 
(รายละเอียดหนา้ที่ 

10 ข้อ 1 (5)) 
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ที ่ รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

4 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
 
4.1 โครงการสะเตม็ศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2563 
ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ (16 ธ.ค. 62)             257,750.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 1 (19 มี.ค. 63)                    132,250.00 
 
4.2 โครงการวิทยาศาสตรเ์คลื่อนที่สู่ชุมชน 
ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ (16 ธ.ค. 62)             300,000.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 1 (19 มี.ค. 63)                    100,000.00 
 
4.3 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563 
ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ (16 ธ.ค. 62)              21,000.00 
รับจัดสรรเพ่ิม ครั้งท่ี 1 (19 มี.ค. 63)                    301,500.00 
 
4.4 โครงการผลิตสื่อนิทรรศการกาล – อวกาศเสมือนจริง 
(Space and Time Virtual Exhibition) 
(บริษัท พลังแม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด) 
ได้รับจัดสรรปลายปีงบประมาณ (30 ก.ค. 63)         120,000.00 
 
4.5 โครงการจัดท าสื่อการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) 
ได้รับจัดสรรปลายปีงบประมาณ (9 มิ.ย. 63)           200,000.00 
 

4.6 โครงการการพัฒนาสื่อสรา้งสรรค์เพื่อการเรยีนรู้ออนไลน ์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ได้รับจัดสรรปลายปีงบประมาณ (30 ก.ค. 63)           88,100.00 
 

1,520,600.00 
 
 

390,000.00 
 
 
 
 

400,000.00 
 
 
 
 

322,500.00 
 
 
 
 

120,000.00 
 
 
 
 

200,000.00 
 
 
 

88,100.00 
 

698,610.92 
 
 

5,373.60 
 
 
 
 

207,865.22 
 
 
 
 

104,764.73 
 
 
 
 

120,000.00 
 
 
 
 

173,092.10 
 
 
 

87,515.27 
 

821,989.08 
(รายละเอียดหนา้ที่ 

10 ข้อ 1 (6)) 
 

384,626.40 
 
 
 
 

192,134.78 
 
 
 
 

217,735.27 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

26,907.90 
 
 
 

584.73 
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ที ่ รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

5 งบลงทุน  
5.1 ค่าครุภัณฑ ์
     5.1.1 ค่าครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 5 รายการ 
ได้รับจัดสรรกลางปีงบประมาณ (7 เม.ย. 63)        2,822,100.00 
 
 
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     5.2.1 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
(อาคาร 2) 
ได้รับจัดสรรกลางปีงบประมาณ (7 เม.ย. 63)      28,868,400.00 
 

31,690,500.00  
 
 

2,822,100.00 
 
 
 
 

28,868,400.00 
 
 

2,342,304.00 
 
 

2,342,304.00 
 
 
 
 
- 
 
 

29,348,196.00 
 
 

479,796.00 
(รายละเอียดหนา้ที่ 

11 ข้อ 1 (7)) 
 
 

28,868,400.00 
(รายละเอียดหนา้ที่ 

11 ข้อ 2 (1)) 

6 งบอุดหนุน 
6.1 เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ 
ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ (1 พ.ย. 62)               24,000.00 

 
6.2 ค่าจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้รับจัดสรรต้นปีงบประมาณ (27 ธ.ค. 62)              39,375.00 
 

63,375.00 
24,000.00 

 
 

39,375.00 
 

53,606.80 
14,598.80 

 
 

39,008.00 
 

9,768.20 
9,401.20 

(รายละเอียดหนา้ที่ 
11 ข้อ 1 (8)) 

 

367.00 
(รายละเอียดหนา้ที่ 

11 ข้อ 1 (9)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 4  จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและการเบิกจ่าย 
 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

งบด าเนินงาน 

ค่าสาธารณูปโภค 

งบกิจกรรมการศึกษา 

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

งบลงทุน (ค่าท่ีดินฯ ค่าครุภัณฑ์) 

งบรายจ่ายอื่น 
รายจ่าย 

รายรับ 
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1.2 เงินนอกงบประมาณ ได้แก่ 
1.2.1 เงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (หักน าส่งคลัง 25% แล้ว) 
1.2.2 เงินเพื่อประโยชน์การศึกษา 

ตารางที่ 5 รายรับและรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ จ าแนกตามประเภทเงินนอกงบประมาณ  
 

ที ่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

 รวมเงินนอกงบประมาณทั้งหมด 9,176,562.83 12,081,764.73 - 2,905,201.90 

1 เงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
 

5,597,272.83 6,908,796.89 - 1,311,524.06 

2 เงินเพื่อประโยชน์การศึกษา 
 

3,579,290.00 5,172,967.84 - 1,593,677.84 

หมายเหตุ : เงินนอกงบประมาณมีการเก็บสะสมยอดรายรับและยอดยกมาในแต่ละปงีบประมาณ 

 
1.3 เงินบริจาค มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 6 รายรับและรายจ่ายเงินบริจาค จ าแนกตามหน่วยงานที่บริจาค  
 

ที ่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

 รวมเงินบริจาคทั้งหมด 22,000.00 21,226.99 773.01 

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   
สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนที่ 

22,000.00 21,226.99 773.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5  รายรับและรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ และเงินบริจาค 
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2. ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ให้บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

แก่กลุ่มเปูาหมายทั้งครู นักเรียน นักศึกษา ในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป ครอบคลุม
ทุกช่วงวัยในลักษณะหลากหลาย 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 (7 เรื่อง) 

 
 
 
 

 
  กิจกรรมการศึกษา  

หมายถึง โปรแกรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นในลักษณะโปรแกรม 
การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษา (School program) 
กิจกรรมการประกวด การแข่งขัน การเคลื่อนที่สู่ชุมชน 
รวมถึงกิจกรรมฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  บรรยายพิเศษแก่ผู้รับบริการ 
กิจกรรมตามปรากฏการณ์ และกิจกรรมเทศกาลที่จัดเป็นประจ าทุกปี (10 รายการ) 

 
 

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

 

 

