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คํานํา 

 แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจําป�งบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จัดทําข้ึน เพ่ือใช*ในการบริหารงาน
งบประมาณประจําป�ของ อพวช. ตามท่ีได*รับจัดสรรจากรัฐบาล และเงินรายได*ท่ีคาดว1าจะหาได*ใน
ป�งบประมาณ 2558 โดยได*ผ1านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ อพวช. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�
งบประมาณ 2558 นั้น โดยมีความสอดคล*องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ประจําป� 2556-2559 (ฉบับ
ปรับปรุง) แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะประกอบด*วย งบประมาณประจําป�ท่ีได*รับการจัดสรร ซ่ึงให*เห็นถึงภาพรวม 
และรายละเอียดหลายมิติ เช1น ผลผลิต โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป=าหมายในการดําเนินงาน 
เป>นต*น 

ท่ีสําคัญท่ีสุดแผนปฏิบัติการ อพวช. ประจําป�งบประมาณ 2558 ฉบับนี้ ได*ดําเนินการตามร1าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ1ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงได*ผ1านการพิจารณาของสภา
ผู*แทนราษฎรแล*ว และขณะนี้อยู1ในข้ันตอนของการดําเนินการเพ่ือประกาศใช* 

 หวังเป>นอย1างยิ่งว1า แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจําป�งบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จะเป>นประโยชนDต1อผู*
ท่ีเก่ียวข*อง โดยใช*เป>นกรอบในการดําเนินงาน และเป>นแนวทางในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ 
อพวช. ต1อไป 

 

 

 

กันยายน 2557 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจําป� 2558   สารบัญ - ข 
 

 สารบัญ  

  หน�า 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 
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บทที่ 1  บทนํา  

 1. เหตุผล วัตถุประสงค& และการบริหารงาน อพวช. 1-1 
 1.1 เหตุผลในการจัดต้ัง 1-1 
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 3. งาน/โครงการท่ีสําคัญที่จะดําเนินงานในป� 2558 1-18 
 3.1 งานมหกรรมวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีแห5งชาติ 1-18 
 3.2 โครงการพิพิธภัณฑ&พระรามเก0า (พิพิธภัณฑ&รัชกาลท่ี 9) 1-18 
 3.3 คาราวานวิทยาศาสตร& (นิทรรศการวิทยาศาสตร&เคล่ือนท่ี) 1-20 
 3.4 โครงการศูนย&รวบรวมและถ5ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงเพื่อการเกษตร           

(กลุ5มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) 
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 3.5 โครงการศูนย&รวบรวมและถ5ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงเพื่อการท5องเท่ียว 1-20 
 4. เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร& และแผนงานในระดับต5าง ๆ  1-22 
 4.1 นโยบายของคณะรัฐมนตรี  1-22 
 4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 1-22 
 4.3 แผนบริหารราชการแผ5นดิน 4 ป� 2555-2558 1-23 
 4.4 ยุทธศาสตร&การจัดสรรงบประมาณประจําป� พ.ศ. 2558 1-23 
 4.5 ยุทธศาสตร&กระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี ประจําป� 2558 1-23 
 4.6 เปHาหมายการให0บริการกระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี 1-23 
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 1.2.3 โครงการก5อสร0างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 3-15 
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 2.4.1 การจัดแสดงทางวิทยาศาสตร& 3-116 
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 2.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการส่ือสารวิทยาศาสตร& 3-135 
 2.8 กิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีแห5งชาติ 3-139 
 2.9 กิจกรรมปลูกฝeงปeญญาเยาว& 3-142 
 2.9.1 การจัดทําพิพิธภัณฑ&เสมือน (Virtual Museum) 3-142 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจําป� 2558   สารบัญ - จ 
 

 สารบัญ  

  หน�า 

 2.9.2 การผลิตส่ือความรู0ด0านวิทยาศาสตร&สําหรับเด็กปฐมวัย 3-145 
 2.9.3 การพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร&สําหรับเด็กปฐมวัย 3-148 
 2.9.4 การส5งเสริมการเรียนรู0ในโรงเรียนระดับอนุบาล 3-151 
 2.9.5 การประกวดของเล5นพัฒนาทักษะการเรียนรู0เด็กปฐมวัย 3-154 
 2.9.6 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ&เพื่อการเรียนรู0วิทยาศาสตร& 3-157 
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  แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจําป�งบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยมีความสอดคล�องกับ 
ยุทธศาสตร0การจัดสรรงบประมาณ แนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�จ6ายเงิน
งบประมาณ ประจําป� 2558 ของรัฐบาล และเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 (2555-2559) เพ่ือใช�
เป<นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมของ อพวช. ให�บรรลุเป>าหมายและวัตถุประสงค0ตาม
ภาระกิจท่ีมุ6งเน�นการสร�างความตระหนักทางวิทยาศาสตร0ให�กับสังคมไทย 
  อพวช. มีทิศทางการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 (2555-2559) ภายใต�
วิสัยทัศน0 คือ “ศูนย0ความเป<นเลิศด�านการพัฒนา การบริหารจัดการ การใช�ประโยชน0แหล6งเรียนรู� และการ
สร�างความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0” และพันธกิจ คือ “สั่งสมภูมิปDญญา ถ6ายทอดสารสาระ และพัฒนาการ
เรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร0” 
  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ อพวช.ฯ ฉบับนี้ ประกอบด�วย การบริหารงานของ อพวช. 
ทิศทางการดําเนินงาน งบประมาณและรายละเอียดของโครงการ-กิจกรรม สรุปได�ดังนี้ 

1.  อพวช. มีโครงสร�างการบริหารงานภายใน ประกอบด�วย 3 พิพิธภัณฑ0 5 สํานัก ได�แก6 
พิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0 พิพิธภัณฑ0ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ0เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักพัฒนาความ
ตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 สํานักบริหาร สํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด สํานักยุทธศาสตร0และแผน และ
สํานักโครงการพิเศษ  อพวช.มีคณะกรรมการ อพวช. เป<นผู�กํากับและกําหนดนโยบาย มีผู�อํานวยการ อพวช. 
เป<นผู�บริหารสูงสุดทําหน�าท่ีกํากับดูแลให�เป<นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ อพวช. และรองผู�อํานวยการ 
อพวช. 3 คน ทําหน�าท่ีกํากับดูแลพิพิธภัณฑ0/สํานัก และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู�อํานวยการฯ มอบหมาย 

2.  อพวช. มีอัตรากําลังท้ังสิ้น 250 คน ประกอบด�วย พนักงานจํานวน 136 คน ลูกจ�าง
จํานวน 114 คน และนอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครหมุนเวียนโดยประมาณวันละ 170 คน 

3.  ผลการดําเนินงานท่ีผ6านมา มีแนวโน�มของผู�ใช�บริการเพ่ิมข้ึนทุกป� โดยมีผู�ใช�บริการสูงสุด
ในป�งบประมาณ 2553 คือ จํานวน 4,060,385 คน และลดลงในป� 2554 และ 2555 เนื่องจากเกิดอุทกภัย ซ่ึง
เป<นปDจจัยภายนอกท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ และในป� 2557 มีจํานวนผู�ใช�บริการลดลง เนื่องจากมีผลกระทบจาก
เหตุการณ0ความไม6สงบทางการเมือง 

4.  แผนปฏิบัติการ ฯ  มีทิศทางในการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจตามท่ีได�กล6าวไว�แล�ว
ข�างต�น โดยมีเป>าหมายหลักของการดําเนินงาน คือ มีจํานวนผู�ใช�บริการ อพวช. จํานวน 4,152,600 คน  ความ
พึงพอใจของผู�ใช�บริการไม6 ตํ่ากว6าร�อยละ 90  มีนิทรรศการและกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึนใหม6 33 เรื่อง  มี
นิทรรศการท่ีจัดแสดงบนเว็บไซต0 อพวช. 29 เรื่อง  ความสามารถในการเบิกจ6ายงบลงทุนประจําป�ไม6น�อยกว6า
ร�อยละ 87 เป>าหมายการเบิกจ6ายงบประมาณในภาพรวมไม6น�อยกว6าร�อยละ 96 และผ6านเกณฑ0การประเมิน
ด�านการบริการจัดการองค0กรไม6น�อยกว6าระดับ 4  

5.  งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อพวช. ฉบับนี้ จํานวน 717.6956 
ล�านบาท ประกอบด�วย งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรจากงบประมาณแผ6นดิน จํานวน 687.6956 ล�านบาท จาก
รายได�ท่ีคาดว6าจะได�รับจากการดําเนินงานประจําป� 2558 ของ อพวช. จํานวน 30.0000 ล�านบาท  

6.  รายละเอียดแผนปฏิบัติการ อพวช. ประจําป�งบประมาณ 2558 ประกอบด�วย 2 ผลผลิต/
5 โครงการ ดังนี้  
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6.1  ผลผลิตการให�บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร0 งบประมาณ 318.7019 ล�านบาท 
ประกอบด�วย 8 กิจกรรม ได�แก6 กิจกรรมบริการผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0 กิจกรรมบริการผู�เข�าชม
พิพิธภัณฑ0ธรรมชาติวิทยา กิจกรรมบริการผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ0เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการบริหารจัดการ 
กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ0 กิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร0 และกิจกรรมถ6ายทอดความรู�ข6าวสารด�าน
วิทยาศาสตร0เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6.2  ผลผลิตการให�บริการกิจกรรมการเรียนรู�วิทยาศาสตร0 งบประมาณ 261.9764 ล�าน
บาท ประกอบด�วย 10 กิจกรรม ได�แก6 กิจกรรมจัดค6ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร0 กิจกรรมจัดค6ายวิทยาศาสตร0
สานใจไทยสู6ใจใต� กิจกรรมบริการห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร0 กิจกรรมจัดแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร0 
กิจกรรมจัดประกวดแข6งขันทางวิทยาศาสตร0 กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร0เคลื่อนท่ี (คาราวาน
วิทยาศาสตร0) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือการสื่อสารวิทยาศาสตร0 กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยีแห6งชาติ กิจกรรมปลูกฝDงปDญญาเยาว0 และกิจกรรมสร�างความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0และภูมิ
ปDญญาไทยในการปรับตัวเข�าสู6 AEC 

6.3  โครงการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า (พิพิธภัณฑ0รัชกาลท่ี 9) ไม6ได�รับการจัดสรร
งบประมาณในป�งบประมาณ 2558 ประกอบด�วย 2 กิจกรรม ได�แก6 กิจกรรมก6อสร�างพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 
และกิจกรรมก6อสร�างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 

6.4 โครงการศูนย0รวบรวมและถ6ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการเกษตร (กลุ6ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) งบประมาณลงทุน 107.0173 ล�านบาท ประกอบด�วย   1 กิจกรรม ได�แก6 
กิจกรรมก6อสร�างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย0ฯ 

6.5 โครงการศูนย0รวบรวมและถ6ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการท6องเท่ียว 
ไม6ได�รับการจัดสรรงบประมาณในป�งบประมาณ 2558 ประกอบด�วย 1 กิจกรรม ได�แก6 กิจกรรมก6อสร�างอาคาร
และชิ้นงานนิทรรศการศูนย0ฯ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1. เหตุผล วัตถุประสงค� การบริหารงาน อพวช.  

 1.1 เหตุผลในการจัดต้ัง   
   ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังองค+การพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+แห4งชาติ พ.ศ.2538 เกิดข้ึน 
เนื่องจากยังไม4มีองค+กรหรือหน4วยงานท่ีมีหน�าท่ีโดยตรงในการดําเนินงานด�านพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม สิ่งแวดล�อม และการพลังงานทําให�การรวบรวมข�อมูลด�านวิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยี การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีเพ่ือกระตุ�นความสนใจ ตลอดจนให�ความรู� และ
ความบันเทิงด�านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีเป=นไปอย4างไม4มีประสิทธิภาพ อันเป=นผลให�เกิดการล4าช�า และไม4
ทันต4อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกท่ีเป=นไปอย4างรวดเร็ว  ในการนี้สมควรจัดต้ังองค+การ
พิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+แห4งชาติข้ึนตามพระราชบัญญัติว4าด�วยการจัดต้ังองค+การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เพ่ือ
ดําเนินงานด�านพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีให�เป=นไปอย4างมีประสิทธิภาพ  
  องค+การพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+แห4งชาติ (อพวช.) เป=นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยี ก4อต้ังเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2538 มีภารกิจหลัก คือ ดําเนินงานบริหาร และพัฒนาโครงการจัดต้ัง
พิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+ซ่ึงกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีจัดทําข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�า
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยมีหน�าท่ีสําคัญคือ เป=นองค+กรของ
ประเทศในการสร�างความเข�าใจ หรือยกระดับความเข�าใจในเรื่องวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม อัน
เป=นปKจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
 
 1.2 วัตถุประสงค+การจัดต้ัง 
   พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค+การพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+แห4งชาติได�กําหนดวัตถุประสงค+ไว� 7 
ประการ คือ 

1) ดําเนินการส4งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ+ทางวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี
เพ่ือให�ความรู�และความบันเทิงแก4ประชาชน 

2) ดําเนินการรวบรวมวัตถุ จําแนกประเภทวัตถุ จัดทําบันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงาน 
สิ่งประดิษฐ+ทางวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี เพ่ือประโยชน+ในการศึกษา วิจัย และความก�าวหน�า
ทางวิชาการ  

3) ดําเนินการส4งเสริมการวิจัยการให�บริการด�านวิชาการและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร+และ
เทคโนโลยีแก4หน4วยงานของรัฐและเอกชน  

4) จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี รวมท้ังกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับวิทยาศาสตร+
และเทคโนโลยี  

5) เป=นศูนย+รวมทางด�านข�อมูลและวิชาการเก่ียวกับพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี และ
ให�บริการท่ีเก่ียวเนื่องแก4หน4วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม  

6) ร4วมมือกับองค+กรอ่ืนท้ังในและต4างประเทศ เพ่ือประโยชน+ในด�านการพัฒนาพิพิธภัณฑ+
วิทยาศาสตร+  



  

แผนปฏิบัติการ ประจําป� 2558  หน�า 1-2 
 

7) ดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+  
 

 1.3  การบริหารงาน 
   มีคณะกรรมการบริหารกิจการของ อพวช. ประกอบด�วย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ ผู�แทนกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ผู�แทนกระทรวงการคลัง ผู�แทน
กระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร+แห4งประเทศไทยฯ และผู�ทรงคุณวุฒิอีกไม4เกินห�าคน และให�
ผู�อํานวยการเป=นกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ในการแต4งต้ังคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิคณะรัฐมนตรีเป=นผู�
แต4งต้ัง 
   โครงสร�างการบริหารงานประกอบด�วย รองผู�อํานวยการ 3 ตําแหน4ง และหน4วยงานหลัก อีก 8 
หน4วยงาน ดังนี้ 

1) พิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+ 
2) พิพิธภัณฑ+ธรรมชาติวิทยา 
3) พิพิธภัณฑ+เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร+ 
5) สํานักบริหาร 
6) สํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
7) สํานักโครงการพิเศษ 
8) สํานักยุทธศาสตร+และแผน 

 
 1.4 จํานวนกําลังคนในการปฏิบัติงาน 

1) พนักงาน        136 คน 
2) ลูกจ�าง        114     คน 
3) อาสาสมัคร     320 คน  

  หมายเหตุ อาสาสมัครหมุนเวียนปฏิบัติงานโดยประมาณ  วันละ 170 คน  
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แผนภาพที่ 1-1  โครงสร�างของ อพวช. 
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 1.5  การดําเนินงาน 

  1.5.1 การให�บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร+ 

1) พิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+  
     พิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+เป=นพิพิธภัณฑ+ท่ีจัดแสดงนิทรรศการและให�ความรู�พ้ืนฐานทางด�าน
วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีกับการนําไปใช�ประโยชน+ในชีวิตประจําวัน เป=นสถานท่ีเรียนรู�ท่ีให�ท้ังสาระความรู�
ความบันเทิงสําหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการถาวรประมาณ 10,000 
ตร.ม.  
     นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+ แบ4งกลุ4มเรื่องเป=น 6 เรื่อง คือ 

1.1) ส4วนต�อนรับ แนะนําการเข�าชม และนักวิทยาศาสตร+รุ4นบุกเบิก 
1.2) ประวัติความเป=นมาของนักวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
1.3) วิทยาศาสตร+ข้ันพ้ืนฐานและพลังงาน 
1.4) วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีในประเทศไทย 
1.5) วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
1.6) เทคโนโลยีภูมิปKญญาไทย 

     นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีสําหรับจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวประมาณ 1,600 ตร.ม. ซ่ึงนิทรรศการ
ชั่วคราวเป=นนิทรรศการท่ีจะจัดแสดงชั่วคราวในช4วงระยะเวลาไม4เกิน 12 เดือน ในแต4ละป�จะจัดประมาณ 4-6 
เรื่อง 

 
2) พิพิธภัณฑ+ธรรมชาติวิทยา 

     พิพิธภัณฑ+ธรรมชาติวิทยามีหน�าท่ีในการจัดหา รวบรวมและเก็บรักษาวัสดุตัวอย4างทาง
ธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล�เคียงตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนการวิจัยด�านธรรมชาติ
วิทยา เพ่ือให�ได�มาซ่ึงความรู�และนําผลการศึกษาวิจัยไปถ4ายทอดและประยุกต+ใช�ให�เกิดประโยชน+ ตลอดจนเป=น
สถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการการกําเนิดโลก การกําเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการถาวร 1,100 ตร.ม.  ผู�เข�าชมจะได�เรียนรู�ว4า
สิ่งมีชีวิตท่ีได�วิวัฒนาการมาแล�วจนถึงปKจจุบันสามารถแยกออกได�เป=น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรแบคทีเรีย 
อาณาจักรสัตว+เซลล+เดียว อาณาจักรเห็ดรา อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว+ 
      นอกจากนิทรรศการถาวรท่ีจัดแสดงภายในแล�ว พิพิธภัณฑ+ธรรมชาติวิทยาแห4งนี้ยังเป=น
สถานท่ีจัดเก็บตัวอย4างสัตว+สตัฟฟP เขาสัตว+ ท่ีค�นพบท้ังในประเทศไทยและในต4างประเทศ ซ่ึงเป=นสมบัติของชาติ
ท่ีได�รับมอบมาจากสถานวิจัยวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห4งประเทศไทย และจากทายาทนายแพทย+บุญส4ง 
เลขะกุล 
      พิพิธภัณฑ+ธรรมชาติวิทยามีพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว 400 ตร.ม. ในแต4ละป�จะจัด
ประมาณ 4-6 เรื่อง 
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3) พิพิธภัณฑ+เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     พิพิธภัณฑ+เทคโนโลยีสารสนเทศเป=นพิพิธภัณฑ+ท่ีจัดแสดงนิทรรศการท่ีให�ความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มต้ังแต4การสื่อสารด�วยตัวอักษร ภาพของอียิปต+โบราณจนถึงการสื่อสารไร�สาย
ผ4านดาวเทียมตลอดจนวิวัฒนาการท่ีจะเป=นไปในอนาคต  
     นิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล4าว เป=นนิทรรศการถาวรมีพ้ืนท่ีจัดแสดงประมาณ 
9,300 ตร.ม. ประกอบด�วย 7 กลุ4มเรื่อง คือ 

(1) นิทรรศการต�อนรับ  ส4วนต�อนรับท่ีให�ผู�เข�าชมได�เห็นภาพรวมและความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีบทบาทอย4างมากในชีวิตประจําวัน 

(2) นิทรรศการการสื่อสารยุคแรก  เป=นส4วนจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับการสื่อสารของมนุษย+
นับต้ังแต4มนุษย+เริ่มมีการอยู4ร4วมกันเป=นสังคม นําเสนอภาษา และสื่อต4างๆ ท่ีมนุษย+ใช�
สื่อสารสารกันในยุค 

(3) นิทรรศการการสื่อสารยุคใหม4  เป=นส4วนจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับการสื่อสารในยุค
ปKจจุบัน แสดงถึงวิวัฒนาและจุดเปลี่ยนของการสื่อสาร สื่อท่ีใช�ในการสื่อสาร การส4ง
และกระจายสัญญาณ การสื่อสารแบบไร�สายหลักการของโทรศัพท+ การสื่อสารผ4าน
ดาวเทียม 

(4) พ้ืนท่ีนิทรรศการการคํานวณ  เป=นนิทรรศการจะช4วยให�ผู�ชมได�รับความรู�เก่ียวกับเครื่อง
คํานวณท่ีเป=นพ้ืนฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+ในปKจจุบัน แสดงวิวัฒนาการของการ
นับและคํานวณ เครื่องคํานวณแบบฟKนเฟRอง เครื่องคํานวณแบบอิเล็กทรอนิกส+ 

(5) พ้ืนท่ีนิทรรศการคอมพิวเตอร+  นิทรรศการท่ีจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับคอมพิวเตอร+จุด
กําเนิดและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร+ องค+ประกอบและหลักการทํางานของการรับ
ข�อมูล การประมวลผลข�อมูล การเก็บข�อมูล และการส4งออกของข�อมูลของคอมพิวเตอร+ 

(6) พ้ืนท่ีนิทรรศการโปรแกรมประยุกต+เทคโนโลยีสารสนเทศ  นิทรรศการจัดแสดงตัวอย4าง
ของโปรแกรมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนําไปประยุกต+ใช�ในด�านต4างๆ เช4น เทคโนโลยี
ของอินเตอร+เน็ต เทคโนโลยี GPS ใช�ในการนําทาง การขนส4ง  เทคโนโลยี RFID ใช�ใน
การจัดการสินค�า เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการศึกษา นอกจากนี้ยังนําเสนอเทคโนโลยีใหม4
ต4างๆ ท่ีอยู4ในความสนใจในปKจจุบัน เช4น เทคโนโลยีหุ4นยนต+ เป=นต�น  

(7) พ้ืนท่ีนิทรรศการบ�านอัจฉริยะ  นิทรรศการท่ีแสดงเก่ียวกับเทคโนโลยีต4างๆ ท่ีจะมาช4วย
อํานวยความสะดวกในบ�านในอนาคต สัมผัสกับบรรยากาศของบ�านในอนาคตท่ีนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต+ใช� เช4น เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย 
เทคโนโลยีในครัว ห�องทํางาน ห�องน้ํา และอ่ืนๆ 
 

นอกจากนี้ยังมีได�มีนิทรรศการย�อนยุคกระดูกไดโนเสาร+ และนิทรรศการ ICE AGE เป]ด
ประสบการณ+แสนสนุก สัตว+ยุคน้ําแข็ง กว4า 10 ชนิดจากประเทศอาร+เจนติน4าท่ีเคลื่อนย�ายมาจากงานมหกรรม
วิทยาศาสตร+และเทตโนโลยีแห4งชาติ ท่ีจังหวัดเชียงใหม4 มาจัดแสดงโดยจะจัดแสดงโดยไม4เก็บค4าเข�าชมต้ังแต4
วันท่ี 12 กันยายน 2557 จนถึง วันท่ี 11 ธันวาคม 2557 นี้ 
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4)  จัตุรัสวิทยาศาสตร+ อพวช.  
    จัตุรัสวิทยาศาสตร+ อพวช. (NSM SCIENCE SQUARE) ต้ังอยู4 ณ บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 

ของอาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน มีพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร+และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร+ 
3,000 ตร.ม. ซ่ึงนับเป=นการนําพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+ไปให�บริการในศูนย+การค�าท่ีทันสมัยใจกลาง
กรุงเทพมหานคร เป=นทางเลือกใหม4ในการใช�เวลาพักผ4อนอย4างมีคุณภาพและได�เรียนรู�วิทยาศาสตร+อย4าง
สนุกสนาน เป]ดให�บริการทุกวันต้ังแต4เวลา 10.30 ถึง 19.30 ไม4มีวันหยุด 

 
5) การผลิตสื่อการเรียนรู�ทางวิทยาศาสตร+ 

      นอกจากการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต4างๆ เพ่ือให�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร+แก4เด็ก 
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปแล�ว  อพวช. ยังได�จัดทําสื่อการเรียนรู�ทางวิทยาศาสตร+เพ่ือเป=นสื่อกลางในการให�
ความรู�ด�านวิทยาสาสตร+และข4าวสารกิจกรรมของ อพวช. เช4น 

1.1) บริการทาง เว็บไซต+ www.nsm.or.th 
1.2) วารสาร อพวช. มีการออกวารสารเป=นรายเดือน ป�ละ 12 เล4ม 10 ,000 เล4มต4อเดือน 

โดยผู�ท่ีได�รับวารสาร อพวช. นั้น ต�องเป=นสมาชิกของ อพวช.  
1.3) รายการโทรทัศน+ อพวช. ได�ผลิตสื่อโทรทัศน+ ส4งเสริมวิทยาศาสตร+และการเรียนรู� 3 

รายการ และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน+ไทยพีบีเอส ดังนี้ 
• การแข4งขันทางวิทยาศาสตร+ 
• การส4งเสริมความรู� และทักษะทางคณิตศาสตร+ 
• โครงการประกวดหนังสั้นทางวิทยาศาสตร+ 

1.4) รายการวิทยุ 
1.5) คอลัมน+หนังสือพิมพ+รายวัน 

 
  1.5.2 การให�บริการกิจกรรมการเรียนรู�วิทยาศาสตร+ 

1) นิทรรศการวิทยาศาสตร+เคลื่อนท่ี/คาราวานวิทยาศาสตร+ 
     เป=นกิจกรรมท่ี อพวช. จัดข้ึนเพ่ือกระจายโอกาสการเรียนรู�วิทยาศาสตร+สู4ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ โดยการนํานิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู�วิทยาศาสตร+ เช4น การแสดงทางวิทยาศาสตร+ (science 
shows) การทดลองทางวิทยาศาสตร+ (science experiment) ท�องฟpาจําลองเคลื่อนท่ี (planetarium) การ
ประกวดแข4งขันทางวิทยาศาสตร+ เป=นต�น ไปบริการแก4 นักเรียน เยาวชน และประชาชนในต4างจังหวัด
หมุนเวียนเป=นประจําตลอดป�  
 

2) การประกวดแข4งขันทางวิทยาศาสตร+ 
     เป=นกิจกรรมท่ีกระตุ�น เสริมสร�าง พัฒนากระบวนการ และการเรียนรู�ทางด�านวิทยาศาสตร+
อย4างเป=นระบบให�กับเยาวชน ควบคู4กับการเรียนรู�วิทยาศาสตร+ผ4านกิจกรรมท่ีสนุกสนานท�าทายและต่ืนเต�น 
เป=นการฝuกการทํางานเป=นทีม ส4งเสริมการพัฒนาการประดิษฐ+ การทดลอง ความคิดสร�างสรรค+ และ
จินตนาการผ4านทางประดิษฐ+กรรมท่ีนําเสนอ  นักเรียนเยาวชนจะได�เรียนรู�หลักการ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร+
และการประยุกต+ใช� ซ่ึงจะเป=นการพัฒนาวิธีการ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร+ให�เกิดกับเยาวชน
อย4างเป=นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 
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2.1) การแข4งขันจรวดขวดน้ําระดับประเทศ (Thailand Water Rocket Championship) 
เป=นกิจกรรมท่ีดําเนินการในภูมิภาคร4วมกับนิทรรศการวิทยาศาสตร+/คาราวานวิทยาศาสตร+ ประกอบด�วย 

• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ+และทดสอบจรวดขวดน้ํา  เพ่ือให�ครูได�เรียนรู�
หลักการออกแบบและประดิษฐ+จรวดขวดน้ํา การนํากิจกรรมจรวดขวดน้ําไปใช�เป=น
กิจกรรมเสริมศึกษาสําหรับนักเรียน 

• การแข4งขันจรวดขวดน้ํา เพ่ือให�ผู�เข�าร4วมกิจกรรมได�แสดงออกถึงจิตนาการและ
ความคิดสร�างสรรค+ ในการประดิษฐ+และพัฒนาการประดิษฐ+ เพ่ือยิงจรวดขวดน้ําให�
ได�ตามกติกาท่ีกําหนดข้ึน โดยแบ4งประเภทการแข4งขันเป=นประเภทความแม4นยําและ
ประเภทความไกล 

• การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ+จรวดขวดน้ํา  เพ่ือให�ทีมท่ีผ4านเข�ารอบชิงชนะเลิศการ
แข4งขันจรวดขวดน้ําท้ัง 20 ทีม ได�นําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ+จรวดขวดน้ํา ท้ังในด�าน
ประดิษฐ+กรรม การพัฒนา การสาธิตกระบวนการทํางาน และอธิบายด�วยหลักทาง
วิทยาศาสตร+ท่ีเก่ียวข�องให�กับผู�เข�าชมท่ีสนใจกิจกรรมได�ซักถามข�อสงสัย 

 
2.2) การแข4งขันเครื่องบินกระดาษพับเป=นกิจกรรมท่ีดําเนินการในภู มิภาคร4วมกับ

นิทรรศการวิทยาศาสตร+/คาราวานวิทยาศาสตร+ในรอบคัดเลือก สําหรับในรอบชิงชนะเลิศจัดแข4งขันในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห4งชาติ 
    เป=นการสร�างประสบการณ+การเรียนรู�เพ่ิมให�กับนักเรียน นอกเหนือจากการเรียนใน
ห�องเรียน อพวช. เพ่ือจะช4วยกระตุ�นและส4งเสริมให�เยาวชนได�เรียนรู�หลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร+ การ
ประยุกต+ใช� และสร�างเสริมประสบการณ+แก4นักเรียน 

2.3) การประกวดนิทรรศการเสมือน อพวช. (NSM Virtual Exhibition Award) ปKจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป=นเทคโนโลยีสําคัญท่ีช4วยขยายโอกาสและเพ่ิมรูปแบบการเรียนรู� พิพิธภัณฑ+
เสมือนเป=นแนวคิดใหม4 ในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเป]ดช4องทางเผยแพร4ข�อมูลและองค+ความรู�ด�าน
วิทยาศาสตร+แก4เยาวชนและประชาชนโดยไม4จํากัดสถานท่ี เวลา และความสนใจท่ีแตกต4างกันระหว4างบุคคล 
ทําให�ใช�ประโยชน+จากข�อมูลได�อย4างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถนําเสนอสาระท่ียาก ให�ง4ายและน4าสนใจมาก
ข้ึน โดยใช�เทคนิคทางมัลติมีเดียและความคิดสร�างสรรค+ทางศิลปะมาเป=นส4วนเสริม 
    อพวช.  มีนโยบายในการพัฒนาพิพิธภัณฑ+เสมือนให�เป=นแหล4งเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร+
แก4เยาวชนและประชาชน โดยมุ4งเน�นการนําเสนอข�อมูลในรูปแบบต4างๆ เช4น ข4าววิทยาศาสตร+ การทดลอง
วิทยาศาสตร+ ห�องสมุดเสมือน ฐานข�อมูลและนอกจากนี้ยังมีส4วนสําคัญคือการจัดทํานิทรรศการวิทยาศาสตร+ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส+ (E-Exhibition) หรือ นิทรรศการเสมือน (Virtual Exhibition) ซ่ึงเป=นการเสนอสาระ
ทางวิทยาศาสตร+ในหัวข�อต4างๆ โดยใช�ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ผู�เข�าชมสามารถเลือกเนื้อหาท่ีสนใจ และมี
ปฏิสัมพันธ+ในการทดลอง ตอบคําถาม หรือติดตามกลไกลทางวิทยาศาสตร+ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงให�ท้ังความรู�และความ
สนุกสนาน 
    อพวช. ได�เริ่มจัดโครงการนิทรรศการเสมือน ต้ังแต4ป� 2551 โดยพบว4าเยาวชนให�ความ
สนใจจํานวนมากข้ึน และโครงการนี้ช4วยเสริมสร�างให�เกิดการพัฒนาทักษะและความสนใจของเยาวชนในการ
ผลิตสื่อการเรียนรู�ดิจิตอล โดยเฉพาะในหัวข�อท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี อีกท้ังยังสามารถสร�าง
เครือข4ายความร4วมมือกับมหาวิทยาลัยต4างๆ ท่ีสนใจส4งนักศึกษาเข�าร4วมโครงการ 
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3) มหกรรมวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห4งชาติ  
งานมหกรรมวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห4งชาติ เป=นงานท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี (วท.) มอบหมายให�องค+การพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+แห4งชาติ (อพวช.) เป=นหน4วยงานหลักประสาน
ความร4วมมือกับหน4วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจเก่ียวข�องกับวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีท้ังภาครัฐและเอกชน 
(หน4วยงานภายใน วท. กระทรวงต4างๆ สถานศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร+ฯ/สภาสมาคม และองค+กรระหว4าง
ประเทศ) เป=นงานยิ่งใหญ4ระดับชาติ 1 ป� จัดเพียงครั้งเดียว โดยจัดข้ึน ณ ศูนย+แสดงสินค�าและการประชุมอิม
แพค เมืองทองธานี หรือศูนย+นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในเดือนสิงหาคมของทุกป� ช4วงจัดงาน
ประมาณ 16 วัน พ้ืนท่ีจัดงานประมาณ 40,000-50,000 ตร.ม. มีเปpาหมายผู�เข�าชมป�ละไม4น�อยกว4า 1.20 ล�าน
คน 

4) การเรียนรู�วิทยาศาสตร+นอกห�องเรียนด�วยพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+ 
     เพ่ือให�ครู อาจารย+ ได�ทราบและเข�าใจถึงบริการของ อพวช. ซ่ึงจะเป=นประโยชน+ต4อการนํา
คณะนักเรียนมาเรียนรู�ได�อย4างคุ�มค4า ท้ังนี้มีครู อาจารย+ท่ีสนใจเข�าร4วมอบรมเป=นจํานวนมาก อพวช. จึงได�ขยาย
กิจกรรมการอบรมฯ ดังกล4าวออกสู4ระดับภูมิภาคโดยดําเนินการร4วมกับนิทรรศการวิทยาศาสตร+เคลื่อนท่ี/
คาราวานวิทยาศาสตร+อย4างต4อเนื่อง 
 

5) จัดค4ายวิทยาศาสตร+สานใจไทยสู4ใจใต�  
     ค4ายวิทยาศาสตร+สานใจไทยสู4ใจใต� เป=นกิจกรรมท่ี อพวช. ร4วมกับหน4วยงานท้ังภาครัฐ 
เอกชน และมูลนิธิ ท่ีเก่ียวข�อง จัดทําค4ายวิทยาศาสตร+ในโครงการสานใจไทยสู4ใจใต�  เพ่ือเป]ดโอกาสให�เยาวชน
ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต�ได�รับประสบการณ+และมีโอกาสในการเรียนรู�และเข�าใจประชาชนในส4วนอ่ืน
ของประเทศ รวมท้ังได�เกิดความประทับใจและแรงบันดาลใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ซ่ึงเป=น
พ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเรียนและในการศึกษาในอนาคต 
     ดําเนินการโดยคัดเลือกนักเรียนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีกําลังเรียนอยู4ระดับ ม.4-6 
อายุระหว4าง 15-18 ป� จากโรงเรียนสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และโรงเรียนปอเนาะ เดินทางมาเข�า
ค4ายวิทยาศาสตร+ ณ อพวช. เป=นเวลา 4 วัน 3 คืน จํานวน 3 รุ4นๆ ละ 240 คน 

 
6) กิจกรรมเสริมศึกษา   

6.1) ค4ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร+ ( Science Camp) อพวช. เป=นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเป]ด
โอกาสให�เยาวชนใช�เวลาว4างให�เป=นประโยชน+ เสริมสร�างประสบการณ+การเรียนรู�นอกห�องเรียน ค�นหาข�อมูล 
การตัดสินใจอย4างเป=นระบบบนพ้ืนฐานของข�อมูลท่ีถูกต�อง การคิดอย4างมีเหตุมีผล และส4งเสริมให�มี
กระบวนการเรียนรู�ท่ีจะนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน กิจกรรมค4ายวิทยาศาสตร+ แบ4งออกเป=น 2 ประเภท ดังนี้ 

• ค4ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร+ท่ี อพวช. จัดข้ึนในช4วงป]ดเทอม (รับสมัครเยาวชน ท่ีสนใจ
ท่ัวไป) 

• ค4ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร+ท่ีจัดร4วมกับโรงเรียน องค+กร และหน4วยงานต4าง ๆ 
6.2) ท4องโลกพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+ ( Science Walk Rally) เป=นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือ

ส4งเสริมให�ผู�เข�าชม ไม4ว4าจะเป=นนักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนผู�สนใจท่ัวไป โดยเฉพาะครอบครัว ได�ใช�เวลา
ว4างให�เป=นประโยชน+ในการเพ่ิมพูนประสบการณ+ด�านวิทยาศาสตร+ สามารถเรียนรู�วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีได�
ด�วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตลอดจนเป=นการส4งเสริมความสัมพันธ+อันดีภายในครอบครัวอีกทางหนึ่งด�วย 
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6.3) การแสดงทางวิทยาศาสตร+ (Science Shows) เป=นการแสดงท่ีให�ความรู�ทาง
วิทยาศาสตร+ โดยนําหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร+พ้ืนฐาน เช4น เรื่องของร4างกายมนุษย+ ไฟฟpา แสง 
เสียง แม�กระท่ังวิทยาศาสตร+ท่ีอยู4รอบ ๆ ตัวเรา  มาผสมผสานกับการแสดงท่ีสนุกสนาน โดยใช�สื่อและอุปกรณ+
ต4าง ๆ ประกอบการแสดง  การแสดงนี้แสดงให�เห็นว4าวิทยาศาสตร+ไม4ใช4สําหรับคนเก4งเท4านั้น ทุกคนสามารถ
เรียนรู�กันได� และการเรียนรู�หรือการทดลองนั้นก็ไม4จํากัดอยู4แต4เฉพาะในห�องเรียน หรือห�องปฏิบัติการ แต4
สามารถท่ีจะศึกษาเรื่องราวของวิทยาศาสตร+ได�ทุกท่ี โดยเริ่มต�นจากสิ่งท่ีอยู4ใกล� ๆ ตัวหรือแม�กระท่ังเริ่มต�นท่ีตัว
เราเองการแสดงแต4ละชุดใช�เวลาประมาณ 30–45 นาที การแสดงทางวิทยาศาสตร+ท่ีจัดข้ึนนั้นมี 2 ลักษณะ คือ 

• มีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร+ ท่ีหลากหลายใน 1 ชุดการแสดง เช4นการแสดงชุด
วิทยาศาสตร+มหัศจรรย+ ซ่ึงประกอบด�วย เรื่องวิทยาศาสตร+ในตัวมนุษย+ แสง เสียง 
ไฟฟpา 

• มีเนื้อหาหลักเพียง 1 เรื่อง แต4จะมีการแสดงย4อย ๆ ท่ีมีเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับหลัก
หลายเรื่อง เช4นการแสดงชุดไข4มหัศจรรย+ บ๊ัมโชว+ สนุกกับเสียงและดนตรี โลก
มหัศจรรย+แห4งความเย็น 

6.4) ละครวิทยาศาสตร+ (Science Drama) ละครวิทยาศาสตร+เป=นการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร+ ( Science Communication ) อย4างหนึ่งท่ีนําสาระทางวิทยาศาสตร+ผสมผสานกับบทบาท
ศิลปะการแสดง โดยมีเปpาหมายให�ผู�เข�าชมมีความเข�าใจในสาระทางวิทยาศาสตร+ท่ีชัดเจนข้ึน นอกเหนือจาก
การศึกษาเรียนรู�จากการอ4าน หรือการเรียนในชั้นเรียน ละครวิทยาศาสตร+จึงเป=นส4วนหนึ่งในการสร�างทัศนคติ
เก่ียวกับวิทยาศาสตร+ แสดงให�เห็นว4าวิทยาศาสตร+มิได�จํากัดอยู4เฉพาะห�องเรียน ตรงกันข�ามกลับแทรกอยู4ใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน แม�กระท่ังละคร 

6.5) ดินแดนวิทยาศาสตร+ (Science Land)  สนับสนุนการเรียนรู�นอกห�องเรียนสําหรับกลุ4ม
นักเรียนโดยมีวัตถุประสงค+ให�เป=นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาท่ีเป]ดโอกาสให�นักเรียนได�ทําการทดลองสนุก
ในบรรยากาศสดใสของห�องปฏิบัติการทันสมัย ท่ีจะช4วยเสริมประสบการณ+ตรงให�แก4นักเรียนให�ได�เห็น
ปรากฏการณ+ทางวิทยาศาสตร+ท่ีเห็นได�ยากในห�องเรียน พร�อมไปด�วยบุคลากรท่ีมีความรู�ความชํานาญ และ
เครื่องมือการทดลองท่ีทันสมัยและได�คุณภาพมีหลักสูตรเนื้อหาสอดคล�องกับบทเรียนในแต4ละระดับชั้น ท่ี
เชื่อมโยงได�กับชีวิตประจําวันโดยเน�นกระบวนการทางวิทยาศาสตร+ต้ังแต4การสังเกต ทดลอง วิเคราะห+ และ
สรุปผล ด�วยบรรยากาศของกิจกรรมท่ีกระตุ�นการแสดงความคิดเห็นและความคิดสร�างสรรค+ท่ีพัฒนาหลักสูตร
โดยผู�มีประสบการณ+ปKจจุบัน โดยมีรายละเอียดการให�บริการ ดังนี้ 

• ห�องทดลองวิทยาศาสตร+ (Science Lab)  เป=นรูปแบบการเรียนรู�ท่ีสามารถกระตุ�นให�
ความสนใจและสร�างประสบการณ+ตรงให�แก4ผู�เรียนได�อย4างดี ด�วยห�องปฏิบัติการท่ี
มาตรฐานพร�อมไปด�วยบุคลากรท่ีมีความรู�ความชํานาญมาถ4ายทอดประสบการณ+และ
เครื่องมือในการทดลองท่ีทันสมัยและได�คุณภาพ 

• ห�องวิทยาศาสตร+แสนสนุก (Fun Science Room)  สนับสนุนการเรียนรู�วิทยาศาสตร+
สําหรับเด็กเล็กท่ียังไม4สามารถอ4านหนังสือได� แต4อยากเล4นสนุกพร�อมกับการเรียนรู�
และทําความเข�าใจกับวิทยาศาสตร+แบบง4าย ๆ ห�องวิทยาศาสตร+แสนสนุกออกแบบมา
สําหรับเด็กกลุ4มท่ีอายุ 5-10 ป� โดยเฉพาะ 

 
 
 



2. ผลการดําเนินงานที่ผ%านมา 

 2.1  ผลการดําเนินงานด�านกายภาพ

  2.1.1  ด�านผู�ใช�บริการ  
    ในระหว4างป�งบประมาณ 
ต4อเนื่อง  โดยแยกเป=นสถิติผู�ใช�บริการ 

ตารางท่ี 1-1 แสดงจํานวนผู�ใช�บริการ อพวช

รายการ/ป)งบประมาณ 

1. พิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+ 
2. พิพิธภัณฑ+ธรรมชาติวิทยา 
3. พิพิธภัณฑ+เทคโนโลยี

สารสนเทศ 4. จัตุรัสวิทยาศาสตร+ อพวช. 
5. นิทรรศการนอกสถานท่ี 
6. ผู�เข�าร4วมกิจกรรมต4างๆ 

รวมจํานวนผู-รับบริการ 

หมายเหตุ  1. พิพิธภัณฑ#เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2. จัตุรัสวิทยาศาสตร# อพวช
    3. ป*งบประมาณ 2557 ข-อมูลสิ้นสุด ณ 

แผนภาพท่ี 1-2  แสดงจํานวนผู�ใช�บริการรวม 

หมายเหตุ  ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

2553

4,360,385
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มา (ป) 2553 – 2557) 

ผลการดําเนินงานด�านกายภาพ  

ระหว4างป�งบประมาณ 2553-2556 จํานวนผู�รับบริการ อพวช. มีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึนอย4
ใช�บริการ ดังนี้ 

ใช�บริการ อพวช. ระหว4างป� 2552 - 2557e 
ป)งบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 
629,105 810,456 759,423 549,059

 606,853 788,840 737,744 539,991

280,502 375,596 317,358 250,807

 8,845 41,854 98,965 97,145

1,733,687 1,819,454 1,566,589 1,506,853

528,770 524,185 428,858 411,448

3,787,762 4,360,385 3,908,973 3,355,303
3 

พิพิธภัณฑ#เทคโนโลยีสารสนเทศ เป3ดให-บริการบางส6วนตั้งแต6เดือน เมษายน ป* 2551 
อพวช.  เป3ดให-บริการ ตั้งแต6เดือนสิงหาคม 52 

ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 2557 

แสดงจํานวนผู�ใช�บริการรวม ระหว4างป� 2553 – 2557e 

เดือนมิถุนายน 2557 

2554 2555 2556

3,908,973

3,355,303
3,764,027 
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มีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึนอย4าง

2556 2557e 
059 

 
706,732 268,966 

539,991 686,781 223,752 

250,807 355,468 195,849 

97,145 97,907 61,360 

1,506,853 1,439,466 288,301 

411,448 477,673 294,585 

3,355,303 3,746,027
7 

1,326,813 

 

 
2557e

1,326,813 



 
 
แผนภาพท่ี 1-3  แสดงจํานวนผู�เข�าชมรวม 
วิทยา และพิพิธภัณฑ+เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
หมายเหตุ  ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 
 
แผนภาพท่ี 1-4 แสดงจํานวนผู�เข�าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร+
 

หมายเหตุ  1. จัตุรสัวิทยาศาสตร# อพวช. 
             2. ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 
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1,974,892
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41,854

 

แผนปฏิบัติการ ประจําป� 

ผู�เข�าชมรวม 3 พิพิธภัณฑ+ ได�แก4 พิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+ พิพิธภัณฑ+ธรรมชาติ
สารสนเทศ ระหว4างป� 2553 - 2557e 

เดือนมิถุนายน 2557 

แสดงจํานวนผู�เข�าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร+ อพวช. ระหว4างป� 2553 - 2557

จัตุรสัวิทยาศาสตร# อพวช. เป3ดให-บริการตั้งแต6เดือนสงิหาคม 2552 
3 เดือนมิถุนายน 2557 

2554 2555 2556

1,814,525

1,339,857

1,748,981

2554 2555 2556

98,965 97,145 97,907 
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พิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+ พิพิธภัณฑ+ธรรมชาติ

 

7e 

 

2557e

682,567

2557e

61,360 



 
แผนภาพท่ี 1-5 แสดงจํานวนผู�เข�าชมนิทรรศการนอกสถานท่ีของ

  
หมายเหตุ  1. รวมจํานวนผู-เข-าชมงานมหกรรมวิทย
             2. ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 
 
แผนภาพท่ี 1-6  แสดงจํานวนผู�เข�าร4วมกิจกรรมต4างๆ ของ
 

หมายเหตุ  ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 
 
 

0
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1,819,454
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แสดงจํานวนผู�เข�าชมนิทรรศการนอกสถานท่ีของ อพวช. ระหว4างป� 2553 

รวมจํานวนผู-เข-าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยแีห6งชาต ิ
3 เดือนมิถุนายน 2557 

เข�าร4วมกิจกรรมต4างๆ ของ อพวช. ระหว4างป� 2553 - 255

เดือนมิถุนายน 2557 

2554 2555 2556

1,566,589 1,506,853 1,439,466 

2554 2555 2556

428,858 411,448

477,673 
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2553 - 2557e 

 

2557e 

 

2557e

288,301 

2557e

294,585 



 
แผนภาพท่ี 1-7  แสดงจํานวนผู�ใช�บริการค4าย
 

หมายเหตุ  ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 
 
แผนภาพท่ี 1-8 แสดงจํานวนผู�ใช�บริการห�องปฏิบัติการ

 
หมายเหตุ  ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 
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ใช�บริการค4ายวิทยาศาสตร+ อพวช. ระหว4างป� 2553 - 255

เดือนมิถุนายน 2557 

แสดงจํานวนผู�ใช�บริการห�องปฏิบัติการ อพวช. ระหว4างป� 2553 - 2557

เดือนมิถุนายน 2557 

2554 2555 2556

1,370

3,109

3,565 

2554 2555 2556

10,380 10,220 
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2557e 

 

7e 

 

2557e

1,612 

2556

71,039 



 
แผนภาพท่ี 1-9  แสดงจํานวนผู�ใช�บริการ

 
หมายเหตุ  ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 
 

 2.2  ผลการดําเนินงานด�านการเงิน

 2.2.1 ด�านรายได� 

   ณ สิ้นไตรมาส 3 ป�งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2556 ณ ไตรมาสท่ี 3
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105,706

 

แผนปฏิบัติการ ประจําป� 

ใช�บริการการแสดงทางวิทยาศาสตร+ อพวช. ระหว4างป� 255

เดือนมิถุนายน 2557 

ผลการดําเนินงานด�านการเงิน 

ป�งบประมาณ 2557 อพวช. มีรายได�รวม 454.96 
3 จํานวน 32.47 ล�านบาท หรือคิดเป=นร�อยละ 32.47

2554 2555 2556

138,347

112,715

91,667 
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2553 - 2557e 

 

 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจาก
47  

2557e

71,428 



แผนภาพท่ี 1-10 แสดงรายได�รวมของ อพวช

หมายเหตุ  ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือน
 
แผนภาพท่ี 1-11  แสดงร�อยละของสัดส4วนรายได�เงินงบประมาณ

หมายเหตุ  ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 

แผนภาพท่ี 1-12 แสดงรายได�จากการดําเนินงาน

100.00
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300.00

400.00
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2553

446.97

0.00
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2553

89.77

10.23

รายได�เงินงบประมาณ

 

แผนปฏิบัติการ ประจําป� 

รายได�รวมของ อพวช. ป�บัญชี 2553 - 2557e

เดือนมิถุนายน 2557 

ร�อยละของสัดส4วนรายได�เงินงบประมาณของ อพวช. ป�บัญชี 255

เดือนมิถุนายน 2557 

รายได�จากการดําเนินงานของ อพวช. ป�บัญชี 2553 - 2557e 

2554 2555 2556 2557e

542.50
505.47 525.69

454.96

2554 2555 2556

91.54 89.23 89.29

8.46 10.77 10.71

รายได�เงินงบประมาณ รายได�จากการดําเนินงานพพิิธภัณฑ+และรายได�อื่น ๆ
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2553 - 2557e

 

2557e

454.96

2557e

90.71

9.29

รายได�จากการดําเนินงานพพิิธภัณฑ+และรายได�อื่น ๆ



หมายเหตุ  ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 
 
  2.2.2  ด�านค4าใช�จ4าย 
    ณ สิ้นไตรมาส 3 
ป�งบประมาณ 2556 ณ ไตรมาสท่ี 3

แผนภาพท่ี 1-13 แสดงค4าใช�จ4ายรวมของ อพวช

หมายเหตุ  ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 
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เดือนมิถุนายน 2557 

3 ป�งบประมาณ 2557 อพวช. มีค4าใช�จ4ายรวม 311.08
3 จํานวน 25.46 ล�านบาท หรือคิดเป=นร�อยละ 8.18 

ค4าใช�จ4ายรวมของ อพวช. ป�บัญชี 2553 - 2557e

เดือนมิถุนายน 2557 

2554 2555 2556

30.85

36.68 38.18

2554 2555 2556

445.91
483.62

452.50
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08 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจาก
 

 

2557e

30.10

2557e

311.08



  2.2.3 ด-านผลประกอบการ
   ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 ประจําป�งบประมาณ 
ค4าใช�จ4ายรวม จํานวน 311.08 ล�านบาท เม่ือเปรียบเทียบ
อพวช. มีรายได�รวมสูงกว4าค4าใช�จ4าย จํานวน 
 
แผนภาพท่ี 1-14 แสดงผลประกอบการ อพวช
 

หมายเหตุ  ข-อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 
 
 
 
 
 
 
 

-100

0

100

200

300

400

500

600

รายได�รวม
ป� 2556 525.69

ป� 2557e 454.96

525.69

454
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ด-านผลประกอบการ 
ประจําป�งบประมาณ 2557 อพวช. มีรายได�รวม จํานวน

ล�านบาท เม่ือเปรียบเทียบระหว4างรายได� และค4าใช�จ4าย
มีรายได�รวมสูงกว4าค4าใช�จ4าย จํานวน 143.88 ล�านบาท 

แสดงผลประกอบการ อพวช. ระหว4างป� 2556 และ 2557e 

  
เดือนมิถุนายน 2557 

รายได�รวม ค4าใช�จ4ายรวม รายได�สูง 
525.69 544.35

454.96 311.08

544.35

-

454.96

311.08
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จํานวน 454.96 ล�านบาท 
ระหว4างรายได� และค4าใช�จ4าย ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 

 

รายได�สูง (ตํ่า) กว4าค4าใช�จ4าย
-18.66

143.88

-18.66

143.88
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3. งาน/โครงการท่ีสําคัญท่ีจะดําเนินการในป) 2558 

 ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2558 อพวช. ได�ดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลในการสนับสนุนส4งเสริมความรู�ด�านวิทยาศาสตร+ ในการจัดกิจกรรมต4างๆ รวมท้ังโครงการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  
 3.1 งานมหกรรมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห%งชาติ 

  คณะรัฐมนตรีมอบหมายให� กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี เป=นหน4วยงานหลักร4วมกับหน4วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจเก่ียวข�องกับวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีท้ังภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู4หัว “พระบิดาแห4งวิทยาศาสตร+ไทย” โดยกําหนดให�วันท่ี 18 
สิงหาคม ของทุกป�เป=น “วันวิทยาศาสตร+แห4งชาติ” นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีกําหนดให�วันท่ี 19 ตุลาคม ของ
ทุกป�เป=น ”วันเทคโนโลยีของไทย”และวันท่ี 5 ตุลาคม ของทุกป� เป=น”วันนวัตกรรมแห4งชาติ” เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู4หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ “พระบิดาแห4งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระ
บิดาแห4งนวัตกรรมไทย”  
  งานมหกรรมวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีแห4งชาติ เป=นงานท่ีจัดข้ึนเป=นประจําในช4วงสัปดาห+วิยาศาสตร+
แห4งชาติเดือนสิงหาคมของทุก ๆ ป� ณ ศูนย+ประชุมและจัดนิทรรศการไบเทค บางนา หรือศูนย+แสดงสินค�าและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยมีเปpาหมายผู�เข�าร4วมกิจกรรมไม4น�อยกว4า 1.2 ล�านคน  

 
 3.2 โครงการพิพิธภัณฑ�พระรามเก-า (พิพิธภัณฑ�รัชกาลท่ี 9) 

  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โครงการพิพิธภัณฑ+พระรามเก�า 
ได�รับความเห็นชอบให� เป=นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู4หัว เพ่ือแสดงให�เห็นหลักการ
คิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค�นหาคําตอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร+ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู4หัว ท่ีทรงนําไปแก�ปKญหาหรือพระราชทานแก4พสกนิกรในพ้ืนท่ีต4างๆ ท่ัวราชอาณาจักร ตลอดจนเป=น
แบบอย4างแก4ผู�สนใจชาวต4างประเทศ และเป=นแหล4งเรียนรู�ด�านความเข�าใจในความสําคัญและปKญหาของระบบ
นิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ป�า เพ่ือให�มนุษย+อยู4ร4วมกับระบบนิเวศธรรมชาติอย4างยั่งยืน 
  สาระสําคัญของโครงการพิพิธภัณฑ+พระรามเก�า เป=นแหล4งเรียนรู�ท่ีสร�างความเข�าใจในหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู4หัว ท่ีทรงใช�กระบวนการทางวิทยาศาสตร+ คือ การเก็บรวบรวมข�อมูล การ
วิเคราะห+ การวางแผนการทดลอง การสรุปและขยายผล ซ่ึงเป=นแบบอย4างของการพัฒนาอย4างยั่งยืน นํามาซ่ึง
ปรัชญาของโครงการ “พระมหากษัตริย+นักพัฒนา เพ่ือการอยู4ร4วมกันอย4างยั่งยืน” 
  เปpาหมายในการสื่อสาร คือ การให�ผู�เข�าชมได�นําแบบอย4างหลักการทรงงานของพระองค+ท4านไปใช�ใน
ชีวิตประจําวัน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีนําไปสู4การอนุรักษ+น้ํา ดิน และสิ่งแวดล�อม ด�วยวิธีการจัด
แสดงท่ีผู�เข�าชมสามารถเรียนรู� สัมผัสด�วยตัวเองและการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา 
   สาระท่ีนําเสนอในนิทรรศการ ประกอบด�วย 5 ส4วน ได�แก4   

1) ส4วนท่ี 1 บทนํา  โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต  (Cluster 1 Earth and adaptation of 
life) 

2) ส4วนท่ี 2 ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Cluster 2 Ecosystem and 
biodiversity) 

3) ส4วนท่ี 3 มนุษย+กับระบบนิเวศในประเทศไทย (Cluster 3 Human and Ecosystems in 
Thailand) 
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4) ส4วนท่ี 4 ระบบวิธี คิดและกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู4หัว 
(พระบาทสมเด็จ พระเจ�าอยู4หัวกับวิสัยทัศน+การพัฒนาท่ียั่งยืนบทพ้ืนฐานการคิดในเชิงนิเวศ) 
(Cluster 4 King’s Thought System : His Majesty’s vision of Sustainability based 
on Ecological Concept) 

5) ส4วนท่ี 5 การประยุกต+ใช�ระบบคิดเชิงนิเวศเพ่ือแก�ปKญหาและพัฒนาอย4างยั่งยืน (Cluster 5  
Solving Problem with Ecological Concept System) 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให� อพวช. ดําเนินโครงการพิพิธภัณฑ+พระรามเก�าในการประชุมเม่ือวันท่ี 8 
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดยให�ดําเนินการต้ังแต4ป� 2555 – 2558 ในวงเงินงบประมาณ 1,800.00 ล�านบาท  

วท. ได�เสนอเรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ+ 2556 เรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายการและก4อหนี้ผูกพันข�ามป�งบประมาณ (รายการก4อสร�างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ+พระรามเก�า 1 แห4ง ) คณะรักษาความสงบแห4งชาติได�ประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 ลง
มติว4า 

1. เห็นชอบในหลักการให�กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีดําเนินโครงการพิพิธภัณฑ+
พระรามเก�า ในวงเงิน 1,890 ล�านบาท (รวมเงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลา
ดําเนินการ 6 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 

2. อนุมัติให�กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีก4อหนี้ผูกพันข�ามป�งบประมาณ รายการค4า
ก4อสร�างอาคารพิพิธภัณฑ+พระรามเก�าและค4าควบคุมงาน ดังนี้ 
2.1) ค4าก4อสร�างพิพิธภัณฑ+พระรามเก�า วงเงิน 700 ล�านบาท เงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด 

จํานวน 35 ล�านบาท รวมเป=นเงินท้ังสิ้น 735 ล�านบาท ระยะเวลา 6 ป� (ป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2555-2560) 

2.2) ค4าควบคุมงาน วงเงิน 12 ล�านบาท เงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด จํานวน 0.6 ล�านบาท 
รวมเป=นเงินท้ังสิ้น 12.6 ล�านบาท ระยะเวลา 6 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 

3. สําหรับค4าก4อสร�างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ+พระรามเก�าพร�อมติดต้ัง ท่ีมีวงเงินรวมต้ังแต4 
1,000 ล�านบาท อนุมัติในหลักการให�กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ก4อหนี้ผูกพันข�าม
ป�งบประมาณค4าก4อสร�างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ+พระรามเก�าพร�อมติดต้ังและค4าควบคุม
งาน ดังนี้ 
3.1) ค4าก4อสร�างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ+พระรามเก�าพร�อมติดต้ัง วงเงิน 1,069.2 ล�าน

บาท เงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด จํานวน 53.5 ล�านบาท รวมเป=นเงินท้ังสิ้น 1,122.7 
ล�านบาท ระยะเวลา 6 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 

3.2) ค4าควบคุมงาน วงเงิน 18.8 ล�านบาท เงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด จํานวน 0.9 ล�านบาท 
รวมเป=นเงินท้ังสิ้น 19.7 ล�านบาท ระยะเวลา 6 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 

ท้ังนี้ ให�กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแห4งชาติอย4างเคร4งครัด 
และให�ขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต4อไป 

4. มอบหมายให�กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีรับไปประสานงานกับกระทรวงคมนาคม
และหน4วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเร4งรัดดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐานสําหรับการรองรับระบบขนส4งมวลชนจากเขตเมืองหลวงไปยังพิพิธภัณฑ+ เพ่ืออํานวย
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ความสะดวกและดึงดูดให�ประชาชนสนใจเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ+มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ให�รับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการต4อไปด�วย 

  3.3 คาราวานวิทยาศาสตร� (นิทรรศการวิทยาศาสตร�เคล่ือนท่ี) 

  คาราวานวิทยาศาสตร+ อพวช. เป=นกิจกรรมท่ีเป]ดโอกาสให�เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในภูมิภาคได�
เข�าชม สัมผัสและเรียนรู�วิทยาศาสตร+ด�วยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทาง
วิทยาศาสตร+ ห�องทดลองทางวิทยาศาสตร+ ตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ และเป=นโอกาสอันดีท่ีจะประชาสัมพันธ+
ภารกิจและการให�บริการในรูปแบบต4าง ๆ ของ อพวช. ท่ีมีต4อสาธารณะชนให�กระจายสู4ระดับภูมิภาค 
  อพวช. ดําเนินการคาราวานวิทยาศาสตร+ เพ่ือให�บริการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีรูปแบบ
ใหม4ให�แก4เยาวชนและประชาชนอย4างท่ัวถึง เพ่ือสร�างความเข�าใจและเพ่ือกระตุ�นให�เยาวชนและประชาชนเกิด
ความสนใจในวิทยาศาสตร+ และตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีท่ีมีต4อการ
ดําเนินชีวิต สามารถนําความรู�พ้ืนฐานด�านวิทยาศาสตร+และกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร+มาใช�ประโยชน+ได�
ในชีวิตประจําวัน  อพวช. เริ่มให�บริการกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร+ต้ังแต4 ตุลาคม ป� 2547 มีผู�ใช�บริการไม4
ถึง 5 หม่ืนคน จนถึง 2554  มีผู�ใช�บริการคาราวานวิทยาศาสตร+ ป�ละประมาณ 3 แสนคน 

 การให�บริการคาราวานวิทยาศาสตร+ของ อพวช. ท่ีผ4านมาดําเนินการป�ละ 20 จังหวัด รองรับ
ผู�ใช�บริการได� 300,000 คน ซ่ึงยังไม4เพียงพอต4อความต�องการของกลุ4มเปpาหมาย ดังนั้น ต้ังแต4ในป� 2556 มีแผน
ท่ีจะดําเนินการเพ่ิมการจัดคาราวานวิทยาศาสตร+เป=น 40 จังหวัด เพ่ือท่ีจะสามารถรองรับผู�ใช�บริการ จํานวน 
450,000 คน 

 
3.4 โครงการศูนย�รวบรวมและถ%ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงเพ่ือการเกษตร (กลุ%มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2) 
โครงการศูนย+รวบรวมและถ4ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการเกษตร กลุ4มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ๒ ท่ีจังหวัดแพร4 เป=นการจัดสร�างศูนย+จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเก่ียวกับการใช�
วิทยาศาสตร+ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการพัฒนาการผลิตสําหรับผู�ประกอบการ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสําหรับประชาชนท่ัวไป โดยแสวงหาและนําวิทยาการล4าสุดจากท่ัวโลก มาผสมผสานกับภูมิปKญญา 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และภูมิศาสตร+ของท�องถ่ิน เพ่ือสังเคราะห+เป=นองค+ความรู�ท่ีเหมาะสม และนําเสนอใน
รูปแบบการสาธิต สื่อผสม แบบจําลอง รวมท้ังการฝuกอบรม การเผยแพร4สิ่งพิมพ+ สื่อโทรทัศน+ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส+ และสารสนเทศ ท่ีมีความน4าสนใจและประทับใจ เกิดการนําองค+ความรู�ท่ีได�รับไปใช�ในการเพ่ิม
รายได� ลดรายจ4าย ขยายโอกาส แก�ปKญหาการขาดแคลนโครงสร�างพ้ืนฐานด�านความรู� วทน. ในภูมิภาค 
 โครงการนี้  เป=นความร4วมมือแบบบูรณาการระหว4างองค+การบริหารส4วนจังหวัดแพร4  กับ
กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี โดยองค+การพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+แห4งชาติ (อพวช.) ซ่ึงองค+การบริหาร
ส4วนจังหวัดแพร4 จะส4งมอบท่ีดินสําหรับก4อสร�างศูนย+ฯ ให�กับ อพวช. และ อพวช. มีหน�าท่ีออกแบบ ก4อสร�าง 
และบริหารจัดการศูนย+ฯ ตามวัตถุประสงค+ของโครงการ 
 

3.5 โครงการศูนย�รวบรวมและถ%ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมช้ันสูงเพ่ือการท%องเท่ียว 
โครงการศูนย+รวบรวมและถ4ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการท4องเท่ียว โดยในเบ้ืองต�น

กําหนดก4อสร�างท่ีจังหวัดเชียงใหม4 สร�างข้ึนเพ่ือเป=นแหล4งเรียนรู�สําหรับการสร�างพ้ืนฐานความรู� ความเข�าใจ 
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และความตระหนักด�านวิทยาศาสตร+ โดยการรวบรวมและถ4ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร+พ้ืนฐาน ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีจากภูมิปKญญาท�องถ่ิน ซ่ึงนําไปสู4การมีกระบวนการคิดท่ีเป=นเหตุเป=นผล การ
เพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือตัดสินใจและเลือกใช�ประโยชน+จากวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในการ
พัฒนาภาคการท4องเท่ียว 

 การนําเสนอจัดสร�างในรูปแบบของชิ้นงานปฏิสัมพันธ+ สื่อผสม แบบจําลอง การสาธิต รวมท้ังการ
ฝuกอบรม การเผยแพร4สิ่งพิมพ+ สื่อโทรทัศน+ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส+ และสารสนเทศ โดยเป=นศูนย+แสดงเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร+พ้ืนฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีจากภูมิปKญญาท�องถ่ิน ภูมิสังคมและสถานการณ+
ของท�องถ่ิน และเป=นศูนย+รวบรวมและถ4ายทอดการใช�วิทยาศาสตร+ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการ
พัฒนาการผลิตสําหรับผู�ประกอบการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับประชาชนท่ัวไป โดยการแสวงหาและ
นําวิทยาการต4าง ๆ จากท้ังในและนอกประเทศมาผสมผสานกับภูมิปKญญา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ภูมิศาสตร+ของท�องถ่ิน เพ่ือสังเคราะห+เป=นองค+ความรู�ท่ีเหมาะสม  
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4. ความสอดคล-องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร� และแผนงานในระดับต%าง ๆ 

 4.1 นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา) 
  การดําเนินงานขององค+การพิพิธภัณฑ+วิทยาศาสตร+แห4งชาติ สอดคล�องกับคําแถลงนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ข�อ 8 การพัฒนาและส4งเสริมการใช�
ประโยชน+จากวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  

  ข�อ 8.2 เร4งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส4งเสริมระบบการเรียนการสอน 
  ท่ีเชื่อมโยงระหว4างวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร+และคณิตศาสตร+ การผลิตก�าลังคน ใน
สาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว4างการเรียนรู�กับการท�างาน การให�บุคลากรด�านการวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปท�างานในภาคเอกชน และการให�อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย4อมมีช4องทางได�เทคโนโลยีโดย
ความร4วมมือจากหน4วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

  ข�อ 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให�มีโครงสร�างพ้ืนฐานด�านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ด�านการวิจัย
และพัฒนา และด�านนวัตกรรมซ่ึงเป=นโครงสร�างพ้ืนฐานทางปKญญาท่ีสําคัญในการต4อยอดสู4การใช�เชิงพาณิชย+
ของภาคอุตสาหกรรมให�มีความพร�อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนท่ีต4าง ๆ เช4น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การต้ังศูนย+วิเคราะห+ ห�องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย+วิจัย เป=นต�น 

 4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
  แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวข�อง  

1) ส4งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต สร�างโอกาสการเรียนรู�อย4างต4อเนื่องให�คนทุกกลุ4มทุกวัยสามารถ
เข�าถึงแหล4งเรียนรู�และองค+ความรู�ท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเป=นวัฒนธรรม ภูมิปKญญาและองค+ความรู�ใหม4 
1.1) สร�างวัฒนธรรมการเรียนรู�ด�วยการสร�างกระแสสังคมให�การเรียนรู�เป=นหน�าท่ีของคนไทยทุก

คน สร�างนิสัยใฝ�รู�และรักการอ4านต้ังแต4วัยเด็ก ควบคู4กับการส4งเสริมให�องค+กรและสื่อทุก
ประเภทเป=นแหล4งเรียนรู�อย4างสร�างสรรค+ สื่อสารด�วยภาษาท่ีเข�าใจง4าย เพ่ือนําไปสู4การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดํารงชีวิตได�อย4างรู�เท4าทัน 

2) การสร�างปKจจัยสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�ตลอดชีวิต  
1.1) เสริมสร�างและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางปKญญาในระดับท�องถ่ิน ชุมชน และประเทศ โดย

พัฒนาโครงข4ายโทรคมนาคมเพ่ือให�บริการสื่อสารข�อมูลความเร็วสูง หรือบริการอินเทอร+เน็ต
ความเร็วสูงให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ พัฒนาแหล4งเรียนรู�ของชุมชนในรูปแบบท่ี
หลากหลายสอดคล�องกับภูมิสังคม และพัฒนาและยกระดับศูนย+ความเป=นเลิศด�านต4างๆ สู4
ภูมิภาคและชุมชน  

1.2) พัฒนาและเป]ดโอกาสให�ใช�ประโยชน+จากแหล4งเรียนรู�ท่ัวไป อาทิ ห�องสมุด พิพิธภัณฑ+ ศูนย+
การเรียนรู� ศูนย+กีฬา รวมท้ังเป]ดพ้ืนท่ี/เวทีสาธารณะให�เป=นศูนย+รวมการแลกเปลี่ยนให�กับนัก
คิดอย4างสร�างสรรค+ โดยกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� การแสดงออก และนําเสนอผลงานเชิง
สร�างสรรค+ ตลอดจนให�มีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีเป=นแหล4งเรียนรู�ให�ประชาชนเข�าถึงอย4าง
สะดวกและใช�บริการได�เต็มศักยภาพ มีการผสมผสานภูมิปKญญาท�องถ่ินและความรู�สมัยใหม4ท่ี
สามารถนําไปใช�ประโยชน+เชิงพาณิชย+ได� 
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 4.3  แผนบริหารราชการแผ%นดิน 4 ป) 2555 - 2558 
  นโยบายท่ี 6  นโยบายวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม (ข�อ 6.1) เร4งพัฒนาให�ประเทศ
ไทยเป=นสังคมท่ีอยู4บนพ้ืนฐานขององค+ความรู� โดยพัฒนาความรู�ด�านวิทยาศาสตร+ให�ประชาชนได�ใช�ใน
ชีวิตประจําวันให�ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให�มีแหล4งความรู�สาธารณะเพ่ิมข้ึน ท้ังในรูป
องค+กร เช4น พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร� สิ่งพิมพ+ และผ4านทางเครือข4ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยก
มาตรฐานการศึกษาด�านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีทุกระดับ 

 4.4  ยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2558 
  ข�อ 6.2.2 ส4งเสริมการเรียนรู�และความคิดสร�างสรรค+ของเยาวชน สร�างความตระหนักให�ประชาชน
เรียนรู� คิด และทําอย4างเป=นวิทยาศาสตร+ เพ่ิมโอกาสในการเข�าถึงข�อมูลข4าวสารทางวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 

 4.5  ยุทธศาสตร�กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ประจําป) 2558 
  ยุทธศาสตร+ท่ี 2  การสร�างองค+ความรู�และความตระหนัก เพ่ือให�เป=นสังคมฐานความรู�ด�านวิทยาศาสตร+ 

และเทคโนโลยี 

 4.6 เปIาหมายการให-บริการกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
 เปpาหมายท่ี 3  ประชาชนกลุ4มเปpาหมาย รวมท้ังเด็ก เยาวชน มีความรู� ความเข�าใจ และทัศนคติท่ีดีต4อ

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี และสามารถนําไปใช�ประโยชน+ในชีวิตประจําวันและการ
ปฏิบัติงานได�  

 4.7 แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2555-2559) 
  ในฐานะท่ี อพวช. เป=นหน4วยงานของรัฐ ซ่ึงมีพันธกิจในการสร�างความตระหนักด�านวิทยาศาสตร+แก4
สังคมไทยโดยตรง ตามทิศทางของแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2555-2559) ได�ให�ความสําคัญต4อการ
พัฒนาระบบและกลไกในการปฏิบัติงานให�บรรลุเปpาประสงค+ของหน4วยงาน พร�อมกับมีความสอดคล�องและ
เชื่อมโยง พันธกิจ วิสัยทัศน+ ประเด็นยุทธศาสตร+ เปpาประสงค+ กลยุทธ+ และตัวชี้วัด   
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บทท่ี 2  

ทิศทางการดําเนินงาน และ 

งบประมาณรายจ�ายประจําป� 2558 

1. ทิศทางการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 
 

 1.1  วิสัยทัศน"  
   “ศูนย"ความเป(นเลิศด�านการพัฒนา การบริหารจัดการ การใช�ประโยชน"แหล.งเรียนรู� และการสร�าง
ความตระหนักด�านวิทยาศาสตร"” 
 

 1.2  พันธกิจ 
   “สั่งสมภูมิป5ญญา ถ.ายทอดสารสาระ และพัฒนาการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร"” 

 1.3  ค.านิยม 
   “ร.วมสร�างสังคมวิทยาศาสตร" เพ่ือพัฒนาชาติอย.างยั่งยืน” “Creating Scientific Society for the 

Sustainable development of the Nation” 

 1.4  ประเด็นยุทธศาสตร"  
1) ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 1 พัฒนาศักยภาพแหล.งเรียนรู�เพ่ือบริการสังคมไทย 
2) ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 2 เผยแพร.สารสนเทศด�านวิทยาศาสตร"ด�วยสื่อและกิจกรรม 
3) ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 3 สั่งสมองค"ความรู�และฐานข�อมูล  
4) ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 4 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค"กร 

 1.5  เปXาประสงค" 
1) เปXาประสงค"ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก.สังคมผ.านพิพิธภัณฑ" และแหล.งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
2) เปXาประสงค"ท่ี 2 สังคมไทยมีความรู�ความเข�าใจ และพร�อมท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลง 
3) เปXาประสงค"ท่ี 3 มีองค"ความรู�และฐานข�อมูลด�านการสื่อสารวิทยาศาสตร" และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
4) เปXาประสงค"ท่ี 4 ระบบบริหารจัดการองค"กรมีประสิทธิภาพ  

 1.6)  กลยุทธ" 
1) กลยุทธ"ท่ี 1 พัฒนาพิพิธภัณฑ"หลักและขยายแหล.งเรียนรู�เครือข.าย 
2) กลยุทธ"ท่ี 2 พัฒนาสารสนเทศและสื่อการเรียนรู� 
3) กลยุทธ"ท่ี 3 ดําเนินการศึกษาวิจัย จัดทําฐานข�อมูล (ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
4) กลยุทธ"ท่ี 4 พัฒนาธุรกิจการตลาดและการประชาสัมพันธ"เชิงรุก 
5) กลยุทธ"ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค"กร 
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 1.7  ผลผลิตและตัวชี้วัด    
1) จํานวนผู�ใช�บริการ อพวช. 
2) จํานวนพิพิธภัณฑ"/แหล.งเรียนรู�เครือข.ายท่ีเปbดให�บริการประชาชน 
3) จํานวนจังหวัดท่ีจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมเคลื่อนท่ี (คาราวานวิทยาศาสตร")  
4) จํานวนนิทรรศการหรือกิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงใหม. 
5) ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมระดับนานาชาติ  
6) ร�อยละความพึงพอใจของผู�ใช�บริการของ อพวช. เฉลี่ย 
7) จํานวนสาระท่ีผลิตในรูปแบบของเล.น สื่อการเรียนรู� สื่อการสอน (เว็บไซต" สิ่งพิมพ" 

ดิจิทัล เสมือน โทรทัศน" วิทยุ) ท่ีเผยแพร. 
8) จํานวนผู�เข�าชม Website ของ อพวช. และนิทรรศการเสมือน  
9) จํานวนสมาชิก อพวช.  
10) จํานวนเครือข.ายทางวิชาการ  
11) จํานวนผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ"  
12) จํานวนสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนของวัสดุตัวอย.างอ�างอิงท่ีได�ลงทะเบียนประวัติ  
13) จํานวนฐานข�อมูลทางวิชาการท่ีรวบรวมเพ่ือการสื่อสาร  
14) จํานวนพันธมิตรทางธุรกิจ  
15) รายได�นอกงบประมาณ  
16) จํานวนคน-วัน ของเจ�าหน�าท่ี อพวช. ท่ีผ.านการอบรม 
17) ระดับเกณฑ"การประเมินของ สคร.  
18) จํานวนกิจกรรมรับผิดชอบต.อสังคม (CSR)   

 
2. เป*าหมายการให,บริการและตัวช้ีวัด การดําเนินงาน ป� 2558  
 “บริการการเรียนรู�วิทยาศาสตร"ในพิพิธภัณฑ"วิทยาศาสตร" พิพิธภัณฑ"ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ"
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัตุรัสวิทยาศาสตร" และการจัดกิจกรรมเสริมศึกษา กระบวนการเรียนรู�วิทยาศาสตร" ท้ัง
ในส.วนกลาง และส.วนภูมิภาค” 
 
 ตารางท่ี 2-1 เปXาหมาย และตัวชี้วัด การให�บริการ ป� 2558  
     

ตัวช้ีวัด ป� 2558 เป*าหมาย 

1) จํานวนผู�เข�าชม และผู�ร.วมกิจกรรม 4,152,600 คน 
1.1) บริการผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ"วิทยาศาสตร" 600,000 คน 
1.2) บริการผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ"ธรรมชาติวิทยา 600,000 คน 
1.3) บริการผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ"เทคโนโลยีสารสนเทศ 600,000 คน 
1.4) บริการผู�เข�าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร" 150,000 คน 
1.5) จํานวนผู�เข�าร.วมกิจกรรมการเรียนรู�วิทยาศาสตร" 552,600 คน 
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ตัวช้ีวัด ป� 2558 เป*าหมาย 

1.6) จํานวนผู�เข�าร.วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร" / 
นิทรรศการ วิทยาศาสตร"เคลื่อนท่ี 

450,000 คน 

1.7) จํานวนผู�เข�าร.วมกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร"และ
เทคโนโลยีแห.งชาติ 

1,200,000 คน 

2) ความพึงพอใจของผู�เข�าชม และผู�เข�าร.วมกิจกรรม ไม.น�อยกว.าร�อยละ 90 
3) จํานวนนิทรรศการ หรือกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึนใหม. 33 เรื่อง 
4) ความสามารถในการเบิกจ.ายงบลงทุนประจําป� ไม.น�อยกว.าร�อยละ 87 
5) จํานวนนิทรรศการท่ีจัดแสดงบนเว็บไซต" อพวช. 29 นิทรรศการ 
6) ผ.านเกณฑ"ด�านการบริการจัดการองค"กร ไม.น�อยกว.าระดับ 4 

6.1) บทบาทคณะกรรมการ อพวช. ไม.น�อยกว.าระดับ 4 
6.2) การบริหารความเสี่ยง ไม.น�อยกว.าระดับ 4 
6.3) การควบคุมภายใน ไม.น�อยกว.าระดับ 4 
6.4) การตรวจสอบภายใน ไม.น�อยกว.าระดับ 4 
6.5) การบริหารจัดการสารสนเทศ ไม.น�อยกว.าระดับ 4 
6.6) การบริหารทรัพยากรบุคคล ไม.น�อยกว.าระดับ 4 

 
3. งบประมาณ 
 ป� 2558 อพวช. ได�รับงบประมาณ จํานวน 717.6956 ล�านบาท ลดลงจากป� 2557 จํานวน 232.9891 
ล�านบาท หรือคิดเป(นร�อยละ 24.51  โดยมีโครงสร�างงบประมาณประจําป� 2558 ดังนี้ 
 
 3.1 งบประมาณป� 2558 แยกตามแหล�งงบประมาณ 
   1) งบประมาณแผ.นดิน                687.6956   ล�านบาท 
   2) รายได�จากการดําเนินงาน                 30.0000    ล�านบาท 
   รวม                                     717.6956   ล,านบาท 
 
 
 3.2  งบประมาณแผ�นดินประจําป� 2558 แยกตามหมวดรายจ�าย 

1) งบลงทุน                                                        181.8002   ล�านบาท 
1.1) ครุภัณฑ"                                                    48.5529 ล�านบาท 
1.2) สิ่งก.อสร�าง     133.2473 ล�านบาท 

2) งบเงินอุดหนุน     505.8954 ล�านบาท 
     รวม               687.6956 ล,านบาท 
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 3.3  งบประมาณแผ�นดินประจําป� 2558 แยกตามผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 
                                                                                                      หน.วย : ล�านบาท 

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 
งบลงทุน งบเงิน รวม 

ครุภัณฑ8 สิ่งก�อสร,าง อุดหนุน 
 

ผลผลิตที่ 1 : การให,บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร8  47.6029   23.6100  247.4890  318.7019  

1. กิจกรรมบริการผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ"วิทยาศาสตร"    4.2200     10.0000      1.2000     15.4200  

2. กิจกรรมบริการผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ"ธรรมชาติวทิยา    6.1370     12.1100     3.4348    21.6818  

3. กิจกรรมบริการผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ"เทคโนโลยีสารสนเทศ    2.8800       1.5000      5.6412     10.0212  

4. กิจกรรมการบริหารจัดการ              -                -    158.7168   158.7168  

5. กิจกรรมการตลาดและประชาสมัพันธ"      3.8895               -      24.4150     28,3045  

6. จัตุรัสวิทยาศาสตร"              -                -        6.7750       6.7750  
7. ถ.ายทอดความรู�ข.าวสารด�านวิทยาศาสตร"เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
             -   -   43.2135  43.2135 

8. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   30.4764               -        4.0927    34.5691  

ผลผลิตที่ 2 : การให,บริการกิจกรรมการเรียนรู,วิทยาศาสตร8     0.9500      2.6200   258.4064   261.9764  

9. กิจกรรมจัดค.ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร"              -                -        2.3920       2.3920  
10. กิจกรรมจัดค.ายวิทยาศาสตร"สานใจไทยสู.ใจใต�              -                -        4.8000       4.8000  
11. กิจกรรมบริการห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร"      0.4000       2.6200       0.5000       3.5200  
12. กิจกรรมจัดแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร"              -                -        0.7400       0.7400 
13. กิจกรรมจัดประกวดแข.งขันทางวิทยาศาสตร"              -               -        3.2744       3.2744  
14. กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร"เคลื่อนที่              -                -      29.7000     29.7000  
15. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร"      0.5500               -        2.0000       2.5500  
16. กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีแห.งชาต ิ              -                -   180.0000  180.0000  
17. กิจกรรมปลูกฝ5งป5ญญาเยาว"              -                -      10.0000     10.0000  
18. สร�างความตระหนักด�านวิทยาศาสตร"และภูมปิ5ญญาไทยใน

การปรับตัวเข�าสู. AEC 
             -                -      25.0000     25.0000  

โครงการศูนย8รวบรวมและถ�ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ชั้นสูงเพ่ือการเกษตร (กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) 

            -    107.0173              -    107.0173  

19. กิจกรรมก.อสร�างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย"รวบรวม
และถ.ายทอดเทคโนโลย ีนวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการเกษตร
(กลุ.มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) 

             -    107.0173               -   107.0173   
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ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 
งบลงทุน งบเงิน รวม 

ครุภัณฑ8 สิ่งก�อสร,าง อุดหนุน 
 

โครงการพิพิธภัณฑ8พระรามเก,า (พิพิธภัณฑ8รัชกาลที่ 9)             -               -              -              -   

20. กิจกรรมก.อสร�างพิพิธภัณฑ"พระรามเก�า 1 แห.ง              -                -                -                -   

21. กิจกรรมก.อสร�างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ"พระรามเก�า
พร�อมติดตั้ง 

             -                -                -                -   

โครงการศูนย8รวบรวมและถ�ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ชั้นสูงเพ่ือการท�องเที่ยว 

            -               -   -   -   

22. กิจกรรมก.อสร�างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย"รวบรวม
และถ.ายทอดเทคโนโลย ีนวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท.องเที่ยว 

             -                -                -                -   

รวม 48.5529 133.2473 505.8954 687.6956 
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แผนภาพที่ 1-1 : กรอบแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2559) 
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บทที่ 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ปี 2558 

1. ผลผลิตที่ 1  การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 

 1.1 กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

 1.1.1 บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช .) มีภารกิจหลักในการ
กระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้มีความสนใจ  เห็นถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็น
ศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดระยะเวลาใน
การให้บริการที่ ผ่านมาได้มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นจ านวนมาก โดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีผู้ชมกว่าปีละ 
600,000 คน โดยการให้บริการแต่ละวันจะมีชิ้นงาน และงานระบบประกอบภายในนิทรรศการเกิดความช ารุด
เสียหายเนื่องมาจากสภาพการใช้งาน จึงต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้งาน
บริการผู้เข้าชมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์
ให้แก่ผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย โดยการจัดกิจกรรมจะมีให้บริการทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้ง นี้
เพ่ือให้ผู้เช้าชมเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น 
  จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการผู้เข้าชม ดังจะ
กล่าวต่อไปนี้ 
 
  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือบริหารจัดการซ่อมบ ารุงนิทรรศการให้มีความพร้อมส าหรับการใหบ้ริการ 
 เพ่ือพัฒนานิทรรศการเพื่อรองรับกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 
 เพ่ือบริหารจัดการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ 

   2.2) เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   
 จ านวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 600,000 คนต่อปี 

 ด้านคุณภาพ  
 นิทรรศการมีความพร้อมส าหรับการให้บริการความรู้และวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559   

เป้าประสงค์ท่ี 1 ให้บริการความรู้แก่สังคมผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1       พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักและขยายแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 
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  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.1) จ านวนผู้เข้าชม 
4.2) จ านวนเดือนที่ด าเนินการ 
4.3) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 

4.1) จ านวน 600,000 คน 
4.2) จ านวน 12 เดือน 
4.3) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

 
  5) งบประมาณ   5,420,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน 4,220,000 บาท 
1) ครุภัณฑ์   

1.1) จอ LED ระบบสัมผัสแบบมีหน่วยประมวลผลภายใน
ขนาด 23 นิ้ว  40 ชุด 

1,900,000 บาท 

1.2) ชุดมัลติมีเดียแสดงผลแบบ 3 จอ  2 ชุด 1,500,000 บาท 
1.3) ชุดควบคุมแบบเลือกภาษาในชุดมัลติมีเดียชนิด Solid 

State  10 ชุด 
120,000 บาท 

1.4) สื่อประสมส าหรับเครื่องฉายภาพยนตร์แบบโดม  2 ชุด 700,000 บาท 
2) สิ่งก่อสร้าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 1,200,000 บาท 
 
  6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558) 

                                                
  7) สถานที่ด าเนินการ 
   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. 
 
