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หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
 
  (อพวช.) มีการดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที ่5 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning (คน) 
 
แผน/ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 4/2565 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 1,034,340 1,004,583 993,435 2,876,336 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน 884,710 836,470 831,140 1,481,935 
ผลการดำเนนิงาน 349,669 391,685   

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียดการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสและยกตัวอย่าง) 
  มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ
เข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 741,354 คน ดังนี ้
 ไตรมาส 1 จำนวน 349,669 คน 
 ไตรมาส 2 จำนวน 391,685 คน 
 ไตรมาส 3 จำนวน ........ คน 
 ไตรมาส 4 จำนวน ........ คน 
 
 

ที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม/หลักสตูร ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวน (คน) 
 ต.ค.- ม.ีค.64 จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์  47,513 
 ต.ค.- ม.ีค.64 จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  37,495 
 ต.ค.- ม.ีค.64 จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 40,773 

 ต.ค.- ม.ีค.64 จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  29,481 
  กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  1,907 
 6 ต.ค. 64 กิจกรรม Maker Circuit  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์ 
155 

 7 ต.ค. 64 กิจกรรม STEM Camp โครงสร้าง
ปริศนากับเรือมหาสมบัติ  

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์ 

143 

 8 ต.ค. 64 กิจกรรม Maker Circuit  
 

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์ 

75 

 8 ต.ค. 64 - STEM Camp โครงสร้างปริศนากับ
เรือมหาสมบัติ รวม 87 คน  

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบออนไลน์ 

87 

 17 ต.ค. 64 Online Science Camp  
กิจกรรม Maker Circuit 

 21 
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 20 ต.ค. 64 Online Science Camp  
กิจกรรม STEM Camp โครงสร้าง
ปริศนากับเรือมหาสมบัติ 

 20 

 24 ต.ค. 64 Online Science Camp  
กิจกรรม Secret Science ไขความลับ
กับนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว  

 20 

 27 ต.ค. 64 Online Science Camp  
กิจกรรม Color of Nature 

 20 

 31 ต.ค. 64 Online Science Camp  
 กิจกรรม Fun kids with เคม ี

 20 

 6 พ.ย.64 One Day Camp ตอน หนึ่งวันบนดาว
อังคาร “A Day on Mars” 

 20 

 8 ธ.ค. 64 ค่าย STEM บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จำกัด รูปแบบออนไลน์ 
Science Art ตอน Color of Nature 

โรงเรียนวัดพระยายัง 52 

 11 ธ.ค. 64 ค่าย STEM บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จำกัด รูปแบบออนไลน์ 
Science Art ตอน Color of Nature 

ลูกหลานพนักงาน บริษัท ซีเกท 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 

50 

 15 ธ.ค. 64 กิจกรรม STEM Camp โครงสร้าง
ปริศนากับเรือมหาสมบัติ 

โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 51 

 18 ธ.ค. 64 กิจกรรม STEM Camp โครงสร้าง
ปริศนากับเรือมหาสมบัติ 

โรงเรียนวัดเขียนเขต  51 

 22 ธ.ค. 64 กิจกรรม FUN KIDS WITH เคมี โรงเรียนวัดเขียนเขต 56 
 25 ธ.ค. 64 กิจกรรม FUN KIDS WITH เคมี ลูกหลานพนักงาน บริษัท ซีเกท 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ
โรงเรียนเทพศิรินทร์  

50 

 12 ธ.ค. 64 Online Science Camp กิจกรรม 
Secret Science ไขความลับกับ
นักวิทยาศาสตร์จิ๋ว  

 23 

 12 ม.ค. 65 ค่าย STEM บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จำกัด รูปแบบออนไลน์  
- STEM CAMP โครงสร้างปริศนากับ
เรือมหาสมบัติ                                                                  

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 20 คน       
โรงเรียนวัดสามขาว 6 คน     
โรงเรียนวัดหนองทองลิ่ม 23 คน 

49 

 15 ม.ค. 65 - STEM CAMP โครงสร้างปริศนากับ
เรือมหาสมบัติ                                                                  

ลูกหลานพนักงาน บริษัท ซีเกท 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 27 
โรงเรียนวัดบางโปรง 20 คน            
โรงเรียนบางหัวเสือ 4 คน 

51 
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 19 ม.ค. 65 - Unplugged Coding ตอน ภารกิจ
ของเด็กช่างคิด  

โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 11 คน   
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 13 
คนโรงเรียนวัดเซิงหวาย 10 คน         
โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 16 คน 

