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ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ฉบับนี้จัดท าขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของ อพวช. ในทุก
ส่วนงานที่จะด าเนินการในปี 2563 โดยการรวบรวมแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนวิสาหกิจของ อพวช. และ
น ามาท ารายละเอียดการด าเนินงานของปี 2563 อย่างละเอียดในการบริหารงานที่ดีนั้นจะไม่สามารถท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากปราศจากการวางแผนที่ครบถ้วนสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ที่ได้รับ
ซ่ึงในทุกๆ ปี อพวช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐ โดยมีรายได้นอกงบประมาณอีกส่วนหนึ่งสมทบ และ 
อพวช. ได้น างบประมาณทั้งหมดมาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือใช้ในการด าเนินงานแต่ละปี โดย
แผนปฏิบัติการประจ าปี ในทุกๆ ปีนี้จะต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ อพวช. เพ่ือ ให้
คณะกรรมการ อพวช. ให้ความเห็นชอบก่อนการด าเนินงานจริง  

แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563 นี้ มิใช่เป็นแผนการใช้งบประมาณเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็น
แผนที่ อพวช. ยึดถือน ามาด าเนินการประจ าปี 2563 โดยได้จัดท าให้สอดคล้องกับแผนควบคุมภายใน แผน
บริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนบริหารงานบุคลากร ฯลฯ  ประกอบกัน 
แผนปฏิบัติการนี้ยังได้ก าหนดให้ครอบคลุมถึงการท างานอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร และค านึงถึงผลผลิต
ตลอดจนตัวชี้วัดต่างๆ เป็นส าคัญด้วย 

 อพวช. ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหาร อพวช. ทุกท่านที่ได้ระดมความคิด ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ท าให้แผนปฏิบัติการฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป   
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ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ฉ 

บทที่ 1  บทน า  

 1. เหตุผล วัตถุประสงค์ และการบริหารงาน อพวช. 1-1 
 1.1 เหตุผลในการจัดตั้ง 1-1 
 1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 1-1 
 1.3 การบริหารงาน 1-2 
 1.4 จ านวนก าลังพลในการปฏิบัติงานของ อพวช. 1-2 
 1.5 แผนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 1-4 
 1.6 การด าเนินงาน 1-7 
 2. ผลการด าเนินงาน อพวช. (ปี 2558-2562) 1-13 
 2.1 ผลการด าเนินงานด้านกายภาพ 1-13 
 2.1.1 ด้านผู้ใช้บริการ 1-13 
 2.2 ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 1-17 
 2.2.1 ด้านรายได้ 1-17 
 2.2.2 ด้านค่าใช้จ่าย 1-19 
 2.2.3 ด้านผลประกอบการ 1-19 
 3. งาน/โครงการที่ส าคัญที่จะด าเนินงานในปี 2563 1-20 
 3.1 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1-20 
 3.2 โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9) 1-20 
 3.3 คาราวานวิทยาศาสตร์ (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่) 1-22 
 3.4 โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 1-22 
 4. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 1-24 

บทที่ 2  ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2563  

 2.1 ประมาณการรายรับ 2-1 
 2.2 ประมาณการรายจ่าย 2-2 
 2.3 งบประมาณแผ่นดินแยกตามผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 2-4 
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บทที่ 3  รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563  

 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3-1 
 1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ 3-1 
 1.1.1 กิจกรรมบริหารจัดการบุคลากร 3-1 
 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน (พื้นฐาน)  
 2.1 ผลผลิตการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 3-4 
 2.1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการ 3-4 
 2.1.1.1 การบริหารจัดการทั่วไป 3-4 

 2.1.1.2 การบริหารยุทธศาสตร์และแผน 3-20 
 2.1.1.3 แผนปฏิบัติการคณะกรรมการ อพวช. ประจ าปีงบประมาณ 2563 3-25 
 2.1.1.4 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

      ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3-26 

 2.1.1.5 แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 3-30 
 2.1.2 กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 3-34 
 2.1.2.1 สมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ปี 2563 3-34 
 2.1.2.2 การต้อนรับผู้ใช้บริการ 3-39 
 2.1.2.3 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3-44 
 2.1.2.4 การผลิตวารสาร อพวช.  3-48 
 2.1.2.5 การผลิตรายการวิทยุ 3-52 
 2.1.2.6 การผลิตรายการโทรทัศน์สารคดีเชิงวาไรตี้ส าหรับเยาวชนและครอบครัว 3-57 
 2.1.3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3-70 
 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 3.1 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
3-71 