  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน  
    พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ 
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  9)  แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : คน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2558 

ผู้ใช้บริการ ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ 
600,000 44,300 31,900 49,200 45,200 31,300 30,700 22,300 14,900 21,000 80,500 143,100 85,600 

 
 

  10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

     10.1) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. จอ LED ระบบสัมผัสแบบมีหน่วย

ประมวลผลภายในขนาด 23 น้ิว  
40 ชุด 

1.9000 - - 1.90000 - - - - - - - - - 

2. ชุดมัลติมีเดียแสดงผลแบบ 3 จอ  
2 ชุด 

1.5000 - - 1.5000 - - - - - - - - - 

3. ชุดควบคุมแบบเลือกภาษาในชุด
มัลติมีเดียชนิด Solid State  10 
ชุด 

0.1200 - - 0.1200 - - - - - - - - - 

4. สือ่ประสมส าหรับเครื่องฉาย
ภาพยนตร์แบบโดม  2 ชุด 

0.7000 - - 0.7000 - - - - - - - - - 

รวม 4.2200 - - 4.2200 - - - - - - - - - 
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    10.2) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุฯ 1.2000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

รวม 1.2000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 
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 1.1.2 นิทรรศการวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี (Nano Science & Nanotechnology)  

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช .) เปิดให้บริการ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ” ให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชม  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์เรียนรู้พื้นฐานองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ มาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2543 โดย
เนื้อหาสาระของนิทรรศการที่จั ดแสดงในพ้ืนที่ 6 ชั้นของพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์  หรือ “อาคารพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์มหาราชินี” ประกอบด้วย 5 เรื่องหลัก ได้แก่ ประวัติพัฒนาการของวิทยาศาสตร์  (ชั้นที่ 1 และ 2) 
หลักวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ชั้นที่ 3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับประเทศไทย (ชั้นที่ 4) วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน (ชั้นที่ 5) และเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย (ชั้นที่ 6) นอกจากนี้ อพวช . ยังมี
โครงการพัฒนานิทรรศการถาวรที่ชั้น 5  โดยจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวกับนาโน
เทคโนโลยี ที่มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 200 ตารางเมตร รวมถึงแนวโน้มของนาโนในอนาคตและความปลอดภัยที่
เกี่ยวกับนาโน ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นและสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยมีสาระการเรียนรู้ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ความหมายในเรื่องของนาโนและค าที่เก่ียวข้อง รู้จักกับหน่วยวัดนาโน 
 คุณสมบัติใหม่ของนาโน นาโนในธรรมชาติ คุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีขนาดเล็กลง 
 ผลิตภัณฑ์นาโน 
 ความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี 
 Nano Future 

 
  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค์ 
      • เพ่ือพัฒนาและจัดท านิทรรศการที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ ความเข้าใจในเรื่อง

ที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี 
   2.2) เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ   
  เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้สนใจในเรื่องเทคโนโลยีนาโน 

 ด้านคุณภาพ  
  นิทรรศการ วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี (Nano science & 

Nanotechnology) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชั้น 5 
 
  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559   

เป้าประสงค์ท่ี 1 ให้บริการความรู้แก่สังคมผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1       พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักและขายายแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 
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  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

4.1) เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง 
ผู้สนใจในเรื่องเทคโนโลยีนาโน 

 

4.1) จ านวนไม่น้อยกว่า  600,000 คนต่อปี 
 

 
  5) งบประมาณ  10,000,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน 10,000,000 บาท 
1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง   

2.1) ก่อสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์นาโนและนาโน
(Nano Science & Nanotechnology) พร้อมติดตั้ง 
1 งาน 

10,000,000 บาท 

5.2) เงินอุดหนุน -  
 
  6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558) 

                                                 
  7) สถานที่ด าเนินการ 
   ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. 
 
  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน  
    พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ 
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  9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
การ ปีงบประมาณ 2558 

ด าเนินการ ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               

1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัต ิ

30 วัน             

1.2) ด าเนินการประกวด
ราคา +จัดหาผู้รับจ้างได้
แล้วเสร็จ 

50 วัน             

1.3) ลงนามสัญญา                        
2. การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              

2.1) ครุภัณฑ์              
2.2) สิ่งก่อสร้าง 210 วัน             

 
  10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

     10.1) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ก่อสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์

นาโนและนาโน (Nano 
Science & Nanotechnology) 
พร้อมติดตั้ง 1 งาน 

10.0000  - - - 1.0000 - 3.7500 - 3.7500 - 1.5000 - - 

รวม 10.0000 - - - 1.0000 - 3.7500 - 3.7500 - 1.5000 - - 
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1.2 กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  

 1.2.1 บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

   เป็นค่าด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในส่วนของงาน พัฒนาเพ่ือบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา และด าเนินการบ ารุงดูแลรักษาซ่อมแซมนิทรรศการ  งานพัฒนาและจัดท ากิจกรรมเสริมศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ งานพัฒนา ดูแลรักษาเก็บวัสดุตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา งาน พัฒนาดูแลศูนย์เอกสารอ้างอิง
ธรรมชาติวิทยา และเอกสารวัตถุจดหมายเหตุด้านความหลากหลายทางชีวภาพ งานส ารวจศึกษาวิจัยทาง
อนุกรมวิธานด้านธรรมชาติวิทยา งานจัดท าเอกสาร หนังสือวิชาการทางธรรมชาติวิทยา 
 
  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือการบริหาร และพัฒนานิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
 เพ่ือการบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้การเก็บรักษาวัสดุตัวอย่างทางธรรมชาติ 
 เพ่ือการบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาโครงการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 เพ่ือการบริหารพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสต์ทางธรรมชาติวิทยา 
 เพ่ือการพัฒนากิจกรรมเสริมศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 

   2.2) เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ   
 จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 600,000 คน 

 ด้านคุณภาพ  
 นิทรรศการทางธรรมชาติวิทยามีความพร้อมในการให้บริการ 
 ตัวอย่างอ้างอิงธรรมชาติวิทยาได้รับการจัดเก็บที่เป็นมาตราฐานสากล 

 
  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ให้บริการความรู้แก่สังคมผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1       พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักและขยายแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 

 
  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
 4.1) จ านวนผู้เข้าชม 
 4.2) จ านวนเดือนที่เปิดให้บริการ 
 4.3) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 

4.1) 600,000 คน 
4.2) จ านวน 12 เดือน (313 วัน) 
4.3) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
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  5) งบประมาณ   9,216,800  บาท 
5.1) เงินลงทุน 6,137,000 บาท 

1) ครุภัณฑ์   
2.1) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ  1 ใบ 350,000 บาท 

2.2) ตู้อบลมร้อน  1 ตู้ 100,000 บาท 

2.3) เครื่องเอ็กซเรย์แบบ Soft-x-ray พร้อม
ระบบแปลสัญญาณภาพและบันทึกภาพ  1 
ชุด 

4,500,000 บาท 

2.4) ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอพร้อม
โปรแกรมวิเคราะห์ภาพและชุดถ่ายภาพ  1 
ชุด 

1,187,000 บาท 

2) สิ่งก่อสร้าง   
5.2) เงินอุดหนุน 3,079,800 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 3,079,800 บาท 

  6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานที่ด าเนินการ 
   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.   

  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน 
    พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายสมชัย  บุศราวิช 
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9) แผนการด าเนินงาน 
                                                                                                                                      หน่วยนับ : คน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2558 

ผู้ใช้บริการ ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 600,000 44,300 31,900 49,200 45,200 31,300 30,700 22,300 14,900 21,000 80,500 143,100 85,600 

              
   

10) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  
 10.1 แผนการใช้งบลงทุน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ครุภัณฑ์              

1.1) หม้อน่ึงฆ่าเชื้อ  1 ใบ 0.3500 - - 0.3500 - - - - - - - - - 
1.2) ตู้อบลมร้อน  1 ตู้ 0.1000 - - 0.1000          
1.3) เครื่องเอ็กซเรย์แบบ Soft-x-

ray พร้อมระบบคอมพิวเตอร์
แปลสัญญาณภาพและ
บันทึกภาพ  1 ชุด 

4.5000 - - 2.0000 2.0000 0.5000 - - - - - - - 

1.4) ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอ
ริโอพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์
ภาพและชุดถ่ายภาพ  1 ชุด 

1.1870 - - 1.1870 - - - - - - - - - 

รวม 6.1370 - - 3.6370 2.0000 0.5000 - - - - - - - 
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 10.2 แผนการใช้งบอุดหนุน   
หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุฯ 3.0798 0.3500 0.2500 0.2000 0.3500 0.2500 0.2000 0.3500 0.2500 0.1798 0.3500 0.2500 0.1000 

รวม 3.0798 0.3500 0.2500 0.2000 0.3500 0.2500 0.2000 0.3500 0.2500 0.1798 0.3500 0.2500 0.1000 
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1.2.2 โครงการออกแบบนิทรรศการชุด Animals On Earth  
 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยนิทรรศการชุดความหลากหลายทางชีวภาพที่จัดแสดงอยู่ท่ีอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้จัด
แสดงมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2546 เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งชิ้นงานส่วนใหญ่มีการเสื่อมสภาพตามอายุ จากการจัด
แสดงมาได้ระยะเวลาหนึ่งท าให้มีแนวความคิดในการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการนี้ขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ในการจัดแสดง เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาการและความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือตอบสนองต่อ
กระบวนการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงเท คนิคการน าเสนอให้ให้เป็นแบบสื่อสัมผัสและจับต้อง
ได้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น  ประกอบกับเนื้อหาข้อมูลของสิ่งมีชีวิต และรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการในปัจจุบันมี
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยหรือก้าวหน้า โดยเฉพาะเทคนิคการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติใน
ต่างประเทศ จะใช้เท คนิคสมัยใหม่ด้านการสตั๊ฟสัตว์เพ่ือจัดแสดง (Modern Technique on Taxidermy for 
Displaying) ซึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศไทยยังมีน้อยมากที่ใช้วิธีการจัดแสดงในรูปแบบนี้ประกอบกับ พธช . 
มีภาระงานในเรื่องของการท างานเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวกับเทคนิคสมัยใหม่ด้านการส ตั๊ฟสัตว์เพ่ือจัดแสดงใช้ใน
การศึกษาวิจัย และการจัดท านิทรรศการ จึงมีแนวคิดในการจัดท านิทรรศการชุด Animals On Earth ในพ้ืนที่จัด
แสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมาณ 1,300 ตร.ม.โดยเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของสิ่งมีชีวิต พร้อม
ถิ่นอาศัยของสัตว์นั้นๆ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสัตว์ต่างๆ ที่ปรับตัวไปตามถ่ินอาศัยโดยสอดแทรกเนื้อหา
ความรู้ ผ่านตัวอย่างสัตว์สตั๊ฟฟ์ที่จัดแสดงได้เสมือนจริงท าให้ผู้ชมได้เห็น ได้สัมผัสกับสัตว์โลกที่เป็นของจริง ซึ่งผู้รับ
ชมจะได้ตื่นเต้นและรู้สึกถึงความสวยงาม น่ามหัศจรรย์ของสัตว์ ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การเห็นถึงความส าคัญของสัตว์
โลก บทบาทในธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 
2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 2.1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือออกแบบใช้ประกอบในการจัดสร้างนิทรรศการ " Animals On Earth" และ พัฒนาข้อมูล

เนื้อหาทางวิชาการในแต่ละเรื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยา แก่ผู้
ที่สนใจ 

 เพ่ือออกแบบการจัดท าชิ้นงาน-เครื่องเล่นเสริมศึกษาพัฒนานิทรรศการ และน าเสนอในรูปแบบ
สมัยใหม่ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 2.2) เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 การออกแบบพร้อมจัดท าข้อมูลการจัดสร้างนิทรรศการ " Animals On Earth" 

 ด้านคุณภาพ 
 มีรูปแบบใช้ประกอบในการจัดสร้างนิทรรศการ " Animals On Earth" 
 มีรูปแบบการจัดท าชิ้นงาน- เครื่องเล่นเสริมศึกษาเปลี่ยนแปลงพัฒนานิทรรศการ และ

น าเสนอในรูปแบบสมัยใหม่ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555-2559 
เป้าประสงค์ท่ี 1 ให้บริการความรู้แก่สังคมผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1       พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักและขยายแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 
 

4) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
           ตัวชี้วัด                เกณฑ์การวัด 

4.1) ท าการออกแบ บตามก าหนดเวลา เพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดสร้าง
นิทรรศการ " Animals On Earth"เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทาง
ธรรมชาติวิทยา ในรูปแบบของสื่อต่างๆ 

4.1) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม และผู้ที่สนใจ 
4.2) จ านวนผู้เข้าชม 

  
5) งบประมาณ  6,000,000 บาท 

5.1) เงินลงทุน 6,000,000 บาท 

1) ครุภัณฑ์ - บาท 
2) สิ่งก่อสร้าง   

2.1) ออกแบบนิทรรศการชุด Animals On Earth  1 งาน 6,000,000 บาท 
5.2) เงินอุดหนุน - บาท 

 
6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)  
 

7) สถานทีด่ าเนินการ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

 
8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน่วยงาน 
    พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายปริญญา เพชรประพันธ์ 
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9) แผนการด าเนินงาน 
                                                                                                                                      หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2558 

วัน ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ออกแบบนิทรรศการชุด 

Animals On Earth  1 งาน 
             

1.1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
 จัดเตรียมเอกสารประกวด

ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัต ิ
30 วัน             

 ด าเนินการประกวดราคา +
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

30 วัน             

 ลงนามสัญญา              
1.2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
 ครุภัณฑ์              
 สิ่งก่อสร้าง 90 วัน             

  
10) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  
 10.1 แผนการใช้งบลงทุน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ออกแบบนิทรรศการชุด Animals 

On Earth  1 งาน 
6.0000 - - 0.6000 - 3.0000 2.4000 - - - - - - 

รวม 6.0000 - - 0.6000 - 3.0000 2.4000 - - - - - - 
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1.2.3 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (พธช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
มีหน้าที่รวบรวมวัสดุอุเทศ ศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยธรรมชาติวิทยา ของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
ด าเนินการ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความบันเทิงอย่างมีสาระ รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดแสดง
นิทรรศการทางธรรมชาติวิทยา และจัด กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตะหนักในด้าน
ธรรมชาติวิทยาให้แก่เยาวชนและประชาชนโ ดยทั่วไป นอกจากงานตามหน้า ที่กล่าวมา  พธช. ได้มีการพัฒนางาน
สตัฟฟ์สัตว์อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนจนเกิดเป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และมีการติดต่อประสานงานเข้ามาเพ่ือส่งมอบตัวอย่างซากสัตว์ให้กับ พธช . เป็น
จ านวนมากทั้งสัตว์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หลากหลายชนิดพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น  ยีราฟ ม้า ปลา
ช่อนอะเมซอน  ฯลฯ เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย และการจัดท านิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางธรรมชาติให้กับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศของโลก 
ซึ่งการน าตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ พธช.ได้รับการตอบรับเป็นอย่างด ี
 ส าหรับในปัจจุบันในประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์เป็นจ านวนมาก แต่ใน
อดีตประเทศไทยเคยมีสมันซึ่งเป็นกวางที่มีความสวยงาม ที่สุดในโลก แต่ในปัจจุบันได้ สูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศ
ไทยและของโลก ซึ่งเป็นที่น่าเสียได้ที่ในขณะนั้นไม่ได้มีการเก็บรักษาตัวอย่างในรูปแบบของ Taxidermy ซึ่ง เป็น
วิธีการรักษาสภาพซากสัตว์ให้คงสภาพเหมือนมีชีวิต จึงท าให้คนรุ่นหลังเห็นแต่รูปและเขาของสมัน ดังนั้น กา รเก็บ
รักษาตัวอย่างในรูปแบบของ Taxidermy จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งของในประเทศไทย ที่จะรักษาสภาพซากสัตว์ให้
เหมือนมีชีวิต เพื่อใช้ส าหรับการศึกษา วิจัย และจัดแสดงเผยแพร่ความรู้ทางธรรมชาติของประเทศไทยให้กับ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่ท า งานทางด้า นการสตัฟฟ์สัตว์ขนาดใหญ่ของ
ประเทศ ในรูปแบบเทคนิคสมัยใหม่เพ่ือการจัดแสดง ดังนั้น มีความจ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ส าหรับปฏิบัติงาน 
Taxidermy เพ่ือรองรับการสตัฟฟ์ สัตว์ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ที่มีคุณค่าของประเทศ รวมทั้งตัวอย่างสัตว์บาง
ชนิดเป็นตัวอย่างที่หายากสมคว รได้รับการดูแลเก็บรักษา เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสชื่นชมความงามของ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตลอดจนก่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เกิด
เป็นความร่วมมือทีจ่ะอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าสืบไป 

 ด้วยภาระงานที่เพ่ิมข้ึนตามนโยบาย อพวช . และพ้ืนที่การจัดการของ พธช . มีจ ากัด ยังไม่มีพ้ืนที่
ในการด าเนินงานที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน Taxidermy รวมถึงงานการปฏิบัติการด้านธรรมชาติวิทยา 
และงานซ่อมสร้างนิทรรศการธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งการจะด าเนินการให้ได้ประสิทธิผลนั้น พธช . มี
ความจ าเป็นต้องมีการจัดสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเก็บซากสัตว์และอุปกรณ์
อย่างเป็นระบบ รองรับการปฏิบัติการสตั๊ฟสัตว์ การอบรมเฉพาะทางงาน Taxidermy อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 2.1) วัตถุประสงค์ 
 จัดสร้างอาคาร ปฏิบัติการ Taxidermy จ านวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับ รองรับการ

ปฏิบัติการ สตั๊ฟสัตว์เพ่ือการจัดแสดงและการศึกษาวิจัย การเก็บซากสัตว์ และอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ การอบรม
เฉพาะทางงาน Taxidermy อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.2) เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 1 หลัง 

 ด้านคุณภาพ 
 ใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานเก็บรักษาสภาพซากสัตว์ให้คงสภาพเหมือนมีชีวิต เพื่อใช้ใน

การศึกษาวิจัย และการจัดท านิทรรศการ 
 เผยแพร่ความรู้ทางธรรมชาติให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักและ

เล็งเห็นถึงความส าคัญของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศของโลก 
 

3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555-2559 
เป้าประสงค์ท่ี 3  มีองค์ความรู้และฐานข้อมูล  ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และความ     

หลากหลายทางชีวภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สั่งสมองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 3  ด าเนินการศึกษาวิจัย จัดท าฐานข้อมูล (ความหลากหลายทางชีวภาพ) 

 
4) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

            ตัวชี้วัด                เกณฑ์การวัด 
4.1) ท าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 

Taxidermy ตามก าหนดเวลา เพ่ือใช้เป็น
สถานที่ในการปฏิบัติงานเก็บรักษาสภาพ
ซากสัตว์ 

4.2) เผยแพร่ความรู้ทางธรรมชาติให้กับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เกิดความ
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
สิ่งมีชีวิต 

4.1) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม และผู้ที่สนใจ 
4.2) จ านวนผู้เข้าชม 
4.3) จ านวนตัวอย่างสัตว์ที่สตั๊ฟสัตว์ 

  
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2558   3-17 
 

5) งบประมาณ 
 5.1) งบประมาณท้ังโครงการ 30,550,000 บาท 

 หน่วย : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2558 2559 

1. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 0.1100 0.4400 0.5500 
2. ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 6.0000 24.0000 30.0000 

รวม 6.1100 24.4400 30.5500 
 
 5.2) งบประมาณ ปี 2558 6,110,000  บาท 

 ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 1 หลัง 110,000 บาท 
 ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 1 หลัง 6,000,000 บาท 

 
6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)  
 

7) สถานทีด่ าเนินการ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
 

8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน 
    พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายปริญญา  เพชรประพันธ์ 
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9) แผนการด าเนินงาน 
 9.1) แผนการด าเนินงานทั้งโครงการ 

                                                                หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรม/รายการ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2558 2559 

1. ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy ร้อยละ 15 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 
    

 
 9.2) แผนการด าเนินงาน ปี 2558 

หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
จ านวน 

วัน 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

ปฏิบัติการ Taxidermy  
            

1.1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
 จัดเตรียมเอกสารประกวด

ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัต ิ
20 วัน             

 ด าเนินการประกวดราคา +
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

60 วัน             

 ลงนามสัญญา                         
1.2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              

 ครุภัณฑ์              
 สิ่งก่อสร้าง 420 วัน             

2. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 
Taxidermy 

             

1.1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
 จัดเตรียมเอกสารประกวด

ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัต ิ
20 วัน             
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กิจกรรม 
จ านวน 

วัน 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
 ด าเนินการประกวดราคา +

จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 
60 วัน             

 ลงนามสัญญา                         
1.2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              

 ครุภัณฑ์              
 สิ่งก่อสร้าง 420 วัน             

 
 

10) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

 10.1) แผนการใช้งบลงทุน 
หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

ปฏิบัติการ Taxidermy 
0.1100 - - - 0.0275 - 0.0275 - 0.0275 - 0.0275 - - 

2. ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 
Taxidermy 

6.0000 - - - 3.0000 - 1.0000 - 1.0000 - 1.0000 - - 

รวม 6.1100 - - - 3.0275 - 1.0275 - 1.0275 - 1.0275 - - 
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1.2.4 โครงการการส ารวจทรัพยากรชีวภาพหมู่เกาะ  และทะเลไท ย 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
 เกาะเป็นแหล่งรวมของความหลากหลายแห่งชีวิตแบบพิเศษ ชนิดพันธุ์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในเกาะมีที่มา
หลายวิธี เช่น ล่องลอยมากับกระแสน้ า การแยกตัวของเกาะกับแผ่นดินใหญ่ ในกรณีที่เป็นเกาะใกล้ทวีป  หรือโดย
การแพร่กระจายข้ามมหาสมุทรเข้ามาอยู่บนเกาะที่โผล่ขึ้นใหม่จากพ้ืนท้องมหาสมุทร เกาะกลางมหาสมุทร  ดังนั้น
ชีวิตพันธุ์ถูก จ ากัดอยู่บนพื้นที่เล็กๆท่ีอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ ในช่วงเวลาที่เนิ่นนานผ่านไป การแบ่งแยกนี้
ก่อให้เกิดแรงผลักดัน การวิวัฒนาการเป็นพิเศษ มีการพัฒนาแหล่งพันธุกรรมที่โดเด่นและแตกแขนงขยายเป็นชนิด
พันธุ์พิเศษขึ้นจ านวนมาก  โดยเป็นชนิดพันธุ์ที่มีลักษณะใหม่ทั้งหมด และมีการปรับตัวต่างไปจากปกติ เช่นมีขนาด
ยักษ์ แคระแกรน ไม่สามารถบินได้ สูญเสียกลไกการป้องกันตัวและการแพร่กระจาย ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและขนาดประชากรมักมีแนวโน้มถูกจ ากัด  ให้ชนิดพันธุ์อยู่กันแน่นหนาในพื้นท่ีจ ากัดขนาดเล็กอยู่เสมอ 
 มรดกท่ีส่งผ่านประวัติการวิ วัฒนาการเป็นพิเศษ ชนิดพันธุ์บนเกาะหลายเกาะจึงเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น 
(Endemic) ที่ไม่พบ ณ ที่ใดในโลก เกาะเป็นที่ชุมนุมของชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นมากกว่าบนพื้นทวีปจ านวนและ
สัดส่วนของชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นยิ่งสงขึ้นเมื่อเกาะตั้งอยู่ห่างไกล โดดเดี่ยว ขนาดและลักษณะภูมิประเทศมีความ
แตกต่างเพ่ิมมากข้ึน  
 มักมีการกล่าวย้ ากันอยู่เสมอว่าเกาะเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกเป็นสัดส่วนที่
สูงกว่าในแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้ เกาะซึ่งเป็นแหล่งสะสมพืชและสัตว์บางชนิดมากที่สุดบนพื้นพิภพ จึงถูกจัดให้เป็น
พ้ืนที่วิกฤติทางความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity hotspots) 
 ลักษณะเฉพาะของเกาะที่ท าให้เกาะมีความหลกาหลายทางชีวภาพพิเศษต่างจากท่ีอ่ืนนั้นท าให้เกิดความ
เปราะบางและอ่อนแอ  ทั้งท่ีเกาะมีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับสูงและมีชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่น 
แต่ชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ค่อนข้างมีปริมาณน้อย ท าให้ชนิดพันธุ์อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Vulnerable) ไปจนถึง
ใกล้สูญพันธุ์ (Extinct) ยิ่งกว่านั้นเพราะชนิดพันธุ์บนเกาะมีความสามารถในการแพร่กระจายน้อยลงและ
วิวัฒนาการมาจากการต่อสู้แก่งแย่งกับชนิดพันธุ์อื่นเพียงไม่ก่ีชนิด มีการพัฒนายุทธศาสตร์การมีชีวิตอยู่รอด ขึ้นอยู่
กับการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองสามชนิด มีวิวั ฒนาการร่วมกัน และอยู่ร่วมแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
(Mutualism)  มากกว่าการใช้กลไกการป้องกันต่อสู้กับคู่แข่งและผู้ล่าจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ชนิดพันธุ์เกาะหลาย
ชนิดจึงเป็นชนิดพันธุ์ที่หายาก (Rare) หรือชนิดพันธุ์ถูกคุกคาม  (Threatened species)  ชนิดที่สูญพันธุ์บนเกาะที่
บันทึกไว้อยู่ในสัดส่วนที่สูงอย่างเทียบไม่ได้กับท่ีเกิดบนแผ่นทวีป  ในจ านวนสัตว์ที่สูญพันธุ์ไป 724 ชนิด  ในรอบ 
400 ปีที่ผ่านมา ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นชนิดพันธุ์เกาะ อย่างน้อยที่สุด 90% ของนกท่ีสูญพันธุ์ในช่วงเวลานี้เป็นชนิด
พันธุ์ที่อาศัยอยู่บนเกาะ 
 เกาะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์กว่า 500-600 ล้านคน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลก ชาวเกาะ
ส่วนมากมีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมพิเศษท่ีเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากทรัพยากรธรรมชาติรอบข้างที่มีจ านวนมาก เกาะประ กอบด้วยระบบ
นิเวศท่ีแตกต่างและแยกจากกัน มีตั้งแต่ป่ายอดเขาลงไปถึงพ้ืนที่ชุ่มน้ า  เป็นพื้นที่ท่ีตอบสนองอาหาร น้ าจืด ไม้ เส้น
ใย ยา เชื้อเพลิง เครื่องใช้ และวัตถุดิบที่ส าคัญ รวมทั้งคุณค่าในด้านความงดงาม ศาสนา การศึกษาและ
นันทนาการ สนับสนุนให้กับวิถีชีวิต  เศรษฐ กิจและวัฒนธรรมของชาวเกาะ ระบบนิเวศยังมีส่วนในการคงสถานะ
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บทบาทของระบบนิเวศไว้ อาทิ เพื่อช่วยป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ สนับสนุนวงจรสารอาหาร การก่อเกิดทรายและ
ดิน และมีส่วนในการควบคุมสภาพภูมิอากาศและเชื้อโรค 
 ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะได้รั บแรงกดดันอย่างมากจากสาเหตุ
หลักหลายประการ เช่นการบุกรุกของชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงและผันแปร
ของสภาพภูมิอากาศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การใช้ประโยชน์มากเกินควรและไม่ยั่งยืน 
 ประเทศไทยมีข้อมูลจ านวนเกาะที่ถูกบันทึกไว้จ านวน  936 เกาะ แพร่กระจายอยู่ใน 19 จังหวัด  ในอ่าว
ไทยมีจ านวน 374 เกาะ  และฝั่งทะเลอันดามันมีจ านวน 562 เกาะ  และมีพ้ืนที่ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 268684 ตร.กม.   
จังหวัดที่มีจ านวนเกาะมากที่สุดคือ จังหวัดพังงา  (155 เกาะ ) รองลงมาจังหวัดกระบี่ (154 เกาะ ) และจังหวัด
สุราษฏร์ธ านี (108 เกาะ ) เกาะที่มีพ้ืนที่ที่ใหญ่ที่สุด คือเกาะภูเก็ต (514.675 ตร.กม.) รองลงมา เป็นเกาะสมุย 
(236.076 ตร.กม.)  และเกาะช้าง (212.404 ตร.กม.)   ประเทศไทยได้อนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นองค์กรหนึ่ งที่มีภารกิจด้านการส ารวจ ศึกษา วิจัย ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ของทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้
สนับสนุน โปรแกรมงานว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะ ในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ได้ในอนาคต 

 
2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 2.1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความหลากชนิด (Species diversity) และการแพร่กระจาย  (Distribution) ของ

ทรัพยากรกายภาพและ ชีวภาพ อันได้แก่ ธรณีวิทยา ซากบรรพชีวิน ปลิงทะเล ผีเสื้อกลางวัน 
นก สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในเขตพ้ืนที่หมู่เกาะและทะเลของประเทศไทย 

 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลประกอบการค้นคว้าวิจัย  รวมถึงใช้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดสืบต่อไป 

 2.2) เป้าหมาย 
 บทความทางวิชาการเก่ียวกับนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพหมู่เกาะ และทะเลไทย

อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่มเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจัดท านิทรรศการ 1 ชุด 

  
3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555-2559 

เป้าประสงค์ท่ี 3  มีองค์ความรู้และฐานข้อมูล  ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และความ     
หลากหลายทางชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สั่งสมองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 3  ด าเนินการศึกษาวิจัย จัดท าฐานข้อมูล (ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
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4) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
            ตัวชี้วัด                เกณฑ์การวัด 

4.1) เครือข่ายทางวิชาการ 
4.2) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
4.3) ตัวอย่างแมลง ปลิงทะเล หอย 

สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน าสะเทินบก 
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก 

4.4) จ านวนฐานข้อมูลทางวิชาการท่ีรวบรวม
เพ่ือการสื่อสาร 

4.1) 4 หน่วยงานมีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้ 
4.2) รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เรื่อง และผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ในวารสารในและ /หรือต่างประเทศ 1 
เรื่อง 

4.3) ตัวอย่างมดไม่น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง 
4.4) ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

บริเวณหมู่เกาะแสมสาร 1 ชุด 
  

5) งบประมาณ  155,000 บาท 
 5.1) เงินลงทุน       -  
  1) ครุภัณฑ์       - 
  2) สิ่งก่อสร้าง       - 
 5.2) เงินอุดหนุน            155,000  บาท 
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)  

 
7) สถานทีด่ าเนินการ 

• พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
• หมู่เกาะ และทะเลไทย แสมสาร 

 
8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน่วยงาน 
    พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายวียะวัฒน์ ใจตรง 
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9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. เตรียมการ             
2. การส ารวจภาคสนาม             
3. การรายงานความก้าวหน้า              

หมายเหตุ   โครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2559) 
 

10) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 0.1550 0.0258 0.0258 0.0258 0.0198 0.0198 0.0198 0.0182 - - - - - 

รวม 0.1550 0.0258 0.0258 0.0258 0.0198 0.0198 0.0198 0.0182 - - - - - 
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1.2.5 โครงการความหลากชนิดของมดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก 
 

 1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มป่าตะวันตก (Western หรือ WEFCOM) (ธีรภัทรและคณะ , 2542) เป็นผืนป่าอนุรักษ์ผืนใหญ่

ของประเทศไทย มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 11,706,586 ไร่ หรือ 18,730 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร ตาก นครสวรร ค์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และอุทัยธานี  กลุ่มป่าดังกล่าว
ประกอบด้วยเขตอนุรักษ์ภายใต้การก ากับและดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (เดิมกรมป่าไม้ ) 
ทั้งสิ้น 17 แห่ง  โดยเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 11 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติค ลอง
ลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเฉลิม
รัตนโกสินทร์ ไทรโยค อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติพุเตย อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และอุทยาน
แห่งชาติคลองล างู และเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน
ตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าอุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 

 กลุ่มป่าตะวันตกตั้งอยู่ในเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยท่ีส าคัญ นั่นคือเป็นตัวเชื่อมระหว่างพืชและสัตว์ใน
เขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยอินเดีย อินโดจีน และซุนดาอิค (Sundaland) โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางตั้งอยู่ด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกลุ่มป่าตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตาก มีพื้นท่ีประม าณ 1,619,280 ไร่ หรือ 
2,591 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือได้ว่ามีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกลุ่มป่าตะวันตก การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ มดใน
พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ยังไม่เคยมีปรากฏ  จึงควรให้ความส าคัญกับการศึกษาความหลากชนิดของมดใน
พ้ืนที่นี้เป็นอันดับแรก เพื่อ เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับใช้ประกอบในการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ ร่วมกับข้อมูลด้านอื่นๆ 
และเม่ือไม่นานมานี้มีการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกจากภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยหลายชนิด 
(Terayama and Kubota, 1993; Jaitrong and Yamane, 2010; Jaitrong and Yamane, 2011; Jaitrong 
and Yamane, 2013) ซึ่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์อุ้มผาง น่าจะมีมดอีกหลายชนิดที่ยังไม่ถูกส ารวจพบ และ เป็นมด
ชนิดใหม่ของโลกท่ียังไม่ถูกตั้งชื่อ โดยเฉพาะชนิดที่พบบนพื้นที่สูง  นอกจากนี้แล้วการศึกษาความหลากชนิดของมด
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ จะท าให้ทราบการเชื่อมโยงของการแพร่กระจายของมดระหว่าง เขตสัตวภูมิศาสตร์
ทั้งสามที่กล่าวข้างต้น และยังสามารถใช้ข้อมูลจากการส ารวจเพื่อวิเคราะห์หากลุ่มของพ้ืนที่ที่มีความส าคัญจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ในด้านการจัดการพื้นที่เชิงอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ 

 
2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 2.1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส ารวจความหลากชนิดและการแพร่กระจายมดในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 
 เพ่ือศึกษาทางอนุกรมวิธานของ มดบางกลุ่ม ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง  เช่น มดสกุล 

Aenictus, Technomyrmex, Yunodorylus ฯลฯ 
 เพ่ือประเมินสถานภาพของมดในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 
 เพ่ือน าเสนอแผนการจัดการพ้ืนที่เชิงระบบโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของมดในพ้ืนที่ 
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 2.2) เป้าหมาย 
 บทความทางวิชาการเก่ียวกับนิเวศวิทยาและคว ามสัมพันธ์ของมดต้นไม้สิรินธรกับพืชอาศัย

อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่มเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจัดท านิทรรศการ 1 ชุด 

 
3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555-2559 

เป้าประสงค์ท่ี 3  มีองค์ความรู้และฐานข้อมูล  ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และความ     
หลากหลายทางชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สั่งสมองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 3  ด าเนินการศึกษาวิจัย จัดท าฐานข้อมูล (ความหลากหลายทางชีวภาพ) 

 
4) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

            ตัวชี้วัด                เกณฑ์การวัด 
4.1) เครือข่ายทางวิชาการ 
4.2) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
4.3) ตัวอย่างมด 
4.4) จ านวนฐานข้อมูลทางวิชาการท่ีรวบรวม

เพ่ือการสื่อสาร 

4.1) 4 หน่วยงานมีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้ 
4.2) รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เรื่อง และผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ในวารสารในและ /หรือต่างประเทศ 1 
เรื่อง 

4.3) ตัวอย่างมดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง 
4.4) ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของมด

ภาคเหนือ 1 ชุด 
  

5) งบประมาณ   100,000 บาท 
 5.1) เงินลงทุน       -  
  1) ครุภัณฑ์       - 
  2) สิ่งก่อสร้าง       - 
 5.2) เงินอุดหนุน          100,000  บาท 
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2557 

 
7) สถานทีด่ าเนินการ 

• พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
• พ้ืนที่เชตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก 
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8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน 
    พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
 นายวียะวัฒน์  ใจตรง 
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9) แผนการด าเนินงาน 

หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การเตรียมการ             
2. การส ารวจภาคสนาม             
3. การรายงานความก้าวหน้า  (โครงการ

ต่อเนื่อง 2 ปี ปีแรกส่งรายงาน
ความก้าวหน้า) 

 
           

 
10) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุฯ 0.1000 0.0025 0.0150 0.0150 - 0.0300 - 0.0025 - - 0.0300 - 0.00500 

รวม 0.1000 0.0025 0.0150 0.0150 - 0.0300 - 0.0025 - - 0.0300 - 0.00500 
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1.2.6 โครงการความหลากหลายของไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่นในประเทศไทย 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
 ไผ่จัดเป็นไม้โตเร็ว (fast-growing plant) ที่มีรอบตัดฟัน (harvest rotation) ที่สั้นที่สุดเมื่อเทียบกับไม้

โตเร็วชนิดอื่นๆท่ีปลูกสร้างเป็นสวนป่าและใช้ประโยชน์กันอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน นอกจากนั้นไผ่ยังจัดเป็นไม้
อเนกประสงค์ (multi-purpose plant species) ทุกส่วนของไผ่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ท้ังสิ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ไผ่ในโลกนี้มีประมาณ 1,500 ชนิด การจัดจ าแนกไผ่ในปัจจุบันยึดถือตามระบบของ Sungkaew et al. 
(2009) ซึ่งแบ่งไผ่ออกเป็น 3 เผ่า ได้แก่ 1) เผ่าไผ่ล้มลุก (Tribe Olyreae; Herbaceous bamboos)  2) เผ่าไผ่มี
เนื้อไม้เขตร้อน (Tribe Bambuseae; Tropical woody bamboos) และ 3) เผ่าไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่น (Tribe 
Arundinarieae; Termperate woody bamboos) แม้ว่าประเทศไทยจัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการ
แพร่กระจายพันธุ์ของไผ่ใ นโลกนี้ (Dransfield, 1994)) แต่จะเห็นได้ว่าชนิดของไผ่ที่เรารู้จักและมีการใช้ประโยชน์
กันอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันมีอยู่เพียงไม่ก่ีชนิดเท่านั้น 

จากการส ารวจเบื้อต้นในประเทศไทยคาดว่ามีไผ่ประมาณ 17 สกุล 72 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นไผ่ในกลุ่ม
ไผ่มีเนื้อไม้เขตร้อน (tropical woody bamboos) ส่วนไผ่มีเนื้อไม้เขตหนาว (termperate woody bamboos) 
นั้นจากการส ารวจเท่าที่ผ่านมาพบเพียง 2 สกุล ได้แก่ Phyllostachys และ  Chimonocalamus 
(Teerawatananon et al, in prep) จากการส ารวจดังกล่าวยังพบว่ายังมีไผ่มีเนื้อไม้เขตหนาวอีกหลายชนิดที่ ยัง
ไม่ได้รับการส ารวจหรือค้นพบในประเทศไทยประกอบกับพ้ืนที่ที่ไผ่ในเผ่านี้ขึ้นเจริญเติบโตอยู่นั้นอยู่ในพื้นท่ีภูเขาสูง
ซึ่งมีความเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) 
ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงจ านวนและชนิด ซึ่งคาดว่ าน่าจะพบชนิดที่เป็นไผ่ชนิดใหม่ของประเทศไทย (new record) 
ซึ่งจะน าไปสู่การน าออกมาส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้สอยทั่วไป เป็นพืชอาหาร หรือการปลูก
สร้างเสริมป่าในพื้นที่สูงต่อไป 

 
2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 2.1) วัตถุประสงค์ 
 ทราบความหลากหลายของไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่นในประเทศไทย 
 เพ่ือศึกษาสภาพทางนิเวศวิทยาของแหล่งที่อยู่ของไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่นในประเทศไทย  
 เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ของไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่นเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ทั้ง

ทางด้านเป็นพืชอาหาร หรือการปลูกสร้างเสริมป่าในพ้ืนที่สูงต่อไป 
 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่นในประเทศไทยส าหรับการเผยแพร่แก่

สาธารณะชน ในรูปของสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และนิทรรศการ 
 2.2) เป้าหมาย 

 ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์กึ่งวิชาการไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ประชาชนทั่วไปทั้ง
ไทยและต่างประเทศ 

 รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่มเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555-2559 
เป้าประสงค์ท่ี 3  มีองค์ความรู้และฐานข้อมูล  ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และความ     

หลากหลายทางชีวภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สั่งสมองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 3  ด าเนินการศึกษาวิจัย จัดท าฐานข้อมูล (ความหลากหลายทางชีวภาพ) 

 
4) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

            ตัวชี้วัด                เกณฑ์การวัด 
4.1) เครือข่ายทางวิชาการ 
4.2) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
4.3) จ านวนสะสมที่เพิ่มข้ึนของวัสดุตัวอย่าง

อ้างอิงที่ได้ลงทะเบียนประวัติ  (ปี 2555 มี 
50,000) 

4.4) จ านวนฐานข้อมูลทางวิชาการที่รวบรวมเพื่อ
การสื่อสาร 

4.1) 3 หน่วยงานมีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้ 
4.2) รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เร่ือง และผลงานวิจัยตีพิมพ์

ในวารสารในและ/หรือต่างประเทศ 1 เร่ือง 
4.3) ไม่เก็บตัวอย่าง 
4.4) ผลงานเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์กึ่งวิชาการไม่

น้อยกว่า 1 เร่ือง  ประชาชนทั่วไปทั้งไทยและ
ต่างประเทศ 

  
5) งบประมาณ   100,000 บาท 

 5.1) เงินลงทุน       -  
  1) ครุภัณฑ์       - 
  2) สิ่งก่อสร้าง       - 
 5.2) เงินอุดหนุน          100,000  บาท 
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 1 ปี (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2557 

 
7) สถานทีด่ าเนินการ 

• พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
• พิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ ที่เก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบของไผ่สกุลไผ่ป่า 
• แหล่งที่มีการกระจายของไผ่ทุกภาคของประเทศไทย 

 
8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน่วยงาน 
    พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นางสาวอัจฉรา  ตีระวัฒนานนท์  



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2558   3-30 
 

9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การเตรียมการ             

2. การส ารวจภาคสนาม   
        

  

3. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ   
          

4. การรายงานความก้าวหน้า             

5. จัดท ารายงานความก้าวหน้า            
 

6. การเผยแพร่ผลงานวิจัย            
 

 
10) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุฯ 0.1000 - - 0.0400 - - 0.0300 - - - - 0.0300 - 

รวม 0.1000 - - 0.0400 - - 0.0300 - - - - 0.0300 - 
หมายเหตุ : ระยะเวลาการใช้เงินออกภาคสนามเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง    ชื่อเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการน าไปใช้

ประโยชน์ตามแผนวิสากกิจ อพวช. 2555-2559 
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1.3 กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.3.1 บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งใหม่ของ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ น าเสนอนิทรรศการด้านพัฒนาการของการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ใช้
การสื่อสาร การจัดการข้อมูลข่าวสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ผู้ชมจะได้ทั้งสาระ ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโน โลยีสารสนเทศ ที่มีต่อตนเองและสั งคมโดยรวม พร้อมทั้งได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมหลากหลายที่น าเสนอ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค์ 

  ให้บริการเข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่จัดแสดงขนาด 
9,300 ตร.ม.    

2.2) เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ  
 จ านวนผู้เข้าชม  600,000 คน 

  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 - 2559 
เป้าประสงค์ท่ี 1 ให้บริการความรู้แก่สังคมผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1       พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักและขยายแหล่งเรียนรู้เครือข่าย  

 

  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
 4.1) จ านวนผู้เข้าชม 
 4.2) จ านวนเดือนที่เปิดให้บริการ 
 4.3) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 

4.1) 600,000 คน 
4.2) จ านวน 12 เดือน (313 วัน) 
4.3) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

   5) งบประมาณ  10,021,000 บาท 
5.1) เงินลงทุน 4,380,000  

1) ค่าครุภัณฑ์   
1.1) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Interactive Board  1 ชุด 180,000 บาท 
1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อย

กว่า3500 ANSI (1080P)  2 ชุด 
200,000 บาท 

1.3) สื่อมัลติมีเดีย  3 เรื่อง 500,000 บาท 
1.4) ระบบเสียงประกาศพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 ชุด 2,000,000 บาท 
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2) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
2.1) สร้างชิ้นงาน ITM Directory Board  1 ชิ้น 500,000 บาท 
2.2) สร้างชิ้นงาน Component of Computer  1 ชิ้น 500,000 บาท 
2.3) สร้างชิ้นงานการสื่อสารภาษากาย  1 ชิ้น 500,000 บาท 

5.2) เงินอุดหนุน 5,641,200   บาท 
1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,593,000 บาท 
2) ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,048,200 บาท 

 6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

     7) สถานที่ด าเนินการ 
   พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.  