50 

 22 ม.ค. 65 - Unplugged Coding ตอน ภารกิจ
ของเด็กช่างคิด 
 

ลูกหลานพนักงาน บริษัท ซีเกท 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด    
28 คน                            
โรงเรียนคลองบางปิ้ง 17 คน 
โรงเรียนกลางคลองสิบ  5 คน 

50 

 29 ม.ค. 65                                        ค่าย วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ รูปแบบ
ออนไลน์  
- เรื่อง Fun Kids With เคมี  
- เรื่อง Funny Herbarium พิพิธภัณฑ์
ทำมือ  

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 276 

 14-15 ก.พ. 
65  

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้พลังงาน กกพ. 
รูปแบบออนไลน์ สำหรับเยาวชน
ประถมศึกษา ตอนปลาย 

 26 

 17-18 ก.พ. 
65 

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้พลังงาน กกพ. 
รูปแบบออนไลน์ สำหรับเยาวชน
ประถมศึกษา ตอนปลาย 

 126 

 24-25 ม.ค. 
65 

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้พลังงาน กกพ. 
รูปแบบออนไลน์ สำหรับเยาวชน
มัธยมศึกษา ตอนต้น     

 45 

 26 ก.พ. 65   กิจกรรมค่ายรูปแบบออนไลน์         
เรื่อง Fun Kids With เคมี 

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 100 

 1-3 มี.ค.65 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 100 
 14-15 มี.ค. 

65   
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้พลังงาน กกพ. 
รูปแบบออนไลน์ สำหรับเยาวชน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 66 

 17-18 ม.ีค. 
65 

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้พลังงาน กกพ. 
รูปแบบออนไลน์ สำหรับเยาวชน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 40 

 26 ม.ีค. 65 ค่าย One Day Camp ตอน Robot 
Creator: นักสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ  
 

 14 

  กิจกรรมค่ายสานใจไทย สู่ใจใต้  659 
 8 ม.ค. 65 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 จ.สงขลา 213 
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รูปแบบออนไลน์  
เรื่อง STEM CAMP โครงสร้างปริศนา
กับเรือมหาสมบัติ  
 

 16 ม.ค. 65 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
รูปแบบออนไลน์  
เรื่อง Maker Circuit  

โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา 96 

 18 ม.ค. 65 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
รูปแบบออนไลน์  
เรื่อง I DEA LINK ฉลาดคิดแบบนัก
ประดิษฐ์ตัวน้อย  
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 250 

 25 ม.ค. 65 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
รูปแบบออนไลน์  
เรื่อง Maker Circuit       

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 100 

  กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์   18,077 
 ต.ค.-ธ.ค.64 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์และโรงภาพยนตร์แบบโดม 
 9,145 

 ม.ค.-มี.ค.65 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์และโรงภาพยนตร์แบบโดม 

 8,932 

  กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์  18,229 
 ต.ค.-ธ.ค.64 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้องทดลองทาง

วิทยาศาสตร์และกิจกรรม Science 
Museum Maker Workshop 

 13,445 

 ม.ค.-มี.ค.65 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้องทดลองทาง
วิทยาศาสตร์และกิจกรรม Science 
Museum Maker Workshop 

 4,784 

  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ 

 1,627 

 25 - 26  
พ.ย. 64 

อบรมครูในโรงเรียน Smart Library 
"โครงงานวิทย์แบบคิดนอกห้อง"  

 136 

 20 และ 27 
ม.ค. 65 

จัดอบรม Effective Presentation 
Workshop  

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 37 

 8-11 ก.พ. 
65 

อบรมอนุกรมวิธานและการจำแนกมดใน
ประเทศไทย  

 13 

 12 ก.พ. 65 อบรมมดน้อยแสนรัก: การเลี้ยงมดเพ่ือ
เป็นสัตว์เลี้ยง  

 28 
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 25-26 ก.พ. 
65 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "อำนวยการ" ใน
กิจกรรมครอบครัว  

 20 

 ม.ค.-มี.ค.65 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 

 1,393 

  กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

 186,581 

25 9 - 19  พ.ย. 
64 

จำนวนผู้เข้าชม Onsite และ Online  186,581 

  กิจกรรมสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการ
ประตัวเข้าสู่ AEC 

 22,876 

 17 พ.ย.64 โครงการประชุมนานาติ 
Symposium on Science Festival 
2021 “The Rise of Citizen Science 
– Elevating Communities to 
Sustainable Development in 
Public Health and the 
Environment” ผ่านระบบ online  

 114 

 9 - 19   
พ.ย. 64 

นิทรรศการวิทยาศาสตร์ไทย ASEAN 
จัดแสดงนิทรรศการ Plearn thai toy 
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์  