 3.1.1 กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3-71 
 3.1.1.1 บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3-71 
 3.1.1.2 เครื่องฉายภาพและระบบท้องฟ้าจ าลองในโดมวิทยาศาสตร์ 3-83 
 3.1.1.3 ปรับปรุงพื้นท่ีวัตถุตัวอย่างไฟฟ้าแรงสูง  3-88 
 3.1.1.4 ปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี 3-93 
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 3.1.2 กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 3-98 
 3.1.2.1 บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 3-98 
 3.1.3  กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3-110 
 3.1.3.1 บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3-110 
 3.1.3.2 ระบบภาพ IT Auditorium 1 งาน 3-127 
 3.1.3.3 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ FAB LAB and IT Activities 1 ชุด 3-131 
 3.1.3.4 ปรับปรุงพื้นท่ีจัดแสดง Collection ด้านสารสนเทศ 1 งาน 3-135 
 3.1.3.5 งานปรับปรุงพื้นท่ีอาคารอเนกประสงค์ 1 งาน 3-139 
 3.1.4  กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 3-143 
 3.1.5  กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ 3-149 
 3.1.6 กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้  3-153 
     3.1.7  กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 3-157 
 3.1.7.1 การแข่งขันจรวดขวดน้ า ระดับประเทศ ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2563 3-158 
 3.1.7.2 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 17 ปี 2563 3-162 
 3.1.7.3 การแข่งขันภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ 3-165 
 3.1.8  จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ / คาราวานวิทยาศาสตร์ 3-169 
 3.1.9  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 3-175 
 3.1.10 กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3-180 
 3.1.11 กิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ 3-186 
 3.1.12 กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่AEC 3-199 
 3.1.13 กิจกรรมจัดแสดงทางวิทยาศาสตร์ 3-205 
 3.1.14 กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 3-211 
 3.1.15 กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์ 3-218 
 3.1.16  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3-223 
 3.1.17  กิจกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ 3-228 
 4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3-233 
 4.1 โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 3-233 
 5. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3-240 
 5.1 โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ 3-240 
   5.1.1  การศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหลวงรังสิต 3-240 
   5.1.2  การศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพ้ืนที่สวนสัตว์

นครราชสีมา 
3-245 
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   5.1.3  การท าเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดพรรณไม้สกุลมะเดื่อพ้ืนเมืองของไทย

เพ่ือการอนุรักษ์ 
3-252 

   5.1.4  การศึกษาความหลากชนิดและพลวัตของไม้พ้ืนล่างในป่าดิบเขาระดับต่ าบริเวณลุ่มน้ า
ห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

3-255 

   5.1.5  การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพ้ืนที่ภูเขาหินปูนภาคกลางใน
ประเทศไทย 

3-260 

   5.1.6  การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพ้ืนที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ
ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง 

3-265 

   5.1.7  การศึกษาความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วภูเขาหินปูนในพื้นที่ภาคกลาง 
           ในประเทศไทย 

3-269 

   5.1.8  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล 3-274 
   5.1.9  การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่บริเวณ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง 
3-280 

บทที่ 4  กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการ   

 1. กระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ 4-1 
 1.1 กระบวนการบริหารไปสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563 4-1 
 1.2 กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563 4-2 
 1.3 การติดตามและประเมินผล 4-3 
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  แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจ าปี 2563 ของรัฐบาล และเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 (2560-2564) เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมของ อพวช. ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตาม
ภาระกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย 
  อพวช. มีทิศทางการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 (2560-2564) ภายใต้
วิสัยทัศน์ คือ “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน าในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” และ
พันธกิจ คือ “ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ” 
  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ อพวช.ฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย การบริหารงานของ อพวช. 
ทิศทางการด าเนินงาน งบประมาณและรายละเอียดของโครงการ-กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

1.  อพวช. มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย 3 พิพิธภัณฑ์ 5 ส านัก และ            
1 หน่วยงาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก
พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ส านักบริหาร ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด ส านักยุทธศาสตร์     
และแผน ส านักโครงการพิเศษ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน  อพวช. มีคณะกรรมการ อพวช. เป็นผู้ก ากับ
และก าหนดนโยบาย มีผู้อ านวยการ อพวช. เป็นผู้บริหารสูงสุดท าหน้าที่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการ อพวช. และรองผู้อ านวยการ อพวช. 3 คน ท าหน้าที่ก ากับดูแลพิพิธภัณฑ์/ส านัก และงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีผู้อ านวยการฯ มอบหมาย 

2.  อพวช. มีอัตราก าลังทั้งสิ้น 310 คน ประกอบด้วย (เพ่ิมขึ้นจากปี 62 รวม 38 คน) 
พนักงานจ านวน 168 คน (เพ่ิมขึ้นจากปี 62 รวม 22 คน)  ลูกจ้างจ านวน 142 คน (เพ่ิมขึ้นจากปี 62 รวม 16 
คน)  และนอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครหมุนเวียนโดยประมาณวันละ 170 คน (เท่ากับปี 62) 

3.  แผนปฏิบัติการฯ  มีทิศทางในการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น โดยมีเป้าหมายหลักของการด าเนินงาน คือ มีจ านวนผู้ใช้บริการ อพวช. จ านวน 4,274,710 คน  ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
88 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการ
บริการจัดการองค์กรไม่น้อยกว่าระดับ 4  

4.  งบประมาณที่ ใช้ ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อพวช. ฉบับนี้  จ านวน 
1,173.7882 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1,111.7882 
ล้านบาท จากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานประจ าปี 2563 ของ อพวช. จ านวน 62.0000 ล้าน
บาท  

5.  รายละเอียดแผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 1 รายการ 
1 ผลผลิต 3 โครงการ ดังนี้  
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5.1 รายการบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 93.2222 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 
1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริหารจัดการบุคลากร 

5.2 ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ งบประมาณ 197.0440 ล้านบาท 
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการบริหารจัดการ กิจกรรมการตลาดและบริการผู้เข้าชม 
และกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.3 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม งบประมาณ 621.2198 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 17 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมบริการผู้
เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กิจกรรมบริการผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (คาราวานวิทยาศาสตร์)  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC กิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์ และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้าน
วิทยาศาสตร์  