  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน 
    พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
     นางอภิญาณ ์ หทัยธรรม 
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  9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : คน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2558 

ผู้ใช้บริการ ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
2. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
600,000 44,300 31,900 49,200 45,200 31,300 30,700 22,300 14,900 21,000 80,500 143,100 85,600 

 
  10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

   10.1) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Interactive 

Board  1 ชุด 
0.1800 - - 0.1800 - - - - - - - - - 

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ 
WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI 
(1080P)  2 ชุด 

0.2000 - - 0.2000 - - - - - - - - - 

3. สื่อมัลติมีเดีย  3 เรื่อง 0.5000 - - 0.5000 - - - - - - - - - 
4. ระบบเสียงประกาศพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ  1 ชุด 
2.0000 - - - 2.0000 - - - - - - - - 

5. สร้างชิ้นงาน ITM Directory Board  1 
ชิ้น 

0.5000 - - - 0.2000 0.3000 - - - - - - - 

6. สร้างชิ้นงาน Component of 
Computer  1 ชิ้น 

0.5000 - - - - 0.3000 0.2000 - - - - - - 

7. สร้างชิ้นงานการสื่อสารภาษากาย  1 ชิ้น 0.5000 - - - - - 0.2000 0.3000 - - - - - 
รวม 4.380.00 - - 0.8800 2.2000 0.6000 0.4000 0.3000 - - - - - 

   10.2) แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 
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กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1.5930 0.0850 0.1180 0.2060 0.1120 0.1170 0.1220 0.2170 0.1010 0.1080 0.2130 0.1310 0.0630 
2. ค่าจ้างเหมาบริการ 4.0482 0.3336 0.3336 0.3448 0.3336 0.3336 0.3349 0.3336 0.3336 0.3448 0.3336 0.3336 0.3449 

รวม 5.6412 0.4186 0.4516 0.5508 0.4456 0.4506 0.4669 0.5506 0.4346 0.4528 0.5466 0.4646 0.4079 
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 1.4 กิจกรรมการบริหารจัดการ  

    1.4.1 การบริหารจัดการทั่วไป 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

   งานบริหารจัดการเป็นงานที่มีความจ าเป็น ส าหรับทุกองค์กร ส าหรับ อพวช . เป็นงานที่สนับสนุน
การด าเนินงานของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ กลุ่มกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่ม พัฒนาธุรกิจและ
การตลาด กลุ่ มยุทธศาสตร์และแผน และกลุ่มโครงการส าคัญตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่ง
งานสนับสนุนดังกล่าวประ กอบด้วย งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานการเงินและการคลัง งานพัสดุ งาน
กองกลาง งานสารสนเทศ และงานนิติกรรมและสัญญา เป็นต้น 
 
  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออ านวยการสนับสนุนการบริหารงาน ด้านบุคลากร แผนงบประมาณ คลัง สถานที่ พัสดุ
และอ่ืน ๆ  

 เพ่ือก ากับ ดูแลการบริหารงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ อพวช. ไห้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

   2.2) เป้าหมาย  
 มีผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่าระดับ 4 

  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 4 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4       พัฒนากระบวนการบริการจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 
  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.1) ผลการประเมินด้านตรวจสอบภายใน 
4.2) ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ 
4.3) ผลการประเมินด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.4) ความสามารถในการบริหารงบลงทุน 

4.1) ไม่น้อยกว่าระดับ 4 
4.2) ไม่น้อยกว่าระดับ 4 
4.3) ไม่น้อยกว่าระดับ 4 
4.4) ไมต่่ ากว่าร้อยละ 87 

 
  5) งบประมาณ   155,531,800  บาท 

5.1) เงินลงทุน -  
1)  ครุภัณฑ์ -  
2)  สิ่งก่อสร้าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 155,531,800 บาท 
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  6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

        7) สถานที่ด าเนินการ 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
  
  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน่วยงาน 
    ส านักบริหาร 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ 
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     9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2558 

ผู้ใช้บริการ ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การบริหารจัดการ 12 เดือน             

     10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

     10.1) ) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 155.5318 12.4177 12.4224 15.0529 12.5448 12.3223 13.5246 12.3624 12.5046 13.3497 12.7849 12.7697 13.4760 

รวม 155.5318 12.4177 12.4224 15.0529 12.5448 12.3223 13.5246 12.3624 12.5046 13.3497 12.7849 12.7697 13.4760 
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2558   3-38 
 

  1.4.2 การบริหารยุทธศาสตร์และแผน 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   ส านักยุทธศาสตร์และแผน มีภารกิจ ในการศึกษา และติดตามข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนวิสาหกิจ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี การติดตาม
และประเมินผล การด าเนินงานของ อพวช . การจัดท ารายงาน ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหาร การประสานงานกับคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และด าเนินการงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายอพวช. และแผนวิสาหกิจ อพวช.  

  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือดูแล และติดตามการบริหารงาน ด้านแผนงาน งานงบประมาณ งานคณะกรรมการ จัดท า

ข้อบันทึกตกระหว่าง อพวช . กับสคร . และการรายงานผลการด าเนินงาน  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ 

   2.2) เป้าหมาย 

•  ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารภาพองค์กร ไม่น้อยกว่าระดับ 4 

  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 4 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4       พัฒนากระบวนการบริการจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.1) บทบาทคณะกรรมการ อพวช. 
4.2) การบริหารความเสี่ยง 
4.3) การควบคุมภายใน 

 

4.1) ไม่น้อยกว่าระดับ 4 
4.2) ไม่น้อยกว่าระดับ 4 
4.3) ไม่น้อยกว่าระดับ 4 
 

 
  5) งบประมาณ     3,185,000    บาท 

5.1) เงินลงทุน -  
5.2) เงินอุดหนุน 3,185,000     บาท 
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  6) ระยะเวลาด าเนินการ 

   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
  
  7) สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
 
  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน 

  ส านักยุทธศาสตร์และแผน 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
  นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ 
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     9) แผนการด าเนินงาน              
  หน่วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม จ านวน 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. บทบาทคณะกรรมการ อพวช.              

1.1) ประชุมคณะกรรมการ อพวช. 12 ครั้ง             

1.2) ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 12 ครั้ง             

1.3) ตรวจเยี่ยมกิจกรรม 2 ครั้ง             

1.4) อบรม/ดูงานในประเทศและต่างประเทศ 3 ครั้ง             

1.5) แต่งตั้งผู้อ านวยการอพวช.และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ครั้ง 
 

           

1.6) ติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 4 ครั้ง             

1.7) ประเมินผลการด าเนินงาน ของ ผอพ. 2 ครั้ง             

1.8) ประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 1 ครั้ง             

1.9) พิจารณาแผนปฏิบัติการปี 2557 และแผน
บริหารงานท่ีส าคัญประจ าปี 2558 

2 ครั้ง 
 

       
 

  
 

1.10) พิจารณาแผนการด าเนินงานโครงการ 
CSR 

2 ครั้ง 
 

       
 

  
 

2. งานแผน              

2.1) จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 25 เล่ม             

2.2) จัดท างบลงทุนปี 2558 10 เล่ม             

2.3) จัดท าค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2558 

480 เล่ม        
   

  

2.4) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 40 เล่ม             

3. งานติดตามและประเมินผล              

3.1) จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2557 200 เล่ม             

3.2) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2557 200 เล่ม             

3.3) จัดท าคู่มือควบคุมภายใน ปี 2557 200 เล่ม             

3.4) จัดท ารายงานประจ าปี 1,000 เล่ม             
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  หน่วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม จ านวน 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
3.5) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อพวช. 1 ครั้ง             

 
  10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

     10.1) แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุน 
หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. บทบาทคณะกรรมการ อพวช. 2.2320             

1.1) ประชุมคณะกรรมการ อพวช. 2.2320 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 
1.2) ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย - - - - - - - - - - - - - 
1.3) ตรวจเยี่ยมกิจกรรม - - - - - - - - - - - - - 
1.4) อบรม/ดูงานในประเทศและ

ต่างประเทศ 
- - - - - - - - - - - - - 

1.5) แต่งตั้งผู้อ านวยการอพวช.และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- - - - - - - - - - - - - 

1.6) ติดตามผลการด าเนินงานรายไตร
มาส 

- - - - - - - - - - - - - 

1.7) ประเมินผลการด าเนินงาน ของ 
ผอพ. 

- - - - - - - - - - - - - 

1.8) ประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการ 

 
- - - - - - - - - - - - - 

1.9) พิจารณาแผนปฏิบัติการปี 2557 
และแผนบริหารงานท่ีส าคัญ
ประจ าปี 2558 

- - - - - - - - - - - - - 

1.10) พิจารณาแผนการด าเนินงาน
โครงการ CSR 

- - - - - - - - - - - - - 
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หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
2. งานแผน 0.0330             

2.1) จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 0.0020 - - - - 0.0020 - - - - - - - 
2.2) จัดท างบลงทุน 0.0010 - - - - - 0.0010 - - - - - - 
2.3) จัดท าค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
0.0200 - - - - - - 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 

- - 

2.4) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 0.0100 0.0100 - - - - - - - - - - - 
3. งานติดตามและประเมินผล 0.9200             

3.1) จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง 0.0400 - - 0.0400 - - - - - - - - - 
3.2) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 0.0400 - - 0.0400 - - - - - - - - - 
3.3) จัดท าคู่มือควบคุมภายใน 0.0400 - - 0.0400 - - - - - - - - - 
3.4) จัดท ารายงานประจ าปี 0.3000 - - - - - - - 0.3000 - - - - 
3.5) ส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ อพวช. 
0.5000 - - - - - - - - 0.5000 - - - 

รวม 3.1850 0.1960 0.1860 0.3060 0.1860 0.1880 0.1870 0.1910 0.4910 0.6910 0.1910 0.1860 0.1860 
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 1.4.3  แผนปฏิบัติการคณะกรรมการ อพวช. ประจ าปีงบประมาณ 2558 

กิจกรรม 
จ านวน/
ปริมาณ 

หน่วยนับ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 (บาท) 
1. ประชุมคณะกรรมการ อพวช.  

(วันพุธสัปดาห์ท่ีสี่ของทุกเดือน) 
12 ครั้ง 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 2,232,000 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการชุดย่อย 12 ครั้ง              

3. พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2558/2559 

2 ครั้ง              

4. พิจารณาแผนของคณะกรรมการ อพวช. 
ประจ าปี 2558  

 
 

 
 

             

5. พิจารณาแผนบริหารท่ีส าคัญประจ าปี 
2558/2559 
1) แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
2) แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน 
3) แผนปฏิบัติการบริหารความเสียง 
4) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) แผนปฏิบัติการบริหารบุคลากร 

2  ครั้ง             

 
- 

6. พิจารณาแผนปฏิบัติการก ากับดูแลท่ีดี (CG) 1 ครั้ง              
- 

7. พิจารณาแผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจ าปี 
2558 

 
1 

 
ครั้ง 

            
- 

8. พิจารณาทบทวนแผนวิสาหกิจ ฉบับท่ี 4 
(2555 – 2559) 

1 ครั้ง              
- 

9. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน (รายไตร
มาส) 

4 ครั้ง             
- 

10. ตรวจเยี่ยมกิจกรรม/พบปะพนักงาน 2 ครั้ง             - 
11. อบรม ศึกษาดูงานบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 4 ครั้ง              
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กิจกรรม 
จ านวน/
ปริมาณ 

หน่วยนับ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 (บาท) 
12. พิจารณาผลตอบแทนและแต่งตั้งผู้อ านวยการ 

อพวช. 1 ครั้ง 
            

- 

13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
ผอพ. 

1 ครั้ง 
            

- 

14. ประเมินตนเองประจ าปี 2558 1 ครั้ง             - 
รวม   186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 2,232,000 
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1.4.4  แผนปฏิบัติการการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ กิจกรรม 
 ปี 2557 ปี2558 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1.  จัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ปี 2558 (แผนฯ ปี 2557)               
2.  น าแผนปฏิบัติการการควบคุมภายใน ปี 2558 เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการ อพวช. (แผนฯ ปี 2557) 
              

3.  ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน                

4.  ทบทวนและจัดท าคู่มือการควบคุมภายใน อพวช. ปี 2558               
5.  จัดท าบันทึกข้อความ เพื่อติดตามคู่มือการปฏิบัติงาน และแบบปย .1-2 รอบ 6 และ 12 เดือน               

6.  อบรม สัมมนาพนักงานทุกระดับ ด้านการควบคุมภายใน ภายในไตรมาสท่ี 2               

7.  ติดตามและรวบรวมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และแบบปย .1-2 รอบ 6 และ 12 เดือน               

8.  จัดท าคลินิกควบคุมภายใน               

9.  การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานการควบคุมภานใน รายไตรมาส (Ongoing Monitoring) 
เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ อพวช. 

              

10.  รายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายในรายไตรมาส ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร อพวช. 

    

   
  

   
  

   
  

   

11.  รณรงค์ สร้างความตระหนักด้านการควบคุมภายในให้พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัครทั้งองค์กร                

12.  ด าเนินการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในปี 2558 (ส่ง บ.ทริส)               
13.  ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายใน เพื่อประเมินผลองค์กรโดยรวม               
14.  จัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ปี 2558 (ส่ง สตง.)               
15.  จัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ปี 2559               
16.  น าแผนปฏิบัติการการควบคุมภายใน ปี 2559 เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการควบคุมภายในฯ               
17.  น าแผนปฏิบัติการการควบคุมภายใน ปี 2559 เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการ อพวช. 
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1.4.5 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง อพวช. ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ กิจกรรม 
 ปี 2557 ปี 2558 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1.  สรุปผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี 2557               

2.  จัดท าร่างคู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2558               

3.  น าแผนและคู่มือบริหารความเสี่ยง อพวช. ปี 2558  เข้าขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร อพวช.               

4.  น าแผนและคู่มือบริหารความเสี่ยง อพวช. ปี 2558 เข้าขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ อพวช.               

5.  สัมมนาผู้บริหาร ด้านแผนบริหารความเสี่ยง               

6.  ส่งมอบความรับผิดชอบความเสี่ยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Risk Owners)               

7.  อบรมพนักงานด้านแผนบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ภายในไตรมาสท่ี 2               

8.  รณรงค์ สร้างความตระหนักค้านการบริหารความเสี่ยงให้ พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัครทั้งองค์กร               

9.  ติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสท่ี 1                

10.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 1 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อพวช.               

11.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 1 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.               

12.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 1 ต่อคณะกรรมการบริหาร อพวช.               

13.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 1 ต่อคณะกรรมการ อพวช.               

14.  ติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสท่ี 2               

15.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 2 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อพวช.               

16.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 2 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.               

17.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 2 ต่อคณะกรรมการบริหาร อพวช.               

18.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 2 ต่อคณะกรรมการ อพวช.               

19.  ติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสท่ี 3               



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2558   3-47 
 

ล าดับ กิจกรรม 
 ปี 2557 ปี 2558 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

20.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 3 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อพวช.               

21.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 3 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.               

22.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 3 ต่อคณะกรรมการบริหาร อพวช.               

23.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 3 ต่อคณะกรรมการ อพวช.               

24.  ติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสท่ี 4               

25.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 4 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อพวช.               

26.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 4 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.               

27.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 4 ต่อคณะกรรมการบริหาร อพวช.               

28.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 4 ต่อคณะกรรมการ อพวช.               

29.  จดัท าร่างประเด็นความเสี่ยง ปี 2559 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อพวช.               

30.  จดัท าร่างประเด็นความเสี่ยง ปี 2559 เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.               

31.  จดัท าร่างประเด็นความเสี่ยง ปี 2559 เสนอความเห็นชอบต่อคระกรรมการ อพวช.               

32.  จัดท าแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ปี 2559               

33.  
น าแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ปี 2559 เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง 
อพวช. 

              

34.  น าแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ปี 2559 เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.               

35.  น าแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ปี 2559 เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ อพวช.               
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 1.4.6  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2558 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท) รับผิดชอบ 
1. การสร้างและพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรให้
มีความสามารถเป็นท่ี
ยอมรับจากผู้รับบริการ 

1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
1.1) ด าเนินการจัดจ้างส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
1.2) ส ารวจและเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
1.3) วิเคราะห/์ประมวลผลและจัดท ารายงานความ

พึงพอใจ 

1 ฉบับ           
 

  
 
 
 
     
     

300,000 สยศ. 

 2. การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดรายบุคคลของพนักงาน 
2.1) ก าหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร 
2.2) ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงในระดับส านัก/พิพิธภัณฑ์

และระดับรายบุคคลประจ าปี 
2.3) จัดท าเอกสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของ อพ. 

และส านัก/พิพิธภัณฑ์ 

1 ฉบับ       
 
 
 
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 

- ทุกส านัก/
พิพิธภัณฑ์ 

 3. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมตาม
ภารกิจหลักองค์กร 
3.1) พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมท่ี 

อพ. จัดขึ้น เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่า 

3.2) เก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการ
ฝึกอบรม 

3.3) จดัท ารายงานผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
การฝึกอบรม 

 

1 หลักสูตร             - สบร. 

 4. การจัดท าและพัฒนาระบบประเมินช่องว่าง
สมรรถนะ (Competency Gap Analysis) 
4.1) ปรับแบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ 

1 ฉบับ             - พิพิธภัณฑ์ 
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กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท) รับผิดชอบ 
4.2)  ประเมินพนักงานตามสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะทางการบริหาร 
4.3)  จัดท าแนวทางการพัฒนาพนักงานตาม  

Competency Gap 
2. การเสริมสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน 
5. การส ารวจและวิเคราะห์ทัศนคติและความพึง

พอใจ รวมท้ังคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 
5.1) จัดท าแบบสอบถามและด าเนินการ  ส ารวจ 
5.2)  รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผล 
5.3)  จัดท าแผนการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
5.4)  ด าเนินการตามแผน 

1 ฉบับ       
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

- สบร. 

 6. การพัฒนาและปรับปรุงผังความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 

1 ฉบับ             - สบร. 

 7. การยกย่องและเชิดคนเก่งและคนดีให้เกิดการ
ยอมรับขึ้นในองค์กร (พนักงานและลูกจ้าง 

1 ครั้ง      
 

       -  

 ดีเด่น) 
7.1) คัดเลือกและมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติ

คุณพนักงานดีเด่น และลูกจ้างดีเด่น 
7.2) ส่งรายชื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
 
 

      
 
 



              

        ทุกส านัก/
พิพิธภัณฑ์ 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

8. การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมตามประเพณีและ
เทศกาลประจ าปี 

5 กิจกรรม             - สบร. 

 9. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจ าปี 
9.1) การตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง 

ประจ าปี 

3 กิจกรรม             140,000 สบร. 
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กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท) รับผิดชอบ 
9.2) การร่วมบริจาคโลหิต 
9.3) การรณรงค์เรื่องการออกก าลังกาย/ส่งเสริม

สุขภาพ 
4. การพัฒนางานและวาง

ระบบการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากร
บุคคล 

10. ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี ด้านทรัพยากรบุคคล
ของ อพ.  
10.1) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทบทวน

แผนกลยุทธ์ 
10.2) ปรับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 5 ปี 

 
 

1 ฉบับ             - สบร. 

 11. การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี 2558 

 

1 ฉบับ             - สบร. 

 12. การทบทวนและพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
การพนักงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนา 

1 ฉบับ             - สบร./
คณะอนุกรรมการ 

 13. การสร้างบทบาทความรับผิดชอบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารระดับสูง 

1 เรื่อง            
 
 
 

 
 
 
 
 

- สบร./ผู้บริหาร
ระดับสูงและ

กลาง 

5. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

14. การพัฒนาแผนท่ีน าทางการพัฒนาและฝึกอบรม 
(Trainig Roadmap)  
14.1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
14.2) ทบทวน/ปรับปรุงแผนท่ีน าทางการพัฒนา

และฝึกอบรม (Trainig Roadmap) 
14.3) ระดมความคิดและข้อเสนอแนะจาก

คณะท างานฯ 

1 แผน             
 

- สบร. 
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กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท) รับผิดชอบ 
 15. การทบทวนแผนการพัฒนารายบุคคลของ

พนักงาน (Individual Developmemt Plan) 
โดยยึดหลักสมรรถนะ 
15.1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 1 แผน             - สบร. 

 15.2) ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนารายบุคคล
ของพนักงาน 

15.3) น าเสนอคระท างานฯ ให้ข้อคิดเห็น 

               

 16. การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน/ลูกจ้าง ประจ าปี 
16.1) จัดท าแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจ าปี  
16.2) ด าเนินการฝึกอบรมและติดตามผล 
16.3) พัฒนานักบริหารระดับกลาง 

 
1 แผน 
12 ครั้ง 
2 ครั้ง 

 
 
   

 

     

 

    

       
 

2,500,000 
1,200,000 

กบ.สบร. 

 
 
 
 
 
 

17. แผนพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัคร 
17.1) จัดท าแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจ าปี 
17.2) ด าเนินการและติดตามผลการพัฒนา

อาสาสมัครประจจ าปีตามแผนท่ีก าหนด 

  1 แผน  
   

                100,000 กบ.สบร. 

6. การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการจัดสวัสดิการ
พนักงานและลูกจ้าง 

18.  การศึกษาและวิเคราะอัตราก าลังขององค์กร 
18.1) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการรายส านัก/พิพิธภัณฑ์ 
18.2) น าผลการศึกษามาวิเคราะห์อัตราก าลัง 

อพ. ในภาพรวม 

  4 ครั้ง   
    

           250,000 ทุกส านัก/
พิพิธภัณฑ์ 

 19. การทบทวนและพัฒนาระเบียบ/ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของ อพ. 

 1 ฉบับ             - กบ.สบร./
คณะท างาน 
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กลยุทธ์ งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ หน่วยงาน 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท) รับผิดชอบ 
7. การสนับสนุน

ประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

20 . การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 

     20 .1 เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านการ  
บริหารงานบุคคล 

     20.2 น าเข้าข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลให้มี
ความเป็นปัจจุบัน 

3 ฐาน                  สบร. 

8. การวางระบบการ 
จัดการความรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ท างานท่ียึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

21. การปรับปรุงคู่มือมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมสร้างสรรค์ของพนักงาน 

 

1 ฉบับ  
 

            สบร. 

1. การบริหารงบประมาณ
ด้านทรัพยากรบุคคล 

 

22. การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ด้าน
ทรัพยากรบุคคลากรประจ าปี 

     
   

           - ทุกส านัก/
พิพิธภัณฑ์ 

 23. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ด้าน
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

           
   

        
 

 ทุกส านัก/
พิพิธภัณฑ์ 

รวม     4,490,000  
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1.4.7  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2558 

หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน  180,000  บาท  
1.1 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ Interactive Board 1 ชุด 180,000  บาท  

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 15 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 30 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                             
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 15 วัน             
   2.2) สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ (เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งมอบ)  0.1800   0.1800          

2. ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  30,476,400  บาท           
ฮาร์ดแวร ์             
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าหรับงานส านักงาน   78 เครื่อง 1,092,400    บาท           
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 39 เครื่อง 858,000    บาท           
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 24 เครื่อง 720,000    บาท           
2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าหรับงานออกแบบ (iMac) 1 เครื่อง 75,000    บาท           
2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายส าหรับงานออกแบบ (ชนิดพิเศษ) 1 เครื่อง 150,000    บาท           
2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล 16 เครื่อง 400,000    บาท              
2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับงานออกแบบ (ชนิดพิเศษ) 1 เครื่อง   100,000    บาท              
2.8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer A3)  4 เครื่อง     34,000    บาท              
2.9 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer A2)  1 เครื่อง     55,000    บาท              
2.10 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแค่สั้น  1 เครื่อง     22,000    บาท              
2.11 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแค่ยาว  2 เครื่อง 46,000    บาท           
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
2.12 เครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 

แบบที่ 2  
2 เครื่อง 58,000    บาท           

2.13 เครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานออกแบบพัฒนาสื่อ งาน
เว็บไซต ์ 

1 เครื่อง 50,000    บาท           

2.14 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า แบบ Network  
แบบที่ 2  

1 เครื่อง 41,000    บาท           

2.15 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า แบบ Network  
แบบที่ 1 

18 เครื่อง 358,200    บาท           

2.16 เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง 150,000    บาท           
2.17 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง 23,000    บาท           
2.18 เครื่องพิมพ์สีชนิดเลเซอร์ ขนาด A4 แบบ office use 1 เครื่อง 60,000    บาท           
2.19 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  ขนาด A3 แบบ office use 1 เครื่อง 15,000    บาท           
2.20 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch 24 Ports) 12 เครื่อง 1,620,000    บาท           
2.21 แผงวงจรเครื่องแม่ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู ้

Enclosure/Chassis แบบที่ 2 
2 เครื่อง 800000    บาท           

2.22 Access Point (Indoor) 20 เครื่อง 900,000    บาท           
2.23 Access Point (Outdoor) 5 เครื่อง 1,600,000    บาท           
2.24 อุปกรณ์ Printer Server 15 เครื่อง 75,000    บาท           
2.25 แผงวงจรเครื่องแม่ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู ้

Enclosure/Chassis 
1 เครื่อง 400,000    บาท           

2.26 อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External 
Storage) 

1 เครื่อง 900,000    บาท           

2.27 อุปกรณ์กระจายสัญาณเครือข่าย 48 Ports 1 เครื่อง 200,000    บาท           
2.28 อุปกรณ์เครือข่ายเคลื่อนที่ (ขนาด 4 นิ้ว) 4 เครื่อง 140,000    บาท           
2.29 อุปกรณ์เครือข่ายเคลื่อนที่ (ขนาด 9 นิ้ว) 4 ชุด 128,000    บาท           
2.30 Microsoft Exchange Server 2 ชุด 740,000    บาท           
2.31 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 43 เครื่อง 946,000    บาท           
2.32 ชุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 5 ชุด พร้อมติดตั้ง 1 งาน 350,000    บาท           
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 15 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 50 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 60 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1 ประมาณการ 13.1062   6.5531 6.5531         

ซอฟแวร ์             
2.33 โปรแกรมป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 900,000    บาท           
2.34 โปรแกรมปฏิบัติการ Windows Server 1 ชุด 300,000    บาท           
2.35 โปรแกรม VM Ware ESXi 3 ชุด 180,000    บาท           
2.36 โปรแกรม VM V-Center 1 ชุด 300,000    บาท           
2.37 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน (MS Office) 140 ชุด 1,400,000    บาท           
2.38 โปรแกรม Adobe Creative Cloud for team 19 ชุด 513,000    บาท           
2.39 โปรแกรม IBM SPSS Statistics Base Concurrent 6 ชุด 1,560,000    บาท           
2.40 โปรแกรม เอเจนต์ของ Backup Exec for Windows 3 ชุด 225,000    บาท           
2.41 โปรแกรม เอเจนต์ของ Backup Exec for Database 3 ชุด 360,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 15 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 50 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                  
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 30 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
  3.1) ประมาณการ 5.7380    5.7380         

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป              
2.42 อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ชนิดไฟเบอร์ออ

ฟติก (External Storage Interface Fiber) 
1 ชุด 1,400,000    บาท 

          
2.43 อุปกรณ์บริหารจัดการแบนด์วิดท์เครือข่าย (Network 

Bandwidth Management) 
1 ชุด 1,500,000    บาท 

          
2.44 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ( Intrusion 

Prevention System) 
1 ชุด 2,400,000    บาท 

          
2.45 ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย ( Network 

Management) 
1 ชุด 1,200,000    บาท 

          
2.46 อุปกรณ์ควบคุมระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

Wireless LAN Controller (for HA/Redundant) 
1 ชุด 1,500,000    บาท 

          
2.47 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุงเว็บไซต์ (Web Application 

Firewall) 
1 ชุด 1,042,200    บาท 

          
2.48 ระบบส ารองข้อมูล (Backup Solution for DR Ent) 1 ชุด 1,390,000    บาท           
2.49 ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Ent (4 Core) 1 ชุด 1,200,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 15 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 50 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                  
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 60 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ 11.6322   5.8161  5.8161        
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  140,000  บาท           
3.1 มู่ลี่ปรับแสงพร้อมติดตั้ง  130 ตร.ม. 130 ตร.ม. 430,000    บาท           
3.2 ผ้าม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง  125 ตร.ม. 125 ตร.ม. 280,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 30 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 30 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                  
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 30 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              

   3.1) ประมาณการ (เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งมอบ) 0.7100            0.7100 

3.3 เตียงนอน 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต  65 หลัง 650,000    บาท           
3.4 เตียงนอนพับได้พร้อมที่นอน ขนาด 3x6.5 ฟุต 20 หลัง 118,000    บาท           
3.5 โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร 45 ชุด 611,500    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               

   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 15 วัน             

   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 30 วัน             

   1.3) ลงนามสัญญา              

2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              

   2.1) ครุภัณฑ์ 20 วัน             

   2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              

   3.1) ประมาณการ (เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งมอบ) 1.3795         1.3795    
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  7,150,000    บาท           
4.1 จอ LED ระบบสัมผัสแบบมีหน่วยประมวลผลภายใน ขนาด 

23 นิ้ว 
40 ชุด 1,9000,000    บาท           

4.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว 16 เครื่อง 288,000    บาท           
4.3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง   17,000    บาท           
4.4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า

3500 ANSI (1080P) 
2 ชุด 200,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 15 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 50 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 15 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ (เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งมอบ) 2.4050   2.4050          

4.5 ชุดมัลติมีเดียแสดงผลแบบ 3 จอ 2  ชุด 1,500,000    บาท           
4.6 สื่อประสมส าหรับเครื่องฉายภาพยนตร์แบบโดม 2  ชุด 700,000    บาท           
4.7 สื่อมัลติมีเดีย 3  เร่ิอง 500,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 15 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 45 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                  
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 15 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ (เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งมอบ) 2.7000   2.7000          

4.8 ระบบจอแสดงข้อมูลการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3  ชุด 750,000    บาท           
4.9 ระบบให้บริการข้อมูลบนจอ touch screen 3  ชุด 745,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 30 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 45 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                        
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 60 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ (เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งมอบ) 1.4950     1.4950        

4.10 กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมเลนส์ถ่ายภาพละอุปกรณ์ 1  ชุด 250,000    บาท           
4.11 กล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 1  ชุด 300,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 20 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 30 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 15 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ (เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งมอบ) 0.5500   0.5500          
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  2,120,000    บาท           
5.1 ชุดควบคุมแบบเลือกภาษาในชุดมัลติมีเดียชนิด Solid State 10   ชุด 120,000    บาท            

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 20 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 30 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 15 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ (เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งมอบ) 0.1200   0.1200          

5.2 ระบบเสียงประกาศพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ชุด 2,000,000    บาท           
1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 20 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 50 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา               
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 30 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ (เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งมอบ) 2.0000    2.0000         

6. ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์  6,537,000    บาท           
6.1 หม้อนึ่งฆ่าเช้ือ 1  ใบ 350,000    บาท           
6.2 ตู้อบลมร้อน 1  ตู ้ 100,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 20 วัน             
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 40 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 15 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ (เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งมอบ) 0.4500   0.4500          

6.3 เครื่องเอ็กซเรย์แบบ Soft-x-ray พร้อมระบบคอมพิวเตอร์แปล
สัญญาณภาพและบันทึกภาพ 

1  ชุด 4,5000,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 20 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 45 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                  
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 45 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ 4.5000   2.0000 2.0000 0.5000        

6.4 ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์
ภาพและชุดถ่ายภาพ 

1  ชุด 1,187000    บาท           

6.5 กล้องถ่ายภาพส าหรับบันทึกภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 1  ชุด 250,000    บาท           
6.6 ตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์แบบควบคุมความชื้น 1  ชุด 150,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 20 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 45 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                  
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 10 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ 1.5870   1.5870          

7. ค่าส ารวจออกแบบ  6,000,000    บาท           
7.1 ออกแบบนิทรรศการชุด Animals On Earth 1  งาน 6,000,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 30 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 30 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์ 90 วัน             
   2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ 6.0000   0.6000  3.0000 2.4000       

 ล่วงหน้า               ร้อยละ 10 0.6000   0.6000          
 งวดที่ 1                ร้อยละ 50 3.0000     3.0000        
 งวดสุดท้าย           ร้อยละ 40 2.4000      2.4000       

8. ค่าก่อสร้างอื่นๆ  11,500,000    บาท           
8.1 สร้างชิ้นงาน ITM Directory Board   1  ชิ้น 500,000    บาท           
8.2 สร้างชิ้นงาน Component of Computer   1 ชิ้น 500,000    บาท           
8.3 สร้างชิ้นงานการส่ือสารภาษากาย  1 ชิ้น 500,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 20 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 40 วัน             
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
   1.3) ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์              
   2.2 สิ่งก่อสร้าง 120 วัน             
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ 1.5000    0.2000 0.5000 0.5000 0.3000      

 งวดที่ 1                ร้อยละ 13.34 0.2000    0.2000         
 งวดที่ 2                ร้อยละ 33.35 0.5000     0.5000        
 งวดที่ 3                ร้อยละ 33.33 0.5000      0.5000       
 งวดสุดท้าย           ร้อยละ 15 0.3000       0.3000      

8.4 ก่อสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี 
(Nano Science & Nanotechnology) พร้อมติดตั้ง 

1  งาน 10,000,000    บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 30 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 50 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                            
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์              
   2.2 สิ่งก่อสร้าง 210 วัน             
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ 10.0000    1.0000  3.7500  3.7500  1.5000   

 ล่วงหน้า               ร้อยละ 10 1.0000    1.0000         
 งวดที่ 1                ร้อยละ 35 3.7500      3.7500       
 งวดที่ 2                ร้อยละ 35 3.7500        3.7500     
 งวดสุดท้าย           ร้อยละ 15 1.5000          1.5000   
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
9. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น  2,620,000  บาท           
9.1 ปรับปรุงห้องทดลองวิทยาศาสตร์  2,620,000  บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 30 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 30 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์              
   2.2 สิ่งก่อสร้าง 75 วัน             
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ 2.6200   0.2620 1.0480 1.0480 0.2620       

 ล่วงหน้า               ร้อยละ 10 0.2620   0.2620          
 งวดที่ 1                ร้อยละ 40 1.0480    1.0480         
 งวดที่ 2                ร้อยละ 40 1.0480     1.0480        
 งวดสุดท้าย           ร้อยละ 10 0.2620      0.2620       

10. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy  6,110,000  บาท           
10.1 ค่าควบคุมงาน  110,000  บาท           
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 1  หลัง 110,000  บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 20 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 60 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์              
   2.2 สิ่งก่อสร้าง 420 วัน             
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
   3.1) ประมาณการ  ผูกพันปี 2559 จ านวน 0.4400 ลบ. 0.1100    0.0275  0.0275  0.0275  0.0275   

10.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ  6,000,000  บาท            
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 1  หลัง 600,000  บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 20 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 60 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์              
   2.2 สิ่งก่อสร้าง 420 วัน             
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ  6.0000    3.0000  1.0000  1.0000  1.0000   

 ล่วงหน้า       ร้อยละ 10     3.0000         
 งวดที่ 1       1.0 ล้านบาท       1.0000       
 งวดที่ 2       1.0 ล้านบาท         1.0000     
 งวดที่ 3       1.0 ล้านบาท           1.0000   
 งวดที่ 4-11   งวดละ 2.875 ล้านบาท              
 งวดสุดท้าย    จ านวน 1.0 ล้านบาท              

ผูกพันป ี2559 จ านวน 24.0000 ล้านบาท              
11.  โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ชั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) 

 107,017,300  บาท           

12.1 ค่าควบคุมงาน  1,829,300  บาท           
ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรมชั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

1  งาน 534,600  บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 15 วัน             
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 60 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์              
   2.2 สิ่งก่อสร้าง 1,095 วัน             
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ  0.5346        0.2084 0.2978 0.0284   

 ทั้งสิ้น  6.5520  ลบ.              
 57 = 0.9828              
 58 = 0.5346 0.5346        0.2084 0.2978 0.0284   
 59 = 4.0518              
 60 = 0.9828              

ค่าควบคุมงานก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2 

1  งาน 1,294,700  บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 60 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 60 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา                     
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์              
   2.2 สิ่งก่อสร้าง 1,065 วัน             
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ  1.2947        0.8631  0.4316   

 ทั้งสิ้น 8.6310 ลบ.              
 58 = 1.2947              
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
 59 = 0.5869              
 60 = 3.2280              
 61 = 3.5214              

12.  ค่าก่อสร้างอื่นๆ  105,188,000  บาท           
12.1 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นวัตกรรมชั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 31,396,000  บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 15 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 60 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์              
   2.2 สิ่งก่อสร้าง 1,095 วัน             
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ  31.3960      6.3960 10.0000 15.0000     

 ทั้งสิ้น 375.4172  ลบ.              
 57 = 56.3126              
 58 = 31.3960              
 59 = 231.3960              
 60 = 56.3126              

12.2 ค่าก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

1  งาน 73,792,000  บาท           

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
   1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 60 วัน             
   1.2) ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 60 วัน             
   1.3) ลงนามสัญญา              
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หน่วย : ล้านบาท  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วัน 

ลบ. 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 ม.ิย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
   2.1) ครุภัณฑ์              
   2.2 สิ่งก่อสร้าง 1,065 วัน             
3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
   3.1) ประมาณการ  73.7920        73.7920     

 ทั้งสิ้น 491.9468 ลบ.              
 58 = 73.7920              
 59 = 33.4524              
 60 = 183.9880              
 61 = 200.7144              
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1.4.8 การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน อพวช. ปี 2558 

  1) แผนปฏิบัติการตรวจสอบ 

ล าดับ แผนงาน หน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 Ref. Man ผู้ตรวจสอบ/   
ที่  รับตรวจ ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 W/P days ผู้สอบทาน 
1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ส านักบริหาร             

PR 

54 

น.ส.รัตน์ชนก/ 
น.ส.รตดา 
 

 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ และเงินกันเบิกจ่าย
เหลือมปี 

ส านัก
ยุทธศาสตร์และ

แผน 

            
BR 

น.ส.รัตน์ชนก/ 
น.ส.รตดา 
 

2 สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของ อพวช. ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อง 6 

คณะกรรม
ควบคุมภายใน
และทุกส านัก/

พิพิธภัณฑ์ 

            

IC 40 

น.ส.สุภมาส/ 
น.ส.รตดา 

3 สอบทานการปฏิบัติตามจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหาร
และพนักงาน 

ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน 

            
E 45 

น.ส.รัตน์ชนก/ 
น.ส.รตดา 
 

4 การบริหารและจัดการงานบุคคล ส านักบริหาร             
PDM 45 

น.ส.ประภัทรสรณ/์ 
น.ส.รตดา 
 

5 การบริหารและจัดการงาน
เว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศบน
เว็บไซต์ 
 

ส านักพัฒนา
ความตระหนัก

ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

            

AdW 45 

น.ส.ประภัทรสรณ/์ 
น.ส.รตดา 
 

6 การบริหารจัดการกองวิชาการ
วิทยาศาสตร์ 

พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

            
RDM 45 

น.ส.สุภมาส/ 
น.ส.รตดา  
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ล าดับ แผนงาน หน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 Ref. Man ผู้ตรวจสอบ/   
ที่  รับตรวจ ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 W/P days ผู้สอบทาน 
7 การบริหารและจัดการงานรับจอง ส านักพัฒนา

ธุรกิจและ 
การตลาด 

            
BM 45 

น.ส.รัตน์ชนก/ 
น.ส.รตดา 

8 การบริหารความเส่ียงของ อพวช. คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

            
R 40 

น.ส.สุภมาส/ 
น.ส.รตดา 

9 การบริหารและจัดการกองวัสดุ
อุเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

            
CDM 45 

น.ส.ประภัทรสรณ/์
น.ส.รตดา 

10 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร (General Control และ 
Application Control) 

ส านักบริหาร             

IT 40 

น.ส.ประภัทรสรณ/์ 
น.ส.สุภมาส/ 
น.ส.รัตน์ชนก/ 
น.ส.รตดา 

11 การบริหารและจัดการพัฒนาและ
ออกแบบนิทรรศการ 

ส านักโครงการ
พิเศษ 

            
EDM 45 

น.ส.สุภมาส/ 
น.ส.รตดา 

 
หมายเหตุ : Ref. W/P หมายถึง Refference  Working  Paper (รหัสกระดาษท าการ) 
 PR หมายถึง Procurement  Report   
 BR 

IC 
VS 

หมายถึง Budget  Report 
หมายถึง Internal Control 
หมายถึง Visitor Service 

 E 
ED 

หมายถึง Ethics 
หมายถึง Exhibition Development 

 IT 
RS 

หมายถึง Information technology 
หมายถึง Research 

 P 
R 

หมายถึง Procurement 
หมายถึง Risk 
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 1.5 กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

  1.5.1 สมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ปี 2558 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ี อพวช . ได้จัดกิจกรรมสมาชิก อพวช . สัมพันธ์ กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขึ้น ตั้งแต่ปี 2546 
เป็นต้นมา เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกในโครงการบัตรสมาชิก อพวช . ที่ได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช . ด้วยดีเสมอมา โดยปัจจุบันได้มีผู้สมัครเป็นสมาชิ กในโครงการฯ นี้เป็นจ านวนกว่า 
8,500 คนแล้ว 
   จากการด าเนินงานทั้ง 12 ครั้งที่ผ่านมา ถือได้ว่า อพวช . ได้รับผลส าเร็จเป็น อย่างสูง มีสมาชิกให้
ความสนใจเข้าร่วมเ ป็นจ านวนมากทุกครั้ง รวมแล้วเป็นจ านวนกว่า 3,000 คน ดังนั้น เพ่ือให้กิจกรรมฯ นี้ได้
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อพวช . กับสมาชิก จึงเห็นสมควรจัด
โครงการ “กิจกรรมสมาชิก อพวช . สัมพันธ์ กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ” ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 13 ในปี 2558 นี้ 
โดยจะจัดขึ้น ในระหว่างเดือนมีนาคม -  พฤษภาคม 2558 
   กิจกรรมที่จะจัดข้ึนในปี 2558 นี้ ยังคงเน้นไปที่กิจกรรมที่มีความหลากหลาย และให้ทั้งความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมวันพบปะสังสรรค์เพื่อน
สมาชิก และกิจกรรมเสริมศึกษาต่างๆ ซึ่งสมาชิกทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้น 

  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเป็นการขอบคุณสมาชิกท่ีใช้บริการของ อพวช . ตลอดปีเป็นการแสดงภาพ ลักษณ์ของ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพ่ือให้สมาชิกเกิดความ
ผูกพันกับ อพวช. และต้องการที่รักษาสภาพสมาชิกไว้ตลอดไป 

   2.2) เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ   
 สมาชิก สนใจที่จะมาสอบถามรายละเอียดการ เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 500 คน 
 สมาชิกท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสริมศึกษา 4 หลักสูตร ๆ ละ 50 – 100 คน 

 ด้านคุณภาพ  
 สมาชิกท่ีมาร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ อพวช . จัดขึ้น และยินดีมาร่วม

กิจกรรมในครั้งต่อไป  
 มีสมาชิกที่มาสมัครใหม่ และต่ออายุสมาชิก 

 
  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 4 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4       พัฒนากระบวนการบริการจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาธุรกิจการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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  4)  ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

 4.1) จ านวนสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมงาน 
 4.2) จ านวนสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมศึกษา  
 4.3) ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมาร่วม

กิจกรรม 
 4.4) ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมต่ออายุการเป็น

สมาชิก อพวช.  

4.1) 500 คน 
4.2) กิจกรรมละ 50 - 100 คน 
 
4.3) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 
 
4.4) มีผู้ทีร่่วมกิจกรรมสมัครเป็นสมาชิกใหม่ 

หรือต่ออายุสมาชิกในงาน 

  5) งบประมาณ  200,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน   
1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 200,000 บาท 
 
  6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
     
  7) สถานที่ด าเนินการ 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. 
 