 1,650 

 ม.ค. 65 โครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
นานาชาติ                                                           

 21,112 

  กิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร์   50,971 
 ต.ค.-ธ.ค.64 จำนวนผู้เข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์  2,851 
  ม.ค.-มี.ค. 65 จำนวนผู้เข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์  48,120 
  กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์

เคลื่อนที่ 
 91,306 

 ต.ค.-ธ.ค.64 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 

 62,192 

  ม.ค.-มี.ค. 65 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 

 29,114 

  กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการ
บริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ 

 45,462 

 ต.ค.-ธ.ค.64 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขีดความสามารถ
การบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ 

 15,541 
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  ม.ค.-มี.ค. 65 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขีดความสามารถ
การบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ 

 29,921 

  กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์  114,244 
 8 ม.ค. 65 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ 

ดำเนินงาน 3 รูปแบบ 
ได้แก่ ONLINE / ON SITES / 

ON HANDS 

 114,244 

  กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่าย 

 2,195 

 ม.ค.-มี.ค. จำนวนผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความ
ต้องการในการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 1,376 

 ม.ค.-มี.ค. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 819 

  กิจกรรมอ่ืนๆ ภายใน อพวช.   31,958 
 ต.ค.-ธ.ค.64 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม

นิทรรศการ เช่น กิจกรรมภาพมายา 
กิจกรรมตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก  กิจกรรมแมลงปอ
สมดุล  กิจกรรมจักจั่นเสียงใส กิจกรรม
คอปเตอร์ไม้ไผ่ เป็นต้น 

 9,978 

 ม.ค.-มี.ค.65 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
นิทรรศการ เช่น กิจกรรม Science 
Demonstration  กิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย Science For Kids 
กิจกรรมท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
Science Walk Rally กิจกรรม 
Traditional Thai toys maker เป็นต้น 

 21,980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 
 

1 - 7 

ตัวช้ีวัดที ่12 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของประเทศ (ร้อยละ) 
 
แผน/ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 4/2565 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 85 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 85 
ผลการดำเนนิงาน - -   

 
 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียดการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสและยกตัวอย่าง) 
  ความสำเร็จของการดำเนนิการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมของ
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ ...-.... ดังนี ้
 ไตรมาส 1 ร้อยละ ...-.... 
 ไตรมาส 2 ร้อยละ ...-.... 
 ไตรมาส 3 ร้อยละ ........ 
 ไตรมาส 4 ร้อยละ ........ 
 

ที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม 
ผู้ตอบแบบ

ประเมิน (คน) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มี
ความตระหนัก (คน)* 

ร้อยละ 

      
      
      
      
      

หมายเหตุ * นับจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคะแนนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
หมายเหตุ ข้อมูลจะสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 4 
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ตัวช้ีวัดที่ 23 จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ (เรื่อง) 
 
แผน/ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 4/2565 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 141 24 31 122 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 2 
ผลการดำเนนิงาน - -   

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียดการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสและยกตัวอย่าง) 
  มีเร่ืองที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ …-.. เร่ือง ดังนี ้
 ไตรมาส 1 จำนวน ...-.... เร่ือง 
 ไตรมาส 2 จำนวน ...-.... เร่ือง 
 ไตรมาส 3 จำนวน ........ เรื่อง 
 ไตรมาส 4 จำนวน ........ เรื่อง 
 

ที่ โครงการ ประเภท * รายละเอียด ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1     
2     
3     
4     
5     

หมายเหตุ : * Contact Research/ Research Collaboration/ MOU/ Agreement 

 
หมายเหตุ ข้อมูลจะสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 4 
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1 - 9 

 
ตัวช้ีวัดที่ 25 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เรื่อง) 
 
แผน/ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 4/2565 
ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง 572 1,035 1,209 13,392 
ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 3 
ผลการดำเนนิงาน - -   

 
 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียดการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสและยกตัวอย่าง) 
  มีบทความตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม ..-.. เรื่อง จำแนกเป็น 
 ไตรมาส 1 จำนวน ...-.... เร่ือง (ระดับชาติ ..-.. เร่ือง  ระดับนานาชาติ ..-.. เร่ือง) 
 ไตรมาส 2 จำนวน ....-... เรื่อง (ระดับชาติ ..-.. เร่ือง  ระดับนานาชาติ ..-.. เร่ือง) 
 ไตรมาส 3 จำนวน ........ เรื่อง (ระดับชาติ ..... เร่ือง  ระดับนานาชาติ ..... เร่ือง) 
 ไตรมาส 4 จำนวน ........ เรื่อง (ระดับชาติ ..... เร่ือง  ระดับนานาชาติ ..... เร่ือง) 
  1) บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ..-.. เร่ือง ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อบทความ - ผู้เขียน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่ 
1   
2   
3   
4   
5   