5.4  โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) งบประมาณลงทุน 195.5874 
ล้านบาท (ตั้งของบปี 63) ประกอบด้วย 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์
นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) (งบผูกพันข้ามปี 61 – 64 ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมฯ และ
ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมฯ) 

5.5 โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ งบประมาณ 4.7148 
 ล้านบาท ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์บริเวณ
ทุ่งหลวงรังสิต กิจกรรมการศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพ้ืนที่สวนสัตว์
นครราชสีมา กิจกรรมการท าเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดพรรณไม้สกุลมะเดื่อพ้ืนเมืองของไทยเพ่ือ
การอนุรักษ ์กิจกรรมการศึกษาความหลากชนิดและพลวัตของไม้พ้ืนล่างในป่าดิบเขาระดับต่ าบริเวณลุ่มน้ าห้วย
คอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ -ปุย จังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมการศึกษาความหลากชนิดของ
สัตว์เลื้อยคลานในพ้ืนที่ภูเขาหินปูนภาคกลางในประเทศไทย กิจกรรมการศึกษาความหลากชนิดสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมในพ้ืนที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง กิจกรรมการศึกษาความหลากชนิดของ
หอยทากจิ๋วภูเขาหินปูนในพ้ืนที่ภาคกลางในประเทศไทย กิจกรรมการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืชและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล และกิจกรรมการศึกษาความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเล
ขนาดใหญ่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง 

6.  การจัดท าแผนปฏิบัติการปี 2563 ฉบับนี้มิใช่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
เดียว หากยังรวมถึงแผนอื่นๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กร เช่น แผนบริหารความเสี่ยง แผน
ควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน แผนบริหารงานบุคลากร และแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯลฯ ประกอบกันเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ และให้งานของ อพวช. บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการได้
เกิดอย่างวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1. เหตุผล วัตถุประสงค์ กำรบริหำรงำน อพวช.  

 1.1 เหตุผลในกำรจัดตั้ง   
   ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  พ.ศ.2538 เกิดขึ้น 
เนื่องจากยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการพลังงานท าให้การรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือกระตุ้นความสนใจ ตลอดจนให้ความรู้ และ
ความบันเทิงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อันเป็นผลให้เกิดการล่าช้า  และไม่
ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ในการนี้สมควรจัดตั้งองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เพ่ือ
ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 มีภารกิจหลัก คือ ด าเนินงานบริหาร 
และพัฒนาโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าขึ้นเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยมีหน้าที่
ส าคัญคือ เป็นองค์กรของประเทศในการสร้างความเข้าใจ หรือยกระดับความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
 
 1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง 
   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 7 
ประการ คือ 

1) ด าเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน 

2) ด าเนินการรวบรวมวัตถุ จ าแนกประเภทวัตถุ จัดท าบันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และความก้าวหน้า
ทางวิชาการ  

3) ด าเนินการส่งเสริมการวิจัยการให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน  

4) จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

5) เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
ให้บริการที่เก่ียวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม  

6) ร่วมมือกับองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์  
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7) ด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
 

 1.3  กำรบริหำรงำน 
   มีคณะกรรมการ อพวช. เป็นผู้บริหารกิจการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกไม่เกินห้าคน และให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง 
   โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยผู้อ านวยการและ รองผู้อ านวยการรวม 4 ต าแหน่ง และ
หน่วยงานหลักอีก 9 หน่วยงานดังนี้ 

1) ผู้อ านวยการ (จากการสรรหา) 
2) รองผู้อ านวยการ คนที่ 1 
3) รองผู้อ านวยการ คนที่ 2 
4) รองผู้อ านวยการ คนที่ 3 
5)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
6) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
7) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
8) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
10) ส านักบริหาร 
11) ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
12) ส านักโครงการพิเศษ 
13) ส านักยุทธศาสตร์และแผน 

 
 1.4 จ ำนวนก ำลังคนในกำรปฏิบัติงำน 

1) พนักงาน        168 อัตรา 
2) ลูกจ้าง        142      อัตรา 
3) อาสาสมัคร     294  อัตรา  

  หมายเหตุ อาสาสมัครหมุนเวียนปฏิบัติงานโดยประมาณ  วันละ 170 คน  
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แผนภำพที่ 1-1  โครงสร้างของ อพวช. 
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 1.5 แผนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.5.1 แผนวิสำหกิจ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560 - 2564 

    แผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 5 เป็นแผนที่ อพวช. น ามาใช้เป็นกรอบแผนการด าเนินงานระยะยาว
ของ อพวช. ซึ่งจะใช้ประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีประกอบด้วย  
    1)  วิสัยทัศน์  
   “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นน าในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 
 

    2)  พันธกิจ 
   “ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ” 
3) ค่านิยม 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ก าหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานส าหรับ
พนักงานได้น าไปเป็นหลักการปฏิบัติร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนี้ 

N  Nature and Science Appreciation   =  รักวิทยาศาสตร์และใส่ใจธรรมชาติ 
   S   Service Mind                               =  มีใจบริการ 
   M  Manage  Professionally                 =  บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 

    4) เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
4.1 เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) 

การเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. (Science 
inspiration for Everyone everywhere) 
1.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 

1.1) กลยุทธ์ที่ 1 สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน 
และประชาคมวิทยาศาสตร์ 