  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน 
    ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายพินิตย์  ขจรผดุงกิตติ 
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 9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม 
การจัด ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. สมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ปี 2558  
ครั้งท่ี 13 

3 ครั้ง      1 1 1     

 10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. จัดกิจกรรมสมาชิก อพวช. สัมพันธ์ 

ปี 2558 ครั้งท่ี 13 
0.2000 - - - - - 0.0666  0.0666  0.0668  - - - - 
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  1.5.2 การต้อนรับผู้ใช้บริการ 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช .) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา  และประชาชนทั่ วไป โดยการ
ให้บริการกับผู้เข้าชมทั้งที่มาเป็นโรงเรียน และหมู่คณะ รวมทั้งผู้เข้าชมทั่วไป ในส่วนของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ต่าง ๆ นั้น ผู้เข้าชมจะได้รับสติ๊กเกอร์ส าหรับเข้าชม โดยจะแ ยกเป็นสีต่าง ๆ ตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ภายในพิพิธภัณฑ์ และใช้ส าหรับแยกประเภทของผู้เข้าชม เช่น เด็ก นักศึกษา และผู้สูงอายุ เป็นต้น เพ่ือให้
สามารถเก็บข้อมูลได้ท้ังในเชิงปริมาณ และความหลากหลายของข้อมูล  นอกจากนั้น อพ วช. ยังมีนโยบาย
ให้บริการจักรยานจ านวน 100 คัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้กับผู้เข้าชม เพื่อใช้เดินทางไปยังอาคาร
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละอาคารตั้งอยู่ห่างกันพอสมควร อีกทั้งยังเป็นการออกก าลังกาย และช มภูมิทัศน์
โดยรอบของ อพวช. อีกด้วย 

   ในปีงบประมาณ 2558 จึงมีความจ าเป็นในการจัดท าสติ๊กเกอร์ดังกล่าว เพ่ือรองรับการให้บริการกับ
ผู้เข้าชม และการเก็บข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  และการให้บริการจักรยานนั้น ต้องมีการซ่อมบ ารุง 
และเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่าง  ๆ อยู่ตามระยะเวลา  ในปีงบประมาณ  2558 จึงมีความจ าเป็นในการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงดังกล่าว เพื่อรองรั บการให้บริการจักรยาน กับผู้เข้าชม  อีกท้ังในการให้บริการส่วน
ต่างๆ มีความจ าเป็นต้องจัดอบรมอาสาสมัคร ที่ให้บริหารผู้เข้าชมภายในแต่ละพิพิธภัณฑ์  

  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือรองรับการให้บริการกับผู้เข้าชมส าหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 ส่วน รวมทั้งกิจกรรม

เสริมต่างๆ  และเพ่ือการเก็บข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 เพ่ือรองรับการให้บริการจักรยานกับผู้เข้าชม 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพของงานบริหารผู้เข้าชม 

   2.2) เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
 สามารถรองรับผู้เข้าชมทั้งท่ีมาใช้บริการที่ อพวช . คลองห้า  ผู้ เข้าชมงานคาราวาน

วิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ภ ายนอก อพ . (ไม่รวมงานมหกรรมวิทย์ ฯ) จ านวน
สติ๊กเกอร์ ไม่ต่ ากว่า 2,000,000 ดวง 

 สามารถรองรับผู้เข้าชมที่มีความประสงค์จะใช้บริการจักรยานได้มากท่ีสุด จากจ านวน 
100 คันที่มี ในแต่ละช่วงเวลา 

 ผู้เข้าชมได้รับความพอใจในการมาเข้าชมมากขึ้น 
 ด้านคุณภาพ  
 เพ่ือความสะดวกในการให้บริการกับผู้เข้าชม 
 สามารถเก็บข้อมูลได้ ทั้งในเชิงปริมาณ และความหลากหลายของข้อมูล 
 จักรยานอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ 
 บริการผู้เข้าชมอย่างมีมาตรฐานมากขึ้น 
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  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 4 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4       พัฒนากระบวนการบริการจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาธุรกิจการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.1) ได้รับสติ๊กเกอร์ตามแบบ และจ านวนที่เสนอ

ไป 
4.2) จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงจักรยานได้ตาม

จ านวนและคุณสมบัติที่ต้องการ 
4.3) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 

4.1) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ สี จ านวน 
2,000,000 ดวง 

4.2) ซ่อมบ ารุงจักรยานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ 
ทั้งหมด 100 คัน 

4.3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  5) งบประมาณ  2,129,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน 1,495,000 บาท 
1) ครุภัณฑ์   

 ระบบจอแสดงข้อมูลการเข้าชมพิพิธภัณฑ์  3 ชุด 750,000 บาท 
 ระบบให้บริการข้อมูลบนจอ touch screen  3 ชุด 745,000 บาท 

2) สิ่งก่อสร้าง -  
5.2) เงินอุดหนุน 634,000 บาท 

  6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานที่ด าเนินการ 

   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

      8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน่วยงาน 
    ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายถิรพงศ์  เกียรตินันทน์ 
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     9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2558 

วัน ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. แผนด าเนินการพิมพ์สติ๊กเกอร์              
 จัดเตรียมข้อมูลคุณสมบัติ/คุณลักษณะ 30 วัน             
 กระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง 45 วัน             
 ผู้รับจ้างด าเนินการผลิต-ส่งงาน 45 วัน             
 ตรวจรับงาน              

2. แผนด าเนินการซ่อมบ ารุงจักรยาน              
 ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีจะใช้ซ่อมบ ารุง 30 วัน             
 กระบวนการสรรหา 30 วัน             
 ด าเนินการจัดซ้ือ - จัดจ้าง 30 วัน             
 ตรวจรับงาน              

3. แผนการจัดอบรม              
 จัดอบรม 30 วัน             

รวม 240 วัน             
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
      10.1) แผนการใช้จ่ายเงินลงทุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ระบบจอแสดงข้อมูลการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์  3 ชุด 
0.7500 - - - - 0.7500 - - - - - - - 

2. ระบบให้บริการข้อมูลบนจอ touch 
screen  3 ชุด 

0.7450 - - - - 0.7450 - - - - - - - 

รวม 1.4950 - - - - 1.4950 - - - - - - - 
 
      10.2) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การบริการผู้เข้าชม 0.6340 0.0590 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0750 0.1500 0.0250 0.0250 0.1500 0.0250 0.0250 

รวม 0.6340 0.0590 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0750 0.1500 0.0250 0.0250 0.1500 0.0250 0.0250 
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  1.5.3 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น สิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนเป็น
อย่างดี คือการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เสริมให้กับนักเรียน   นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เพราะ
การสร้างเสริมประสบการณ์ นอกจากจะสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้าใจแล้ว ยังท าให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานในบทเรียนที่ยาก ๆ และไม่น่าเบื่ออีกด้วย 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช .) ในฐานะเป็นหน่วยงาน ภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ
สังคมไทย ซึ่งได้ให้บริการการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 10 ปี ได้พิจารณา
เห็นว่า การส่งเสริมให้เยาวชนไทยมาสนใจการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นั้น คือการน า กิจกรรมมาสอน
วิทยาศาสตร์เสริมจาก การเรียนตามหลักสูตรในการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ครูผู้สอน คือผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
มากที่สุด เพราะเป็น ผู้ที่เป็นสื่อกลางในการน าความรู้ และกิจกรรมเข้าไปช่วยให้นักเรียนสร้างเสริม
ประสบการณ์เหล่านั้นได้ 
   ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 นี้ อพวช . จึงได้จัดให้มีการอบรมครูขึ้น ในโครงการ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูอาจารย์ น า สาระวิทยาศาสตร์จากการอบรม
ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยก าหนดให้มีการอบรม ทั้งท่ี อพวช . คลองห้า จ .
ปทุมธานี และได้ขยายการอบรมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้โรงเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับรู้ถึงการใช้ประโยชน์ในบริการต่าง ๆ ของ 

อพวช. ไปประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 เพ่ือให้โรงเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าสาระวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมจรวด
ขวดน้ า และเครื่องบินกระดาษพับ ไปใช้ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. ไปยังกลุ่มโรงเรียนให้มาใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

   2.2) เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ(ระบุจ านวน/หน่วยนับ) 
 ครูในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วมการอบรมฯ จ านวน 2,100 

คน 
 สถาบันการศึกษาได้รับข้อมูลของโครงการฯ ไม่ต่ ากว่า 35,000 สถาบัน 
 จัดให้มีการอบรมฯ ไปยังต่างจังหวัดไม่ต่ ากว่า 6 จังหวัด 

 ด้านคุณภาพ 
 สถาบันการศึกษารู้จัก อพวช. และกิจกรรมของ อพวช. มากขึ้น 
 สถาบันการศึกษาสมัครเป็นสมาชิก อพวช. มากขึ้น 
 มีผู้สนับสนุนโครงการฯ 
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  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 4   มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4        พัฒนากระบวนการบริการจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาธุรกิจการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

4.1) จ านวนผู้เข้าอบรมฯ 
4.2) จ านวนจังหวัดที่จัดการอบรมฯ 
4.3) การรับข้อมูลของโครงการฯ 
 

4.1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีจ านวน 2,100 คน 
4.2) มีการอบรมกระจายไปยังต่างจังหวัดไม่น้อย

กว่า 6 จังหวัด 
4.3) สถาบันการศึกษาได้รับข้อมูลของโครงการฯไม่

ต่ ากว่า 35,000 สถาบัน 
 
  5) งบประมาณ  781,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน   
1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 781,000 บาท 
 
   6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
   
  7) สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 จังหวัดที่จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ 

 
  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน 

  ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายพินิตย์  ขจรผดุงกิตติ 
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    9)  แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม 
การจัด ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. แนะน าบริการอพวช. แก่ครูในภูมิภาค  6 รอบ             

2. แนะน าบริการอพวช. แก่ครูภาคกลาง  6 รอบ             

รวม 12 รอบ             

 
    10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม 
การจัด ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. แนะน าบริการอพวช. แก่ครูในภูมิภาค  0.5116 0.1705 0.1705 0.1706 - - - - - - - - - 

2. แนะน าบริการอพวช. แก่ครูภาคกลาง  0.2694 - 0.1347 - - - - - - - 0.1347 - - 

รวม 0.7810 0.1705 0.3052 0.1706 - - - - - - 0.1347 - - 
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  1.5.4 การผลิตวารสาร อพวช. 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช .) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย นอกจากการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จ านวนมากเพ่ือให้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน และประชาชนแล้ว ยังมุ่งเน้นการกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการ
ผลิตสื่อวารสาร อพวช. เป็นรายเดือนขึ้นมา ตั้งแต่ปี 2545 เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นสื่อกลางในการ
ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และข่าวสารกิจกรรมของ อพวช . แก่สมาชิกวารสาร อพ วช. และสมาชิก อพวช . 
โดยในปี 2558 อพวช . ยังคงผลิตวารสาร อพวช . เป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง พัฒนารูปเล่ม การ
ออกแบบ และเนื้อหาให้มีความทันสมัย หลากหลาย น่าสนใจ รวมทั้งระยะเวลาในการผลิตให้สามารถออกได้
ตรงเวลาอันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างสูงสุดต่อไป 
 
  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ อพวช . แก่เยาวชนและ
ประชาชน 

 เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาตินอกห้องเรียน
ให้แก่เยาวชนและประชาชน 

 เพ่ือประชาสัมพันธ์ อพวช. ให้เป็นที่รู้จักในสังคมโดยกว้าง  
 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับสมาชิก  

   2.2) เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ   
 ผลิตวารสาร อพวช. เป็นรายเดือน จ านวนปีละ 12 ฉบับ 
 ผลิตวารสาร อพวช. เป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 10,000 เล่ม 

 ด้านคุณภาพ  
 สามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ อพวช . โดยตรง ไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย 
 เป็นสื่อกลางอีกหนึ่งทางในการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ แก่

เยาวชนและประชาชน  อันสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ อพวช . ในการสร้างสังคม
วิทยาศาสตร์  

 เป็นการสร้ างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ อพวช . ในฐานะเป็นองค์กรสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ 

  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 2 สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2      เผยแพร่สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ด้วยสื่อและกิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 
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  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 

4.1) การผลิตวารสารออกได้ครบตามจ านวนที่
ก าหนดปีละ 12 ฉบับ ฉบับละ 10,000 
เล่ม 

4.2) การผลิตได้ทันเวลาที่ก าหนด คือ ไม่เกิน
วันที่ 15 ของทุกเดือน 

4.1) วารสาร อพวช. ที่ออกในทุก ๆ เดือน 
4.2) เอกสารการส่งวารสารจากโรงพิมพ์และ

ไปรษณีย์ประจ าทุกเดือน 

 
  5) งบประมาณ  4,488,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน   
1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 4,488,000   บาท 

   6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

    1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานที่ด าเนินการ 

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน่วยงาน 
    องค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นางสาวชัญญ์ชญา  วัชระพิมลมาศ 
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9) แผนการด าเนินงาน                 
  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ขั้นตอนการจัดหาโรงพิมพ์             

  ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ได้แก่ ร่าง TOR,  ประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าสัญญา
จ้าง ฯลฯ 

            

  ประสานงานกับโรงพิมพ์เรื่องรูปแบบและการจัดหน้า
วารสารให้มีความเข้าใจท่ีตรงกัน 

            

2. ขั้นตอนการผลิตวารสารเป็นประจ าทุกเดือน จ านวน 12 
ฉบับ 

            

 จัดเตรียมและรวบรวมบทความจากนักเขียนภายใน -
ภายนอก ส่งให้โรงพิมพ์เพื่อผลิตวารสารเป็นราย
เดือนทุกเดือน จ านวน 12 ฉบับ/ปี 

            

 ตรวจพิสูจน์อักษรและตรวจการจัด Art Work             
 ตรวจดิจิตัลปรู๊ฟก่อนท าเพลท              
 ตรวจปรู๊ฟเพลทก่อนผลิตจริง             
 งานวารสาร อพวช. รายเดือน เสร็จสมบูรณ์             
 จัดส่งให้สมาชิกต่อไป             

3. การว่าจ้างอื่น ๆ ส าหรับงานวารสาร อพวช .             
 ว่าจ้างนักเขียนภายนอก จ านวน 7 คน             
 การว่าจ้างโรงพิมพ์น าวารสารใส่ซอง แปะลาเบลท่ีอยู่
สมาชิก และน าส่งท่ีไปรษณีย์คลอง 6 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
        10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม 
การด าเนิน ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

 ค่าจ้างผลิตวารสาร อพวช. 12ฉบับ 4.4880 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 
รวม 4.4880 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 0.3740 
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  1.5.5  การผลิตรายการวิทยุ 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจหลักในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย   โดยที่ผ่าน
มา อพวช . ได้จัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเสริมศึกษา และการฝึกอบรมสัมมนาจ านวนมาก   ทั้งในและนอก
พิพิธภัณฑ์ โดยที่ผ่านมา อพวช . ได้รับความสนใจจากสถานีวิทยุต่าง ๆ จ านวนมาก ในการให้ผลิตรายการ
วิทยาศาสตร์ เกร็ดความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อความเผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อพวช. รวมทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน โดยได้รับการออกอากาศในรายการต่าง ๆ 3 รายการ 
ดังนี้ 

 รายการเด็กดีคนเก่ง ช่วงรอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีวิทยุกองทัพบก 

FM 103 ทุกวัน เวลา 06.10 – 06.50 น. ระยะเวลา 1 นาที (เกร็ดวิทยาศาสตร์) 

 รายการวัยใสวัยสร้างสรรค์ ช่วงรอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีวิทยุศึกษา 

FM 92 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00 – 17.30 น. ระยะเวลา 1 นาท ี

 (เกร็ดวิทยาศาสตร์) 

 รายการวันนี้กับวิทยาศาสตร์ ช่วง 10 นาทีกับอพวช. สถานีวิทยุ AM 819 ทุกวันเสาร์  

เวลา  09.00 – 10.00 น. ระยะเวลา 10 นาที  

   ซึ่งรายการต่าง ๆ ยังคงได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนเช่นเดิม อีกทั้ง ยังมีผู้จัดรายการ
สถานีต่าง ๆ ให้ความสนใจในการเชิญเข้าร่วมรายการเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีของ อพวช . ที่
จะมีสื่อเผยแพร่เป็นของตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้ง เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนแก่เยาวชนและประชาชนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  

 
  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ อพวช . แก่เยาวชนและ
ประชาชน 

 เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชนและประชาชน 
 เพ่ือให้สถานีวิทยุดังกล่าวข้างต้น ไ ด้มีรายการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและ

ประชาชนที่สนใจ โดย อพวช. เป็นผู้ผลิตรายการ 
   2.2) เป้าหมาย  

 ด้านปริมาณ 
  รายการเด็กดีคนเก่ง ช่วงรอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 365 ตอน 
  รายการวัยใสวัยสร้างสรรค์ ช่วงรอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศ าสตร์ จ านวน  104 

ตอน 
  รายการวันนี้กับวิทยาศาสตร์ จ านวน 52 ตอน 
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 ด้านคุณภาพ  
 สามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ อพวช . โดยตรงไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย 
 เป็นสื่อกลางอีกหนึ่งทางในการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชน อัน

สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ อพวช. ในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์  
 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ อพวช. ในฐานะเป็นองค์กรสร้างความตระหนักด้าน 

  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 2 สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2      เผยแพร่สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ด้วยสื่อและกิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 

  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.1) การผลิตวิทยุ 3 รายการ ได้ครบตามจ านวน

ที่ก าหนด 
4.1) จ านวนซีดีที่ออกในทุก ๆ เดือน 
 

 
  5) งบประมาณ  312,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน   
1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 312,000  

  6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

   7) สถานที่ด าเนินการ 

   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน่วยงาน 
  ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นางสาวชัญญ์ชญา  วัชระพิมลมาศ
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    9) แผนกิจกรรมการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
การด าเนิน ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. ประสานงานวันอัดเสียงกับห้องอัด 30 วัน             
2. ด าเนินการบันทึกเสียงผลิตรายการ 365 วัน             
3. จัดส่งวิทยุ อพวช. ท้ัง 3 ให้รายการต่าง ๆ 

เพื่อออกอากาศต่อไป 
521 ตอน             

 
     10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

    10.2) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ผลิตรายการวิทยุ อพวช. 3 รายการ (521 

ตอน) 
0.3120 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 

รวม 0.3120 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 
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  1.5.6 การผลิตรายการโทรทัศน์สารคดีเชิงวาไรตี้ส าหรับเยาวชนและครอบครัว 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช .) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป เห็นว่า “สื่อ
โทรทัศน์ ” เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทาง ด้านวิทยาศาสตร์ ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2551  อพวช . ได้จัดท ารายการ
โทรทัศน์วาไรตี้ส าหรับเยาวชนขึ้น โดยมีแนวคิดของรายการเป็นการน าเสนอสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ซึ่งสอดแทรกด้วยความบันเทิงและง่ายต่อการเข้ าใจ เพื่อให้ผู้ชมสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
ชื่อว่า “ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย อพวช.” เป็นปีแรก และมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ        

   ในปีงบประมาณ 2557 อพวช. จึงจัดท ารายการโทรทัศน์ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งยังคง
แนวคิดและรูปแบบที่น าเสนอความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย  โดยเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีความรู้
และความช านาญ เกี่ยวกับการจัดท ารายการโทรทัศน์เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจะต้องน าเสนอรูปแบบแ ละแนวคิด
ของรายการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ “อพวช.” และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับชมรายการ  
 
  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือผลิตรายการโทรทัศน์เป็นสื่อในการเสริมสร้างความตระหนัก  ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
   2.2) เป้าหมาย  

 ด้านปริมาณ   
 ผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ จ านวน 52 ตอน 
 สามารถออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย และสถานีโทรทัศน์อ่ืน ๆ ได้แก่ช่อง 3, 5, 

7, 9 หรือ สทท.ช่องใดช่องหนึ่ง รวมถึงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอีกอย่างน้อย 1 ช่อง 
 ด้านคุณภาพ  
 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวและในชีวิตประจ าวัน มาอธิบายให้เข้าใจง่ายโดย

การใช้ภาพ กราฟฟิค การทดลอง และอ่ืน ๆ มาประกอบในรายการ 
 ให้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ มาให้ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ 

รวมถึงได้รับการตรวจสอบข้อมูลและได้รับการยืนยันจากนักวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

 น าเสนอภาพของรายการที่สวยงาม และเรื่องราวที่สนุกสนานเพลิดเพลิน น่าติดตาม 
 

  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 2 สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2      เผยแพร่สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ด้วยสื่อและกิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 
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  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.1) การผลิตรายการออกอากาศครบตามท่ี

ก าหนด 52 ตอน 
4.2) ความพึงพอใจของผู้ชมรายการ 

4.1) การยืนยันจากสถานีโทรทัศน์ที่ออก 
อากาศ 

4.2) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมรายการ 
โดยการส ารวจ 

  5) งบประมาณ  18,000,000  บาท 
5.1) เงินลงทุน   

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 18,000,000   บาท 

  6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

   7) สถานที่ด าเนินการ 

   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน่วยงาน 
    ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายพินิตย์  ขจรผดุงกิตติ 
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    9) แผนการด าเนินงาน 
  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การผลิตรายการและออกอากาศ             

  ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)             
  ร่างขอบเขตของงาน และแก้ไข             
  ประกาศประกวดราคาทางอินเตอร์เน็ต  2 ครั้ง             
  ขายเอกสารประกวดราคา ยื่นซอง น าเสนอข้อเสนอทาง

เทคนิค (Presentation) และน าเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

  ท าสัญญาจ้าง  เจรจาท าความเข้าใจรูปแบบรายการกับผู้รับ
จ้าง  

            

  น าเสนอสคริปต์รายการ ปรับปรุงแก้ไข และผลิตรายการ
ต้นแบบเสนอพิจารณาครั้งท่ี 1 

            

  ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ เนื้อหา ครั้งท่ี 2 หรือ ครั้งท่ี 3 
จนกว่ากรรมการตรวจรับเห็นชอบ 

            

  เริ่มออกอากาศทางทีวีไทย              
  พิจารณาสคริปต์ แก้ไขรูปแบบรายการจนครบ 52 ตอน(ทีวี

ไทย) 
    

        

  กระบวนการผลิตรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ตอน ก่อน
ออกอากาศ  จนกว่าจะครบ 52 ตอน 

    
        

  ออกอากาศทางทีวีไทย 52 ตอน             
  ด าเนินการเพื่อหาช่องทางออกอากาศทางช่องฟรีทีวี              
  พิจารณาสคริปต์ แก้ไขรูปแบบรายการจนครบ 52 ตอน(ฟรี

ทีว)ี 
    

        

  เริ่มออกอากาศทางช่องฟรีทีวี             
  ออกอากาศทางช่องฟรีทีวีครบ 52 ตอน             
  การผลิตสารคดีส้ัน 1 นาที จ านวน 100 ตอน             
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์             

  การจัดงานแถลงข่าว             
  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ 

หนังสือพิมพ์ เว็ปไซต์ สื่อกลางแจ้งฯลฯ 
            

  จัดท าแผ่นดีวีดีรวมตอนแผ่นละ 4 ตอน             
3. การผลิตสปอตโฆษณา             

  การเสนอสคริปต์และสตอรี่บอร์ดโฆษณา 3 เรื่อง             
  แก้ไขสคริปต์และสตอรี่บอร์ดโฆษณา             
  ผลิตสปอตโฆษณา 3 เรื่อง             
  น าสปอตโฆษณาออกอากาศ             

4. การส ารวจความพึงพอใจและความนิยม             
  การวัดความนิยมของผู้ชมรายการทีวี             
  การส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมรายการ             

 
 10)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

       10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. งานผลิตรายการโทรทัศน์ (ปี4)  52 ตอน 18.0000 - - - 3.9360 0.2400 3.2240 0.8880 3.3920 0.8080 2.3520 0.8080 2.3520 

รวม 18.0000 - - - 3.9360 0.2400 3.2240 0.8880 3.3920 0.8080 2.3520 0.8080 2.3520 
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 1.5.7 กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์รวมกิจกรรมและฝึกอบรม 2 

 1) หลักการและเหตุผล 
หนึ่งในกิจกรรมหลักประการหนึ่งของ อพวช .  คือการจัดกิจกรรมค่ายต่างๆมากมาย ปีละมากกว่า 50 

ค่าย  และยังมีกิจกรรมหลักๆที่จัดเป็นประจ า เช่น ค่ายสานใจไทยสู้ใจใต้ และการแข่งขันจรวดขวดน้ า
ระดับประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าพักมากกว่า 250 คน   ท าให้ อาคารศูนย์รวมกิจกรรมและฝึกอ บรม (หอพัก) ไม่เพียงพอ
ต่อการบริการผู้เข้าอบรมและกิจกรรมค่าย  

 และเพ่ือให้การบริการห้องพักสามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ มีสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับ
ต่อการเข้าพักของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง นักเรียน  นักศึกษา และคณะครู    อพวช . จึงพิจารณาสร้างหอพักเพ่ิมอีก 
1 อาคาร เพ่ือให้การรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปได้อย่างสะดวกและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเพ่ิมการบริการที่พัก ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มากข้ึน 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการ การจัดผู้เข้าพักในแต่ละพ้ืนที่  แต่ละชั้นของอาคารเป็นไปตามความ

เหมาะสม 
2.2) เป้าหมาย 

 ก่อสร้างอาคารศูนย์รวมกิจกรรมและฝึกอบรม  1 หลัง  
 ลักษณะอาคาร  
 ความสูง 3 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม  ขนาดอาคาร 18x36 
 ชั้นที่ 1 เป็นห้องอาหาร และห้องน้ าชาย-หญิง   
 ชั้นที่ 2 และชั้น 3 เป็นส่วนห้องพัก  แบ่งเป็นห้องปรับอากาศรวมจ านวน 84 เตียง  ห้อง

ปรับอากาศเดี่ยวจ านวน 32 เตียง  รวมทั้งหมด 116 เตียง 
 ดาดฟ้า เป็นพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมสันทนาการ 

3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 4 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4       พัฒนากระบวนการบริการจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 
4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.1) ความส าเร็จของการก่อสร้างอาคารศูนย์ รวม

กิจกรรมและฝึกอบรม   
4.1) แล้วเสร็จและสามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์

ในปีงบประมาณ 2558 
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  5) งบประมาณ   2,394,500  บาท 

5.1) เงินลงทุน 2,394,500 บาท 
1) ครุภัณฑ์   

1.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว  16 เครื่อง 280,000  
1.2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว  1 เครื่อง 17,000  
1.3) มู่ลี่ปรับแสงพร้อมติดตั้ง  130 ตร.ม. 430,000  
1.4) ผ้าม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง  125 ตร.ม. 280,000  
1.5) เตียงนอน 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต  65 หลัง 650,000  
1.6) เตียงนอนพับได้พร้อมที่นอน ขนาด 3x6.5 ฟุต  20 หลัง 118,000  
1.7) โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีรับประทานอาหาร  45 ชุด 611,500  

2) สิ่งก่อสร้าง -  
5.2) เงินอุดหนุน -  

  6) ระยะเวลาด าเนินการ 

   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
  
  7) สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
 
  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน 

  ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
  นายพินิจ  ขจรผดุงกิตติ 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : เดือน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2558 
เดือน ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. ด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์รวม
กิจกรรมและฝึกอบรม 2 

12 เดือน 
            

     10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

     10.1) แผนการใช้จ่ายลงทุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 

น้ิว  16 เครื่อง 
0.2880 - - 0.2880 - - - - - - - - - 

2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 
น้ิว  1 เครื่อง 

0.0170 - - 0.0170 - - - - - - - - - 

3. มู่ล่ีปรับแสงพร้อมติดตั้ง  130 ตร.ม. 0.4300 - - - - - - - - - - - 0.4300 
4. ผ้าม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง  125 ตร.ม. 0.2800 - - - - - - - - - - - 0.2800 
5. เตียงนอน 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต  65 หลัง 0.6500 - - - - - - - - 0.6500 - - - 
6. เตียงนอนพับได้พร้อมท่ีนอน ขนาด 

3x6.5 ฟุต  20 หลัง 
0.1180 - - - - - - - - 0.1180 - - - 

7. โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร  45 
ชุด 

0.6115 - - - - - - - - 0.6115 - - - 

รวม 2.3945 - - 0.3050 - - - - - 1.3795 - - 0.7100 
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 1.6 กิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
    เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  พัฒนาเยาวชน และคนไทยให้รักและสนใจในวิทยาศาสตร์  ปลูกฝัง
เจตคติ ของการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ สังเกต ทดลอง อพวช . จึงได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ขยายการบริการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่  ใจกลางเมืองกรุงเทพ  บนพื้นที่ 3,000 ตาราง
เมตร   ณ อาคารจัตุรั สจามจุรี  ให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ สร้าง
จินตนาการ แรงบันดาลใจ ให้กับเด็ก เยาวชน   น าเสนอความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ทั้ง
ในและต่างประเทศ   เป็นสถานที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า   เป็นเวทีสังสรรค์ 
เสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับสังคม  รวมทั้งเป็นทางเลือกให้ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจ อย่างมีคุณภาพ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่
สนุกสนาน 

  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือขยายบริการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชนทั่วไป 
 เพ่ือเป็นศูนย์กลางกิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ใจกลางเมือง 

   2.2) เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ   
 จ านวนผู้เข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรม 150,000 คน/ปี  

 ด้านคุณภาพ  
 ผู้เข้ารับบริการเกิดทัศนคติที่ดี และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่า และ

ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการด ารงชีวิต และการพัฒนาประเทศ 

  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ให้บริการความรู้แก่สังคมผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1       พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักและขยายแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 

  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.1) จ านวนผู้เข้าชม  
4.2) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 

4.1) จ านวน 150,000 คน 
4.2) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
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  5) งบประมาณ  6,775,500  บาท 
5.1) เงินลงทุน   

 ครุภัณฑ์ -  
 สิ่งก่อสร้าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 6,775,500   บาท 

  6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

       7) สถานที่ด าเนินการ 

   จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (ชั้น 4 และ 5 อาคารจามจุรีแสควร์) 

  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน่วยงาน 
  ส านักโครงการพิเศษ 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายชนินทร  วรรณวิจิตร 
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     9)  แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : คน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2558 

ผู้ใช้บริการ ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. จ านวนผู้เข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ 150,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 

     10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 6.7750 1.2978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4992 

รวม 6.7750 1.2978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4978 0.4992 
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1.7 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืน หมายถึงการพัฒนาคุณภาพของประชาชน

ให้มีทักษะ และความรู้ความสามารถในการท างานของตนเอง ด้วย การถ่ายทอดข่าวสารด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม  ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ ท าให้ประชาชนมีความคิดท่ี
เป็นเหตุเป็นผล รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  ในการท า
ให้ประชาชนในชาติมี หลัก การ ในการ คิด  การวิเคราะห์ และการวางแผนงานที่เป็นระบบ นั้น 
นอกเหนือจากการปลูกฝังผ่านระบบการศึกษาแล้ว โทรทัศน์ ผ่านระบบดาวเทียม  นับได้ว่าเป็น “สื่อ” 
อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถให้แนวคิด ประสบการณ์ และตัวอย่างของวิธีคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์กับผู้ชม
ได้ทุกระดับ  

องค์การพิพิธภัณฑ์วิ ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช .) จึงได้มีแนวคิดในการผลิตและเผยแพร่
รายการโทรทัศน์ในโครงการถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่าน
สถานีโทรทัศน์ระบบดาวเที ยม (MOST SAT) ช่อง 246 (PSI box) ช่อง 112 (SUN box) ช่อง 344 
(GMMZ box) และช่อง 104 (DUNASTY) เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ชมที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
และมีสัดส่วนครองตลาดสูงถึงร้อยละ 50 เพ่ือท าการถ่ายทอดข่าวสารและ รายการ ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 

  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นและส่งผล

กระทบต่อคนในสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงการ น าเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ ให้เผยแพร่ไปยัง
ประชาชนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  
   2.2) เป้าหมาย  

 ด้านปริมาณ   
 จ านวนเทปที่ออกอากาศ 682 เทป 

 ด้านคุณภาพ  
 ผู้เข้ารับบริการเกิดทัศนคติที่ดี และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่า และ

ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการด ารงชีวิต และการพัฒนาประเทศ 

  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 2 สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2       เผยแพร่สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ด้วยสื่อและกิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 
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  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.1) จ านวนเทปที่ออกอากาศ  
4.2) ความพึงพอใจของผู้ชม 

4.1) จ านวน 682 เทป / ตอน 
4.2) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

 
 5) งบประมาณ      43,213,500  บาท 

5.1) เงินลงทุน -  
1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 43,213,500 บาท 
1) ค่าเช่าช่องสัญญาณและการจัดการออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบซีแบรนด์ช่อง Most Sat 
15,600,000 บาท 

2) ผลิตรายการ MOST News 261 เทป 12,188,500 บาท 
3) ผลิตรายการ MOST Exclusive 313 เทป 7,825,000 บาท 
4) ผลิตรายงาน MOST Exclusive Special 52 เทป 2,600,000 บาท 
5) ผลิตสารคดีวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนบ้าน

นักวิทยาศาสตร์ 56 ตอน 
5,000,000  บาท 

  6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

       7) สถานที่ด าเนินการ 

   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
 
  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน 

  ส านักยุทธศาสตร์และแผน 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ 
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    9)  แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2558 

 ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค่าเช่าช่องสัญญาณและการจัดการออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในระบบซีแบรนด์ช่อง 
Most Sat 

             

2. ค่าผลิตส่ือ              
 ผลิตรายการ MOST News 261 เทป 261 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
 ผลิตรายการ MOST Exclusive 313 เทป 313 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 
 ผลิตรายงาน MOST Exclusive Special 52 

เทป 
52 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

 ผลิตสารคดีวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนบ้าน
นักวิทยาศาสตร์ 56 ตอน 

56 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 

4. ออกอากาศ 682 เทป 54 56 57 57 57 57 57 57 58 57 57 58 

 
     10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
      10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 43.2135 4.4678 4.4678 3.1678 4.4678 3.1678 3.1678 4.4678 3.1678 3.1678 3.1678 3.1678 3.1677 

รวม 43.2135 3.6011 3.6011 3.6011 3.6011 3.6011 3.6011 3.6011 3.6011 3.6011 3.6011 3.6011 3.6014 
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 1.8 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภาระกิจให้บริการระบบ ICT กับ
ผู้ใช้งานทั้งภายในภายนอก และเพ่ือสนับสนุนการปฎิบัติงานนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้บริการองค์ความรู้ และฐานข้อมูลทางวิทยาสาสตร์ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   2.2) เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ   
 ความส าเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 จ านวนครั้งของการหยุดชะงักของระบบเครือข่าย 

 ด้านคุณภาพ  
 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน 49 รายการแล้วเสร็จ 
 การหยุดชะงักของระบบเครือข่ายไม่เกิน 8 ครัง้ 

  3) สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ปี 2555 – 2559 

เป้าประสงค์ท่ี 2 สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2       เผยแพร่สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ด้วยสื่อและกิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 

  4) ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
4.1) ความส าเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
4.2) จ านวนครั้งของการหยุดชะงักของ

ระบบเครือข่าย 
4.3) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้ 

4.1) จัดหา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน 
49 รายการแล้วเสร็จ 

4.2) ไม่เกิน 8 ครั้ง 
4.3) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (750 ,000 

ครั้ง) 

 
 5) งบประมาณ  30,476,400    บาท 

5.1) เงินลงทุน 30,476,400 บาท 
1) ครุภัณฑ์ 30,476,400 บาท 
2) สิ่งก่อสร้าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 4,092,700 บาท 
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  6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

       7) สถานที่ด าเนินการ 

   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
 
  8) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน่วยงาน 

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบริหาร 

   8.2) หัวหน้าโครงการ 
    นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ 
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  9)  แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปริมาณ ปีงบประมาณ 2558 

ด าเนินงาน ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. พัฒนาระบบ ICT 12 เดือน             
2. ให้บริการระบบ ICT  12 เดือน             

 
     10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
      10.1) แผนการใช้จ่ายเงินทุน 

หน่วย : ล้านบาท 

กิจกรรม 
วัน / ปีงบประมาณ 2558 

จ านวนเงิน ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. ฮาร์ดแวร์ จ านวน 32 รายการ              
1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               

1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้วเสร็จ +
อนุมัต ิ

15 วัน             

1.2) ด าเนินการประกวดราคา +จัดหาผู้รับจ้างได้
แล้วเสร็จ 

50 วัน 
            

1.3) ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              

2.1) ครุภัณฑ์ 60 วัน             
2.2) สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
3.1) ประมาณการ 13.1062 - - 6.5531 6.5531 - - - - - - - - 

2. ซอฟแวร์ จ านวน 9 รายการ              
1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               

1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัต ิ

15 วัน 
  

          
1.2) ด าเนินการประกวดราคา +จัดหาผู้รับจ้างได้ 45 วัน             
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หน่วย : ล้านบาท 

กิจกรรม 
วัน / ปีงบประมาณ 2558 

จ านวนเงิน ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

แล้วเสร็จ 
1.3) ลงนามสัญญา                 

2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
2.1) ครุภัณฑ์ 60 วัน             
2.2) สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
3.1) ประมาณการ 5.7380 - - - 5.7380 - - - - - - - - 

3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 
ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 8 รายการ 

   
          

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง               
1.1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว

เสร็จ+อนุมัต ิ
15 วัน 

  
          

1.2) ด าเนินการประกวดราคา +จัดหาผู้รับจ้างได้
แล้วเสร็จ 

45 วัน 
  

          
1.3) ลงนามสัญญา                  

2) การส่งมอบงาน/การก่อสร้าง              
2.1) ครุภัณฑ์ 60 วัน             
2.2) สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย (จ านวนเงิน : ล้านบาท)              
3.1) ประมาณการ 11.6322 - - 5.8161 - 5.8161 - - - - - - - 

รวม 30.4764 - - 12.3692 12.2911 5.8161 - - - - - - - 
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      10.2) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการ                          
1. ค่าจ้างเหมาดูแลพัฒนา ระบบเครือข่ายองค์กร 1.6908 - - 0.1690 0.1690 0.1691 0.1691 0.1691 0.1691 0.1691 0.1691 0.1691 0.1691 

1.1) จัดเตรียมเอกสาร+อนุมัต ิ              
1.2) ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ+ลงนามสัญญา              

2. ค่าประกันระบบบริหารจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล  1.3019 - - - - - 0.4339 - - 0.4339 - - 0.4341 
2.1) จัดเตรียมเอกสาร+อนุมัต ิ              
2.2) ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ+ลงนามสัญญา              

3. ค่าเช่าบริการเครือข่าย              
3.1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.5000 - - - - - - 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0835 
3.2) จัดเตรียมเอกสาร+อนุมัต ิ              
3.3) ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ+ลงนามสัญญา              

4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.6000 - - - 0.2000 - - - 0.2000 - - - 0.2000 
รวม 4.0927 - - 0.1690 0.3690 0.1691 0.6030 0.2524 0.4524 0.6863 0.2524 0.2524 0.8867 
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2. ผลผลิตที่ 2 การให�บริการกิจกรรมการเรียนรู�ทางวิทยาศาสตร� 

 2.1 กิจกรรมจัดค!ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร� 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   กิจกรรมค)ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร0 จัดข้ึนเพ่ือเป7ดโอกาสให�เยาวชนได�ใช�เวลาว)างให�เป%นประโยชน0
ในการเพ่ิมพูนประสบการณ0ด�านวิทยาศาสตร0 ส)งเสริมกระบวนการเรียนรู� การค�นหาข�อมูล และสามารถ
ตัดสินใจอย)างเป%นระบบบนพ้ืนฐานของข�อมูลท่ีถูกต�อง รวมท้ังกระตุ�นให�เยาวชนเกิดสํานึกในการอนุรักษ0
พลังงานและสิ่งแวดล�อม  ซ่ึงจําเป%นอย)างยิ่งในการพัฒนาให�เกิดกระบวนการคิดอย)างมีเหตุผล ซ่ึงจะนําไปสู)
ความรู�ความเข�าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร0มากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นยังเป%นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร�างความ
ม่ันใจ ทําให�เกิดความพร�อมท้ังร)างกายและจิตใจพร�อมท่ีจะอยู)ร)วมกัน ช)วยสร�างสรรค0และพัฒนาชาติได�อย)าง
ยั่งยืน 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค0 
• เพ่ือให�เยาวชนได�เรียนรู�วิทยาศาสตร0ผ)านกิจกรรมค)ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร0 
• เพ่ือให�เยาวชนได�ฝFกทักษะ กระบวนการคิด และการทํางานเป%นทีม ผ)านกิจกรรม 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ   

� จํานวนค)ายท่ีจัด        30  ครั้ง 
� จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม  1,800  คน 

 

• ด�านคุณภาพ  
� เยาวชนได�รับประสบการณ0ด�านกระบวนการเรียนรู�ทางวิทยาศาสตร0 และกระบวนการ

คิดแบบวิทยาศาสตร0 
� เยาวชนใช�เวลาว)างให�เป%นประโยชน0 ในแนวทางสร�างสรรค0สังคม 
� เยาวชนมีความรักสามัคคี มีความรับผิดชอบต)อตนเอง และสังคมมากข้ึน 
� เยาวชนเกิดทัศนคติท่ีดีต)อวิทยาศาสตร0 

  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 
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  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 
ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 

4.1) จํานวนค)ายท่ีจัด 4.1) จํานวน 30 ครั้ง 
4.2) จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม 4.2) จํานวน 1,800 คน 

  5) งบประมาณ  2,392,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน   
1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 2,392,000 บาท 

  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน  

   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ 

• องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 
• จัตุรัสวิทยาศาสตร0 อพวช. 
• โรงเรียนในภูมิภาค 
• หน)วยงานร)วมจัดอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

   8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
    สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นางกรรณิการ0  เฉิน 
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9) แผนการดําเนินงาน 
  หน)วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม 
จํานวนผู� ป�งบประมาณ 2558 

ร)วมกิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)ายวิทยาศาสตร0เยาวชน 3 ครั้ง 1 - - - - 1 1 - - - - - 
2. ค)ายโรงเรียน/หน)วยงาน 15 ครั้ง - 4 - 2 3 - - - 1 2 1 2 
3. ค)ายวิทยาศาสตร0เพื่อสังคม 6 ครั้ง 2 - - - - - - - 1 2 - 1 
4. ค)ายวิทยาศาสตร0ระดับประเทศ 6 ครั้ง - - - - - 1 - 4 - - 1 - 

รวม 30 ครั้ง 3 4 - 2 3 2 1 4 2 4 2 3 

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)ายวิทยาศาสตร0เยาวชน 0.2391 0.0797 - - - - 0.0797 0.0797 - - - - - 
2. ค)ายโรงเรียน/หน)วยงาน 1.1955 - 0.3188 - 0.1594 0.2391 - - - 0.0797 0.1594 0.0797 0.1594 
3. ค)ายวิทยาศาสตร0เพื่อสังคม 0.4782 0.1594 - - - - - - - 0.0797 0.1594 - 0.0797 
4. ค)ายวิทยาศาสตร0ระดับประเทศ 0.4792 - - - - - 0.0797 - 0.3198 - - 0.0797 - 

รวม 2.3920 0.2391 0.3188 - 0.1594 0.2391 0.1594 0.0797 0.3198 0.1594 0.3188 0.1594 0.2391 
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 2.2 กิจกรรมจัดค!ายวิทยาศาสตร�สานใจไทยสู!ใจใต�  

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   เพ่ือเป7ดโอกาสให�เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ได�รับประสบการณ0และมีโอกาสในการ
เรียนรู�และเข�าใจประชาชนในส)วนอ่ืนของประเทศ รวมท้ังได�เกิดความประทับใจและแรงบันดาลใจเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ซ่ึงเป%นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเรียนและในการศึกษาในอนาคต  อพวช. จึงได�
ร)วมกับหน)วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ ท่ีเก่ียวข�อง จัดทําค)ายวิทยาศาสตร0ในโครงการสานใจไทยสู)ใจ
ใต� นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข�าค)ายวิทยาศาสตร0 ณ อพวช. 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค0 
• เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจกระบวนการคิดและทักษะด�านวิทยาศาสตร0 
• เพ่ือสร�างประสบการณ0และทัศนคติท่ีดีต)อประเทศ 
• เพ่ือสร�างความสามัคคีในกลุ)มเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ 
� จํานวน        3 ครั้ง 
� จํานวนผู�เข�าร)วม   720  คน 

  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 
4.1) จํานวนค)ายท่ีจัด 
4.2) จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม 

4.1) จํานวน 3 ครั้ง 
4.2) จํานวน 720 คน 

  5) งบประมาณ   4,800,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน -  
5.2) เงินอุดหนุน 4,800,000   บาท 

 
  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 
   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
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     7) สถานท่ีดําเนินการ 

• องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 
• หน)วยงานร)วมจัดอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
    สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
   นางกรรณิการ0  เฉิน 
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     9)  แผนการดําเนินงาน 
  หน)วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม 
จํานวน ป�งบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. ค)ายวิทยาศาสตร0สานใจไทยสู)ใจใต� 2  ครั้ง 1 - - - - - 1 - - - - - 
2. ค)ายพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร0 
1  ครั้ง - - - - - 1 - - - - - - 

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

       10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน  
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)ายวิทยาศาสตร0สานใจไทยสู)ใจใต� 4.2000 2.1000 - - - - - 2.1000 - - - - - 
2. ค)ายพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร0 
0.6000 - - - - - 0.6000 - - - - - - 

รวม 4.8000 2.1000 - - - - 0.6000 2.1000 - - - - - 
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 2.3 กิจกรรมบริการห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร� 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   กิจกรรมห�องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร0เป%นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ)ายทอดความรู�ทาง
วิทยาศาสตร0รวมท้ังปลูกฝSงเยาวชน และผู�คนท่ัวไป ให�เกิดความสนใจใฝTรู�ในด�านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 
ในรูปแบบของการทดลองให�เห็นผลด�วยตนเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร0อย)างแท�จริง เป%นการปลูกฝSง
จิตสํานึก และกระบวนการคิด วิเคราะห0แก�ปSญหา และฝFกทักษะพ้ืนฐานด�านวิทยาศาสตร0 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค0 
• กระตุ�นความสนใจและสร�างประสบการณ0ตรงให�กับผู�เข�าร)วมกิจกรรม 
• ให�ผู�เข�าร)วมกิจกรรมได�คุ�นเคยกับเครื่องมือ และอุปกรณ0วิทยาศาสตร0 
• สร�างกระบวนการทางวิทยาศาสตร0ตั้งแต)การสังเกต ทดลอง วิเคราะห0 และสรุปผล 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ  
� จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม   45,000  คน/ป� 
� จํานวนรอบท่ีจัดกิจกรรม             1,000  รอบ 