 
 2) บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ..-.. เร่ือง ดังนี ้
 

ที่ ชื่อบทความ - ผู้เขียน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ปีที่/ฉบับที่ 
1   
2   
3   
4   
5   

 
หมายเหตุ ข้อมูลจะสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 4 
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ตัวช้ีวัดที่ 33 ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (ร้อยละ) 
 
แผน/ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 4/2565 

ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 80 

ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 80 

ผลการดำเนนิงาน 18.24 22.89   

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียดการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสและยกตัวอย่าง) 
  โครงการขนาดใหญ่ที่ไดด้ำเนนิการคือ โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)   
  ทั้งนี้ มีความคบืหน้าการดำเนนิงานสะสมคิดเปน็ร้อยละ 22.89 ดังนี ้
 

แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ร้อยละ 

(สะสม) 
รายละเอียด (โดยสรุป) ร้อยละ 

(สะสม) 
1) ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต  - งานโครงสร้าง ความก้าวหน้ารวม    

ร้อยละ 90 
- งานสถาปัตยกรรม ความก้าวหน้ารวม 
ร้อยละ 40 
- งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ความก้าวหน้า
รวม ร้อยละ 13.5 
- งานระบบสุขาภิบาล ความก้าวหน้ารวม 
ร้อยละ 41 
- งานระบบปรับอากาศ ความก้าวหน้า
รวม ร้อยละ 16 
- งานภูมิทัศน์ ความก้าวหน้ารวม     
ร้อยละ 10 
- งานนิทรรศการ ความก้าวหน้ารวม   
ร้อยละ 3.59 
 

22.89 

2) ควบคุมงานก่อสร้างศูนยน์วัตกรรมแห่ง
อนาคต 

 ผู้ควบคุมงาน ส่งมอบงานงวดรายเดือน 
งวดที่ 18 การดำเนินงานควบคุมงาน
ก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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ตัวช้ีวัดที่ 49 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว. 
(คะแนน) 
 
แผน/ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด :   
 

รายการ ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 4/2565 

ค่าเป้าหมายแผนของกระทรวง - - - 86.08 

ค่าเป้าหมายแผนของหน่วยงาน - - - 87 

ผลการดำเนนิงาน - -   

 
รายละเอียดผลการดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียดการดำเนินงานและยกตัวอย่าง) 
  มีผลคะแนนเฉลี่ยระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ร้อยละ ....-... มีรายละเอียดดังนี ้
 

ที่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
   
   
   
   
   

 
หมายเหตุ ข้อมูลจะสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 4 
 
 
 
โดยมีโครงการ/ผลผลิตสำคัญที่หน่วยงานได้ดำเนินงาน ดังนี ้
1. โครงการ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 
    งบประมาณทีไ่ด้รบั : 713.4800 
    ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 111.1191 
    ผลการดำเนินงาน  ความคบืหน้าการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ 22.89  
    ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน (กรณีผลการดำเนนิงานสูงกว่าแผนมาก) :  

    ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน) : ผู้รับจ้าง
ขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลาก่อสร้างครั้งที่ 1 จำนวน 211 วัน อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ยังมีผู้บุกรุกอยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ก่อสร้าง การอนุมัติขยับตำแหน่งผังอาคาร และเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่มีการะบาด  
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2. ผลผลิต ยกระดบัคุณภาพการบริหารจัดการและบริการพพิิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ให้เทียบเท่าระดับสากล 
    งบประมาณที่ได้รบั : 52.9760 ล้านบาท 
    ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 13.7636 ล้านบาท 
    ผลการดำเนินงานสะสม : 155,262 คน 
    
    ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน (กรณีผลการดำเนนิงานสูงกว่าแผนมาก) :  
    ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน) : เนื่องจากเกิด

สถานการณ์โรค COVID 19 อพวช. จึงจำเป็นต้องปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ และเปิดให้บริการเฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์
และอาทิตย์ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดลง ส่งผลให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน 

 
 
ผลผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
    งบประมาณที่ได้รบั : 292.6291 ล้านบาท 
    ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :  115.9132 ล้านบาท 
    ผลการดำเนินงานสะสม : 741,354 คน 
    
    ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน (กรณีผลการดำเนนิงานสูงกว่าแผนมาก) :  
    ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (กรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน) : เนื่องจากเกิด

สถานการณ์โรค COVID 19 อพวช. จึงจำเป็นต้องปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ และเปิดให้บริการเฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์
และอาทิตย์ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดลง ส่งผลให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