1.2) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.3) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์

ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนอุสาหกรรมของประเทศ 
1.4) กลยุทธ์ที่ 4 เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

4.2 เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือ
ได ้และมีมาตรฐานระดับสากล (High Quality Service in Lifelong Learning in 
science) 
1.) ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร

วิทยาศาสตร์ 
1.1) กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้าง

องค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

1.2) กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับ
ความต้องการของประเทศ 
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4.3 เป้าประสงค์ที่ 3 บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (Budget 
Efficiency in management) 
1.) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

1.1) กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุน
นิทรรศการโลกอาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 

1.2) กลยุทธ์ที่ 8 จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการ
ทบทวน อัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน 

1.3) กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ 
2.) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1.1) กลยุทธ์ที่ 10 ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการก ากับ
ที่ดีภายในองค์กร 

1.2) กลยุทธ์ที่ 11 แสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นจากหน่วยงานภายนอก 

  

  1.5.2  แผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน อพวช. 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีนอกจากจะน าแผนวิสาหกิจของแต่ละช่วงเวลาเข้ามาเป็นแนวทางใน

การก าหนดในการจัดท าแผนในแต่ละปีแล้ว อพวช. ยังได้พิจารณาถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การที่ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ของแต่ละแผนงานประกอบไปด้วย 

  โดยแผนต่างๆ เหล่านี้จะประกอบด้วย 
1) แผนบริหารความเสี่ยง 
2) แผนควบคุมภายใน 
3) แผนปฏิบัติการการตรวจสอบภายใน 
4) แผนบริหารงานบุคลากร 
5) แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) แผนคณะกรรมการ อพวช. 

 

1.5.3 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
อพวช. ก าหนดเป้าหมายการให้บริการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 3 เป้าหมายคือ 

1) ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาและบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3) ศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ทางธรรมชาติและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จที่ส าคัญดังนี้ 
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 ตารางที่ 1.5.3  ตัวชี้วัด การให้บริการ ปี 2563 
     

ตัวช้ีวัด ปี 2563 หน่วยนับ เป้ำหมำย 

1) จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 

คน 1,800,000 

2) จ านวนผู้เข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ คน 250,000 
3) จ านวนผู้เข้าชมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คน 724,710 
4) จ านวนจังหวัดและจ านวนคนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คาราวานวิทยาศาสตร์ 
คน 500,000 

5) จ านวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

คน 1,000,000 

6) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ ร้อยละ 90 
7) บทความที่ตีพิมพ์ทั้งในและนอกประเทศ บทความ 3 

8) ร้อยละของความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ร้อยละ  85 

9) จ านวนรางวัลที่เยาวชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการ
ประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ 

รางวัล 8 

10) จ านวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ เรื่อง 18 
11) จ านวนรายการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รายการ 6 

12) ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนาคต (Futurium) 

ร้อยละสะสม 20 

13) เกณฑ์การประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ
การจัดการ (enablers) 

ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดย
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร

องค์กรของรัฐวิสาหกิจ 
 

  1) การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
 5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
6) การบริหารทุนมนุษย์ 
7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม 
8) การตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

  



  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563  หน้า 1 - 7 
 

1.6  กำรด ำเนินงำน 
1.6.1 กำรให้บริกำรพิพิธภัณฑ์ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ อพวช. 

1) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
       พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการและให้ความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เป็นสถานที่เรียนรู้ที่ให้ทั้งสาระความรู้
ความบันเทิงส าหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรประมาณ 10,000 
ตร.ม.  
     นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แบ่งกลุ่มเรื่องเป็น 6 เรื่อง คือ 

1.1) ส่วนต้อนรับ แนะน าการเข้าชม และนักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก 
1.2) ประวัติความเป็นมาของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.3) วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและพลังงาน 
1.4) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย 
1.5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
1.6) เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย 

     นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ส าหรับจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวประมาณ 1,600 ตร.ม. ซึ่งนิทรรศการ
ชั่วคราวเป็นนิทรรศการที่จะจัดแสดงชั่วคราวในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ในแต่ละปีจะจัดประมาณ 4-6 
เรื่อง 

2) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
       พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามีหน้าที่ในการจัดหา รวบรวมและเก็บรักษาวัสดุตัวอย่างทาง
ธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนการวิจัยด้านธรรมชาติ
วิทยา เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และน าผลการศึกษาวิจัยไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็น
สถานที่จัดแสดงนิทรรศการการก าเนิดโลก การก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย มีพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร 1,100 ตร.ม.  ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ว่า
สิ่งมีชีวิตที่ได้วิวัฒนาการมาแล้วจนถึงปัจจุบันสามารถแยกออกได้เป็น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรแบคทีเรีย 
อาณาจักรสัตว์เซลล์เดียว อาณาจักรเห็ดรา อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์ 
      นอกจากนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงภายในแล้ว พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งนี้ยังเป็น
สถานทีจ่ัดเก็บตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ เขาสัตว์ ที่ค้นพบทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ
ที่ได้รับมอบมาจากสถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และจากทายาทนายแพทย์บุญส่ง 
เลขะกุล 
      พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามีพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว 400 ตร.ม. ในแต่ละปีจะจัด
ประมาณ 4-6 เรื่อง 

3) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการที่ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่การสื่อสารด้วยตัวอักษร ภาพของอียิปต์โบราณจนถึงการสื่อสาร
ไร้สายผ่านดาวเทียมตลอดจนวิวัฒนาการที่จะเป็นไปในอนาคต  
       นิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว เป็นนิทรรศการถาวรมีพ้ืนที่จัดแสดงประมาณ 
9,300 ตร.ม. ประกอบด้วย 7 กลุ่มเรื่อง คือ 
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(1) นิทรรศการต้อนรับ  ส่วนต้อนรับที่ให้ผู้เข้าชมได้เห็นภาพรวมและความส าคัญของ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวัน 

(2) นิทรรศการการสื่อสารยุคแรก  เป็นส่วนจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสารของ
มนุษย์นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม น าเสนอภาษา และสื่อต่างๆ ที่
มนุษย์ใช้สื่อสารสารกันในยุค 

(3) นิทรรศการการสื่อสารยุคใหม่  เป็นส่วนจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค
ปัจจุบัน แสดงถึงวิวัฒนาและจุดเปลี่ยนของการสื่อสาร สื่อที่ใช้ในการสื่อสาร การส่ง
และกระจายสัญญาณ การสื่อสารแบบไร้สายหลักการของโทรศัพท์ การสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม 

(4) พ้ืนที่นิทรรศการการค านวณ  เป็นนิทรรศการจะช่วยให้ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องค านวณที่เป็นพ้ืนฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แสดงวิวัฒนาการ
ของการนับและค านวณ เครื่องค านวณแบบฟันเฟือง เครื่องค านวณแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(5) พ้ืนที่นิทรรศการคอมพิวเตอร์  นิทรรศการที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
จุดก าเนิดและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและหลักการท างานของ
การรับข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเก็บข้อมูล และการส่งออกของข้อมูลของ
คอมพิวเตอร์ 

(6) พ้ืนที่นิทรรศการโปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ  นิทรรศการจัดแสดง
ตัวอย่างของโปรแกรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่น าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี GPS ใช้ในการน าทาง การขนส่ง  เทคโนโลยี 
RFID ใช้ในการจัดการสินค้า เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการศึกษา นอกจากนี้ยังน าเสนอ
เทคโนโลยีใหม่ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  

(7) พ้ืนที่นิทรรศการบ้านอัจฉริยะ  นิทรรศการที่แสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมา
ช่วยอ านวยความสะดวกในบ้านในอนาคต สัมผัสกับบรรยากาศของบ้านในอนาคตที่
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ เช่น เทคโนโลยีระบบรักษาความ
ปลอดภัย เทคโนโลยีในครัว ห้องท างาน ห้องน้ า และอ่ืนๆ 

 

4) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.  
      จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM SCIENCE SQUARE) ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 

ของอาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน มีพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
3,000 ตร.ม. ซึ่งนับเป็นการน าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไปให้บริการในศูนย์การค้าที่ทันสมัยใจกลาง
กรุงเทพมหานคร เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้เวลาพักผ่อนอย่างมีคุณภาพและได้เ รียนรู้วิทยาศาสตร์อย่าง
สนุกสนาน เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 ถึง 19.30 ไม่มีวันหยุด 
 

1.6.2  กำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ และกำรเผยแพร่ 
     นอกจากการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปแล้ว  อพวช. ยังได้จัดท าสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้
ด้านวิทยาสาสตร์และข่าวสารกิจกรรมของ อพวช. เช่น 
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1.1) บริการทาง เว็บไซต์ www.nsm.or.th 
1.2) วารสาร อพวช. มีการออกวารสารเป็นรายเดือน ปีละ 12 ฉบับๆ ละ 5,000 เล่มต่อ

เดือน โดยผู้ที่ได้รับวารสาร อพวช. นั้น ต้องเป็นสมาชิกของ อพวช.  
1.3) รายการโทรทัศน์ อพวช. ได้ผลิตสื่อโทรทัศน์ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ 3 

รายการ และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดังนี้ 
 การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
 การส่งเสริมความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 โครงการประกวดหนังสั้นทางวิทยาศาสตร์ 

1.4) ออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดาวเทียม (MOST SAT) ช่อง 
246 (PSI box) ช่อง 112 (SUN box) ช่อง 344 (GMMZ box) และช่อง 104 
(DUNASTY) ทุกวันตลอด 24 ชม.  

1.5) รายการวิทยุ 3 รายการ ดังนี้ 
 รายการเด็กดีคนเก่ง ช่วงรอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีวิทยุ 
กองทัพบก FM 103 ทุกวัน เวลา 06.10 – 06.50 น. ระยะเวลา 1 นาที (เกร็ด
วิทยาศาสตร์) 
 รายการตามตะวัน ช่วงรอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีวิทยุศึกษา 
FM 92 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00 – 17.30 น. ระยะเวลา 1 นาที (เกร็ด
วิทยาศาสตร์) 

 รายการวันนี้กับวิทยาศาสตร์ ช่วง 10 นาทีกับ อพวช. สถานีวิทยุ AM 819 ทุก
วันเสาร์ เวลา  09.00 – 10.00 น. ระยะเวลา 10 นาที  

1.6.3  กำรให้บริกำรที่สนับสนุนกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ทั้งในและนอกสถำนที่ 
1) นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่/คาราวานวิทยาศาสตร์ 

        เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นเพ่ือกระจายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ โดยการน านิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อ
สัมผัส (Hands on Science Exhibition) การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science shows) การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Experiment) โดมดูดาวเคลื่อนที่ (Planetarium) กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา 
(Science Activities) กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์ การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ไปบริการแก่ 
นักเรียน เยาวชน และประชาชนในต่างจังหวัดหมุนเวียนเป็นประจ าตลอดปี  

2) การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
         เป็นกิจกรรมที่กระตุ้น เสริมสร้าง พัฒนากระบวนการ และการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชน ควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานท้าทาย
และตื่นเต้น เป็นการฝึกการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาการประดิษฐ์ การทดลอง ความคิดสร้างสรรค์ 
และจินตนาการผ่านทางประดิษฐ์กรรมที่น าเสนอ  นักเรียนเยาวชนจะได้ เรียนรู้หลักการ ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาวิธีการ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิด
กับเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ 

http://www.nsm.or.th/
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2.1) การแข่งขันจรวดขวดน้ าระดับประเทศ (Thailand Water Rocket Championship) 
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการในภูมิภาคร่วมกับนิทรรศการวิทยาศาสตร์/คาราวานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์และทดสอบจรวดขวดน้ า   เพ่ือให้ครูได้
เรียนรู้หลักการออกแบบและประดิษฐ์จรวดขวดน้ า การน ากิจกรรมจรวดขวดน้ าไปใช้
เป็นกิจกรรมเสริมศึกษาส าหรับนักเรียน 
 การแข่งขันจรวดขวดน้ า เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์และพัฒนาการประดิษฐ์ เพ่ือยิงจรวดขวดน้ าให้
ได้ตามกติกาที่ก าหนดขึ้น โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นประเภทความแม่นย าและ
ประเภทความไกล 
 การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จรวดขวดน้ า  เพ่ือให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันจรวดขวดน้ าทั้ง 40 ทีม ได้น าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จรวดขวดน้ า ทั้งใน
ด้านประดิษฐ์กรรม การพัฒนา การสาธิตกระบวนการท างาน และอธิบายด้วยหลัก
ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เข้าชมที่สนใจกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัย 

2.2) การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการในภูมิภาคร่วมกับ
นิทรรศการวิทยาศาสตร์/คาราวานวิทยาศาสตร์ในรอบคัดเลือก ส าหรับในรอบชิงชนะเลิศจัดแข่งขันในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
      เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ิมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน อพวช. เพ่ือจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักเรียน 
 

3) มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นงานที่กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็น
หน่วยงานหลักประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง
ภาครัฐและเอกชน (หน่วยงานภายใน วท. กระทรวงต่างๆ สถานศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ/สภาสมาคม และ
องค์กรระหว่างประเทศ) เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ 1 ปี จัดเพียงครั้งเดียว โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม     อิมแพคเมืองทองธานี ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ช่วงจัดงานประมาณ 10 - 15 วัน พ้ืนที่จัดงาน
ประมาณ 40,000-50,000 ตร.ม. มีผู้เข้าชมปีละประมาณ 1.20 ล้านคน  

  

4) การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้ครู อาจารย์ ได้ทราบและเข้าใจถึงบริการของ อพวช. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน า 

คณะนักเรียนมาเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้มีครู อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ านวนมาก อพวช. จึงได้ขยาย
กิจกรรมการอบรมฯ ดังกล่าวออกสู่ระดับภูมิภาคโดยด าเนินการร่วมกับนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่/
คาราวานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
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5) ค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้  
       ค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน และมูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าค่ายวิทยาศาสตร์ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้  เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน
ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับประสบการณ์และมีโอกาสในการเรียนรู้และเข้าใจประชาชนในส่วนอ่ืน
ของประเทศ รวมทั้งได้เกิดความประทับใจและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนและในการศึกษาในอนาคต 
    ภาคใต้ที่ก าลังเรียนอยู่ระดับ ม.4-6 อายุระหว่าง 15-18 ปี จากโรงเรียนสามัญ โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา และโรงเรียนปอเนาะ เดินทางมาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อพวช. เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน 
จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 240 คน 

6) กิจกรรมเสริมศึกษา   
6.1) ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ( Science Camp) อพวช. เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเปิด

โอกาสให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ค้นหาข้อมูล 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง การคิดอย่างมีเหตุมีผล และส่งเสริมให้มี
กระบวนการเรียนรู้ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจท าให้
เกิดความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ พร้อมที่จะเป็นผู้ร่วมกันช่วยสร้างสรรค์ และพัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืน 
กิจกรรมนี้เหมาะส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-4 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่ อพวช. จัดขึ้นในช่วงปิดเทอม (รับสมัครเยาวชน  
   ที่สนใจทั่วไป) 
 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่จัดร่วมกับโรงเรียน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ 

6.2) ท่องโลกวิทยาศาสตร์ ( Science Walk Rally) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ผู้
เข้าชม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะครอบครัว ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในการเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย 