 
  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 
4.1) จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม 4.1) จํานวน 45,000 คน/ป� 
4.2) จํานวนรอบท่ีจัดกิจกรรม 4.2) จํานวน  1,000  รอบ 

  5) งบประมาณ  3,520,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน 3,020,000 บาท 
1) ครุภัณฑ0   

• กล�องถ)ายภาพสําหรับบันทึกภาพภายใต�กล�องจุลทรรศน0  1 
ชุด 

250,000 บาท 

• ตู�เก็บกล�องจุลทรรศน0แบบควบคุมความชื้น  1 ตู� 150,000 บาท 
2) สิ่งก)อสร�าง   

• ปรับปรุงห�องทดลองวิทยาศาสตร0  1 งาน 2,620,000 บาท 
5.2) เงินอุดหนุน 500,000 บาท 

  



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจําป� 2558   หน�า 3-113 

 

  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 

   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
 
  7) สถานท่ีดําเนินการ 

• องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 
• จัตุรัสวิทยาศาสตร0 อพวช. 
• จังหวัดท่ีจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร0 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
    สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นางกรรณิการ0  เฉิน 
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9)  แผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
จํานวนผู� ป�งบประมาณ 2558 

ร)วมกิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. บริการทดลองในห�องปฏิบั ติการ

วิทยาศาสตร0 
            

 

• จํานวนรอบ 1,000 รอบ 60 60 60 60 60 60 60 60 100 100 300 20 
• จํานวนคน 45,000 คน 1,500 6,000 6,000 6,000 1,000 1,500 1,500 1,500 6,000 6,000 7,000 1,000 

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินลงทุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. กล�องถ)ายภาพสําหรับบันทึกภาพ

ภายใต�กล�องจุลทรรศน0  1 ชุด 
250,000 - - 0.2500 - - - - - - - - - 

2. ตู�เก็บกล�องจุลทรรศน0แบบควบคุม
ความชื้น  1 ตู� 

150,00 - - 0.1500 - - - - - - - - - 

3. ปรับปรุงห�องทดลองวิทยาศาสตร0  1 
งาน 

2.6200 - - 0.2620 1.0480 1.0480 0.2620 - - - - - - 

รวม 3.0200 - - 0.4000 1.0480 1.0480 0.2620 - - - - - - 
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   10.2) แผนการใช�เงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ0 0.3600 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 - - - 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ0สําหรับการพัฒนา

และปรับปรุงกิจกรรม 
0.1400 - 0.0400 - - - 0.0400 0.0300 0.0300 - - - - 

รวม 0.5000 0.4000 0.0800 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0300 0.0300 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 
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 2.4 กิจกรรมจัดแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร� 

  2.4.1 การจัดแสดงทางวิทยาศาสตร� 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร0เป%นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ)ายทอดความรู�ทางด�าน
วิทยาศาสตร0ผ)านการแสดงท่ีน)าสนใจ โดยอาศัยหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร0พ้ืนฐาน มีการใช�
สื่อผสม และอุปกรณ0ประกอบการแสดง เพ่ืออธิบายถึงสิ่งต)าง ๆ หรือปรากฏการณ0ท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตัว โดยเป7ด
โอกาสให�ผู�ชมมีส)วนร)วมในการแสดง กล�าแสดงออก  กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�  ความสนใจ  และสร�างความ
เข�าใจในวิทยาศาสตร0  เพ่ือจะนําไปสู)สังคมแห)งการเรียนรู� และสังคมวิทยาศาสตร0ต)อไป 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค0 
• เพ่ือกระตุ�นความสนใจ และการเรียนรู�วิทยาศาสตร0เบ้ืองต�นให�กับผู�เข�าชม 
• เพ่ือสร�างแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีด�านวิทยาศาสตร0 ด�วยหลักการและการทดลองทาง

วิทยาศาสตร0พ้ืนฐาน และวิทยาศาสตร0รอบตัวมาจัดแสดง 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ 
� จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม   275,660  คน 

  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

 
  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 
4.1) จํานวนรอบท่ีจัด 
4.2) จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม 
4.3) จํานวนชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร0ท่ี

พัฒนาข้ึนใหม) 

4.1) จํานวน 1,000 รอบ 
4.2) จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม 275,660 คน 
4.3) จํานวนการแสดงท่ีพัฒนา 5 ชุด 

  5) งบประมาณ  500,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน -  
5.2) เงินอุดหนุน 500,000 บาท 

1) การสาธิตทางวิทยาศาสตร0 500,000 บาท 
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  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน  
   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ  

• องค0การพิพิธภัณฑ0วิยาศาสตร0แห)งชาติ  
• สถานท่ีจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร0 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
     สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นางกรรณิการ0  เฉิน 
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     9) แผนการดําเนินงาน 
  หน)วยนับ : คน 

กิจกรรม 
จํานวน ป�งบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. การให�บริการเข�าชมการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร0 ละครวิทยาศาสต0 และท)องแดนพิพิธภัณฑ0 
• จํานวนรอบ 1,000 รอบ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 80 
• จํานวนคน 275,660 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 35,660 40,000 20,000 

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)าใช�จ)ายดําเนินงาน 0.5000 0.0350 0.0450 0.0400 0.0450 0.0400 0.0450 0.0400 0.0450 0.0400 0.0400 0.0450 0.0400 

รวม 0.5000 0.0350 0.0450 0.0400 0.0450 0.0400 0.0450 0.0400 0.0450 0.0400 0.0400 0.0450 0.0400 
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  2.4.2 บริการโรงภาพยนตร�แบบโดม 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   โรงภาพยนตร0แบบโดมเป%นโรงภาพยนตร0ระบบดิจิตอล 3 มิติในรูปแบบ Full Dome ฉาย
ภาพยนตร0วิทยาศาสตร0 โดยเน�นในเรื่องดาราศาสตร0 ท่ีส)งเสริมการเรียนรู�ในชั้นเรียนและจินตนาการให�กับ
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป โดยภาพยนตร0จะอธิบายถึง ปรากฏการณ0ต)างๆ บนฟากฟDาและในอวกาศ การใช�
กล�องดูดาว การใช�แผนท่ีดาว การเดินทางจากโลกสู)อวกาศ เรียนรู�เรื่องเก่ียวกับระบบสุริยะและจักรวาล โดย
เป7ดโอกาสให�ผู�ชมได�รับประสบการณ0ต)างๆ เสมออยู)ในห�วงอวกาศจริง ผ)านโรงฉายภาพยนตร0แบบสามมิติ เพ่ือ  
กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�  ความสนใจ  และสร�างความเข�าใจในเรื่องดาราศาสตร0 วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี  
เพ่ือจะนําไปสู)สังคมแห)งการเรียนรู�และสังคมวิทยาศาสตร0ต)อไป 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค0 
• เพ่ือกระตุ�นความสนใจและการเรียนรู�ดาราศาสตร0เบ้ืองต�นให�กับผู�เข�าชม 
• เพ่ือสร�างแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีต)อการเรียนรู�ดาราศาสตร0 วิทยาศาสตร0 และเทคโนโลยี 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ  
� จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม 80,000 คน 
� จํานวนรอบท่ีจัดกิจกรรม  2,800 รอบ 

  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 
4.1) จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม 
4.2) จํานวนรอบท่ีจัดกิจกรรม 

4.1) 80,000 คน 
4.2) 2,800 รอบ 

 
  5) งบประมาณ 240,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน -  
1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 240,000 บาท 
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  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน  

   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ  

   พิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0  องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
    พิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 

             นายสุวรงค0  วงษ0ศิริ 
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9. แผนการดําเนินงาน 
  หน)วยนับ : คน 

กิจกรรม 
จํานวน ป�งบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. การให�บริการเข�าชมการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร0 ละครวิทยาศาสต0 และท)องแดนพิพิธภัณฑ0 
• จํานวนรอบ 2,800 รอบ 225 225 225 225 225 225 225 225 225 275 275 225 
• จํานวนคน 80,000 คน 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 7,500 7,500 6,500 

 

10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. โรงภาพยนตร0แบบโดม 0.2400 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 

รวม 0.2400 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 
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 2.5 กิจกรรมจัดประกวดแข!งขันทางวิทยาศาสตร� 

  2.5.1 การแข!งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป:ประเทศไทยครั้งท่ี 12 ป< 2558 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   การแข)งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป]ประเทศไทย ครั้งท่ี 12 (National Paper – Folded 
Airplane Competition # 12 ป� 2558) เป%นกิจกรรมการแข)งขันทางวิทยาศาสตร0ท่ีองค0การพิพิธภัณฑ0
วิทยาศาสตร0แห)งชาติ (อพวช.) ได�ร)วมมือกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ จัดการแข)งขันฯข้ึน เพ่ือเป%น
เครื่องมือการเรียนรู�ของเยาวชนได�เรียนรู�หลัก วิธี และการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร0 อย)าง
เป%นรูปธรรม ด�วยการสอนพับเครื่องบินกระดาษ พร�อมกับสอดแทรกหลักการทางวิทยาศาสตร0ท่ีเก่ียวข�องกับ
การบินของเครื่องบิน ไม)ว)าจะเป%นเรื่องแรง อากาศพลศาสตร0 หรือเรื่องอ่ืนๆ 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค0 
• เพ่ือจัดการแข)งขัน โดยมี อพวช. เป%นหน)วยงานหลักในการดําเนินการ 
• เพ่ือให�เยาวชนและบุคคลท่ัวไปได�ใช�ความคิดในการออกแบบ และพัฒนาเครื่องบินกระดาษ

พับด�วยหลักการในเชิงวิทยาศาสตร0 
• เพ่ือเป%นการปลูกฝSงและส)งเสริมให�เยาวชนและบุคคลท่ัวไปใกล�ชิดกับวิทยาศาสตร0 คิดอย)าง

มีหลักการในเชิงวิทยาศาสตร0 และสามารถนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ  
� จํานวนผู�เข�าร)วมการแข)งขัน 10,000 คน 
� จํานวนครั้งท่ีจัดการแข)งขัน  9  ครั้ง 

  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 
4.1) จํานวนคนท่ีเข�าร)วมการแข)งขัน 
4.2) จํานวนครั้งท่ีจัดการแข)งขัน 

4.1) จํานวนคนท่ีเข�าร)วมแข)งขัน 10,000 คน 
4.2) จัดการแข)งขัน 9 ครั้ง 

 
  5) งบประมาณ 1,132,500  บาท 

5.1) เงินลงทุน -  
1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 1,132,500 บาท 
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  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน  

   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ  

   7.1) องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 
   7.2) จังหวัดท่ีจัดคาราวานวิทยาศาสตร0 ระยะท่ี 2 ดังนี้ 

• ภาคกลาง 
• ภาคเหนือ 
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
• ภาคใต� 

   7.3) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีแห)งชาติ 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
    สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 

    นางกรรณิการ0  เฉิน 
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     9) แผนการดําเนินงาน 
  หน)วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม 
จํานวน ป�งบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. ภาคใต� 2 ครั้ง - - - - - - - - - 2 - - 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้ง - - - - - - - - 2 - - - 
3. ภาคเหนือ 2 ครั้ง - - - - - - - - 1 1 - - 
4. ภาคตะวันออก / กลาง 1 ครั้ง - - - - - - - - - 1 - - 
5. รอบรองชนะเลิศ 1 ครั้ง - - - - - - - - - - 1 - 
6. รอบชิงชนะเลิศ 1 ครั้ง - - - - - - - - - - 1 - 

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2551 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
ค)าใช�จ)ายดําเนินงาน              
1. ภาคใต� 0.2000 - - - - - - - - - 0.2000 - - 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.2000 - - - - - - - - 0.2000  - - 
3. ภาคเหนือ 0.2000 - - - - - - - - 0.1000 0.1000 - - 
4. ภาคตะวันออก / กลาง 0.1325 - - - - - - - - - 0.1325 - - 
5. รอบรองชนะเลิศ 0.2000 - - - - - - - - - - 0.2000 - 
6. รอบชิงชนะเลิศ 0.2000 - - - - - - - - - - 0.2000 - 

รวม 1.1325 - - - - - - - - 0.3000 0.4325 0.4000 - 
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  2.5.2 การแข!งขันจรวดขวดน้ํา ระดับประเทศ ครั้งท่ี 13 ประจําป< 2558 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ (อพวช.) ได�ดําเนินการจัดการแข)งขันจรวดขวดน้ํา
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 1 (Thailand Water Rocket Championship#1) ต้ังแต)ป� พ.ศ.2545 เป%นต�นมา เพ่ือให�
เป%นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ�น เสริมสร�าง พัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนทางวิทยาศาสตร0อย)างเป%น
ระบบให�กับเยาวชนควบคู)กับการเรียนรู�วิทยาศาสตร0ผ)านกิจกรรมท่ีสนุกสนานและท�าทาย 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค0 
• เพ่ือจัดการแข)งขันจรวดขวดน้ําฯ ข้ึนโดยมี อพวช. เป%นหน)วยงานหลักในการดําเนินการ

เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�หลัก ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร0 และการพัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร0 

• ประชาสัมพันธ0กิจกรรมจรวดขวดน้ําให�เป%นท่ีรู�จักอย)างแพร)หลายในระดับประเทศ 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ   

� จํานวนผู�เข�าร)วมการแข)งขัน   5,000 คน 
� จํานวนผู�เข�าร)วมสัมมนา  2,000 คน 
� จํานวนครั้งท่ีจัดการแข)งขัน      10 ครั้ง 
� จํานวนครั้งท่ีจัดสัมมนา      10 ครั้ง 

 
  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 
4.1) จํานวนผู�เข�าร)วมการแข)งขัน 
4.2) จํานวนผู�เข�าร)วมสัมมนา 
4.3) จํานวนครั้งท่ีจัดการแข)งขัน 
4.4) จํานวนครั้งท่ีจัดสัมมนา 

4.1) จํานวน 5,000  คน 
4.2) จํานวน 2,000  คน 
4.3) จํานวน  10  ครั้ง 
4.4) จํานวน  10  ครั้ง 
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  5) งบประมาณ  1,729,700  บาท 
5.1) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 1,729,700  บาท 

  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 

   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ 

   ดําเนินการควบคู)ไปกับคาราวานวิทยาศาสตร0 ระยะท่ี 1 ดังนี้ 
• ภาคกลาง ( อพวช.) 
• ภาคเหนือ 
• ภาคตะวันออก 
• ภาคใต� 
• ภาคอีสาน 

   8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

 8.1) หน)วยงาน 
    สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 

 8.2) หัวหน�าโครงการ 
  นางกรรณิการ0    เฉิน 
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     9) แผนการดําเนินงาน 
  หน)วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม 
จํานวน ป�งบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. การแข)งขันจรวดขวดน้ํา ระดับประเทศ              
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้ง - 2           
• ภาคกลาง 1 ครั้ง - - 1 - - - - - - - - - 
• ภาคตะวันออก 1 ครั้ง - - 1 - - - - - - - - - 
• ภาคเหนือ 2 ครั้ง - - 2 - - - - - - - - - 
• ภาคใต� 2 ครั้ง - - - 2 - - - - - - - - 
• รอบรองชนะเลิศ (อพวช.) 1 ครั้ง - - - - 1 - - - - - - - 
• รอบชิงชนะเลิศ (อพวช.) 1 ครั้ง - - - - 1 - - - - - - - 

2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจรวดขวดน้ํา              
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ครั้ง - - - - - - - - 3 - - - 
• ภาคเหนือ 3 ครั้ง - - - - - - - - 1 2 - - 
• ภาคตะวันออก 1 ครั้ง - - - - - - - - - - 1 - 
• ภาคกลาง 1 ครั้ง - - - - - - - - - 1 - - 
• ภาคใต� 2 ครั้ง - - - - - - - - - 2 - - 

รวม 20 ครั้ง - 2 4 2 2 - - - 4 5 1 - 
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     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม 
เงิน ป�งบประมาณ 2558 

งบประมาณ ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. สัมมนาเชิงปฎิบัติการ 0.4349 - - - - - - - - 0.1099 0.1999 0.1249 - 
2. แข)งขันรอบคัดเลือก 0.7749 - 0.2299 0.3149 0.2299  - - - - - - - 
3. แข)งขันรอบรองชนะเลิศ  0.1199 - -   0.1199 - - - - - - - 
4. แข)งขันรอบชิงชนะเลิศ 0.1499 - -   0.1499 - - - - - - - 
5. การแข)งขันรอบนวัตกรรม

ระดับประเทศ 
0.2505 - -   0.2505 - - - - - - - 

รวม 1.7297 - 0.2299 0.3149 0.2299 0.5203 - - - 0.1099 0.1999 0.1249 - 
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     2.5.3 การแข!งขันภาพถ!ายทางวิทยาศาสตร� 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
    ปSจจุบันการถ)ายภาพเป%นท่ีนิยมแพร)หลายในสังคมเป%นอย)างมาก เนื่องจากการผลิตสื่อชนิดนี้
สามารถใช�เพียงกล�องโทรศัพท0มือถือหรือกล�องแบบพกพาซ่ึงเป%นอุปกรณ0ท่ีหาได�ง)ายและสร�างสรรค0ได�ง)าย 
เทคโนโลยีนี้สามารถนํามาใช�ประโยชน0ในทางสร�างสรรค0ได� ขณะเดียวกันเม่ือกล)าวถึงคําว)า “วิทยาศาสตร0” 
สังคมมักเห็นว)าเป%นเรื่องวิชาการท่ียากต)อการทําความเข�าใจ และไม)มีความจําเป%นในชีวิตประจําวัน ท้ังท่ีจริง
แล�ววิทยาศาสตร0มีความเก่ียวข�องท้ังทางตรงและทางอ�อมต)อการดํารงชีวิตของมนุษย0 เช)น เรื่องสุขภาพ อาหาร
การกิน การใช�ชีวิต สภาพอากาศ ภูมิประเทศ และสภาวะแวดล�อม ล�วนแล�วแต)เป%นวิทยาศาสตร0ท้ังสิ้น การ
เข�าใจและการคิดแบบวิทยาศาสตร0ทําให�เราเข�าใจตนเองและสภาวะแวดล�อมรอบ ๆ ตัวเรามากยิ่งข้ึน อัน
นําไปสู)การดํารงชีวิตอย)างมีคุณภาพและการอยู)ร)วมกับสิ่งแวดล�อมอย)างยั่งยืน และภาพถ)ายนั้นสามารถใช�เป%น
เครื่องมือสื่อสารเรื่องราวต)าง ๆ ได�เป%นอย)างดี รวมท้ังเรื่องวิทยาศาสตร0ด�วย การสื่อสารวิทยาศาสตร0ผ)าน
ภาพถ)ายนั้น เป%นกิจกรรมท่ีต�องผสานท้ังเนื้อหาวิทยาศาสตร0 ศาสตร0ของการสื่อสารวิทยาศาสตร0 และศิลปะ
ด�านความสวยงามเข�าไว�ด�วยกัน ซ่ึงกิจกรรมแนวนี้ ยังไม)เป%นเป%นท่ีแพร)หลายในประเทศไทย โดยมากมักมุ)งเน�น
ไปกับการสร�างความบันเทิง ซ่ึงแท�จริงแล�วเราสามารถสอดแทรกเรื่องราววิทยาศาสตร0ลงไปในภาพถ)ายได�อยู)
ตลอดเวลา เพราะวิทยาศาสตร0นั้นอยู)รอบตัวเรา 
   องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ (อพวช.) มีนโยบายในการสร�างความตระหนักด�าน
วิทยาศาสตร0ให�แก)ประชาชนในสังคม ผ)านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต)าง ๆ จึงจัดทําโครงการ
ประกวดภาพถ)ายวิทยาศาสตร0ผ)านสื่อออนไลน0 กับ อพวช. (Science is out there) ข้ึน เพ่ือเป%นสื่อกลางให�
สังคมได�แสดงความสามารถเชิงสร�างสรรค0ด�านการผลิตสื่อและการสื่อสารวิทยาศาสตร0 โดยอาศัยทักษะ
กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร0คือการคิดแบบเป%นเหตุเป%นผล รู�จักเรียบเรียง วิเคราะห0 และกลั่นกรององค0
ความรู�รอบตัว อันจะนําไปสู)การปลูกฝSงและเห็นคุณค)าในวิทยาศาสตร0 ผ)านภาพถ)ายจากมุมมองต)าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 

 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค0 

• เพ่ือเป%นสื่อกลางให�ประชาชนได�แสดงความสามารถด�านการสื่อสารวิทยาศาสตร0และการ
ผลิตสื่อ 

• เพ่ือให�ประชาชนท่ัวไปเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร0ท่ีอยู)รอบตัวเรา และเข�าใจว)า
สามารถท่ีจะเชื่อมโยงวิทยาศาสตร0เข�ากับชีวิตประจําวันได�ในทุกโอกาส 

• เพ่ือรณรงค0ให�เกิดสังคมวิทยาศาสตร0ผ)านการสื่อสารวิทยาศาสตร0โดย อพวช. 
• เพ่ือกระตุ�นให�มีการเข�าถึงเว็บไซต0 สื่อออนไลน0 และเนื้อหาท่ีอยู)ในสื่อของ อพวช. ให�มากข้ึน 

   2.2) เปDาหมาย 
• เชิงปริมาณ  

� มีประชาชนร)วมส)งผลงานเข�าประกวด จํานวน ไม)น�อยกว)า 50 ภาพ ต)อครั้ง 
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  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0  
ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 

4.1) มีผลงานเข�าร)วมกิจกรรม 
 

4.1) จํานวนผลงานร)วมกิจกรรม ไม)น�อยกว)า 
200 ผลงาน 

 

  5) งบประมาณ  412,200  บาท 

5.1) เงินลงทุน   
1) ครุภัณฑ0            -   
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน          29,700,000 บาท  
 

  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 

   1 ป� (ตุลาคม 2557–กันยายน 2558) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ   

   อพวช. 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
     สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นายชนินทร0 สุริยกุล ณ อยุธยา 
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     9) แผนการดําเนินงาน 
  หน)วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม จํานวน ป�งบประมาณ 2558 
 วัน ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. จัดทําเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ0
โครงการ 

 
            

2. ประชาสัมพันธ0โครงการ              
3. ส) งผลงานเข� าประกวดประ เภท 

ภาพถ)ายยอดเยี่ยม 
 

            

4. ส) งผลงานเข� าประกวดประ เภท 
ภาพถ)ายยอดนิยม 

 
            

5. หมดเขตส)งผลงาน    �  �  �  �  �  
6. ตัดสินผลงาน    �  �  �  �  �  
7. ประกาศรางวัล    �  �  �  �  �  

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)าจัดทําเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ0เพื่อ

ประชาสัมพันธ0 
0.0250 - 0.0150 - - - - 0.0010 - - - - - 

2. เงินรางวัล 0.3060 - - 0.0190 - 0.0834 - 0.0190 - 0.0830 - 0.0190 0.0830 
3. โปรแกรมแบบฟอร0มลงทะเบียน

ออนไลน0 
0.0040 - 0.0040 - - - - - - - - - - 

4. ค)าจัดทําสิ่งพิมพ0รวมผลงานภาพถ)าย 0.0750 - - - - - - - - - - - 0.0750 
5. ค)าเบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ  0.0022 - - 0.0003 - - - 0.0003 -  - 0.0003 0.0005 

รวม 0.4120 - 0.0190 0.0193 - 0.0834 - 0.0293 - 0.0830 - 0.0193 0.1585 
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 2.6 กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร�เคล่ือนท่ี / คาราวานวิทยาศาสตร� 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี อพวช.ดําเนินการคาราวานวิทยาศาสตร0 เพ่ือให�บริการแหล)งเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร0 และ

เทคโนโลยีรูปแบบใหม)ให�แก)เยาวชน และประชาชนอย)างท่ัวถึงส)วนภูมิภาค เพ่ือสร�างความเข�าใจให�
ความสําคัญในการพัฒนาด�านวิทยาศาสตร0ในอนาคตในสาขาท่ีสําคัญ และเพ่ือกระตุ�นให�เยาวชนและประชาชน
เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร0 และตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของวิทยาศาสตร0 และเทคโนโลยีท่ีมีต)อ
การดําเนินชีวิต สามารถนําความรู�พ้ืนฐานด�านวิทยาศาสตร0 และกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร0มาใช�
ประโยชน0ได�ในชีวิตประจําวัน อพวช.เริ่มให�บริการกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร0ต้ังแต) ตุลาคม ป�  2547 ถึงป�
ปSจจุบัน มีผู�เข�าใช�บริการคาราวานวิทยาศาสตร0จากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ป�ละประมาณ 3 แสนคน นั้น 

อย)างไรก็ตาม การให�บริการคาราวานวิทยาศาสตร0ของ อพวช. ท่ีผ)านมายังไม)เพียงพอต)อความ
ต�องการของกลุ)มเปDาหมายคือ กลุ)มนักเรียน นักศึกษาในระดับภูมิภาค ซ่ึงเดิม อพวช. มีชุดคาราวาน
วิทยาศาสตร0เพียง 1 ชุด ความสามารถในการรองรับได�เพียงป�ละประมาณ 20 จังหวัด ตามเง่ือนไขของเวลาท่ีมี
อยู) 
   ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีมีนโยบายให�เพ่ิมโอกาสกับเยาวชนท้ังระดับภูมิภาค และ
กรุงเทพฯ ให�สามารถใช�บริการคาราวานวิทยาศาสตร0 อพวช.ได�อย)างท่ัวถึง จึงเห็นควรให�เพ่ิมชิ้นงานคาราวาน
วิทยาศาสตร0พร�อมรถ Exhibition Mobile อีก จํานวน 1 ชุด ในป� 2555 เพ่ือท่ีจะได�สามารถให�บริการ 2 -3 
ในช)วงเวลาเดียวกันได� ในป� 2558 นี้ 
 
  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค0 

• เพ่ือส)งเสริมและกระตุ�นให�เยาวชนและประชาชนท่ัวไปในส)วนภูมิภาคได�มีโอกาสเรียนรู�
วิทยาศาสตร0ด�วยความสนุกสนาน ผ)านกิจกรรมของ อพวช. 

• เพ่ือให�บริการในรูปแบบต)างๆ ของ อพวช. ท่ีมีต)อสาธารณะให�กระจายสู)ภูมิภาค 
• เพ่ือสร�างให�เกิดเครือข)ายความร)วมมือระหว)าง อพวช. กับสถาบันการศึกษาต)างๆ 

   2.2) เปDาหมาย  
• เชิงปริมาณ  

� ให�บริการแก)ประชาชนในภูมิภาคต)าง ๆ ท่ัวประเทศ 40 จังหวัด  
� จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม  450,000  คน 

• เชิงคุณภาพ  
� เยาวชนและประชาชนเกิดความสนใจและตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของ

วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีท่ีมีต)อการดํารงชีวิตประจําวันและต)อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท้ังในระดับท�องถ่ินและระดับประเทศ 

� เกิดการใช�ข�อมูลท่ีถูกต�องรอบด�านต)อการวิเคราะห0และแสดงความคิดเห็น และการ
ตัดสินใจของประชาชนท่ีเก่ียวข�องกับโครงการพัฒนาด�านวิทยาศาสตร0 

� เยาวชนและประชาชนได�รับการพัฒนาทักษะในการนํากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร0
มาใช�แก�ปSญหาในชีวิตประจําวัน 
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  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

 
  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0  

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 
4.1) จํานวนครั้ง/จังหวัดท่ีจัด 
4.2) จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม 

4.1) จํานวน 40 ครั้ง/จังหวัด 
4.2) จํานวน 450,000 คน 

  5) งบประมาณ  29,700,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน   
1) ครุภัณฑ0            -   
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน          29,700,000 บาท  

  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 

   1 ป� (ตุลาคม 2557–กันยายน 2558) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ   

   ทุกภูมิภาคของประเทศ 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
     สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นางกรรณิการ0  เฉิน 
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     9) แผนการดําเนินงาน 
  หน)วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม จํานวน ป�งบประมาณ 2558 
 กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. แผนการดําเนินงาน                           
• ภาคใต� 10 ครั้ง - - - 6 - - - - - 4 - - 
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ครั้ง - 6 - - - - - - 4 2 - - 
• ภาคเหนือ 10 ครั้ง - - 6 - - - - - 4 - - - 
• ภาคตะวันออก 4 ครั้ง - - - - 4 - - - - - - - 
• ภาคกลาง 4 ครั้ง - - 2 - - - - - - 2 - - 

รวม 40 ครั้ง - 6 8 6 4 - - - 8 8 - - 

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
6. ค)าใช�จ)ายในการดําเนินงาน 29.7000 0.0265 4.4335 5.9025 4.4335 2.9645 0.0265 0.0265 0.0265 5.9025 5.9025 0.0265 0.0285 

รวม 29.7000 0.0265 4.4335 5.9025 4.4335 2.9645 0.0265 0.0265 0.0265 5.9025 5.9025 0.0265 0.0285 
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 2.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือการส่ือสารวิทยาศาสตร� 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   การถ)ายทอดความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีสู)เยาวชนและประชาชน จําเป%นต�องหา
รูปแบบในการนําเสนอองค0ความรู�เชิงวิชาการให�อยู)ในรูปแบบท่ีเข�าใจง)าย และน)าสนใจการพัฒนาบุลคากรท่ีมี
พ้ืนฐานความรู�ด�านวิทยาศาสตร0ให�มีทักษะในการสื่อสาร จึงเป%นภารกิจหนึ่งท่ี อพวช. เร)งดําเนินการเพ่ือให�
บุคลากรท่ีอยู)ในสายวิทยาศาสตร0 ท้ังครู อาจารย0 นักศึกษา นักวิจัย ได�มีส)วนร)วมในการช)วยสร�างความ
ตระหนักด�านวิทยาศาสตร0ให�แก)สังคมได�อย)างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค0 
    พัฒนาทักษะกระบวนการทางด�านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร0แก)นักเรียน ครู อาจารย0 
เจ�าหน�าท่ี ท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร0 
   2.2) เปDาหมาย  

• ด�านปริมาณ   
� ผู�เข�าร)วมกิจกรรม    จํานวน  880   คน 
� จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม   จํานวน    15  ครั้ง 

• ด�านคุณภาพ 
� ทําให�ผู�เข�าร)วมกิจกรรมเกิดความตระหนักวิทยาศาสตร0เทคโนโลยี 
� เยาวชนผู�เข�าร)วมกิจกรรมได�รับการพัฒนาทักษะด�านการเขียนโครงงานทางวิทยาศาสตร0 

และการสื่อสารวิทยาศาสตร0 และทําให�เยาวชนเกิดความสนใจด�านการเขียนผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ0ทางด�านวิทยาศาสตร0 

� สร�างเครือข)ายระหว)างพิพิธภัณฑ0ในประเทศทางด�านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 2 สังคมไทยมีความรู� ความเข�าใจและพร�อมท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2      เผยแพร)สารสนเทศด�านวิทยาศาสตร0ด�วยสื่อและกิจกรรม 
กลยุทธ0ท่ี 2  พัฒนาสารสนเทศและสื่อการเรียนรู� 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 
4.1) จํานวนครั้งท่ีจัด 
4.2) จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม 

4.1) จํานวน 15 ครั้ง 
4.2) จํานวน 880 คน 
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  5) งบประมาณ   2,550,000  บาท 
5.1) เงินลงทุน 550,000 บาท 

1) ครุภัณฑ0 -  
• กล�องถ)ายภาพดิจิตอลพร�อมเลนส0ถ)ายภาพและอุปกรณ0  

1 ชุด 
250,000 บาท 

• กล�องถ)ายวีดีโอดิจิตอลพร�อมอุปกรณ0  1 ชุด 300,000 บาท 
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 2,000,000 บาท 

  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 

   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ 

   องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
     สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
     นางกรรณิการ0  เฉิน 
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     9) แผนการดําเนินงาน 
  หน)วยนับ : คน 

กิจกรรม 
จํานวนผู� ป�งบประมาณ 2558 

ร)วมกิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร0ไทย 120 คน       120      
2. โครงการนักข)าววิทยาศาสตร0รุ)นเยาว0 40 คน      40       
3. การอบรมการถ)ายภาพวิทยาศาสตร0 30 คน   30          
4. การอบรมการทําภาพยนต0

วิทยาศาสตร0 
30 คน 

30            

5. การอบรมครูเรื่องการสอนวิทยาศาสตร0
ให�น)าสนใจ 

110 คน 
   50  60       

6. การอบรมการพัฒนาแสดงทาง
วิทยาศาสตร0 

60 คน 
       60     

7. การอบรมการผลิตสื่อวิทยาศาสตร0 200 คน    100        100 
8. การอบรมการจัดค)ายวิทยาศาสตร0 100 คน     50    50    
9. การอบรมเทคนิคการสื่อสารด�าน

วิทยาศาสตร0 
80 คน 

    40     40   

10. การอบรมการสอนวิทยาศาสตร0ด�วยสื่อ
อย)างง)าย 

80 คน 
          80  

11. การอบรมการจัดการพิพิธภัณฑ0 30 คน            30 
รวม 880 คน 30 - 30 150 90 100 120 60 50 40 80 130 
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     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินลงทุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. กล)องถ)ายภาพดิจิตอลพร�อมเลนส0

และอุปกรณ0 1 ชุด 
0.2500 - - 0.2500 - - - - - - - - - 

2. กล�องถ)ายวีดีโอดิจิตอลพร�อมอุปกรณ0 
1 ชุด 

0.3000 - - 0.3000 - - - - - - - - - 

รวม 0.5500 - - 0.5500 - - - - - - - - - 
 
 
 

      10.2) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)าใช�จ)ายในการดําเนินงาน 2.0000 0.1200 0.2400 0.5800 0.0600 0.0600 0.3800 0.0400 0.0500 0.2200 0.0600 0.0650 0.1250 

รวม 2.0000 0.1200 0.2400 0.5800 0.0600 0.0600 0.3800 0.0400 0.0500 0.2200 0.0600 0.0650 0.1250 
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   2.8 กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห!งชาติ  

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   คณะรัฐมนตรีมอบหมายให� กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี เป%นหน)วยงานหลักร)วมกับ
หน)วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจเก่ียวข�องกับวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีท้ังภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู)หัว “พระบิดาแห)งวิทยาศาสตร0ไทย” โดยกําหนดให�วันท่ี 
18 สิงหาคม ของทุกป�เป%น “วันวิทยาศาสตร0แห)งชาติ”   นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีกําหนดให�วันท่ี 19 ตุลาคม 
ของทุกป�เป%น ”วันเทคโนโลยีของไทย”และวันท่ี 5 ตุลาคม ของทุกป� เป%น”วันนวัตกรรมแห)งชาติ” เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู)หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ “พระบิดาแห)งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระ
บิดาแห)งนวัตกรรมไทย” 
   งานมหกรรมวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีแห)งชาติ หรือ National Science and Technology 
Fair เป%นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีท่ียิ่งใหญ) ท่ีสุดของป� เ พ่ือร)วมเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย0ไทยผู�ทรงเป%นพระบิดาแห)งวิทยาศาสตร0ไทย พระบิดาแห)งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดา
แห)งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต)างๆ จากความร)วมมือของหน)วยงานท้ังภาครัฐ 
เอกชน ท้ังในและต)างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร0เทคโนโลยีท่ีนําสมัย สามารถสร�างความ
ต่ืนเต�น สร�างแรงบันดาลใจและความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0กับผู�เข�าชมและผู�เข�าร)วมกิจกรรม 
 
  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค0 

• เพ่ือเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย0ไทยผู�ทรงเป%น พระบิดาแห)งวิทยาศาสตร0ไทย และพระ
บิดาแห)งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห)งนวัตกรรมไทย 

• เพ่ือเผยแพร)ผลงานวิจัย และพัฒนาความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีใน
ประเทศและนานาชาติ 

• เพ่ือกระตุ�นความสนใจด�านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีของคนไทย 
• เพ่ือส)งเสริมความรู� ความเข�าใจด�านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี และอาชีพด�านวิทยาศาสตร0 

แก)เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
   2.2) เปDาหมาย  

• ด�านปริมาณ   
� ผู�ร)วมชมงาน  1,200,000 คน 
� ผู�ร)วมจัดนิทรรศการ 
- กระทรวงต)าง ๆ           ไม)น�อยกว)า    9 กระทรวง 
- กระทรวงวิทยาศาสตร0ฯ         16 หน)วยงาน 
- องค0กรระหว)างประเทศ          ไม)น�อยกว)า    8 ประเทศ 
- สถานศึกษา           ไม)น�อยกว)า  30 สถาบัน 
- สมาคมวิทยาศาสตร0ฯ / สภาสมาคม         ไม)น�อยกว)า   3 สมาคม 
- หน)วยงานเอกชน           ไม)น�อยกว)า   5 หน)วยงาน 
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  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 
เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 
4.1) จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม 4.1) จํานวน 1,2000,000 คน 
4.2) ความพึงพอใจของผู�เข�าร)วมกิจกรรม 4.2) ไม)น�อยกว)าร�อยละ 85 

  5) งบประมาณ  180,000,000  บาท        

5.1) เงินลงทุน                                                                          -        
5.2) เงินอุดหนุน                                              180,000,000  บาท 

• ค)าจ�างจัดทํานิทรรศการและการจัดงาน 70,000,000 บาท 
• ค)าจ�างดาํเนินงานด�านตลาดและประชาสัมพนัธ0 20,000,000 บาท 
• ค)าสนบัสนุนการเดินทางนักเรียน 45,000,000 บาท 
• ค)าสนบัสนุนส)วนราชการ สมาคมวิชาชีพ  

(ตารางเมตรละ 1,500 บาท) 
8,000,000 บาท 

• ค)าเช)าและการจัดการนทิรรศการจากต)างประเทศ 13,000,000 บาท 
• ค)าจัดทําของที่ระลึก 5,000,000 บาท 
• ค)าใช�จ)ายอาสาสมัคร 3,500,000 บาท 
• ค)าล)วงเวลา อาหาร ผู�ปฏิบัติงาน 2,000,000 บาท 
• ค)ายานพาหนะและค)าใช�จ)ายที่เก่ียวข�อง 3,000,000 บาท 
• ค)าใช�จ)ายนิทรรศการ/กิจกรรมของ อพวช. 7,000,000 บาท 
• ค)ารับรอง 500,000 บาท 
• สํารองจ)าย 3,000,000 บาท 

  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 

   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ  
   ศูนย0นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา หรือ อิมแพค เมืองทองธานี 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน)วยงาน 
    องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 
   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    ผู�อํานวยการองค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ
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     9) แผนกิจกรรมการดําเนินงาน 
   

กิจกรรม 
จํานวน ป�งบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยีแห)งชาติ 

1 กิจกรรม 
           

 

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)าใช�จ)ายดําเนินงานจัดงานมหกรรม

วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีแห)งชาติ 
180.0000 - - - - - - 10.0000 20.0000 20.0000 40.0000 60.0000 30.0000 

รวม 180.0000 - - - - - - 10.0000 20.0000 20.0000 40.0000 60.0000 30.0000 
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 2.9 กิจกรรมปลูกฝBงปBญญาเยาว�  

  2.9.1 การจัดทําพิพิธภัณฑ�เสมือน (Virtual Museum) 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
    อพวช. สนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�ได�อย)างแพร)หลาย โดยไม)มีข�อจํากัดด�านสถานท่ี เวลา อพวช.จึง
ได�มีนโยบายในการจัดการเผยแพร)ข�อมูลและนิทรรศการดังกล)าวในรูปแบบนิทรรศการเสมือนผ)านทางเว็บไซต0
ของ อพวช. (www.nsm.or.th) เพ่ือให�ผู�ชมสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ0และนิทรรศการในพิพิธภัณฑ0เสมือน
เหมือนได�มาเดินชมด�วยตัวเอง และสามารถสืบค�นข�อมูลท่ีเก่ียวข�องได�อย)างสะดวกและรวดเร็ว รวมท้ังเป%นการ
สนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�ตามอัธยาศัย สร�างทัศนคติท่ีดีในการใช�พิพิธภัณฑ0เสมือนเป%นแหล)งเรียนรู�ตลอดชีวิต 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค0 
• เพ่ือส)งเสริมให�เกิดการเรียนรู�เก่ียวกับวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ผ)านระบบสารสนเทศ 
• เพ่ือกระตุ�นให�ผู�เข�าชมศึกษาข�อมูลผ)านสื่อพิพิธภัณฑ0เสมือนของ อพวช. 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ   
� จัดทําพิพิธภัณฑ0เสมือนเพ่ือแสดงเนื้อหาสาระของนิทรรศการ ด�านวิทยาศาสตร0และ

เทคโนโลยี ผ)านทางเว็บไซต0 อพ. (www.nsm.or.th) 

  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 
4.1) พิพิธภัณฑ0เสมือน (Virtual Museum) 4.1) จํานวน 1 เรื่อง 

  5) งบประมาณ    800,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน -  
1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 800,000 บาท 

  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 

   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
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  7) สถานท่ีดําเนินการ 
   องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
    สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นางกรรณิการ0  เฉิน 
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     9) แผนการดําเนินงาน 
  หน)วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. จัดทําเนื้อหา/รวบรวมข�อมูลสําหรับผลิต             
2. จัดทํา TOR / เอกสารอื่น ๆ             
3. ขออนุมัติจัดทํา             
4. ประกาศจัดซื้อจัดจ�าง             
5. ดําเนินการผลิต             
6. ตรวจรับงานงวดที่ 1             
7. แก�ไขปรับปรุง/ดําเนินการจัดทํางาน งวดที่ 2             
8. ตรวจรับงาน งวดที่ 2             
9. แก�ไขปรับปรุง             
10. ตรวจรับงาน             
11. เผยแพร)บนเว็บไซต0             

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การจัดทํานิทรรศการเสมือน 0.8000 - - - - - 0.2000 - - 0.6000 - - - 

รวม 0.8000 - - - - - 0.2000 - - 0.6000 - - - 
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  2.9.2 การผลิตส่ือความรู�ด�านวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กปฐมวัย 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   อพวช.  ได�เป7ดร)วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และหน)วยงานภาครัฐและเอกชนดําเนิน
โครงการพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร0ของเยาวชนระดับปฐมวัย รวมท้ังครูและผู�ดูแลเด็กปฐมวัย โดยเน�นการ
ปลูกฝSงทักษะและกระบวนการคิดโดยจัดรูปแบบกิจกรรมและสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต)อการเรียนรู� โดยมีครูและ
ผู�ปกครองส)งเสริมพัฒนาการดังกล)าว มีต�นแบบดําเนินการจากประเทศเยอรมันนี้ และเพ่ือให�เกิดการนํา
รูปแบบกิจกรรมไปใช�อย)างแพร)หลาย และต)อเนื่อง จึงมีแผนจัดผลิตสื่อสําหรับเยาวชนระดับปฐมวัย โดยใช�
หลักการเรียนรู�ตามแนวคิดของโครงการในการนําเสนอ 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค0 

• เพ่ือส)งเสริมการเรียนรู�ผ)านระบบสารสนเทศทางวิทยาศาสตร0 
• เพ่ือกระตุ�นให�เกิดความสนใจและทัศนคติท่ีดีในการเข�าชมเว็บไซต0ของ อพวช. ในการศึกษา 

ค�นคว�าหาข�อมูล 
   2.2) เปDาหมาย  

• ด�านปริมาณ 
� สื่อ DVD สําหรับเด็กปฐมวัย 24 ตอน 

  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 
เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 
ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 

4.1) จํานวนตอนของสื่อ (DVD) ด�านวิทยาศาสตร0 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

4.1) จํานวน 24 ตอน 
 

 

  5) งบประมาณ  2,000,000  บาท 
5.1) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 2,000,000 บาท 

  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 

   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
 

  7) สถานท่ีดําเนินการ 
   องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ  
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  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
    สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นางกรรณิการ0  เฉิน 
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        9) แผนการดําเนินงาน 
หน)วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
จํานวน ป�งบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. ประชุมทุกหน)วยงานเพื่อเตรียม
เนื้อหาในการจัดทํา 