2.1 การด าเนินงานด้านจ านวนผู้รับบริการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จัดกิจกรรมให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลากหลายรูปแบบ โดยก าหนดเป้าหมายการให้บริการ จ านวน 605,500 คน และ 
สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการในทุกกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 572,842 คน คิดเป็นร้อยละ 94.61 ซึ่งน้อยกว่า 
เป้าหมายทั้งปี เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เกิดเหตุการณ์กราดยิงที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 
จ.นครราชสีมา รวมทั้งมีการกระจายตัวของค่าฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความกังวลในการ
ออกมาท ากิจกรรมนอกบ้าน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จึงได้ยกเลิกการให้บริการและการจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. วันที่ 3 มีนาคม 2563 ประกาศยกเลิกการจัดค่ายฤดูร้อนและอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด  
2. วันที่ 18 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2563 ประกาศปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแสดง

ทางท้องฟูาจ าลอง นิทรรศการด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเมื่อเปิด
ให้บริการก็มีข้อจ ากัดจ านวนผู้เข้ารับบริการ เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Narmal) 
ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  

3. วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ประกาศปิดบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) และอาคาร
โลกใต้น้ า (อาคาร 3) เพื่อเตรียมส่งมอบพื้นท่ีให้แก่ผู้รับจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารต่อไป 

ทั้งนี ้กิจกรรมประเภทการให้บริการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้มากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ บริการวิชาการ ท้องฟูาจ าลอง กิจกรรมการศึกษา และค่ายวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ ดังในตาราง
ที่ 7 และแผนภูมิที่ 6 
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ตารางและแผนภูมแิสดงผลการด าเนินงานดา้นการใหบ้ริการกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ตารางที ่7 จ านวนและร้อยละผลการด าเนินงานด้านการให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ จ าแนกตามกิจกรรมหลัก  

ที ่ กิจกรรมหลกั 
เป้าหมาย 

(คน) 

จ านวนผู้รับบริการ (คน) (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน ประชาชนทั่วไป 
รวม (คน) 

ครู นักเรียน ครู นักศึกษา ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

1 การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 120,000 7,853 37,322 140 1,675 116,816 3,431 167,237 139.36 
2 ค่ายวิทยาศาสตร์ 880 8 233 - - - - 241 27.39 
3 กิจกรรมการศึกษา 143,070 5,657 28,262 519 2,091 85,334 - 121,863 85.18 
4 บริการวิชาการ 161,550 336 1,479 259 - 146,115 - 148,189 91.73 
5 ท้องฟ้าจ าลอง 180,000 4,123 28,694 117 1,368 99,084 1,926 135,312 75.17 

รวมท้ังสิ้น 605,500 17,977 95,990 1,035 5,134 447,349 5,357 572,842 94.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมมากที่สุด 
คือ ประชาชนทั่วไป (ชาวไทย) รองลงมาได้แก่ นักเรียนในระบบโรงเรียน ครูในระบบโรงเรียนประชาชนทั่วไป 
(ชาวต่างชาติ) นักศึกษา กศน. และ ครู กศน. ตามล าดับ ดังในแผนภูมิที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 6  เปรียบเทียบเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ จ าแนกตามกิจกรรมหลัก 

 

แผนภูมิท่ี 7  เปรียบเทียบจ านวนและร้อยละของผู้รับบริการ จ าแนกตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 

 

นักเรียนในระบบ;  
95,990 ; 16.76% ครูในระบบ;  17,977 ; 

3.14% 

นักศึกษา กศน.;  
5,134 ; 0.90% 

ครู กศน.;  1,035 ; 
0.18% 

ประชาชนท่ัวไป (ชาว
ไทย);  447,349 ; 

78.09% 

ประชาชนท่ัวไป 
(ชาวต่างชาติ);  5,357 

; 0.94% 

ประชาชนท่ัวไป (ชาวไทย);  

477,349 ; 78.09% 

ครูในระบบ; 

17,977 ; 3.14% 

ครู กศน.; 

1,035 ; 0.18% 

ประชาชนท่ัวไป (ชาวต่างชาติ; 

5,357 ; 0.94% 

 -  50,000  100,000  150,000  200,000

การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 

ค่ายวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมการศึกษา 

บริการวิชาการ 

ท้องฟ้าจ าลอง 

การเรียนรู้ผ่าน
นิทรรศการ 

ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการศึกษา บริการวิชาการ ท้องฟูาจ าลอง 

เปูาหมาย 120,000 880 143,070 161,550 180,000

ผู้รับบริการ 167,237 241 121,863 148,189 135,312
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2.2 การด าเนินงานด้านคุณภาพ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มเปูาหมายทั้งครู นักเรียน นักศึกษา ในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
ในหลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การให้บริการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 2) ค่าย
วิทยาศาสตร์ 3) กิจกรรมการศึกษา 4) การให้บริการวิชาการ และ 5) การให้บริการเรียนรู้ในท้องฟูาจ าลอง 
ซึ่งให้บริการการเรียนรู้ทั้งภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาและเคลื่ อนที่ไปสู่ชุมชน/โรงเรียนต่าง ๆ 
เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ชีวิต ความสุข
และสนุกสนานในการเรียนรู้ โดยผู้รับบริการได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการกิจกรรมหลัก  
ในภาพรวมทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่8 ผลการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการกิจกรรมหลักในภาพรวมทั้งหมด  
 

กิจกรรมหลกั ระดับความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ( ̃) ด้านคุณภาพ 

1. เรียนรูผ้่านนิทรรศการ 
2. ค่ายวิทยาศาสตร ์
3. กิจกรรมการศึกษา 
4. บริการวิชาการ 
5. ท้องฟูาจ าลอง 

ความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใจ
มากถึงมากที่สุดในทุก
หัวข้อการประเมิน 

ร้อยละ 91.36 
บรรลตุามดัชนีช้ีวัด 
ผลส าเร็จของโครงการ
ด้านผลลัพธ์ 
(Outcome 
Indicators) ที่ก าหนด
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85.00 ในระดับมาก
ขึ้นไป 

ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย (Mean 

:  ̃) อยู่ใน
ระดับหมาะสม
มากที่สุด (4.52) 