6.3) การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Shows) เป็นการแสดงที่ให้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยน าหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เช่น เรื่องของร่างกายมนุษย์ ไฟฟ้า แสง 
เสียง แม้กระท่ังวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา  มาผสมผสานกับการแสดงที่สนุกสนาน โดยใช้สื่อและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ประกอบการแสดง  การแสดงนี้แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ส าหรับคนเก่งเท่ านั้น ทุกคนสามารถ
เรียนรู้กันได้ และการเรียนรู้หรือการทดลองนั้นก็ไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการ แต่
สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นที่ตัว
เราเอง โดยที่ อพวช. มีชุดการแสดงเตรียมไว้ให้บริการประมาณ 9 ชุดการแสดง ซึ่งผู้เข้าร่วมชมสามารถเลือก
ตามความสนใจ ได้แก่  

 

1) วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ (Magic Science) 
2) ไข่มหัศจรรย์ (Amazing Egg Show)   
3) บัม๊โชว์  (Bump Show) 
4) สนุกกับเสียงและดนตรี (Sound and Music show) 
5) โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น (Cryogenic Show) 
6) พลังงานมหาสนุก (Energy Show) 
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7) หรรษาอากาศโชว์ 
8) ธรรมชาติมหัศจรรย์ (Amazing Nature) 
9) เฮลโลโชว์ (Hello Show) 

 การแสดงแต่ละชุดใช้เวลาประมาณ 30–45 นาที การแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นนั้นมี 2 ลักษณะ คือ 
 มีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายใน 1 ชุดการแสดง เช่นการแสดงชุด

วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ ซึ่งประกอบด้วย เรื่องวิทยาศาสตร์ในตัวมนุษย์ แสง เสียง 
ไฟฟ้า 

 มีเนื้อหาหลักเพียง 1 เรื่อง แต่จะมีการแสดงย่อย ๆ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลัก
หลายเรื่อง เช่นการแสดงชุดไข่มหัศจรรย์ บั๊มโชว์ สนุกกับเสียงและดนตรี โ ลก
มหัศจรรย์แห่งความเย็น 

6.4) ดินแดนวิทยาศาสตร์ (Science Land)  สนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนส าหรับ
กลุ่มนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท าการ
ทดลองสนุกในบรรยากาศสดใสของห้องปฏิบัติการทันสมัย ที่จะช่วยเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนให้ได้
เห็นปรากฏการณท์างวิทยาศาสตร์ที่เห็นได้ยากในห้องเรียน พร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ และ
เครื่องมือการทดลองที่ทันสมัยและได้คุณภาพมีหลักสูตรเนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนในแต่ละระดับชั้น ที่
เชื่อมโยงได้กับชีวิตประจ าวันโดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การสังเกต ทดลอง วิเคราะห์ และ
สรุปผล ด้วยบรรยากาศของกิจกรรมที่กระตุ้นการแสดงความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาหลักสูตร
โดยผู้มีประสบการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้ 

 ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab)  เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้น
ให้ความสนใจและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียนได้อย่างดี ด้วยห้องปฏิบัติการ
ที่มาตรฐานพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญมาถ่ายทอดประสบการณ์
และเครื่องมือในการทดลองที่ทันสมัยและได้คุณภาพ โดยมีเรื่องราวถึงจ านวน 25 
เรื่อง ให้ผู้ใช้บริการเลือกตามความสนใจ กิจกรรมนี้เหมาะส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 
1 ถึง 4 

 ห้องวิทยาศาสตร์แสนสนุก (Fun Science Room)  สนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้ แต่อยากเล่นสนุกพร้อม
กับการเรียนรู้และท าความเข้าใจกับวิทยาศาสตร์แบบง่าย ๆ ห้องวิทยาศาสตร์แสน
สนุกออกแบบมาส าหรับเด็กกลุ่มที่อายุ 5-10 ปี โดยเฉพาะ 
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2. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ (ปี 2558 – 2562)  
 2.1 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำยภำพ  

  2.1.1  ด้ำนผู้ใช้บริกำร  
    ในระหว่างปีงบประมาณ 2558 - 2562 จ านวนผู้รับบริการ อพวช. มีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอ ผัน
แปรตามสถานการณ์ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ และความไม่สงบทางการเมือง  โดยแยกเป็นสถิติ
ผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

ตารางที่ 1-1 แสดงจ านวนผู้ใช้บริการ อพวช. ระหว่างปี 2558 - 2562 

รำยกำร/ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

1. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 493,086 449,565 374,877 290,744 445,761 

2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 426,914 374,660 310,309 275,326 434,812 

3. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 408,463 332,027 280,479 242,155 399,340 

4. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. 77,656 83,615 87,995 74,795 95,294 

5. นิทรรศการนอกสถานที่ 1,041,245 3,226,002 2,023,199 1,210,617 1,684,477 

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 580,224 495,592 498,222 381,449 570,164 

รวมจ ำนวนผู้รับบริกำร 3,027,588 4,961,461 3,575,081 2,475,086 3,629,848 

หมายเหตุ  ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาส 4  
แผนภาพที่ 1-2  แสดงจ านวนผู้ใช้บริการรวม ระหว่างปี 2558 - 2562 
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แผนภาพที่ 1-3  แสดงจ านวนผู้เข้าชมรวม 3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างปี 2558 - 2562 

 
 
แผนภาพที่ 1-4 แสดงจ านวนผู้เข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ระหว่างปี 2558 - 2562 

 
หมายเหตุ  1. จัตุรสัวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดให้บริการตั้งแตเ่ดือนสงิหาคม 2552 
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แผนภาพที่ 1-5 แสดงจ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการนอกสถานที่ของ อพวช. ระหว่างปี 2558 - 2562 