30 วัน            
 

2. รวบรวมเนื้อหาจากทุกหน)วยงาน 60 วัน             
3. จัดทํา TOR + ขออนุมัติดําเนินการ 30 วัน             
4. ส)งเรื่องให�พัสดุ ดําเนินการจัดจ�าง 

เป7ดซอง 
30 วัน            

 

5. ระยะเวลาในการจัดทําโดยผู�รับจ�าง 150 วัน             
6. ออกอากาศทางโทรทัศน0 180 วัน             

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การผลิตสื่อ (DVD) ด�านวิทยาศาสตร0 

สําหรับเด็กปฐมวัย 24 ตอน 
2.0000 - - - 0.2000 - - 0.8000 - - 1.0000 - - 

รวม 2.0000 - - - 0.2000 - - 0.8000 - - 1.0000 - - 
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  2.9.3 การพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กปฐมวัย 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   อพวช. ได�มีนโยบายส)งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยในการสอน
หรือทํากิจกรรมวิทยาศาสตร0กับเด็กอย)างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร0จาก
อุปกรณ0ท่ีหาได�ง)าย เพ่ือส)งเสริมการเรียนรู�สร�างประสบการณ0วิทยาศาสตร0 และกระตุ�นให�เด็กเกิดกระบวนการ
คิดหาคําตอบอย)างมีเหตุผล 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 

   2.1) วัตถุประสงค0 
• เพ่ือพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร0 จากอุปกรณ0ท่ีหาได�ง)าย  
• เพ่ือส)งเสริมศักยภาพของครูหรือครูพ่ีเลี้ยงในการสอนหรือทํากิจกรรมวิทยาศาสตร0กับเด็ก

ปฐมวัย 
   2.2) เปDาหมาย  

• ด�านปริมาณ  
� จัดกิจกรรม 5 ภูมิภาค 
� ครูเข�าร)วมอบรม จํานวน 150 คน (จาก 5 ภูมิภาค) 

  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 

4.1) สถานท่ีดําเนินกิจกรรม  
4.2) ครูหรือครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 

4.1) ได�ดําเนินกิจกรรม ใน 5 ภูมิภาค 
4.2) ได�ดําเนินกิจกรรมอบรมครู จํานวน 150 

คน  
 

  5) งบประมาณ  700,000  บาท 
5.1) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 700,000 บาท 
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  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 
   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ 

   ทุกภูมิภาคของประเทศ 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
    สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นางกรรณิการ0  เฉิน 
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     9) แผนการดําเนินงาน 
 หน)วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ขออนุมัติจัดทําโครงการ             
2. ส)งหนังสือเชิญเข�าร)วมโครงการ/ประสานงาน             
3. พัฒนากิจกรรมและอุปกรณ0             
4. ดําเนินกิจกรรมในเขตภาคกลาง             
5. ดําเนินกิจกรรมในเขตภาคใต�             
6. ดําเนินกิจกรรมในเขตภาคตะวันออก             
7. ดําเนินกิจกรรมในเขตภาคเหนือ             
8. ดําเนินกิจกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
9. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 
      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 

  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม 
เงิน

งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร0สําหรับเด็ก

ปฐมวัย 
0.7000 - - 0.3000 0.3000 0.1000 - - - - - - - 

รวม 0.7000 - - 0.3000 0.3000 0.1000 - - - - - - - 
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  2.9.4 การส!งเสริมการเรียนรู�ในโรงเรียนระดับอนุบาล 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   อพวช. ได�มีนโยบายส)งเสริมการเรียนรู�และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร0ให�กับเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู�ของเด็กในด�านต)างๆ และสร�างทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับวิทยาศาสตร0 โดย
ออกแบบกิจกรรมให�มีความสอดคล�องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ของเด็กๆ เพ่ือกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�และ
เข�าใจในเรื่องราวต)างๆ พร�อมท้ังให�ความรู�เก่ียวกับวิทยาศาสตร0ในเรื่องนั้นๆ โดยมีรูปแบบกิจกรรมการทดลอง
อย)างง)ายและสนุกสนาน ซ่ึงจะจัดให�มีกิจกรรมดังกล)าวในโรงเรียนและศูนย0เลี้ยงดูเด็กวัยก)อนเรียน เพ่ือเป7ด
โอกาสให�เด็กๆ ในจังหวัดต)างๆ ได�มีโอกาสเข�าร)วมกิจกรรม 
 
  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค0 

• เพ่ือเสริมสร�างการเรียนรู�และฝFกทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร0ให�กับเด็กก)อนวัย
เรียน 

• เพ่ือให�เด็กมีพัฒนาการด�านความคิด และการค�นหาคําตอบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร0 

• เพ่ือสร�างทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับวิทยาศาสตร0แก)เด็กวัยก)อนเรียน 
   2.2) เปDาหมาย  

• ด�านปริมาณ   
� จัดกิจกรรม 5 ภูมิภาค 
� โรงเรียนหรือศูนย0เลี้ยงเด็กวัยก)อนเรียน จํานวน 25 โรงเรียน (จาก 5 จังหวัด) 
� นักเรียนท่ีเข�าร)วมกิจกรรม จํานวน 3,000 คน 

 
  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

 
  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 

4.1) สถานท่ีดําเนินกิจกรรม 
4.2) โรงเรียนหรือศูนย0เลี้ยงเด็กก)อนวัยเรียน 
4.3) นักเรียนท่ีเข�าร)วมกิจกรรม 

4.1) ได�ดําเนินกิจกรรม จํานวน 5 ภูมิภาค 
4.2) ได�ดําเนินกิจกรรม จํานวน 25 โรงเรียน 

(จาก 5 ภูมิภาค) 
4.3) มีผู�เข�าร)วมกิจกรรม จํานวน 3,000 คน 
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  5) งบประมาณ  1,000,000  บาท 
5.1) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 1,000,000 บาท 
  
  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 
   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
 
  7) สถานท่ีดําเนินการ 

• โรงเรียนหรือศูนย0เลี้ยงเด็กก)อนวัยเรียน ภาคกลาง 5 โรงเรียน 
• โรงเรียนหรือศูนย0เลี้ยงเด็กก)อนวัยเรียน ภาคใต� 5 โรงเรียน 
• โรงเรียนหรือศูนย0เลี้ยงเด็กก)อนวัยเรียน ภาคตะวันออก 5 โรงเรียน 
• โรงเรียนหรือศูนย0เลี้ยงเด็กก)อนวัยเรียน ภาคเหนือ 5 โรงเรียน 
• โรงเรียนหรือศูนย0เลี้ยงเด็กก)อนวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โรงเรียน 

 
  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน)วยงาน 
    สํานักพัฒนาความตระหนักทางด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นางกรรณิการ0  เฉิน 
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     9) แผนการดําเนินงาน 
หน)วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ส)งหนังสือเชิญเข�าร)วมโครงการ/ประสานงาน             
3. ดําเนินกิจกรรมในเขตภาคกลาง             
4. ดําเนินกิจกรรมในเขตภาคใต�             
5. ดําเนินกิจกรรมในเขตภาคตะวันออก             
6. ดําเนินกิจกรรมในเขตภาคเหนือ             
7. ดําเนินกิจกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
8. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 
      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 

หน)วยนับ : ล�านบาท 

รายการ เงินงบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การส)งเสริมการเรียนรู�ในโรงเรียนระดับ

อนุบาล 
1.0000 0.0450 0.1450 0.2800 0.2800 0.2500 - - - - - - - 

รวม 1.0000 0.0450 0.1450 0.2800 0.2800 0.2500 - - - - - - - 
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  2.9.5 การประกวดของเล!นพัฒนาทักษะการเรียนรู�เด็กปฐมวัย 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   อพวช. ได�มีนโยบายส)งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรหรือครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยในการสอน
หรือทํากิจกรรมวิทยาศาสตร0กับเด็กอย)างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร0โดยใช�
อุปกรณ0ท่ีหาได�ง)าย เพ่ือส)งเสริมการเรียนรู�สร�างประสบการณ0วิทยาศาสตร0 และกระตุ�นให�เด็กเกิดกระบวนการ
คิดหาคําตอบอย)างมีเหตุผล 
 
  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค0 

• เพ่ือเป7ดโอกาสให�ผู�ท่ีสนใจได�แสดงศักยภาพในการสร�างสรรค0นวัตกรรมของเล)นท่ีส)งเสริม  
• เพ่ือให�เกิดของเล)นต�นแบบและนําไปพัฒนาใช�ประกอบการเรียนการสอน 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ   
• ผลงานท่ีได�รับรางวัล จํานวน 15 ผลงาน 
• ผู�สมัครเข�าร)วมการแข)งขัน จํานวน 60 คน 

 
  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

กลยุทธ0ท่ี 3  พัฒนาและเผยแพร)การเรียนรู�วิทยาศาสตร0ด�วยสื่อ 
มาตราการท่ี 2       พัฒนาและเผยแพร)การเรียนรู�วิทยาศาสตร0ด�วยกิจกรรม 
แผนงานท่ี 2 แผนงานกิจกรรมทางวิทยาศาสตร0 

 
  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 

4.1) ผลงานท่ีได�รับรางวัล 
4.2) ผู�สมัครเข�าร)วมการแข)งขัน 

4.1) จํานวน 15 ผลงาน 
4.2) จํานวน 60 คน 

  5) งบประมาณ  500,000  บาท 
5.1) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 500,000 บาท 

  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 
   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
 
  7) สถานท่ีดําเนินการ 
   องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ    
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  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
     สํานักพัฒนาความตระหนักทางด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นางกรรณิการ0  เฉิน 
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     9) แผนการดําเนินงาน 
 หน)วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ขออนุมัติจัดทําโครงการ             
2. ประชุมเตรียมงาน             
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ0การประกวด             
4. รับสมัครผู�เข�าร)วมประกวด             
5. รวบรวมผลงานเพื่อเสนอให�คณะกรรมการตัดสิน             
6. ดําเนินการตัดสิน             
7. ประกาศผลการตัดสิน             
8. พิธีมอบรางวัล              
9. สรุปผลการดําเนินงาน             

 
 

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การประกวดของเล)นพัฒนาทักษะ

การเรียนรู�เด็กปฐมวัย 
0.5000 -    0.3000  -  -  -  -  -    0.1000  -    0.1000  -  -  

รวม 0.5000 -   0.3000  -  -  -  -  -   0.1000  -   0.1000  -  -  
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  2.9.6 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ�เพ่ือการเรียนรู�วิทยาศาสตร� 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
   อพวช. ส)งเสริมสนับสนุนการเรียนรู� และสร�างความตระหนักทางด�านวิทยาศาสตร0ให�กับเยาชนและ
ประชาชนท่ัวไป โดยจัดให�มีกิจกรรมการเรียนรู�รูปแบบต)าง ๆ พร�อมท้ังได�มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ0เพ่ือการ
เรียนรู�วิทยาศาสตร0เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู�ในกิจกรรมต)าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช)น Pocket Science 
โปสเตอร0 ทําให�ผู�เข�าร)วมกิจกรรมสามารถเรียนรู�และเข�าใจได�ง)ายข้ึน และเรียนรู�อย)างสนุกสนาน เพลิดเพลิน
พร�อมท้ังสร�างทัศนคติท่ีดีวิทยาศาสตร0 
 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค0 

• เพ่ือพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ0เพ่ือการเรียนรู�วิทยาศาสตร0  
• เพ่ือส)งเสริมการเรียนรู�วิทยาศาสตร0ของเยาวชนและประชาชน 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ   
� สื่อสิ่งพิมพ0เพ่ือการเรียนรู�วิทยาศาสตร0 จํานวน 1,000,000 ชิ้น 

 
  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

 
  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 

4.1) สื่อสิ่งพิมพ0เพ่ือการเรียนรู�วิทยาศาสตร0 
 

4.1) จํานวน 1,000,000 ชิ้น แบ)งเป%น 
• เดือน ธ.ค. 57 จํานวน 200,000 ชิ้น 
• เดือน เม.ย. 58 จํานวน 600,000 ชิ้น 
• เดือน ส.ค. 58 จํานวน 200,000 ชิ้น 

 
  5) งบประมาณ  1,000,000 บาท 

5.1) เงินลงทุน -  
1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 1,000,000 บาท 
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  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 
   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
 
  7) สถานท่ีดําเนินการ 
   องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 

 
  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน)วยงาน 
    สํานักพัฒนาความตระหนักทางด�านวิทยาศาสตร0 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นางกรรณิการ0  เฉิน 
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    9) แผนการดําเนินงาน 

หน)วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ออกแบบ ปรับปรุงแก�ไข (รอบที่ 1)             
2. ขออนุมัติจัดทํา             
3. ดําเนินการผลิต             
4. ออกแบบ ปรับปรุงแก�ไข (รอบที่ 2)             
5. ขออนุมัติจัดทํา             
6. ดําเนินการผลิต              
7. ออกแบบ ปรับปรุงแก�ไข (รอบที่ 3)             
8. ขออนุมัติจัดทํา             
9. ดําเนินการผลิต             

 
 

     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 
      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 

 หน)วยนับ : ล�านบาท 

รายการ เงินงบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ0เพื่อการเรียนรู�

วิทยาศาสตร0 
1.0000 - 0.2500 - - - 0.5000 - - - 0.2500 - - 

รวม 1.0000 - 0.2500 - - - 0.5000 - - - 0.2500 - - 
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  2.9.7 ถนนสายวิทยาศาสตร�  

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ได�ร)วมกับหน)วยงานพันธมิตรใกล�เคียงบนถนนโยธี และถนน

พระรามท่ี 6 ได�แก) กระทรวงอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี องค0การเภสัชกรรม และคณะวิทยาศาสตร0 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป7ดกิจกรรมด�านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร�างประสบการณ0และความ
ตระหนักด�านวิทยาศาสตร0ฯ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม ส)งเสริมการเรียนรู�ให�กับเด็กไทยได�เรียนรู�และ
สัมผัสอย)างใกล�ชิด ซ่ึงประกอบด�วยกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีในแขนงต)างๆ ในชื่องาน 
"ถนนสายวิทยาศาสตร�" ดําเนินการต)อเนื่องมา 6 ป�  จัดข้ึนในช)วงวันเด็กแห)งชาติ ท่ีบริ เวณ
กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ในช)วงเดือนมกราคม 

 นอกจากนี้ เนื่องจากช)วงจัดงานเป%นช)วงวันเด็กแห)งชาติของทุกป� อพวช. ยังมีการจัดงานกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร0ข้ึนทุกแหล)งเรียนรู�ของ อพวช. เพ่ือให�เด็กได�มาใช�กิจกรรมร)วมกับผู�ปกครองในการเรียนรู�
วิทยาศาสตร0อย)างสนุกสนาน ไม)ว)าจะเป%น ณ อพวช. คลอง 5 ปทุมธานี จัตุรัสวิทยาศาสตร0 และคาราวาน
วิทยาศาสตร0แต)เป%นกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร0แทบท้ังสิ้น 
 
  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค0 

• สร�างความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี แก)ประชาชนและเยาวชนท่ีสนใจงาน
ทางด�านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห)งชาติ 

• เป7ดแหล)งเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร0บนถนนโยธี - พระรามท่ีหกโดยพัฒนาสถานท่ีใน
หน)วยงานทางด�านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ให�ได�เรียนรู�งานด�านวิทยาศาสตร0และ 
เทคโนโลยี ได�เห็นเครื่องมือ อุปกรณ0จากห�องปฏิบัติการและสถานการณ0จริง 

• ประชาสัมพันธ0กิจกรรมวันเด็กตาม แหล)งเรียนรู�ของ อพวช. ท้ังบริเวณคลอง 5 จตุรัสจามจุรี
และคาราวานวิทยาศาสตร0 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ   
� นักเรียนทุกระดับ เน�นท่ีระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ครูวิทยาศาสตร0 ผู�ปกครอง 

และเด็ก เยาวชนและประชาชนผู�สนใจท่ัวไปมาเข�าชมถนนสายวิทยาศาสตร0 ท่ีถนนโยธี 
ไม)ต่ํากว)า 28,000 คน 

� การเผยแพร)กิจกรรมวิทยาศาสตร0ในวันเด็กผ)านสื่อต)าง ๆ 
 
  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 
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  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 
ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 

4.1) นักเรียนทุกระดับ เน�นท่ีระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ครู
วิทยาศาสตร0 ผู�ปกครอง และเด็ก เยาวชน
และประชาชนผู�สนใจท่ัวไป 

4.1) จํานวนผู�เข�าร)วมงานถนนสายวิทยาศาสตร0 
28,000 คน 

 
  5) งบประมาณ  4,000,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน -  
1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 4,000,000   บาท 
 
  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 
   1ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
 
  7) สถานท่ีดําเนินการ 
   กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี และบริเวณถนนโยธีและถนนพระรามท่ี 6 
 
  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน)วยงาน 
     องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    ผู�อํานวยการองค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 
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    9) แผนการดําเนินงาน 
   

กิจกรรม 
จํานวน ป�งบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

1. ประชาสัมพันธ0 30 วัน             
2. จัดเตรียมงาน และดําเนินจัดกิจกรรม 45 วัน             

  
     10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)าใช�จ)ายในการดําเนินงาน 4.0000 - - - 4.0000 - - - - - - - - 

รวม 4.0000 - - - 4.0000 - - - - - - - - 
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2.10 กิจกรรมสร�างความตระหนักด�านวิทยาศาสตร�และภูมิปBญญาไทยในการปรับตัวเข�าสู! AEC  

1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล 

องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร�างความเข�าใจของ
ประชาชนในเรื่องวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี อันเป%นปSจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได�ก)อสร�าง
พิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0 พิพิธภัณฑ0ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ0เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี จ.ปทุมธานี เพ่ือเป%น
โครงสร�างพ้ืนฐานด�านการถ)ายทอดความรู�และพัฒนาความตระหนักในสาขาท่ีเป%นความจําเป%นเร)งด)วน รวมท้ัง
ได�จัดกิจกรรมการเรียนรู�วิทยาศาสตร0ในพ้ืนท่ีต)างๆ ท่ัวประเทศ อันเป%นการดําเนินงานเชิงรุกในการนํากิจกรรม 
เครื่องเล)น สื่อการถ)ายทอดความรู�จาก อพวช. ออกไปสู)พ้ืนท่ี เพ่ือให�บริการแก)เยาวชนและประชาชนท่ีไม)
สามารถเดินทางมาเข�าชมพิพิธภัณฑ0ในเทคโนธานีได� โดยปSจจุบัน อพวช. มีกิจกรรมการเรียนรู�ดังกล)าวจํานวน
มาก เช)น คาราวานวิทยาศาสตร0 นิทรรศการเคลื่อนท่ี การประกวดแข)งขันทางวิทยาศาสตร0 

เพ่ือขยายการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ในพ้ืนท่ีออกไปสู)การบูรณาการร)วมกับการจัดงานของ
หน)วยงานอ่ืนๆ เช)น งานวันเด็กแห)งชาติ งานวันสงกรานต0 และงานวันผู�สูงอายุแห)งชาติ อันจะทําให�งานท่ีจัด
ข้ึนตามประเพณีและเป%นท่ีนิยมของประชาชนในวงกว�างได�รับการสอดแทรกสาระความรู�ทางวิทยาศาสตร0 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ก)อให�เกิดการส)งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต และการนําวิทยาศาสตร0ไปใช�ประโยชน0
อย)างเป%นรูปธรรมในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะในช)วงท่ีประเทศไทยอยู)ระหว)างเตรียมการเข�าสู)ประชาคม
อาเซียน อพวช. จึงจัดทําโครงการสร�างความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0และภูมิปSญญาไทย ในการปรับตัวเข�าสู) 
AEC  

ดังนั้นอพวช.จึงต�องการดําเนินการบูรณาการการเรียนรู�วิทยาศาสตร0และถ)ายทอดเทคโนโลยีเข�ากับ
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนตามประเพณีและเป%นท่ีนิยมของประชาชน ทําให�เกิดการนําวิทยาศาสตร0ไปปรับใช�ในการ
ดํารงชีวิตอย)างกว�างขวาง และเป7ดโอกาสให�เยาวชนและประชาชนได�เตรียมความพร�อมด�านองค0ความรู� 
ความสามารถในการแข)งขันและสร�างเครือข)ายด�านวิทยาศาสตร0กับประเทศ AEC โดยเข�าใจจุดยืนของประเทศ 

และยังสร�างโอกาสและความเท)าเทียมในการเข�าถึงองค0ความรู�ด�านวิทยาศาสรต0และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
เป%นประโยชน0ให�กับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีห)างไกลท่ัวประเทศ ผ)านสื่อทางเทคโนโลยีต)างๆ ทําให�เกิด
การวิจัยและต)อยอดงานด�านการสร�างความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 ในกลุ)มประเทศอาเซียน 

 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
   2.1) วัตถุประสงค0 

• กิจกรรมสร�างความหนักด�านวิทยาศาสตร0 
� จัดกิจกรรมสร�างความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0ให�กับเยาวชน ในช)วงวันเด็กแห)งชาติ 

เดือนมกราคม ป� 2558 ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ  85,000 คน 
� จัดกิจกรรมสร�างความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0ภูมิปSญญาไทยผู�สูงวัย ในวัน    ผู�สูงอายุ 

เดือนเมษายน ป� 2558 ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 10,000 คน 
� ร)วมกับสมาคมวิทยาศาสตร0แห)งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ0จัดกิจกรรมประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร0สําหรับเยาวชนท่ัวท้ังประเทศ และนําเยาวชนจากกลุ)มประเทศ 
AEC เข�ามาเยี่ยมชมและแสดงผลงาน 5,000 คน 

 
 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจําป� 2558   หน�า 3-164 

 

   2.2) เปDาหมาย  
• ด�านปริมาณ   
� ผู�เข�าร)วมกิจกรรม จํานวน  100,000   คน 

• ด�านคุณภาพ 
� ทําให�ผู�เข�าร)วมกิจกรรมเกิดความตระหนักวิทยาศาสตร0เทคโนโลยี และเท)าทันการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค 
� เยาวชนผู�เข�าร)วมกิจกรรมได�รับการพัฒนาและมีศักยภาพในการเตรียมตัวสู)สังคมใน

อนาคต โดยใช�ความรู�และกระบวนการทางวิทยาศาสตร0 
� เกิดเครือข)ายระหว)างพิพิธภัณฑ0ในประเทศและต)างประเทศในภูมิภาคทางด�านการ

สื่อสารทางวิทยาศาสตร0และการสร�างความตระหนักทางวิทยาศาสตร0 
� เกิดการรวบรวมองค0ความร ู�และภูมิปSญญาของประเทศ เพ่ือใช�ประโยชน0ในอนาคต 

� การส)งเสริมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร0สําหรับเยาวชนท่ัวประเทศ ทําให�เกิด
ความตระหนักทางด�านวิทยาศาสตร0  

  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 2 สังคมไทยมีความรู� ความเข�าใจและพร�อมท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2      เผยแพร)สารสนเทศด�านวิทยาศาสตร0ด�วยสื่อและกิจกรรม 
กลยุทธ0ท่ี 2  พัฒนาสารสนเทศและสื่อการเรียนรู� 

  4) ตัวชี้วัดความสําเร็จและเกณฑ0 

ตัวชี้วัด เกณฑ0การวัด 
4.1) จํานวนผู�เข�าร)วมกิจกรรม 4.1) จํานวน 100,000 คน 

 
  5) งบประมาณ   25,000,000  บาท 

5.1) เงินลงทุน -  
1) ครุภัณฑ0 -  
2) สิ่งก)อสร�าง -  

5.2) เงินอุดหนุน 25,000,000 บาท 

  6) ระยะเวลาการดําเนินงาน 

   1 ป� (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ 

   องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 
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  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   8.1) หน)วยงาน 
     องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
     ผู�อํานวยการองค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ     
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     9) แผนการดําเนินงาน 
  หน)วยนับ : คน 

กิจกรรม 
จํานวน ป�งบประมาณ 2558 

คน ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. กิจกรรมสร�างความตระหนักด�าน

วิทยาศาสตร0ให�กับเยาวชน  
85,000 - - - 85,000 - - - - - - - - 

2. กิจกรรมสาร�างความตระหนักด�าน
วิทยาศาสตร0ภูมิปSญญาไทยผู�สูงวัย ในวัน
ผู�สูงอายุ 

10,000 - - - - - - 10,000 - - - - - 

3. จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร0
สําหรับเยาวชนทั่วทั้งประเทศ 

5,000 - - - - - - - - 2,500 2,500 - - 

 
10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายเงินอุดหนุน 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. กิจกรรมสร�างความตระหนักด�าน

วิทยาศาสตร0ให�กับเยาวชน 
7.0000   7.0000          

2. กิจกรรมสาร�างความตระหนักด�าน
วิทยาศาสตร0ภูมิปSญญาไทยผู�สูงวัย ในวัน
ผู�สูงอายุ 

8.0000       8.0000      

3. จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร0
สําหรับเยาวชนทั่วทั้งประเทศ 

10.0000       2.0000  4.0000  4.0000  

รวม 25.0000 - - 7.0000 - - - 10.0000 - 4.0000 - 4.0000 - 
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3. โครงการพิพิธภัณฑ�พระรามเก�า (พิพิธภัณฑ�รัชกาลที่ 9) 

  1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล   

 1.1) องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร�างความเข�าใจของ
ประชาชนในเรื่องวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม อันเป%นปSจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได�
พัฒนาพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0 พิพิธภัณฑ0ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ0เทคโนโลยีสารสนเทศ ในพื้นที่ 180 ไร) 
บริเวณเทคโนธานี ต.คลองห�า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป7ดให�บริการตั้งแต)ป� 2553 เป%นต�นมา 

 1.2) เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 “โครงการพิพิธภัณฑ0
พระรามเก�า” ได�รับความเห็นชอบให� เป%นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู)หัว เพื่อแสดงให�เห็น
หลักการคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค�นหาคําตอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร0ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู)หัว ที่ทรงนําไปแก�ปSญหาหรือพระราชทานแก)พสกนิกรในพื้นที่ต)างๆ ท่ัวราชอาณาจักร ตลอดจนเป%น
แบบอย)างแก)ผู�สนใจชาวต)างประเทศ และเป%นแหล)งเรียนรู�ด�านความเข�าใจในความสําคัญและปSญหาของระบบ
นิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปTา เพ่ือให�มนุษย0อยู)ร)วมกับระบบนิเวศธรรมชาติอย)างยั่งยืน 

 1.3) สาระสําคัญของโครงการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า เป%นแหล)งเรียนรู�ที่สร�างความเข�าใจในหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู)หัว ท่ีทรงใช�กระบวนการทางวิทยาศาสตร0 คือ การเก็บรวบรวมข�อมูล การ
วิเคราะห0 การวางแผนการทดลอง การสรุปและขยายผล ซ่ึงเป%นแบบอย)างของการพัฒนาอย)างยั่งยืน นํามาซึ่ง
ปรัชญาของโครงการ “พระมหากษัตริย0นักพัฒนา เพ่ือการอยู)ร)วมกันอย)างยั่งยืน” 

 

 เปDาหมายในการส่ือสาร คือ การให�ผู�เข�าชมได�นําแบบอย)างหลักการทรงงานของพระองค0ท)านไปใช�ใน
ชีวิตประจําวัน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นําไปสู)การอนุรักษ0นํ้า ดิน และส่ิงแวดล�อม ด�วยวิธีการจัดแสดง
ที่ผู�เข�าชมสามารถเรียนรู� สัมผัสด�วยตัวเองและการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา 
   สาระที่นําเสนอในนิทรรศการ ประกอบด�วย 5 ส)วน ได�แก)   

• ส)วนท่ี 1 บทนํา  โลกและการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต  (Cluster 1 Earth and adaptation of life) 
• ส)วนท่ี 2 ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Cluster 2 Ecosystem and biodiversity) 
• ส)วนท่ี 3 มนุษย0กับระบบนิเวศในประเทศไทย (Cluster 3 Human and Ecosystems in Thailand) 
• ส)วนท่ี 4 ระบบวิธีคิดและกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู)หัว (พระบาทสมเด็จ 

พระเจ�าอยู)หัวกับวิสัยทัศน0การพัฒนาท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานการคิดในเชิงนิเวศ) (Cluster 4 King’s 
Thought System : His Majesty’s vision of Sustainability based on Ecological Concept) 

• ส)วนท่ี 5 การประยุกต0ใช�ระบบคิดเชิงนิเวศเพ่ือแก�ปSญหาและพัฒนาอย)างยั่งยืน (Cluster 5  Solving 
Problem with Ecological Concept System)   

   1.4) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให� อพวช. ดําเนินโครงการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�าในการประชุมเมื่อวันท่ี 8 
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดยให�ดําเนินการต้ังแต)ป� 2555 – 2558 ในวงเงินงบประมาณ 1,800.00 ล�านบาท  
   1.5) วท. ได�เสนอเรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ0 2556 เรื่อง ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงรายการและก)อหน้ีผูกพันข�ามป�งบประมาณ (รายการก)อสร�างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0
พระรามเก�า 1 แห)ง ) คณะรักษาความสงบแห)งชาติได�ประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 ลงมติว)า 
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    1. เห็นชอบในหลักการให�กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีดําเนินโครงการพิพิธภัณฑ0พระราม
เก�า ในวงเงิน 1,890 ล�านบาท (รวมเงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 
2555-2560) 
    2. อนุมัติให�กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีก)อหนี้ผูกพันข�ามป�งบประมาณ รายการค)าก)อสร�าง
อาคารพิพิธภัณฑ0พระรามเก�าและค)าควบคุมงาน ดังนี้ 
     2.1 ค)าก)อสร�างพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า วงเงิน 700 ล�านบาท เงินสํารองเผ่ือเหลือเผ่ือขาด 
จํานวน 35 ล�านบาท รวมเป%นเงินท้ังสิ้น 735 ล�านบาท ระยะเวลา 6 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 
     2.2 ค)าควบคุมงาน วงเงิน 12 ล�านบาท เงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด จํานวน 0.6 ล�านบาท 
รวมเป%นเงินทั้งส้ิน 12.6 ล�านบาท ระยะเวลา 6 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 
    3. สําหรับค)าก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�าพร�อมติดตั้ง ที่มีวงเงินรวมตั้งแต) 
1,000 ล�านบาท อนุมัติในหลักการให�กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ก)อหนี้ผูกพันข�ามป�งบประมาณค)าก)อสร�าง
ชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�าพร�อมติดต้ังและค)าควบคุมงาน ดังนี้ 
     3.1 ค)าก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�าพร�อมติดตั้ง วงเงิน 1,069.2 ล�าน
บาท เงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด จํานวน 53.5 ล�านบาท รวมเป%นเงินท้ังสิ้น 1,122.7 ล�านบาท ระยะเวลา 6 ป� 
(ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 
     3.2 ค)าควบคุมงาน วงเงิน 18.8 ล�านบาท เงินสํารองเผื่อเหลือเผ่ือขาด จํานวน 0.9 ล�าน
บาท รวมเป%นเงินทั้งส้ิน 19.7 ล�านบาท ระยะเวลา 6 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 
ทั้งนี้ ให�กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ัง
ประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแห)งชาติอย)างเคร)งครัด และให�ขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
ตามข้ันตอนต)อไป 
    4. มอบหมายให�กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีรับไปประสานงานกับกระทรวงคมนาคมและ
หน)วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเร)งรัดดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับการรองรับระบบ
ขนส)งมวลชนจากเขตเมืองหลวงไปยังพิพิธภัณฑ0 เพ่ืออํานวยความสะดวกและดึงดูดให�ประชาชนสนใจเดินทางไปยัง
พิพิธภัณฑ0มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ให�รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติไป
พิจารณาประกอบการดําเนินการต)อไปด�วย 

  2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 

2.1) วัตถุประสงค0 
• ด�านการศึกษา 

� เพื่อเป%นแหล)งเรียนรู� ศึกษาการพัฒนา ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู)หัว 
� เพื่อให�เกิดการเรียนรู� ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศท่ีนําไปสู)การ

พัฒนาอย)างยั่งยืน 
� เพื่อให�เกิดความเข�าใจถึงแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง 

• ด�านวิทยาศาสตร0 
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� เพื่อพัฒนาให�พัฒนากระบวนการคิด การปฏิบัติ ที่เกิดจากระบวนการทางวิทยาศาสตร0ซึ่งเป%น
วิธีการและกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู)หัว 

• ด�านสังคม วัฒนธรรม 
� เพื่อให�เกิดการปฏิบัติโดยยึดหลักแนวพระราชดําริ วิธีการทรงงาน เพื่อการอยู)ร)วมกันของชุมชน

อย)างมีความเข�าใจในการร)วมกันปกปDองรักษาระบบนิเวศในท�องถ่ินที่มีส)วนสําคัญต)อการดํารง
ชีพและเป%นที่มาของรายได� อาหารและอ่ืน ๆ  

• ด�านการท)องเท่ียง 
� เป%นแหล)งท)องเที่ยวทางวิชาการของคนไทยและชาวต)างชาติ 

   2.2) เปDาหมาย 

     พัฒนาพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า พ้ืนท่ีประมาณ 38,100 ตารางเมตร ในเน้ือที่ประมาณ 42 ไร) 
บริเวณองค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0 เช่ือมต)อกับสระเก็บนํ้าพระรามเก�า เทคโนธานี ตําบลคลองห�า อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

   2.3) วัตถุประสงค0และเปDาหมายป� 2558 
    1) วัตถุประสงค0 

•  ก)อสร�างพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า ต)อเนื่องจากป� 2557 (คาดว)าลงนามสัญญา ก.ย.57) 
•  เพ่ือจัดหาผู�รับงานจ�างก)อสร�างช้ินงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า  
•  จัดหาผู�ควบคุมงานก)อสร�างช้ินงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า  
 

  2) เปDาหมาย 
• ก)อสร�างพิพิธภัณฑ0พระรามเก�าแล�วเสร็จ ร�อยละ 25 
• ก)อสร�างช้ินงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�าแล�วเสร็จ ร�อยละ 5 

  3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ที่ 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

 
 4) ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ0การวัด 
4.1) ความสําเร็จของการก)อสร�างพิพิธภัณฑ0

พระรามเก�า 
4.1) แล�วเสร็จและเป7ดให�บริการในป� 2560 
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  5) งบประมาณ 

   5.1) งบประมาณทั้งโครงการ  1,799,950,000  บาท 
หน)วย : ล�านบาท 

กิจกรรม/รายการ 
ป�งบประมาณ 

รวม 
2555-57 2558 2559 2560 

1. ก!อสร�างพพิิธภัณฑ�พระรามเก�า 217.1568 - 207.3078 287.4854 711.9500 
1.1 ควบคุมงานก)อสร�างพิพิธภัณฑ0พระราม

เก�า 
3.6568 - 

 
3.4753 

 
4.8179 11.9500 

1.2 ก)อสร�างพิพิธภณัฑ0พระรามเก�า 213.5000 - 203.8325 282.6675 700.0000 
2. สร�างช้ินงานนิทรรศการพิพธิภัณฑ�พระราม

เก�า 
217.7500 - 

 
142.7398 727.5102 1,088.0000 

2.1 ควบคุมงานก)อสร�างช้ินงานนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ0พระรามเก�าพร�อมติดตั้ง 

3.7500 - 2.4631 12.5409 18.7540 

2.2 ก)อสร�างช้ินงานนิทรรศการพพิิธภัณฑ0
พระรามเก�าพร�อมติดตั้ง 

214.0000 - 140.2767 714.9693 1,069.2460 

รวม 434.9068 - 350.0476 1,014.9956 1,799.9500 
   
5.2) งบประมาณ ป� 2558 
� กิจกรรมก)อสร�างพิพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 

 
- 

 

• ค)าควบคุมงานก)อสร�างพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 
• ค)าก)อสร�างพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 

� กิจกรรมก)อสร�างช้ินงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 

- 
- 

 
 

• ค)าควบคุมงานก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�าพร�อมติดต้ัง 
• ค)าก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�าพร�อมติดตั้ง 

- 
- 

 

  6) ระยะเวลาดําเนินการทั้งโครงการ 
   6 ป� (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2560) 

  7) สถานท่ีดําเนินการ 
   องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ 

  8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 
   8.1) หน)วยงาน 
    สํานักโครงการพิเศษ 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นายชนินทร  วรรณวิจิตร 
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     9) แผนการดําเนินงาน 

   9.1) แผนการดําเนินโครงการ 
 หน)วย : ร�อยละ 

กิจกรรม/รายการ 
ป�งบประมาณ 

2555-57 2558 2559 2560 
1. ก)อสร�างพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า - 25 60 15 
2. สร�างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า - 5 50 45 
     

   9.2) แผนการดําเนินงาน ป� 2558 

กิจกรรม 
การดําเนิน ป�งบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

ก!อสร�างพิพิธภัณฑ�พระรามเก�า              
1. ค)าควบคุมงานก)อสร�างพิพิธภัณฑ0

พระรามเก�า 
 

           
 

1.1 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง              
1) จัดเตรียมเอกสารประกวด

ราคาได�แล�วเสร็จ+อนุมัติ 
 

           
 

2) ดําเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู�รับจ�างได�แล�วเสร็จ 

 
           

 

3) ลงนามสัญญา    ลงนามสัญญาแล�ว เมื่อ มิ.ย.2555          
1.2 การส)งมอบงาน/การก)อสร�าง              
    1) ครุภัณฑ0              
    2) สิ่งก)อสร�าง 36 เดือน             
              

2. ค)าก)อสร�างพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า              
2.1 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง              

1) จัดเตรียมเอกสารประกวด              
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กิจกรรม 
การดําเนิน ป�งบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

ราคาได�แล�วเสร็จ+อนุมัติ 
2) ดําเนินการประกวดราคา+

จัดหาผู�รับจ�างได�แล�วเสร็จ 
 

           
 

3) ลงนามสัญญา     กําหนดลงนามเดือน ก.ย.57          
2.2 การส)งมอบงาน/การก)อสร�าง              
    1) ครุภัณฑ0              
    2) สิ่งก)อสร�าง 36 เดือน             

ก!อสร�างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ�
พระรามเก�า 

            
 

1. ค)าควบคุมงานก)อสร�างชิ้นงาน
นิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า
พร�อมติดตั้ง 

 
           

 

1.1 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง              
1) จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได�แล�วเสร็จ+อนุมัติ 

 
           

 

2) ดําเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู�รับจ�างได�แล�วเสร็จ 

 
           

 

3) ลงนามสัญญา   �               
1.2 การส)งมอบงาน/การก)อสร�าง              
    1) ครุภัณฑ0              
    2) สิ่งก)อสร�าง 36 เดือน             
2. ค)าก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ0พระรามเก�าพร�อมติดตั้ง 

 
           

 

2.1 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง              
1) จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได�แล�วเสร็จ+อนุมัติ 

 
           

 

2) ดําเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู�รับจ�างได�แล�วเสร็จ 

 
           

 

3) ลงนามสัญญา   �               
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กิจกรรม 
การดําเนิน ป�งบประมาณ 2558 
กิจกรรม ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

2.2 การส)งมอบงาน/การก)อสร�าง              
    1) ครุภัณฑ0              
    2) สิ่งก)อสร�าง 36 เดือน             
              

    10) แผนการใช�จ)ายงบประมาณ 

      10.1) แผนการใช�จ)ายงบลงทุน (เงินกันเหลื่อมป� 2555 จํานวน 106.8000 ล�านบาท) 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ก)อสร�างพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 105.0000 - 105.000 - - - - - - - - - - 
2. ควบคุมงานก)อสร�างพิพิธภัณฑ0

พระรามเก�า 
1.8000 

- - 0.3734 0.3734 0.3734 0.3734 0.3064 - - - - - 

3. ก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 

- 
 

- - - - - - - - - - - - 

4. ควบคุมงานก)อสร�างชิ้นงาน
นิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระราม
เก�าพร�อมติดตั้ง 

- 
- - - - - - - - - - - - 

รวม 106.8000 - 105.000 0.3734 0.3734 0.3734 0.3734 0.3064 - - - - - 

      10.2) แผนการใช�จ)ายงบลงทุน (เงินกันเหลื่อมป� 2556 จํานวน 298.6100 ล�านชบาท) 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ก)อสร�างพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 79.5000 - - 4.6750 22.9500 22.9500 11.0500 17.8750 - - - - - 
2. ควบคุมงานก)อสร�างพิพิธภัณฑ0

พระรามเก�า 
1.3600 - - - - - - 0.0670 0.3734 0.3734 0.3734 0.1728 - 

3. ก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 

214.0000 
 

- - - 160.3869 - - 9.0865 - - 18.1730 - 26.3536 
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  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
4. ควบคุมงานก)อสร�างชิ้นงาน

นิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระราม
เก�าพร�อมติดตั้ง 

3.7500 - - - - - 1.7049 - - 1.7049 - - 0.3402 

รวม 298.6100 - - 4.6750 183.3369 22.9500 12.7549 27.0285 0.3734 2.0783 18.5464 0.1728 26.6938 

 

      10.3) แผนการใช�จ)ายงบลงทุน (เงินกันเหลื่อมป� 2557 จํานวน 29.4968 ล�านบาท) 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ก)อสร�างพิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 29.0000 - - - - - - 12.7250 15.3000 0.9750 - - - 
2. ควบคุมงานก)อสร�างพิพิธภัณฑ0

พระรามเก�า 
0.4968 - - - - - - - - - - 0.2006 0.2962 

3. ก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ0พระรามเก�า 

- 
 

- - - - - - - - - - - - 

4. ควบคุมงานก)อสร�างชิ้นงาน
นิทรรศการพิพิธภัณฑ0พระราม
เก�าพร�อมติดตั้ง 

- - - - - - - - - - - - - 

รวม 29.4936 - - - - - - 12.7250 15.3000 0.9750 - 0.2006 0.2962 
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4. โครงการศูนย�รวบรวมและถ!ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ชั้นสูงเพ่ือการเกษตร (กลุ!มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2)   

1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล   

ประเทศไทยมีจุดมุ)งหมายในการนําประเทศให�หลุดพ�นจากกลุ)มประเทศที่มีรายได�ระดับกลาง โดยนํา
วิทยาศาสตร0เทคโนโลยีมาใช�ในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข)งขันของประเทศ จึงจําเป%นต�องแก�ปSญหาจาก
ระดับพ้ืนฐาน คือเริ่มจากการลดความเหลื่อมล้ําในการเข�าถึงองค0ความรู�ทางวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี  เพ่ือให�
ประชาชนและภาคการผลิตท้ังประเทศสามารถนําองค0ความรู�ไปต)อยอดใช�ประโยชน0ในการผลิตและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตได�อย)างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางจะทําให�เกิดการถ)ายทอดองค0ความรู�จากการวิจัยในห�องปฏิบัติการไปสู)การใช�ประโยชน0ในสถาน
ประกอบการและชุมชน คือการจัดให�มีศูนย0กลางในการรวบรวมและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ0 และ
สื่อข�อมูลในรูปแบบต)างๆ รวมทั้งการฝFกอบรมสาธิตการปฏิบัติในสภาพแวดล�อมจริง โดยองค0ความรู�ท่ีรวบรวมมา
นั้น จะต�องเป%นองค0ความรู�ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมของแต)ละพ้ืนที่ และ
จะต�องครอบคลุมองค0ความรู�ทั้งในส)วนที่เป%นความก�าวหน�าทางวิทยาการล)าสุดของโลก และองค0ความรู�ที่เป%นภูมิ
ปSญญาด้ังเดิมของท�องถ่ินอีกด�วย 
 โครงการศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการเกษตร กลุ)มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ที่จังหวัดแพร) เป%นการจัดสร�างศูนย0จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเก่ียวกับการใช�วิทยาศาสตร0 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการพัฒนาการผลิตสําหรับผู�ประกอบการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับ
ประชาชนท่ัวไป โดยแสวงหาและนําวิทยาการล)าสุดจากทั่วโลก มาผสมผสานกับภูมิปSญญา สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และภูมิศาสตร0ของท�องถ่ิน เพ่ือสังเคราะห0เป%นองค0ความรู�ที่เหมาะสม และนําเสนอในรูปแบบการสาธิต สื่อผสม 
แบบจําลอง รวมทั้งการฝFกอบรม การเผยแพร)ส่ิงพิมพ0 ส่ือโทรทัศน0 วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส0 และสารสนเทศ ที่มี
ความน)าสนใจและประทับใจ เกิดการนําองค0ความรู�ท่ีได�รับไปใช�ในการเพ่ิมรายได� ลดรายจ)าย ขยายโอกาส 
แก�ปSญหาการขาดแคลนโครงสร�างพ้ืนฐานด�านความรู� วทน. ในภูมิภาค 
 โครงการนี้  เป%นความร) วม มือแบบบูรณาการระหว) างองค0การบริหารส)วนจังหวั ดแพร)  กับ
กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี โดยองค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ (อพวช.) ซ่ึงองค0การบริหารส)วน
จังหวัดแพร) จะส)งมอบที่ดินสําหรับก)อสร�างศูนย0ฯ ให�กับ อพวช. และ อพวช. มีหน�าที่ออกแบบ ก)อสร�าง และ
บริหารจัดการศูนย0ฯ ตามวัตถุประสงค0ของโครงการ 
 