ผู้รับบริการไดล้งมือปฏิบัตดิ้วยตนเอง 
มีความรู้ความเข้าใจและสนุกกับการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) และทักษะในการคิด
อย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) 
เพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนจัดการชีวิตได้อย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 90.41 
บรรลตุามดัชนีช้ีวัดผลส าเร็จของ
โครงการด้านผลลัพธ์ (Outcome 
Indicators) ที่ก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85  
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 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รบับริการ มีดังนี้ 
 1. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องทุกป ี
 2. ได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สนุก
กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการท างาน
เป็นทีม สามารถน าไปต่อยอดในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
และมีความตระหนักในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3. วิทยากรอธิบาย ตอบข้อสงสัย และให้ค าแนะน า   
ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 4. ควรใช้สื่อการเรียนรู้ที่สนุกสนานและใช้เทคโนโลยี 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยกว่านี้ 
 5. ควรมีกิจกรรมใหม่ ๆ ให้หลากหลายกว่านี้  

6. ควรปรับระยะเวลาการท ากิจกรรมให้เหมาะสมกว่านี้ 
 7. ควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนท ากิจกรรมและให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ 

8. ควรปรับปรุงสื่อการเรียนรู้หรืออุปกรณต์่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
 

3. ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ด าเนินงานโครงการภายใต้งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือสนองจุดเน้นและนโยบายของส านักงาน กศน. และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 6 โครงการ  ดังนี้  1) โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน  2) โครงการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563  3) โครงการสะเต็มศึกษา 
สู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2563  4) โครงการผลิตสื่อนิทรรศการ
กาล – อวกาศเสมือนจริง (Space and Time Virtual Exhibition)  5) โครงการจัดท าสื่อการเรียนรู้การแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  6) โครงการการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 3.1 ด้านงบประมาณ 
 รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1,520,600.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 698,610.92 บาท คงเหลือ จ านวน 
821,989.08 บาท ร้อยละการเบิกจ่ายคิดเป็น 45.94 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ช่วงเวลาด าเนินงาน
ตามโครงการนั้น อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
ยกเลิกบางโครงการ (โครงการที่ 3 ขออนุมัติยกเลิกภายหลังจัดประชุมเตรียมงานและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียม
ด าเนินงานตามโครงการ) และบางโครงการขออนุมัติปรับรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณใหม่ ส่งผลให้มี
งบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 
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      3.2 ด้านจ านวนผู้รับบริการ 

โครงการที่ 1 – 2 ก าหนดเปูาหมายการให้บริการ จ านวน 
15,108 คน และสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งสิ้น จ านวน 
20,953 คน คิดเป็นร้อยละ 138.69 ซึ่งมากกว่าเปูาหมายทั้งปี
บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการด้านผลผลิต (Output 
Indicators) ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของเปูาหมาย 

ทั้งนี้ โครงการที่ 4 – 6 เป็นโครงการด้านการผลิตสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ จึงไม่ได้ก าหนดเปูาหมายเป็นจ านวนผู้รับบริการ 

     
 
 
 

 3.3 ด้านคุณภาพ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการโครงการที่ 1 – 2 
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่9 ผลการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการโครงการภายใต้งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

 
 

โครงการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ( ̃) ด้านคุณภาพ 

1. โครงการวิทยาศาสตร์
เคลื่อนที่สู่ชุมชน 
2. โครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
พัฒนานวัตกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
นักศึกษา กศน. ปี 2563 

ความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใจ
มากถึงมากที่สุดในทุก
หัวข้อการประเมิน 

ร้อยละ 94.06 
บรรลตุามดัชนีช้ีวัด 
ผลส าเร็จของโครงการ
ด้านผลลัพธ์ 
(Outcome 
Indicators) ที่ก าหนด
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85.00 ในระดับมาก
ขึ้นไป 

ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย (Mean 

:  ̃) อยู่ใน
ระดับหมาะสม
มากที่สุด (4.71) 

กิจกรรมส่วนใหญต่อบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ และ
ผู้รับบริการมคีวามรู้ความเข้าใจ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
การบูรณาการองค์ความรู้เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งสามารถน าองค์ความรู้และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ที่ได้รับไปพัฒนา การเรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
คิดเป็นร้อยละ 94.88 บรรลุตามดชัน ี
ช้ีวัดผลส าเรจ็ของโครงการด้านผลลัพธ์ 
(Outcome Indicators) ที่ก าหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.00 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ับบริการ มีดังนี้ 
 1. ควรจัดกิจกรรมและการประกวดในลักษณะนี้ต่อเนื่องทุกปี 
 2. วิทยากรอธิบายได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
 3. ผู้รับบริการได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสนุกสนาน 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนได้ 
 
 

4. การน าเสนอผลงานของนักศึกษา กศน. เป็นการ 
เปิดโอกาสให้นักศึกษา กศน. มีเวทีในการแสดงผลงาน 
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ฝึกความกล้าแสดงออก 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดประกวดครั้งนี้ 
เป็นปีแรกที่ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งอาจมีปัญหา
เกิดข้ึนบ้าง ไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ต ความคล่องตัว
ของการใช้แอปพลิเคชั่นที่ใช้ประกวด แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ 
ด้วยดี  
5. ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่านี้ 
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4. ผลการด าเนินงานโครงการเทศกาลต่าง ๆ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ด าเนินโครงการเทศกาลต่าง ๆ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ วันเด็ก
แห่งชาติ  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โครงการ Colorful Sci-Night  โครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว Valentine’s Wow และเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ครั้งที่ 15 เพ่ือสนองจุดเน้นและ
นโยบายของส านักงาน กศน. และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 4.1 วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ภายใต้แนวคิด “Smart Kids วิทย์วันเด็ก” วันเสาร์ที่ 11 
มกราคม 2563 นางตติยา ใจบุญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ประธานเปิดงาน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 
 2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความคิดเชิงวิเคราะห์ การตั้งค าถาม ความคิดสร้างสรรค์ และกล้า
แสดงออก  

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 17,700 คน  แบ่งเป็น 
 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ านวน 17,000 คน 
 2) ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จ านวน     700 คน 
2. เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

งบประมาณ 
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
งบด าเนินงาน รหัส 39005 เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่จัด  จ าแนกได้ดังนี้ 
1. กิจกรรมที่จัด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ) 