2) วัตถุประสงค0และเปDาหมายของโครงการ 
      2.1) วัตถุประสงค0ของโครงการ 

   จัดตั้งศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมช้ันสูงเพ่ือการเกษตร กลุ)มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ท่ีจังหวัดแพร) มีภารกิจในการถ)ายทอดเทคโนโลยีและให�บริการการเรียนรู�วิทยาศาสตร0ที่มีมาตรฐาน
ระดับสากล ดังนี้ 

• เป%นศูนย0แสวงหาและรวบรวมองค0ความรู�ด�าน วทน. ท่ีสอดคล�องกับทรัพยากร สภาพแวดล�อม 
ระบบการผลิต และสังคมวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีกลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
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• เป%นศูนย0ถ)ายทอดองค0ความรู�เก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการผลิตและคุณภาพ
ชีวิต 

• เป%นศูนย0จัดแสดงนิทรรศการ ประชุมสัมมนา และฝFกอบรมด�านการถ)ายทอดเทคโนโลยี 
• เป%นศูนย0ส)งเสริมการวิจัยเก่ียวกับการใช�ประโยชน0จากภูมิปSญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพ้ืนที่  
• เป%นแหล)งเรียนรู�ทางด�านความก�าวหน�าทาง วทน. ให�กับประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่ 
• เป%นแหล)งท)องเที่ยวทางการเรียนรู� 
• เป%นต�นแบบในการขยายผลการดําเนินงานไปสู)กลุ)มจังหวัดอ่ืนๆ ทั่วประเทศ 

 
 2.2) เปDาหมายของโครงการ 

ระยะการก)อสร�าง (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ก)อสร�างศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมช้ันสูงเพ่ือการเกษตร กลุ)มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 ท่ีจังหวัดแพร) พ้ืนที่ จัดนิทรรศการและกิจกรรม 7,500 ตารางเมตร แล�วเสร็จ 1 ศูนย0 ภายใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระยะการให�บริการ (เร่ิมตั้งแต)ป� พ.ศ. 2562 เป%นต�นไป) 
• จํานวนผู�เข�าชมและเข�าร)วมกิจกรรมภายในศูนย0ฯ 400,000 คน/ป�   
• จํานวนจังหวัดที่จัดแสดงนิทรรศการ/กิจกรรมเคลื่อนท่ี 4 จังหวัด/ป� (เชียงราย พะเยา แพร) น)าน) 
• ร�อยละความพึงพอใจของผู�ใช�บริการศูนย0ฯ เฉลี่ยร�อยละ 85 

2.3) วัตถุประสงค0และเปDาหมายป� 2558 
    1) วัตถุประสงค0 

• จัดหาผู�รับจ�างก)อสร�างอาคารศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือ
การเกษตร กลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และผู�รับจ�างควบคุมงาน 

• จัดหาผู�รับจ�างก)อสร�างช้ินงานนิทรรศการศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง
เพ่ือการเกษตร กลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และผู�รับจ�างควบคุมงาน  

  2) เปDาหมาย 
• ก)อสร�างอาคารศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมช้ันสูงเพ่ือการเกษตร กลุ)มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2  แล�วเสร็จร�อยละ 20 

 3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ท่ี 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ทั่วประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ท่ี 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 
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  4) ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ0การวัด 
4.1) ความสําเร็จของการก)อสร�างศูนย0

รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการเกษตร 
(กลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) 

4.1) แล�วเสร็จและเป7ดให�บริการในป� 2562 

     
  5) งบประมาณ  
   5.1 งบประมาณทั้งโครงการ   882,547,000  บาท 

หน)วย : ล�านบาท 

กิจกรรม/รายการ 
ป�งบประมาณ 

รวม 
2557 2558 2559 2560-61 

1. ก!อสร�างอาคารศูนย�รวยรวมและถ!ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงเพื่อการเกษตร 
(กลุ!มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) 

  
   

1.1 ควบคุมงานก)อสร�างอาคารศูนย0รวยรวม
และถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงกลุ)ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

0.9828 0.5346 4.0518 0.9828 6.5520 

1.2 ควบคุมงานก)อสร�างช้ินงานนิทรรศการศูนย0
รวยรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ช้ันสูงกลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

- 1.2947 0.5869 6.7494 8.6310 

1.3 ก)อสร�างอาคารศูนย0รวยรวมและถ)ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงเพ่ือกลุ)มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

56.3126 31.3960 231.3960 56.3126 375.4172 

1.4 ก)อสร�างช้ินงานนิทรรศการศูนย0รวยรวม
และถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงกลุ)ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

- 73.7920 33.4524 384.7024 491.9468 

รวม 57.2954 107.0173 269.4871 448.7472 882.5470 
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        5.2) งบประมาณป� 2558       107,017,300 บาท 
� ก)อสร�างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือ

การเกษตร (กลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2) 
• ค)าควบคุมงานก)อสร�างอาคารฯ  534,600  บาท 
• ค)าควบคุมงานก)อสร�างช้ินงานนิทรรศการศูนย0รวบรวม                  1,294,700  บาท 
• ค)าก)อสร�างอาคารศูนย0รวบรวมฯ                                           31,396,000   บาท 
• ค)าก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการศูนย0รวบรวมฯ                             73,792,000  บาท 

6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
        5 ป� เริ่มต�นป� 2557 สิ้นสุดป� 2561 

 
    7) สถานท่ีดําเนินการ 
        ตําบลน้ําชํา อําเภอเมืองแพร) จังหวัดแพร) 
 
    8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 
         8.1) หน)วยงาน  
    สํานักโครงการพิเศษ 

   8.2) หัวหน�าโครงการ 
นายชนินทร  วรรณวิจิตร 
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9) แผนการดําเนินงาน 

9.1) แผนการดําเนินโครงการ (ป� 2557-2560)  
                      

หน)วย : ร�อยละ 

กิจกรรม/รายการ 
ป�งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560-61 2562 
1. ก)อสร�างอาคารศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 - 25 55 20 - 
2. ก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ)มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 
- 10 35 55 - 

3. เป7ดให�บริการ     � 

 

    9.2) แผนการดําเนินงานป� 2558 

รายการ วัน 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)าควบคุมงานก)อสร�างอาคารศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

1.1 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง              
1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได�

แล�วเสร็จ+อนุมัติ 
15 วัน             

2)  ดําเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู�รับจ�างได�แล�วเสร็จ 

60 วัน             

3) ลงนามสัญญา    •           
1.2 การส)งมอบงาน/การก)อสร�าง              
    1) ครุภัณฑ0              
    2) สิ่งก)อสร�าง 1,095 วัน             
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รายการ วัน 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
2. ค)าควบคุมงานก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

1.1 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง              
1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได�

แล�วเสร็จ+อนุมัติ 
60 วัน             

2)  ดําเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู�รับจ�างได�แล�วเสร็จ 

60 วัน             

3) ลงนามสัญญา       •        
1.2 การส)งมอบงาน/การก)อสร�าง              
    1) ครุภัณฑ0              
    2) สิ่งก)อสร�าง 1,095 วัน             

3. ก)อสร�างอาคารศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
1.1 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง              

1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได�
แล�วเสร็จ+อนุมัติ 

15 วัน             

2)  ดําเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู�รับจ�างได�แล�วเสร็จ 

60 วัน             

3) ลงนามสัญญา    •           
1.2 การส)งมอบงาน/การก)อสร�าง              
    1) ครุภัณฑ0              
    2) สิ่งก)อสร�าง 1,095 วัน             

4. ก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
1.1 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง              

1) จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได�
แล�วเสร็จ+อนุมัติ 

60 วัน             

2)  ดําเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู�รับจ�างได�แล�วเสร็จ 

60 วัน             
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รายการ วัน 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
3) ลงนามสัญญา       •        

1.2 การส)งมอบงาน/การก)อสร�าง              
    1) ครุภัณฑ0              
    2) สิ่งก)อสร�าง 1,095 วัน             

 
10) แผนการการใช�จ)ายงบประมาณ 

    10.1) แผนการใช�จ)ายงบลงทุน ประจําป� 2558 จํานวน 107,017,300 บาท 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)าควบคุมงานก)อสร�างอาคารศูนย0

รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรมชั้นสูงกลุ)มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

0.5346 - - - - - - - 0.2084 0.2978 0.0284 - - 

2. ค)าควบคุมงานก)อสร�างชิ้นงาน
นิทรรศการศูนย0รวบรวมและถ)ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ)มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

1.2947 - - - - - - - 0.8631 - 0.4316 - - 

3. ก)อสร�างอาคารศูนย0รวบรวมและ
ถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูง
กลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

31.3960 - - - - - 6.3960 10.0000 15.0000 - - - - 

4. ก)อสร�างชิ้นงานนิทรรศการศูนย0
รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรมชั้นสูงกลุ)มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

73.7920 - - - - - - - 73.7920 - - - - 

รวม 107.0173 - - - - - 6.3960 10.0000 89.8635 0.2978 0.4600 - - 
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10.2) แผนการใช�จ)ายงบลงทุน (เงินกันเหลื่อมป� 2557 จํานวน 57,295,400 บาท) 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ค)าควบคุมงานก)อสร�างอาคารศูนย0

รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรมชั้นสูงกลุ)มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

0.9828 - - - - 0.2978 0.2978 0.2978 0.0894 - - - - 

2. ก)อสร�างอาคารศูนย0รวบรวมและ
ถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ชั้นสูงกลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2 

56.3126 - - - 56.3126 -    - - - - 

รวม 57.2954 - - - 56.3126 0.2978 0.2978 0.2978 0.0894 - - - - 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจําป� 2558    หน�า 3-171 
 

5. โครงการศูนย�รวบรวมและถ!ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงเพื่อการท!องเที่ยว   

1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล   

ประเทศไทยมีจุดมุ)งหมายในการนําประเทศให�หลุดพ�นจากกลุ)มประเทศท่ีมีรายไดระดับกลาง โดยนํา
วิทยาศาสตร0เทคโนโลยีมาใช�ในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข)งขันของประเทศ จึงจําเป%นต�องแก�ปSญหาจาก
ระดับพ้ืนฐาน คือเริ่มจากการลดความเหลื่อมล้ําในการเข�าถึงองค0ความรู�ทางวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี  เพ่ือให�
ประชาชนและภาคการผลิตท้ังประเทศสามารถนําองค0ความรู�ไปต)อยอดใช�ประโยชน0ในการผลิตและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตได�อย)างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางจะทําให�เกิดการถ)ายทอดองค0ความรู�จากการวิจัยในห�องปฏิบัติการไปสู)การใช�ประโยชน0ในสถาน
ประกอบการและชุมชน คือการจัดให�มีศูนย0กลางในการรวบรวมและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ0 และ
สื่อข�อมูลในรูปแบบต)างๆ รวมทั้งการฝFกอบรมสาธิตการปฏิบัติในสภาพแวดล�อมจริง โดยองค0ความรู�ท่ีรวบรวมมา
นั้น จะต�องเป%นองค0ความรู�ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมของแต)ละพ้ืนที่ และ
จะต�องครอบคลุมองค0ความรู�ทั้งในส)วนที่เป%นความก�าวหน�าทางวิทยาการล)าสุดของโลก และองค0ความรู�ที่เป%นภูมิ
ปSญญาด้ังเดิมของท�องถ่ินอีกด�วย 
 โครงการศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการท)องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม) 
สร�างข้ึนเพ่ือเป%นแหล)งเรียนรู�สําหรับการสร�างพ้ืนฐานความรู� ความเข�าใจ และความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0 โดย
การรวบรวมและถ)ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร0พ้ืนฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีจากภูมิปSญญา
ท�องถ่ิน ซึ่งนําไปสู)การมีกระบวนการคิดท่ีเป%นเหตุเป%นผล การเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือตัดสินใจและเลือกใช�
ประโยชน0จากวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในการพัฒนาภาคการท)องเท่ียว 
 การนําเสนอจัดสร�างในรูปแบบของชิ้นงานปฏิสัมพันธ0 สื่อผสม แบบจําลอง การสาธิต รวมท้ังการฝFกอบรม 
การเผยแพร)สิ่งพิมพ0 สื่อโทรทัศน0 วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส0 และสารสนเทศ โดยเป%นศูนย0แสดงเก่ียวกับวิทยาศาสตร0
พ้ืนฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีจากภูมิปSญญาท�องถ่ิน ภูมิสังคมและสถานการณ0ของท�องถ่ิน และ
เป%นศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดการใช�วิทยาศาสตร0 เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการพัฒนาการผลิตสําหรับ
ผู�ประกอบการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับประชาชนท่ัวไป โดยการแสวงหาและนําวิทยาการต)าง ๆ จาก
ทั้งในและนอกประเทศมาผสมผสานกับภูมิปSญญา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และภูมิศาสตร0ของท�องถ่ิน เพ่ือ
สังเคราะห0เป%นองค0ความรู�ท่ีเหมาะสม 
 
 2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
      2.1) วัตถุประสงค0 
         ศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการท)องเท่ียว ท่ีจังหวัดเชียงใหม) มี
ภารกิจในการส่ือสารกับประชาชนเพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจและความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 
และการรวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยีสาขาต)าง ๆ โดยมีการให�บริการระดับมาตรฐานระดับสากล มี
วัตถุประสงค0 ดังนี้ 
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• เพ่ือเป%นศูนย0แสวงหาและรวบรวมองค0ความรู�ด�านวิทยาศาสตร0พ้ืนฐาน ความหลากหลายทาง   
ชีวภาพ เทคโนโลยีจากภูมิปSญญาท�องถ่ิน และเทคโนโลยีด�าน วทน. ที่สอดคล�องกับทรัพยากร 
สภาพแวดล�อม ระบบการผลิต และสังคมวัฒนธรรมของพ้ืนที่กลุ)มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

• เพ่ือเป%นศูนย0ถ)ายทอดองค0ความรู�ด�านวิทยาศาสตร0พ้ืนฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยี
จากภูมิปSญญาท�องถ่ิน และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิต 

• เพ่ือเป%นศูนย0ด�านการสื่อสารด�านวิทยาศาสตร0และการถ)ายทอดเทคโนโลยี ท่ีมีเครือข)ายความ
ร)วมมือกับศูนย0เรียนรู�ต)าง ๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือ 

• เพ่ือเป%นศูนย0จัดแสดงนิทรรศการ ประชุมสัมมนา และฝFกอบรมด�านการส่ือสารวิทยาศาสตร0และ
การถ)ายทอดเทคโนโลยี 

• เพ่ือเป%นแหล)งความรู� ศูนย0ส)งเสริมการวิจัยเก่ียวกับการส่ือสารวิทยาศาสตร0 การใช�ประโยชน0จาก
ภูมิปSญญาและความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีและให�การบริการด�านพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0
ของภูมิภาค 

• เป%นแหล)งท)องเที่ยวทางการเรียนรู�ท่ีให�ความรู�และความเพลิดเพลิน 
• เป%นต�นแบบในการขยายผลการดําเนินงานไปสู)กลุ)มจังหวัดอ่ืนๆ ทั่วประเทศ 
 

 2.2) เปDาหมาย 
ระยะการก)อสร�าง (พ.ศ. 2557 – 2560) 
ก)อสร�างศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการท)องเที่ยว พ้ืนที่ใช�งานภายใน

อาคารรวม 15,880 ตารางเมตร พ้ืนที่จัดนิทรรศการ 7,700 ตารางเมตร แล�วเสร็จ 1 ศูนย0 ภายในป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ระยะการให�บริการ (เร่ิมตั้งแต)ป� พ.ศ. 2561 เป%นต�นไป) 
• จํานวนผู�เข�าชมและเข�าร)วมกิจกรรมภายในศูนย0ฯ 1,000,000 คน/ป�   
• จํานวนจังหวัดท่ีจัดแสดงนิทรรศการ/กิจกรรมเคลื่อนที่ 4 จังหวัด/ป� (เชียงใหม) แม)ฮ)องสอน ลําปาง 

ลําพูน) 
• ร�อยละความพึงพอใจของผู�ใช�บริการศูนย0ฯ เฉลี่ยร�อยละ 85 

2.3) วัตถุประสงค0และเปDาหมายป� 2558 
    1) วัตถุประสงค0 

•  จัดหาผู�รับจ�างก)อสร�างอาคารศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงเพ่ือการ
ท)องเท่ียว 

•  จัดหาผู�ควบคุมงานก)อสร�างอาคารศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการ
ท)องเท่ียว 
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2) เปDาหมาย 
• ก)อสร�างอาคารศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงเพ่ือการท)องเที่ยว แล�วเสร็จร�อย

ละ 5 ของโครงการ 

3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ที่ 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ที่ 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

4) ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ0การวัด 
4.1) ความสําเร็จของการก)อสร�างศูนย0

รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการท)องเท่ียว 

4.1) แล�วเสร็จและเป7ดให�บริการในป� 2561 

 
   5) งบประมาณ  
  5.1) งบประมาณทั้งโครงการ   1,365,318,400  บาท 

หน)วย : ล�านบาท 

กิจกรรม/รายการ 
ป�งบประมาณ 

รวม 
2557 2558 2559 2560 

1. ก!อสร�างอาคารศูนย�รวยรวมและถ!ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงเพื่อการท!องเท่ียว 

  
   

1.1 ควบคุมงานก)อสร�างอาคารและช้ินงาน
นิทรรศการศูนย0รวยรวมและถ)ายทอด
เทคโนโลย ีนวัตกรรมช้ันสูงเพ่ือการท)องเท่ียว 

3.5290 - 8.2342 11.7632 23.5264 

1.2 ก)อสร�างอาคารและช้ินงานนิทรรศการศูนย0
รวยรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ช้ันสูงเพ่ือการท)องเท่ียว 

201.2688 - 487.8507 652.6725 1,341.7920 

รวม 204.7978 - 496.0849 664.4357 1,365.3184 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจําป� 2558    หน�า 3-174 
 

 
        5.2) งบประมาณป� 2558       -  บาท 

� ก)อสร�างอาคารและช้ินงานนิทรรศการศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือ
การท)องเท่ียว 

• ค)าควบคุมงานก)อสร�างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการฯ             -       บาท 
• ค)าก)อสร�างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการฯ              -       บาท 

 
6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

        4 ป� เริ่มต�นป� 2557 สิ้นสุดป� 2560 
 

    7) สถานท่ีดําเนินการ 
       ยังไม)สามารถกําหนดอย)างชัดเจนได� 
 
    8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 

8.1) หน)วยงาน  
    สํานักโครงการพิเศษ 

  8.2) หัวหน�าโครงการ 
นายชนินทร  วรรณวิจิตร 
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9) แผนการดําเนินงาน 

    9.1) แผนการดําเนินโครงการ  

  หน)วย : ร�อยละ 

กิจกรรม/รายการ 
ป�งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. ก)อสร�างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย0รวบรวมและถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการ
ท)องเที่ยว (พิงคนคร) 

- 5 55 40  

2. เป7ดให�บริการ      
 

    9.2) แผนการดําเนินงานป� 2558 

กิจกรรม 
 ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ควบคุมงานก!อสร�างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย�รวยรวมและถ!ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท!องเที่ยว 

1.1 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง              
1) จัดเตรียมเอกสาร

ประกวดราคาได�แล�ว
เสร็จ+อนุมัติ 

60 วัน             

2)  ดําเนินการประกวด
ราคา+จัดหาผู�รับจ�างได�
แล�วเสร็จ 

60 วัน             

3) ลงนามสัญญา         •      

1.2 การส)งมอบงาน/การก)อสร�าง              
    1) ครุภัณฑ0              
    2) สิ่งก)อสร�าง 1,095 วัน             
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กิจกรรม 
 ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
2. ก!อสร�างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย�รวยรวมและถ!ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท!องเที่ยว 

1.1 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง              
1) จัดเตรียมเอกสาร

ประกวดราคาได�แล�ว
เสร็จ+อนุมัติ 

60 วัน             

2)  ดําเนินการประกวด
ราคา+จัดหาผู�รับจ�างได�
แล�วเสร็จ 

60 วัน             

3) ลงนามสัญญา         •      

1.2 การส)งมอบงาน/การก)อสร�าง              
    1) ครุภัณฑ0              
    2) สิ่งก)อสร�าง 1,095 วัน             
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10) แผนการการใช�จ)ายงบประมาณ 

    10.1) แผนการใช�จ)ายงบลงทุน (เงินกันเหลื่อมป� 2557 จํานวน 204,797,800 บาท) 
  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2557 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1. ก)อสร�างอาคารและชิ้นงาน

นิทรรศการศูนย0รวบรวมและ
ถ)ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
ชั้นสูงเพื่อการท)องเที่ยว 

201.2688 - - - - - - 134.1792 - 3.6000 18.0000 9.0000 36.4896 

2. ค)าควบคุมงานก)อสร�างอาคาร
และชิ้นงานนิทรรศการศูนย0
รวบรวมและถ)ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูง
เพื่อการท)องเที่ยว 

3.5290 - - - - - - - 0.7058 0.7058 0.7058 0.7058 0.7058 

รวม 204.7978 - - - - - - 134.1792 0.7058 4.3058 18.7058 9.7058 37.1954 
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6. โครงการคืนความสุขให�เธอ...เยาวชน  

1) ความเป%นมา/หลักการและเหตุผล   

กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี จัดงานเนื่องในวันสัปดาห0วิทยาศาสตร0แห)งชาติเป%นประจําทุกป� 
โดยในป� 2557 นี้ ได�ดําเนินการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีแห)งชาติ ข้ึนที่ศูนย0ประชุมและแสดง
สินค�านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม) ระหว)างวันท่ี 12 - 28 สิงหาคม 2557 
เพ่ือกระตุ�นความสนใจด�านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีของคนไทย ให�เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษา วิจัย 
ประดิษฐ0 คิดค�น แก)เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในงานดังกล)าวมีผู�สนใจเข�าร)วมชมงานกว)า ๑ ล�านคน เม่ือส้ินสุด
งานแล�ว เห็นว)าสาระองค0ความรู�ที่จัดแสดงในรูปนิทรรศการบางส)วนสามารถรื้อถอนและนําไปจัดแสดงในศูนย0
เรียนรู�อ่ืน ๆ เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ และความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0ได� เป%นการใช�ผลงานที่พัฒนาข้ึนใน
งานดังกล)าวให�ได�ประโยชน0ได�กว�างขวางย่ิงข้ึน  

การน้ี  รัฐมนตรีว)าการกระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี จึงมีนโยบายให�นําชุดนิทรรศการดังกล)าว 
และระดมความร)วมมือจาก หน)วยงานต)างๆ ในสังกัด ดําเนินกิจกรรมสร�างความตระหนักด�านวิทยาศาสตร0
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในสังคมร)วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดย องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0
แห)งชาติ (อพวช.) ได�ทําความร)วมมือกับ สํานักงานส)งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
และสถาบันวิจัยดาราศาสตร0แห)งชาติ (สดร.) ในการพัฒนา และ จัดสร�างนิทรรศการหัวข�อ พระมหากษัตริย0ไทยกับ
วิทยาศาสตร0และดาราศาสตร0 คณิตศาสตร0รอบตัวเรา และวิทยาศาสตร0การบิน เพ่ือจัดแสดง ณ ศูนย0วิทยาศาสตร0
เพ่ือการศึกษาเอกมัย 

การจัดสร�างนิทรรศการดังกล)าว เป%นโครงการภายใต�ความร)วมมือระหว)างกระทรวงศึกษาธิการ และ 
กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ในการบูรณาการด�าน วทน. เพ่ือปฎิรูปการศึกษา และการเรียนรู�ของ
ประเทศไทย เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนท่ัวไป ได�เรียนรู�ถึงพระวิสัยทัศน0ในการวางรากฐานพัฒนา
วิทยาศาสตร0ของประเทศ พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย0ไทยด�านดาราศาสตร0ที่มีมาช�านานนับแต)สมัย
อยุธยา ลพบุรี สืบจากรุ)นสู)รุ)นมายังปSจจุบัน รวมถึงได�เรียนรู�คณิตศาสตร0ที่เก่ียวข�องกับชีวิตประจําวัน ตลอดจนการ
เรียนรู�วิวัฒนาการและวิทยาศาสตร0กับการบิน อันจะนําไปต)อยอดความรู�ไปสู)วิทยาศาสตร0ในแขนงอ่ืนได� โดย
แนวคิด และสาระการจัดแสดง ที่ผู�เข�าชมจะเรียนรู�วิทยาศาสตร0ที่เก่ียวข�องอย)างสนุกสนานโดยมีปฏิสัมพันธ0กับ
ชิ้นงานท่ีจัดแสดง ในเรื่อง 

• Universe เอกภพ ระบบสุริยะ แหล)งรวมทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ รวมทั้งท่ีว)างหรืออวกาศด�วยเป%น
ระบบที่ใหญ)ที่สุดและไร�ขอบเขต และเป%นห�วงอวกาศท่ีเต็มไปด�วยดวงดาวจํานวนมหาศาล ซึ่งเราจะ
เรียกดวงดาวท่ีเกาะกันเป%นกลุ)มว)ากาแล็กซี่ โดยผู�เข�าชมจะได�เรียนรู� เอกภพคืออะไร มีอะไรอยู)ใน
ระบบสุริยะ และเรียนรู�กลุ)มดาวต)างๆ 

• Free Fall แรงโน�มถ)วงของโลก คือ การเคล่ือนที่ในแนวดิ่งภายใต�ความโน�มถ)วงของโลก หรือเป%นการ
เคล่ือนท่ีอย)างอิสระของวัตถุ โดยมีความเร)งคงที่เท)ากับความเร)งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก มีทิศทาง
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พุ)งลงสู)จุดมุ)งศูนย0กลางของโลกมีค)าประมาณ 9.8 หรือ 10 เมตร/วินาที2  โดยผู�เข�าชมจะได�เรียนรู� แรง
โน�มถ)วงของโลก การเคล่ือนท่ีของวัตถุ เป%นต�น 

• King Narai พระมหากษัตริย0องค0อุปถัมภ0การศึกษาดาราศาสตร0 พระมหากษัตริย0ทรงพระปรีชา
สามารถด�านการปกครอง เจริญสัมพันธไมตรีนานาชาติ ทรงคิดต)อการค�าขายกับชาวต)างชาติและ
บุกเบิกดาราศาสตร0ไทย โดยในนิทรรศการจัดแสดงการสถาปนางานดาราศาสตร0 สถานที่เก่ียวข�องกับ
ดาราศาสตร0ในราชอาณาจักรสยาม การทอดพระเนตรปรากฏการณ0สําคัญ และบุคคลที่เก่ียวข�องกับ
การสถาปนาดาราศาสตร0 เป%นต�น 

• King Rama IV พระมหากษัตริย0แห)งวิทยาศาสตร0และดาราศาสตร0ไทย พระมหากษัตริย0ทรงพระปรีชา
สามารถด�านการคํานวณจนสามารถทํานายการเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคาได�และพระปรีชาสามารถ
ทางด�านดาราศาสตร0ยังสามารถทําให�ชาวต)างชาติยอมรับ และเมืองสยามพ�นจากการตกเป%นอาณา
นิคมชาติตะวันตกได� โดยจัดแสดงเรื่องความสนพระทัยในการศึกษารอบด�าน ดาราศาสตร0และวิชาท่ี
เก่ียวข�อง อุปกรณ0วิทยาศาสตร0และดาราศาสตร0 ชาวต)างชาติและชาวสยามผู�มีบทบาทและสนใจเร่ือง
ดาราศาสตร0 จดหมายเหตุ การเกิดสุริยุปราคา เป%นต�น 

• King Rama IX พระมหากษัตริย0นักพัฒนา พระมหากษัตริย0ทรงพระปรีชาสามารถด�านวิทยาศาสตร0ใน
การพัฒนาประเทศไห�ประชาชนมีความรู�ทัดเทียมนานาประเทศโดยเน�นหลัก เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา 
ภายในส)วนจัดแสดง เรื่องความเป%นมาของดาราศาสตร0ในเมืองไทย สมัยรัชกาลที่ ๙ หลักการทรงงาน
โดยใช�วิทยาศาสตร0ในการพัฒนาประเทศ 

• HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn ทูตสันทวไมตรีแห)งการศึกษา ทรงสนับสนุนเยาวชน ด�าน
การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร0 ด�วยพระราชกรณียกิจ ทรงเสด็จทอดพระเนตรการศึกษา
วิทยาศาสตร0ในต)างประเทศเพ่ือส)งเสริมให�บุคคลในประเทศมีศักยภาพก�าวทันโลก จัดแสดง โครงการ
ต)างๆ ที่พระองค0ทรงส)งเสริมและสนับสนุนกับนานาประเทศ 

• Half-Dome การศึกษาดาราศาสตร0ของประเทศไทยในอนาคต ความสําคัญของการสนับสนุนการสร�าง
หอดูดาวเพ่ือส)งเสริการพัฒนาดาราศาสตร0ในอนาคต เช)น การวิเคราะห0 วิจัย เก่ียวกับดาราศาสตร0 การ
ดูดาวและการสังเกตกลุ)มดาวบนท�องฟDา 

• Mathematics & Astronomy คณิตศาสตร0กับดาราศาสตร0สัมพันธ0กันอย)างไร จัดแสดงการสังเกต
ระบบสุริยะสู)การพัฒนาคณิตศาสตร0 ตรีโกณมิติ ป7ทากอรัส อาร0คีมีดีส และการคํานวณเส�นรอบวงของ
โลก เป%นต�น 

• Flight Exhibition การเผยแพร)ความรู� เก่ียวกับการบิน เพ่ือให�เยาวชนและผู�สนใจมีความรักในการบิน 
และได�เดินตามความฝSนสู)เส�นทางของการเป%นนักบิน โดยผ)านชิ้นงานการจําลองการเป%นนักบิน เป%นต�น 

• Science Idol นักวิทยาศาสตร0สําคัญของโลกด�าน ดาราศาสตร0 โดยกล)าวถึงหลักการและแนวคิดของ
นักวิทยาศาสตร0เพ่ือก)อให�เกิดแรงผลักดันและแรงบันดาลใจในการเป%นนักวิทยาศาสตร0และสนใจใน
วิทยาศาสตร0 ให�กับผู�เข�าชม 
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แนวทางการนําเสนอ และสื่อที่ใช�จัดแสดง ประกอบด�วย 
• แผ)นปDายคําบรรยาย (Graphic Panel) เพ่ือใช�แสดงข�อมูลประกอบนิทรรศการ เพ่ืออธิบายข�อมูล 

หลักการของช้ินงานท่ีเก่ียวข�องกับวิทยาศาสตร0 องค0ประกอบ และหลักการต)าง ๆ รวมถึงวิธีเล)น
ชิ้นงาน 

• ชิ้นงานสื่อสัมผัส (Interactive) แสดงให�ผู�เข�าชมเห็นปรากฏการณ0ต)าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามหลักการ และ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร0 โดยผู�เข�าชมสามารถ ทดลอง และสังเกตส่ิงที่เกิดข้ึน ทําให�เกิดการเรียนรู�ด�วย
ตัวเอง 

• แบบจําลอง (Model) ใช�แบบจําลองระบบสุริยะจักรวาล เพ่ือให�เข�าใจการโคจรของโลกกับระบบสุริยะ
จักรวาล 

• มัลติมีเดีย (Multimedia) ใช�สื่อมัลติมีเดียเพ่ือช)วยทําให�นิทรรศการน)าสนใจข้ึน 
 
 2) วัตถุประสงค0และเปDาหมาย 
      2.1) วัตถุประสงค0 

• เพ่ือนําเสนอพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย0ไทยด�านดาราศาสตร0ต้ังแต)สมัยอดีตจนถึงปSจจุบัน 
• เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับดาราศาสตร0 คณิตศาสตร0 และวิทยาศาสตร0การบินและ

อวกาศ 
  2.2) กลุ)มเปDาหมาย 
    เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย0 และประชาชนท่ัวไป 

3) สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 ป� 2555 – 2559 

เปDาประสงค0ที่ 1 ให�บริการความรู�แก)สังคมผ)านพิพิธภัณฑ0และแหล)งเรียนรู�ท่ัวประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 1      พัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู� เพ่ือบริการสังคมไทย 
กลยุทธ0ที่ 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ0หลักและขยายแหล)งเรียนรู�เครือข)าย 

4) ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ0การวัด 
4.1) เป7ดให�บริการตามกําหนด 4.1) ภายในเดือน ธันวาคม 2557 
4.2) ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ 4.2) ความพึงพอใจ ไม)ต่ํากว)าร�อยละ 85 

  
 5) งบประมาณ 10,000,000 บาท 
  5.1) งบประมาณ        - บาท 
  5.2) เงินรายได�ค)าใช�จ)ายคงเหลือ ป� 2557    10,000,000 บาท 
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 6) ระยะเวลาดําเนินงาน 
  6 เดือน (ตุลาคม 2557 –  มีนาคม 2558) 
  
 7) สถานที่ดําเนินการ 
  ศูนย0วิทยาศาสตร0เพ่ือการศึกษาเอกมัย กรุงเทพมหานคร (ท�องฟDาจําลอง) 
 
 8) ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  8.1) หน)วยงาน 
    องค0การพิพิธภัณฑ0วิทยาศาสตร0แห)งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 
    สํานักงานส)งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ 
  8.2) หัวหน�าโครงการ 
    นายสุวรงค0  วงษ0ศิริ 
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 9) แผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1) สรุปเนื้อหานิทรรศการและขออนุมัติโครงการ 

พร�อมแบบรูปรายละเอียด 
           

 

2) ดําเนินการหาผู�รับจ�างตามข�อบังคับงานพัสดุ             
3) ดําเนินการจัดสร�างนิทรรศการ             
4) ตรวจรับและทดสอบนิทรรศการ             
5) เป7ดให�บริการนิทรรศการ ณ ศูนย0วิทยาศาสตร0เพื่อ

การศึกษาเอกมัย 
           

 

 
 10) แผนการใช�เงินงบประมาณ 

  หน)วยนับ : ล�านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ป�งบประมาณ 2558 

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 
1) สร�างนิทรรศการ//ติดตั้ง/

ทดสอบ 
8.0000 - - 8.0000 - - - - - - - - - 

2) บริหารโครงการ / 
ประชาสัมพันธ0 

2.0000 - - - 1.0000 0.5000 0.5000 - - - - - - 

รวม 10.0000 - - 8.0000 1.0000 0.5000 0.5000 - - - - - - 
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บทท่ี 4 

กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการ 

1. กระบวนการบริหารแผนไปสู�การปฏิบัติ 

 1.1 กระบวนการบริหารไปสู"การปฏิบัติ ประจําป� 2558 
   กระบวนการบริหารแผนไปสู"การปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการเพ่ือให�เกิดผลสําเร็จตาม
เป/าหมายของแผน อันเกิดจากความร"วมมือของบุคคล กลุ"มบุคคล หรือองค3กร นับเป4นข้ันตอนสําคัญท่ีเชื่อม
ระหว"างการวางแผนกับการประเมินผล เพราะสามารถบ"งชี้ถึงความสําเร็จหรือความล�มเหลวของแผนได� ดังนั้น
หากไม"ให�ความสนใจในกระบวนการบริหารแผนไปสู"การปฏิบัติและการติดตามผล อาจเป4นอุปสรรคต"อการ
ดําเนินงานให�บรรลุตามเป/าหมายได�  

 
แผนภาพท่ี 4-1 : โครงสร�างการบริหารและการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกับการบริหารแผนไปสู"การปฏิบัติ 
 

 
 

  กระบวนการบริหารแผนไปสู"การปฏิบัติของ อพวช. เริ่มจากนําแผนวิสาหกิจ อพวช. มาจัดทําเป4น
แผนปฏิบัติการประจําป�  เพ่ือจัดทําคําของบประมาณ และจัดสรรเงินรายได�ดําเนินงาน ในแต"ละป� 
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 1.2  กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู"การปฏิบัติ ประจําป� 2558 
 เพ่ือให�แผนปฏิบัติการ อพวช. ป� 2558 มีความสอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 4 พ.ศ.

2555 - 2559 ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน กระบวนการบริหารแผนวิสาหกิจ จึง
กําหนดโครงสร�างการบริหารและการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกับการบริหารแผนอ่ืนๆ ใน 3 ระดับ คือ ระดับ
นโยบาย ระดับผลักดันแผน และระดับปฏิบัติการ  

 

1) ระดับนโยบาย 
    คณะกรรมการองค3การพิพิธภัณฑ3วิทยาศาสตร3 มีอํานาจหน�าท่ีในการวางนโยบายและกํากับ
ดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของ อพวช. เป4นผู�พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานและนโยบายท่ีชัดเจนของ อพวช. 
แล�วนําเสนอแผนการดําเนินงาน และโครงการรายป� ต"อกระทรวงวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีเพ่ือขออนุมัติ
กรอบงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ท้ังนี้นโยบายต"างๆ ท่ีเกิดพัฒนาข้ึนจะมีผู�มีส"วนเก่ียวข�องอีก 3 
หน"วยงาน คือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) และกระทรวงวิทยาศาสตร3 และเทคโนโลยี 
ร"วมกับแนวทางของนโยบายและพนักงานของ อพวช. 

 

2) ระดับผลักดันแผน 
  คณะผู�บริหาร หมายถึงคณะกรรมการบริหาร อพวช. ประกอบด�วย ผู�อํานวยการ อพวช. รอง
ผู�อํานวยการ อพวช. ผู�อํานวยการสํานัก/พิพิธภัณฑ3 รวมถึงคณะกรรมการและคณะทํางานท่ีผู�อํานวยการแต"งต้ัง
ต"างๆ มีหน�าท่ีในการผลักดันแผนการดําเนินงานตามกลยุทธ3 ถ"ายทอดจัดทําเป4นแผนปฏิบัติการประจําป� 
นําเสนอขอความเห็นชอบจากผู�อํานวยการ อพวช. และคณะกรรมการ อพวช. เพ่ือดําเนินงานตามแผนต"อไป 
ในกรณีท่ีแผนงาน หรือโครงการไม"ได�รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ผู�บริหารก็จะนําเสนอ
แผนงาน และกรอบงบประมาณเสนอผู�อํานวยการ อพวช. เพ่ือขออนุมิติใช�รายได�นอกงบประมาณ ตามกรอบท่ี
คณะกรรมการได�อนุมัติให�ใช�ในแต"ละป� 

 

3) ระดับปฏิบัติการ 
   ผู�อํานวยการพิพิธภัณฑ3 และผู�อํานวยการสํานัก หรือหัวหน�าโครงการ ทุกโครงการ ท่ีได�รับ
อนุมัติงบประมาณแล�ว ต�องกําหนดเป/าหมาย แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน และผู�รับผิดชอบท่ี
ชัดเจนเพ่ือนําแผนงานไปสู"การปฏิบัติ และแก�ไขปJญหาท่ีอาจเกิดข้ึน จากการดําเนินงานท่ีไม"เป4นไปตามแผนงาน 
โดยการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดซ้ือจัดจ�าง มาใช�ประกอบในการผลักดันแผนให�บรรลุตามเป/าหมาย 
   อย"างไรก็ตามในการควบคุมคุณภาพและผลักดันกลยุทธ3ต"างๆ ท้ัง 8 กลยุทธ3ของ อพวช. ผู�ท่ี
ควบคุมดูแลถัดจากผู�อํานวยการคือระดับรองผู�อํานวยการ ท่ีจะเป4นผู�แบ"งการรับผิดชอบในแต"ละชุดของกลยุทธ3 
เพ่ือทําการขับเคลื่อนให�เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังแผนภาพท่ี 4-1 
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แผนภาพท่ี 4-2 : แสดงภาพกลไกการผลิตแผนวิสาหกิจ อพวช.  
 

 
  
 1.3 การติดตามและประเมินผล 

1) กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจําป� 2558 
    การติดตามประเมินผลโดยกองติดตามและประเมินผล สํานักยุทธศาสตร3และแผน จะ
ดําเนินการคู"ขนานไปกับกระบวนการบริหารแผนไปสู"การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค3 เพ่ือรวบรวมข�อมูลท่ีเกิดข้ึน
ในข้ันตอนต"างๆ ของการดําเนินงานตามแผน แล�วนํามาศึกษาและวิเคราะห3ผลการดําเนินงาน ซ่ึงจะสะท�อนให�
เห็นถึงความก�าวหน�า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน โดยจะนําไปสู"การปรับปรุงหรือการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือกระบวนการดําเนินงานท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป4นการกระตุ�นให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องเกิด
การต่ืนตัว พร�อมท่ีจะผลักดันแผนให�ประสบผลสําเร็จอย"างเป4นรูปธรรมโดยการรวบรวมข�อมูล และให�
ผู�รับผิดชอบโครงการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และตามแผนงานท่ีกําหนดไว�ในแต"ละข้ันตอนของ
แผนปฏิบัติการ ประจําป� 2558 

(1) การติดตาม อพวช. จะมีการติดตามผลการดําเนินงานเป4นรายไตรมาส ตามโครงการ   
ต"าง ๆ ท่ีได�รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูความคืบหน�าในการดําเนินงานต"าง ๆ โดยติดตาม 2 รูปแบบ 
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• การติดตามการใช�จ"ายตามงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรโดยจะมีการรายงานต"อ
คณะกรรมการ อพวช. เป4นรายไตรมาส การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

(2) การประเมินผล จะเป4นการดูถึงผลการดําเนินงาน ความคุ�มค"า ความมีประสิทธิผล โดยจะ
ทําการประเมินโครงการท่ีสําคัญ ๆ ในแต"ละป� 

• การประเมินผลตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
• การประเมินผลตามการบริหารความเสี่ยง 

2) การประกันคุณภาพการดําเนินงาน 
(1) การควบคุมภายใน 
นอกจากการติดตามและประเมินผล โดยสํานักยุทธศาสตร3และแผนแล�ว เพ่ือให�เกิดความ

ม่ันใจว"า การดําเนินงานจะมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป/าหมายท่ีได�กําหนดไว� อพวช. ยังจัดให�มี
การควบคุมภายในในทุกกิจกรรมท่ีมีการดําเนินงาน โดยหัวหน�ากิจกรรมจะเป4นผู�ดําเนินการควบคุม และ
รายงานผลการควบคุมผ"านการจัดทําคู"มือและระบบการประเมินผล ตามแบบของ สตง. 

(2) การบริหารความเสี่ยง 
   เพ่ือให�สามารถบริหารโอกาส อุปสรรค หรือปJญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการทํางาน อพวช. ยัง
กําหนดให�มีการบริหารความเสี่ยงเป4นประจําทุกป� เพ่ือให�มีการประมาณการ กําหนด วิเคราะห3 จัดการ และ
บริหารความเสี่ยงทุก ๆ ความเสี่ยงของ อพวช. โดยมีการรายงานผลเป4นรายไตรมาสให� กับคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

(3) การประเมินความคุ�มค"าทางเศรษฐศาสตร3 (EVA) 
 เพ่ือให�เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ อพวช. และสามารถ

ดําเนินงานได�อย"างคุ�มค"าได�อย"างดีท่ีสุด ในป� 2558 อพวช. จะทําการประเมินผลงานโครงการใช�การบริการ
มูลค"าในทางเศรษฐศาสตร3 เช"น จํานวนผู�ใช�บริการ ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ และรายได�นอกงบประมาณ 
ซ่ึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเป4นรายไตรมาส 
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แผนภาพที่ 4-3 ความสัมพันธ3ของ KPI โดยระบบ Balanced Scorecard (BSC) 
 

 



องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ((อพวชอพวช.).)

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

www.nsm.or.thwww.nsm.or.th


	ปกหน้า 58 11
	1 คำนำ
	2 สารบัญ
	3 บทสรุปผู้บริหาร
	4 บทที่ 1 บทนำ
	5 บทที่ 2 ทิศทางการดำเนินงาน
	6 บทที่ 3-1รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
	7 บทที่ 3-2รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
	8 บทที่ 4 กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการ
	ปกหลัง 58