1) กิจกรรมการแสดงบนเวที    15) ตีลังกา มาหานะเธอ 
 2) การแสดงท้องฟูาจ าลอง/ฉายภาพยนตร์เต็มโดม 16) ขดลวดหรรษา 

   จ านวน 10 รอบ ๆ ละ 45 นาที   17) รถพลังยาง 
  3) การตอบปัญหาชิงรางวัล    18) บอลลิง 
  4) Super Hero : Zero Waste KID ท าได้  19) บ้านของแมลง 
  5) Super Hero : Become One เป็นหนึ่งเดียวกัน 20) ภาพยนตร์ส าหรับเด็ก 
 6) Super Hero : ฮีโร่ในใจฉัน    21) เกมตกปลา 
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 7) The Key      22) สัตว์น้ าน่ารู้ 
 8) Smart Kids สปอร์ตบิงโก    23) Jigsaw หรรษา 
 9) Slope Ball : กลิ้งบอลท้าความชัน   24) ชิม ช้อป ใช้ 
 10) Robot racing By SCE      25) ล้วงลับ จับคู่ 
 11) DIY Challenge Game : รายการเกมโชว์  26) Fossil corner 
 12) DIY Challenge Game : แมลงปอทรงตัว  27) 18 Magic crystal 
 13) Smart Kids กับ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  28) Snowy season 
 14) เจาะลึกโลกใต้ทะเล 

2. กิจกรรมที่จัด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ) โดยหน่วยงานภายนอก/ 
เครือข่าย 
 1) Smart Kids กับ กองทุนเวลาเพ่ือสังคม   8) Smart Kids กับ EOD 
 2) Smart Kids กับ ส่งมอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ 9) Smart Kids กับ สสวท. 
 3) Smart Kids กับ ไหวพริบปฏิภาณวันเด็กแห่งชาติ 10) Smart Kids กับ ปันน้ าใจพ่ีให้น้อง 
 4) Smart Kids กับ ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร 
 5) Smart Kids กับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย 
 6) Smart Kids กับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส. 
 7) Smart Kids กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. กิจกรรมจัด ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) 
 1) วิศวกร      6) ดูดาวฮาเฮ 
 2) จับคู่พาเพลิน     7) สีสันหรรษา 
 3) จราจรน้อย      8) ด้วงชนด้วง 
 4) หนูน้อยดับเพลิง     9) ไขปริศนา 
 5) ศิลปะสร้างสรรค์     10) กาตาไว 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ผู้รับบริการในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟูาจ าลอง

กรุงเทพ) จ านวน 11,517 คน และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จ านวน 3,084 คน 
รวมทั้งสิ้น 14,601 คน คิดเป็นร้อยละ 82.49 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมาย (17,700 คน) แต่บรรลุตามดัชนีชี้วัด 
ผลส าเร็จของโครงการด้านผลผลิต (Output Indicators) ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของเปูาหมาย 

 งบประมาณที่ใช้ในการจัดงานฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟูาจ าลองกรุงเทพ) จ านวน 
386,631.38 บาท และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จ านวน 20,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 
406,631.38 บาท คงเหลือ จ านวน 13,368.62 บาท ร้อยละของการเบิกจ่ายคิดเป็น 96.82 ของงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (420,000.00 บาท) 
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 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่10  ผลการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการงานวันเด็กแห่งชาติ 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ับบริการ มีดังนี้ 
1. ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อเนื่องทุกปี  
2. เจ้าหน้าที่น่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจผู้รับบริการและ 
    ปฏิบัติงานด้านการให้บริการได้ดมีาก 
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น 
4. ได้รับความรู้หลากหลายรูปแบบ 
       5. การแสดงท้องฟูาจ าลองและภาพยนตร์เต็มโดม 
           ใช้เวลาน้อยเกินไป 
       6. ควรเพิ่มบัตรส ารองในการชมการแสดงท้องฟูา 
           จ าลองและภาพยนตร์เต็มโดม 
        7. ควรเพิ่มจ านวนกิจกรรมให้มีความหลากหลาย 
            มากกว่านี้ 
8. ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากขึ้น 
9. ควรมีกิจกรรมส าหรับเด็กเล็ก และเด็กผู้หญิงมากกว่านี้   
10. ควรมีที่พักส าหรับเด็กอ่อน   
11. ควรปรับปรุงสถานทีใ่หม่ เพราะคับแคบเกินไป 
 
 
 

โครงการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ( ̃) ด้านคุณภาพ 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ ความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใจ
มากถึงมากที่สุดในทุก
หัวข้อการประเมิน 

ร้อยละ 88.00 
บรรลตุามดัชนีช้ีวัด 
ผลส าเร็จของโครงการ
ด้านผลลัพธ์ 
(Outcome 
Indicators) ที่ก าหนด
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85.00 ในระดับมาก
ขึ้นไป 

ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย (Mean 

:  ̃) อยู่ใน
ระดับหมาะสม
มากที่สุด (4.40) 

เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
มีความรูด้้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และมีใจใฝเุรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 90.80 บรรลุตามดชัน ี
ช้ีวัดผลส าเรจ็ของโครงการด้านผลลัพธ์ 
(Outcome Indicators) ที่ก าหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.00 
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 4.2 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นางตติยา ใจบุญ 
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ประธานเปิดงาน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช” 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และดาราศาสตร์ 
 3. เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

4. เพ่ือกระตุ้นความใฝุรู้ใฝุเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และดาราศาสตร์ 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,000 คน  แบ่งเป็น 
 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ านวน 800 คน 
 2) ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จ านวน 200 คน 
2. เชิงคุณภาพ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และดาราศาสตร์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี 2563 

งบประมาณ 
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
งบด าเนินงาน รหัส 35705 เป็นเงินทั้งสิ้น 155,700.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่จัด  จ าแนกได้ดังนี้ 
1. กิจกรรมที่จัด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ) 

1) ปืนกระดาษสะท้านภพ    13) สนุกกับ DIY 
 2) คนละชั้น      14) ผีเสื้อบินได้ 

  3) Kids Coding Game    15) ลิงไต่ราว ( Climbing Cartoons ) 
  4) หุ่นยนต์เต้นระบ า     16) การเดินทางของสายรุ้ง 
  5) ลูกบอลเริงระบ า     17) ประทับไว้ในความทรงจ า 
 6) สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมกับ Gesture Robot  18) เปิดโลกบรรจุภัณฑ์ 
 7) ฟอสซิลของใครกันนะ    19) รู้จักตัวเราห่างไกล COVID-19 
 8) Kyotaku (ภาพพิมพ์ปลา) 
 9) นักสืบ...โลกแมลง 
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 10) หนูน้อยกับจักรราศี (ระบายสี magnet จักรราศี) 
 11) หนูน้อยกับจักรราศี (สนุกกับเงาของจักรราศีและกลุ่มดาวจักรราศี) 
 12) เราพบไดโนเสาร์ตัวไหน ในประเทศไทยบ้างนะ 

2. กิจกรรมที่จัด ณ โรงเรียนจันทรวิทยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน 
(กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) 
 1) หนูน้อยกับจักรราศี (ระบายสี magnet จักรราศ)ี  
 2) เปลี่ยนฉัน (น้ า) ให้เป็นหิมะ 
 3) หนอนน้อยผจญภัย 

สรุปผลการด าเนินงาน   
ผู้รับบริการในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

(ท้องฟูาจ าลองกรุงเทพ) จ านวน 1,111 คน และโรงเรียนจันทรวิทยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยศูนย์สร้างสรรค์ 
เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จ านวน 368 คน รวมทั้งสิ้น 1,479 คน คิดเป็นร้อยละ 147.90 ซึ่งมากกว่า 
เป้าหมาย (1,000 คน) บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการด้านผลผลิต (Output Indicators) ที่ก าหนดไว้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของเปูาหมาย 
 งบประมาณที่ใช้ในการจัดงานฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟูาจ าลองกรุงเทพ) จ านวน 
117,526.18 บาท (ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ได้รับสนับสนุนจากโรงเรียนจันทรวิทยา 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ) คงเหลือ จ านวน 38,173.82 บาท ร้อยละของการเบิกจ่ายคิดเป็น 75.48 ของงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (155,700.00 บาท) 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการงานวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่11  ผลการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 
 

โครงการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ( ̃) ด้านคุณภาพ 

โครงการวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

ความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใจ
มากที่สุดในทุกหัวข้อ
การประเมิน 

ร้อยละ 95.00 
บรรลตุามดัชนีช้ีวัด 
ผลส าเร็จของโครงการ
ด้านผลลัพธ์ 
(Outcome 
Indicators) ที่ก าหนด
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85.00 ในระดับมาก
ขึ้นไป 

ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย (Mean 

:  ̃) อยู่ใน
ระดับหมาะสม
มากที่สุด (4.75) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ดาราศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 95.60 
บรรลตุามดัชนีช้ีวัดผลส าเร็จของ
โครงการด้านผลลัพธ์ (Outcome 
Indicators) ที่ก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85.00 



   

 

30 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ับบริการ มีดังนี้ 
1. ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อเนื่องทุกปี 
2. เจ้าหน้าที่น่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจผู้รับบริการและ 
    ปฏิบัติงานด้านการให้บริการได้ดมีาก 
3. วิทยากรอธิบายได้สนุกสนาน กระชับ เข้าใจง่าย 
4. ได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
5. ควรเพิ่มจ านวนกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
 
       6. ควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ก่อน 
          การจัดกิจกรรมนานกว่านี้ 
       7. ควรมีที่พักคอยส าหรับเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ 
       8. ควรปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคารบางส่วน  
          ให้ใช้งานได้ปกต ิมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
          และทันสมัยมากกว่านี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

31 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 4.3 โครงการ Colorful Sci-Night ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 นางตติยา ใจบุญ รักษาการ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ประธานเปิดงาน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับประสบการณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยว
ด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
 2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ที่หลากหลายด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบที่สนุกสนาน สอดรับกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ กลุ่มครอบครัว และชุมชน 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,000 คน 
2. เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ ศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

งบประมาณ 
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
งบด าเนินงาน รหัส 39005 เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่จัด 
1. ภูเขาไฟลาวา      8. สัตว์เรืองแสง (ปลาตกเบ็ดเรืองแสง) 
2. รูบิค LED มหาสนุก     9. มหัศจรรย์ธรรมชาติ  
3. โอม...อะลึกลึกกี่ยย์     10. Glow in Dark 
4. ภาพลวงตา      11. Colorful Game 
5. ดอกไม้กระจายสี     12. จักรราศีเรืองแสง (Glowing 
6. แร่เรืองแสง            Zodiac) 
7. สัตว์เรืองแสง (พ่ิงห้อยน้อยเรืองแสง)   13. โดมท้องฟูาจ าลองเคลื่อนที่ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ผู้รับบริการโครงการ Colorful Sci-Night ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟูาจ าลองกรุงเทพ) 

เวลา 17.00 – 21.00 น. จ านวน 1,202 คน คิดเป็นร้อยละ 120.20 ซึ่งมากกว่าเป้าหมาย (1,000 คน)
บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการด้านผลผลิต (Output Indicators) ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80.00 ของเปูาหมาย 
 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมฯ จ านวน 96,537.76 บาท คงเหลือ จ านวน 3,462.24 บาท ร้อยละ 
ของการเบิกจ่ายคิดเป็น 96.54 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (100,000.00 บาท) 



   

 

32 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการโครงการ Colorful 
Sci-Night รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่12  ผลการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการโครงการ Colorful Sci-Night 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ับบริการ มีดังนี้  
1. ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
2. เจ้าหน้าที่น่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจผู้รับบริการและ 
   ปฏิบัติงานด้านการให้บริการได้ดมีาก 
3. วิทยากรอธิบายได้กระชับ เข้าใจง่าย 
4. กิจกรรมน่าสนใจ สนุกสนาน ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และ 
   ทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี 
 
         
        5. ได้รับความรู้และความคิดใหม่ ๆ 
       6. สถานที่จัดกิจกรรมอยู่ใกล้บ้าน 

 7. ช่วงเวลาที่จัดเหมาะสมกับการมาท ากิจกรรม 
          ร่วมกันเป็นครอบครัว 
        
 
 
 
 

 

โครงการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ( ̃) ด้านคุณภาพ 

โครงการ Colorful 
Sci-Night 

ความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใจ
มากถึงมากที่สุดในทุก
หัวข้อการประเมิน 

ร้อยละ 86.20 
บรรลตุามดัชนีช้ีวัด 
ผลส าเร็จของโครงการ
ด้านผลลัพธ์ 
(Outcome 
Indicators) ที่ก าหนด
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85.00 ในระดับมาก
ขึ้นไป 

ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย (Mean 

:  ̃) อยู่ใน
ระดับหมาะสม
มากที่สุด (4.31) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู ้
ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน 
กับกิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดาราศาสตร์และอวกาศ และ
ศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 86.00 
บรรลตุามดัชนีช้ีวัดผลส าเร็จของ
โครงการด้านผลลัพธ์ (Outcome 
Indicators) ที่ก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85.00 



   

 

33 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 4.4 โครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว “Valentine’s Wow: To the Moon 
and Back” วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับประสบการณ์ใหม่ และส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู ่
การท่องเที่ยวด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านพิพิธภัณฑ์
 2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ที่หลากหลายด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน สอดรับกับพฤติกรรม 
การเรียนรู้และการท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่และกลุ่มครอบครัว 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน 

 2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ 
   และอวกาศ ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

งบประมาณ 
จากเงินนอกงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 ประเภทเงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน

ทั้งสิ้น 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่จัด 
1. ชมท้องฟูาจ าลองรอบพิเศษ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Chocolate WOW WOW) 
3. จัดสถานที่จดทะเบียนสมรสและจุดถ่ายภาพเก็บความประทับใจ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ผู้รับบริการโครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว “Valentine’s Wow: To the Moon 

and Back” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟูาจ าลองกรุงเทพ) จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.00 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมาย (200 คน) แต่บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการด้านผลผลิต (Output 
Indicators) ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของเปูาหมาย 
 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมฯ จ านวน 9,362.00 บาท คงเหลือ จ านวน 5,638.00 บาท ร้อยละ 
ของการเบิกจ่ายคิดเป็น 62.41 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (15,000.00 บาท) 
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 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการโครงการส่งเสริม
ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว “Valentine’s Wow: To the Moon and Back” รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่13  ผลการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการโครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว  
  “Valentine’s Wow: To the Moon and Back” 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ับบริการ มีดังนี้ 
1. ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
2. เจ้าหน้าที่น่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจผู้รับบริการและ 
   ปฏิบัติงานด้านการให้บริการได้ดมีาก 
3. วิทยากรผู้บรรยายน่ารัก มีอรรถรส บรรยายได้สนุกสนาน 
   และเข้าใจง่ายที่สุดตั้งแต่ที่เคยฟังมา 
        
 
       4. กิจกรรมน่าสนใจ สนุกสนาน ส่งเสริมทักษะ 
          การเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เป็น 
          อย่างดี 
        5. แสงของดวงดาวและลูกศรชี้บอกต าแหน่ง 
           สีซีดจาง ควรปรับให้สว่างกว่านี้ 
        

        
 
 
 

โครงการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ( ̃) ด้านคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมความรัก
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
“Valentine’s Wow: To 
the Moon and Back” 

ความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใจ
มากที่สุดในทุกหัวข้อ
การประเมิน 

ร้อยละ 93.60 
บรรลตุามดัชนีช้ีวัด 
ผลส าเร็จของโครงการ
ด้านผลลัพธ์ 
(Outcome 
Indicators) ที่ก าหนด
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85.00 ในระดับมาก
ขึ้นไป 

ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย (Mean 

:  ̃) อยู่ใน
ระดับหมาะสม
มากที่สุด (4.68) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู ้
ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ดาราศาสตร์และอวกาศ 
ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ควบคู่
กับความสนุกสนานเพลดิเพลิน 
คิดเป็นร้อยละ 93.80 บรรลุตามดชัน ี
ช้ีวัดผลส าเรจ็ของโครงการด้านผลลัพธ์ 
(Outcome Indicators) ที่ก าหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.00 
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4.5 โครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) ครั้งที่ 15 
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2562 

 วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือน าสาระความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา รวมถึง 
ประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์และกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการฉายภาพยนตร์ 
 2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านช่องทางการเผยแพร่และการสื่อสารที่หลากหลาย ทันสมัย 
เข้ากับวิถีชีวิตและบริบทของสังคมในปัจจุบัน และลดข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงสื่อความรู้วิทยาศาสตร์ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับพันธมิตรและภาคี
เครือข่ายที่มีพันธกิจด้านการจัดการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ 
 4. เพ่ือร่วมส่งเสริมความหลากหลายให้แก่วงการการผลิตภาพยนตร์ประเภทสารคดีและบันเทิงคดี 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 15,000 คน 

 2. เชิงคุณภาพ 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสาระความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่าน 
       การจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์และกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการฉายภาพยนตร์ 

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้หลักการและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ผ่านช่องทาง 
    การเผยแพร่และการสื่อสารที่หลากหลาย ทันสมัย เข้ากับวิถีชีวิตและบริบทของ 
    สังคมในปัจจุบัน 

   3) เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

งบประมาณ 
จากเงินนอกงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 ประเภทเงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการ 

สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จ านวน 75,000.00 บาท 
(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งต้องด าเนินการน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 25% จ านวน 18,750.00 บาท และ
สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 75% จ านวน 56,250.00 บาท 

กิจกรรมที่จัด 
 1) กิจกรรมฉายภาพยนตร์ในห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคาร 2  ห้อง EF (Executive Functions) นิทรรศการ 
พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด ชั้น 1 อาคาร 2  และฉายในโครงการ Colorful Sci-Night 
 2) กิจกรรมประกอบการฉายภาพยนตร์ ได้แก่ ผจญภัยโลกใต้น้ า หน้ากากสัตว์ยุคดึกด าบรรพ์ พลาสติก
รักษ์โลก ท่องโลกใต้ทะเล ฉันคือพลาสติกแบบไหน แพ็คอาหารไปอวกาศกันเต๊อะ และของเล่นชวนคิด 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ผู้รับบริการโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ (Science Film Festival) ครั้งที่ 15 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟูาจ าลองกรุงเทพ) จ านวน 16,918 คน คิดเป็นร้อยละ 112.79 
ซึ่งมากกว่าเป้าหมาย (15,000 คน) บรรลุตามดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการด้านผลผลิต (Output 
Indicators) ที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของเปูาหมาย 
 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมฯ จ านวน 52,886.15 บาท คงเหลือ จ านวน 3,363.85 บาท ร้อยละ 
ของการเบิกจ่ายคิดเป็น 94.02 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (56,250.00 บาท) 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการโครงการเทศกาล 
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) ครั้งที่ 15 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่14  ผลการสอบถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ 
   (Science Film Festival) ครั้งที่ 15 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ับบริการ มีดังนี้ 
1) ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี  
2) เจ้าหน้าที่น่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใสดี 
3) ภาพยนตร์มีเนื้อหาที่น่าสนใจ และการด าเนินเรื่องเข้าใจง่าย 
        
       4) กิจกรรมน่าสนใจ และสนุกสนาน  
        5) เนื้อหาของภาพยนตร์บางเรื่องเข้าใจยาก 
        6) ควรเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

 

โครงการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ( ̃) ด้านคุณภาพ 

โครงการเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
(Science Film Festival) 
ครั้งที่ 15 

ความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใจ
มากที่สุดในทุกหัวข้อ
การประเมิน 

ร้อยละ 91.00 
บรรลตุามดัชนีช้ีวัด 
ผลส าเร็จของโครงการ
ด้านผลลัพธ์ 
(Outcome 
Indicators) ที่ก าหนด
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85.00 ในระดับมาก
ขึ้นไป 

ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย (Mean 

:  ̃) อยู่ใน
ระดับหมาะสม
มากที่สุด (4.55) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสาระความ
บันเทิงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งผลให้เกดิเจตคติที่ดตี่อ
สื่อภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
สามารถน าหลักการและแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้เรยีนรู้จากภาพยนตร์
เป็นพื้นฐานในการวางแผนปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเปูาหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนได้ คดิเป็นร้อยละ 
98.00 บรรลตุามดัชนีช้ีวัดผลส าเรจ็
ของโครงการด้านผลลัพธ์ (Outcome 
Indicators) ที่ก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85.00 
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5. ผลการด าเนินงานโครงการอบรม/ประชุม ต่างประเทศ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
และประชุมต่างประเทศ จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือตอบสนองจุดเน้นและนโยบายของส านักงาน กศน. และยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1 การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ BNSM Annual International Cooperation Workshop 2019
ณ  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (อบรม/ประชุม) : นางสาวพรทิพย์ สกลกูล นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
2) สถานที่ : พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปูซาน (Busan National Science Museum: BNSM) 

เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้ 
3) ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2562  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน 4 คืน 
4) งบประมาณ/แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปูซาน 
5) วัตถุประสงค์ (ที่เข้าร่วมอบรม/ประชุม) : เพ่ือสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปูซานกับหน่วยงานสมาชิก ASPAC จ านวน 5 หน่วยงาน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ 
จีน ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

6) ประโยชน์ที่สามารถน ามาปรับใช้กับงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา : 
6.1 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ข้อมูลเชิงลึก ด้าน exhibition & science culture, exhibit 

development, science education, PR and communication จากศูนย์วิทยาศาสตร์/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ชั้นน าจากต่างประเทศ  

6.2 สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท 
ของตนเอง 

6.3 มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต 
7) ภาพประกอบ :  
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5.2 การเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุม ISSM 2019 (International Symposium of Science 
Museums 2019)  ณ  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (อบรม/ประชุม) : นายปิยะกัลป์ ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
2) สถานที่ : พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมืองแทจ็อน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
3) ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน 5 คืน 
4) งบประมาณ/แหล่งทุน : ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
5) วัตถุประสงค์ (ที่เข้าร่วมอบรม/ประชุม) : เพ่ือเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการและเป็นตัวแทน 

ของประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอโครงการในหัวข้อ   “Integration : Adaptive STEM exhibition that 
integrates the Late King RAMA 9th Sustainable Theory/Way of live to help promote Sustainable 
Culture in Thailand.” โดยใช้ข้อมูลจากการด าเนินโครงการสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ปี 2560 – 2562 

6) ประโยชน์ที่สามารถน ามาปรับใช้กับงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา : 
6.1 เครือข่ายการท างานของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในโครงการ 
6.2 ศึกษารูปแบบการจัดงานประชุมเชิงวิชาการระดับประเทศ 
6.3 ศึกษารูปแบบการอธิบายผลการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และการบรรยายของผู้บรรยายหลัก เพ่ือน ามาปรับใช้ในการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานต่อไป 

6.4 นิทรรศการและสื่อที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอนิทรรศการผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การน าเสนอ 
เนื้อหาเชิงวิชาการ การใช้อุปกรณ์ที่สัมผัสได้ เทคโนโลยีเสมือนจริง รูปแบบและองค์ประกอบในการจัดแสดง  
(มีข้อมูลประกอบเป็นเล่มรายงานประจ าปี และภาพท่ีบันทึกไว้) 

6.5 สังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าในต่างประเทศ โดยได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการ
ประเภทเด็ก เกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดสรรพื้นที่สาธารณะ 
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7) ภาพประกอบ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 การน าเสนอผลการด าเนนิโครงการในการประชุม 

ISSM 2019 

ภาพที่ 2 (ซ้าย) การน าเสนอข้อมลูตารางธาตุ (ขวา) การน าเสนอการท างาน

ของกลไกในนิทรรศการวิทยาศาสตร ์
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ภาคีเครอืข่าย 
 

1. ภาคีเครือข่ายทีส่นับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและภาคเอกชนที่สนับสนุนโดยบริจาคสิ่งของและ/หรือจัดกิจกรรมร่วมในวาระ
ต่าง ๆ อีก  39  หน่วยงาน ได้แก่ 

1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 21. บริษัท แลคตาซอย จ ากัด 
 2. การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 22. บริษัท เซ็ปเปู จ ากัด (มหาชน) 
 3. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 23. บริษัท วอร์นเนอร์มิวสิค (ประเทศไทย) จ ากัด 
 (อพวช.) 24. บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด 

4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 25. บริษัท ดอกบัวคู่ จ ากัด 
 และเทคโนโลยี (สสวท.) 26. บริษัท ร่วมก าลาภเทรดดิ้ง จ ากัด 
5. สมาคมดาราศาสตร์ไทย 27. บริษัท เคซีแอล เทรดดิ้ง จ ากัด 

 6. สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย 28. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
7. กรมศุลกากร 29. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
8. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 30. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 31. ธนาคารกรุงเทพ ส านักงานใหญ่ 

 พระนครเหนือ (มจพ.)  32. โรงเรียนจินดาพงษ์ 
10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 33. โรงเรียนดาราคาม 

 11. มหาวิทยาลัยศิลปากร 34. โรงเรียนจันทรวิทยา 
 12. ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 35. กองทุนเวลาเพ่ือสังคม 

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร ์
เพื่อการเรยีนรู้ ครั้งที่ 15 วงเงิน 75,000.00 บาท 

สนับสนุนการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ วงเงิน 
22,000.00 บาท 



   

 

41 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 13. สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ 36. องค์การค้าของคุรุสภา 
  และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม 37. องค์การเภสัชกรรม 
 14. ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 38. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 
 15. ส านักงานการประปานครหลวง      กระทรวงศึกษาธิการ 
  (ส านักงานใหญ่) 39. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครู  
 16. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)      กรมสามัญศึกษา 

17. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด    
  (ส านักงานใหญ่)  
 18. บริษัท ชิโน แปซิฟิก จ ากัด  
 19. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด  
 20. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
   
  

2. ภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นสมาชิกด้านวิทยาศาสตร์ 
และดาราศาสตร์  

   
 
 
 
 

 

3. ภาคีเครือข่ายในประเทศ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นสมาชิกด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 

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

 
 
 
 

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

Sciences Educational Attraction Standard) ระดับดีเยี่ยม (Excellent Level) ประจ าปี 
2018 – 2020 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
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 รางวัลชมเชย จากการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจ าปี 2563 

(Museum Thailand Awards 2020) จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

1 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้น จึงส่งผลต่อการจัด 
  กิจกรรมการเรียนรู้และการให้บริการต่าง ๆ 
2. ขาดการบรรจุข้าราชการใหม่ทดแทน   
3. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในบางสาขาวิชา 
4. ช่องว่างระหว่างวัย 
5. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน 

  
6. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่สอดคล้อง 
 กับการบริหารจัดการในหน่วยงาน 

  7. หน่วยงานต้องใช้เงินนอกงบประมาณในการจ้าง 
   บุคลากรเฉพาะทาง 
 

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

13. ขาดการวางแผนระยะยาว 
     เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกับ 

        ภาคีเครือข่าย 
 

 

14. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ครอบคลุม 
     การใช้งานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
15. ข้อมูลประวัติการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ ์
 

 
 



   

 

45 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

แนวทางแก้ไขปญัหา 
 

1. มีมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
 โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ชัดเจน และปรับเปลี่ยน 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการให้บริการ 
 เป็นระบบออนไลน์มากขึ้น 
2. สรรหาบุคลากรทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง  
3. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 เพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เช่น ด้านเทคนิค ด้านการ 
 บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ 
 เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4. พัฒนาระบบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจ 

   ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและทันตามความต้องการในการใช้จ่าย 

5. จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับการด าเนินการปรับปรุง   

   หรือซ่อมแซมอาคารนิทรรศการ สื่อ และอุปกรณ์การผลิต 

   ที่เสียหายให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และพร้อมที่จะให้บริการ 

   แก่กลุ่มเปูาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เพ่ิมจ านวนคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7. วิเคราะห์ SWOT ด้านการตลาดและด้านกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการวางแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 8. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับ 
 การสนับสนุนงบประมาณ ความร่วมมือในการ 
 จัดกิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายในหน่วยงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
10. จัดท าข้อมูลประวัติการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 ยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จดัท า 
ที่ปรึกษา 
นางกาญจนา สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
นางตติยา ใจบุญ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา 
นางอภิญญา ซอหะซัน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา 
 

ผู้สนับสนุนข้อมูลและภาพประกอบ 
นายชัยพร  จารย์โพธิ์  นางศิรินาท  แดงม่ันคง 

 นายสุรศักดิ์  ทานะปัทน์  นายภาณุธช  เนตะวงศ์ 
 นางสาวอุษา  แก้วกระจ่าง  นางสมพิศ  แจ้งเพชร 
 นางสายพิณฑ์  ป่าไม้   นางนงลักษณ์  สุขศรีจักรวาล 
 นายดิษพล  มาตุอ าพันวงศ์  นายปรินทร์  ทานะวงศ์ 
 นางสาวพรทิพย์  สกลกูล   นางสาวจุฬวดี  สุทธิประภา 
 นายปิยะกัลป์  ศรีเมือง   นางอุทุมพร  สุวรรณสาม 
 นายอุทิตย์  ฤทธิยา   นางสาวณธช  วรพรรุจี  
 นายวิเชียร  เชยย้ิม   นางอรุณี  เนตะวงศ์ 
 นางสาวชญานิษฐ์ เพชรฤทธิ์  นางสาวปุณญาณัช จันทะไชย 
 นางสาวกนกวรรณ ปาลวัฒน์  นางไพรวัลย์  ไชยศาสตร์ 
 นายพิเชษฐ์  คะเณย ์   นายจักรพันธุ์  นาคสุข  
 นางวิชุดา  นาคนาวา  นายณัฐวุฒิ  พุ่มดอกไม้ 
 นายวุฒินันท์  สุวรรณสาม   

 

ผู้จัดท าและรวบรวมขอ้มูล 
นางอัญชลี       คงเปีย 
นางสาวณันท์นภัส โตพัน   
นายวรโชติ  โพนชัยแสง   
นางสาวปาริฉัตร  โพธิ์ทะเล 