 
หมายเหตุ  1. รวมจ านวนผูเ้ข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
              
แผนภาพที่ 1-6  แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ อพวช. ระหว่างปี 2558 - 2562 
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แผนภาพที่ 1-7  แสดงจ านวนผู้ใช้บริการค่ายวิทยาศาสตร์ อพวช. ระหว่างปี 2558 - 2562 

 
 

แผนภาพที่ 1-8 แสดงจ านวนผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ อพวช. ระหว่างปี 2558 - 2562 
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แผนภาพที่ 1-9  แสดงจ านวนผู้ใช้บริการการแสดงทางวิทยาศาสตร์ อพวช. ระหว่างปี 2558 - 2562  

 
 2.2  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน 

 2.2.1 ด้ำนรำยได้ 

   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 อพวช. มีรายได้รวม 851.678 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 
2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน จ านวน 98.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.38   
แผนภาพที่ 1-10 แสดงรายได้รวมของ อพวช. ปีบัญชี 2558 - 2562 
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แผนภาพที่ 1-11  แสดงร้อยละของสัดส่วนรายได้เงินงบประมาณของ อพวช. ปีบัญชี 2558 - 2562 

 

แผนภาพที่ 1-12 แสดงรายได้จากการด าเนินงานของ อพวช. ปีบัญชี 2558 - 2562 
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  2.2.2  ด้ำนค่ำใช้จ่ำย 
    ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 อพวช. มีค่าใช้จ่ายรวม 862.503 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 จ านวน 98.740 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.27  
แผนภาพที่ 1-13 แสดงค่าใช้จ่ายรวมของ อพวช. ปีบัญชี 2558 - 2562 

 

  2.2.3 ด้ำนผลประกอบกำร 
   ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 อพวช. มีรายได้รวม จ านวน 851.678 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 
จ านวน 862.503 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรายได้ และค่าใช้จ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 อพวช. มี
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได ้จ านวน 10.825 ล้านบาท 
แผนภาพที่ 1-14 แสดงผลประกอบการ อพวช. ระหว่างปี 2561 และ 2562 
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3. งำน/โครงกำรที่ส ำคัญที่จะด ำเนินกำรในปี 2563 
   ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 อพวช. ได้ด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการสนับสนุนส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งโครงการที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

 3.1 งำนมหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
   คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
โดยก าหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีก าหนดให้
วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปีเป็น ”วันเทคโนโลยีของไทย”และวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น”วันนวัตกรรม
แห่งชาติ” เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของ
ไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  
  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจ าใน ช่วงสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติเดือนสิงหาคมของทุก ๆ ปี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านคน  

 

 3.2 โครงกำรพิพิธภัณฑ์พระรำมเก้ำ (พิพิธภัณฑ์รัชกำลที่ 9) 

   เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โครงการพิพิธภัณฑ์พระราม
เก้า ได้รับความเห็นชอบให้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือแสดงให้เห็น
หลักการคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาค าตอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงน าไปแก้ปัญหาหรือพระราชทานแก่พสกนิกรในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่ว
ราชอาณาจักร ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่ผู้สนใจชาวต่างประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความเข้าใจใน
ความส าคัญและปัญหาของระบบนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า เพ่ือให้มนุษย์อยู่ร่วมกับระบบ
นิเวศธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   สาระส าคัญของโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความเข้าใจในหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ การวางแผนการทดลอง การสรุปและขยายผล ซึ่งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน น ามาซึ่ง
ปรัชญาของโครงการ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” 
   เป้าหมายในการสื่อสาร คือ การให้ผู้เข้าชมได้น าแบบอย่างหลักการทรงงานของพระองค์ท่านไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่น าไปสู่การอนุรักษ์น้ า ดิน และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการจัด
แสดงที่ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัสด้วยตัวเองและการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา 
    สาระที่น าเสนอในนิทรรศการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่   

1) ส่วนที่ 1 บทน า  โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต  (Cluster 1 Earth and adaptation of life) 
2) ส่วนที่ 2 ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Cluster 2 Ecosystem and biodiversity) 
3) ส่วนที่ 3 มนุษย์กับระบบนิเวศในประเทศไทย (Cluster 3 Human and Ecosystems in 

Thailand) 
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4) ส่วนที่ 4 ระบบวิธีคิดและกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวกับวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนบทพ้ืนฐานการคิดในเชิงนิเวศ ) 
(Cluster 4 King’s Thought System : His Majesty’s vision of Sustainability based 
on Ecological Concept) 

5) ส่วนที่ 5 การประยุกต์ใช้ระบบคิดเชิงนิเวศเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Cluster 5  
Solving Problem with Ecological Concept System) 
 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าในการประชุมเมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยให้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2555 – 2558 ในวงเงินงบประมาณ 1,800.00 ล้านบาท  

 ต่อมาได้เสนอเรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายการและก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง ) คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ลง
มติว่า 

1. เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในวงเงิน 1,890.00 ล้านบาท 
(รวมเงินส ารองเผื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -
2560) 

2. อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าและ
ค่าควบคุมงาน ดังนี้ 
2.1) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า วงเงิน 700.00 ล้านบาท เงินส ารองเผื่อเหลือเผื่อขาด 

จ านวน 35 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 735 .00 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 

2.2) ค่าควบคุมงาน วงเงิน 12 ล้านบาท เงินส ารองเผื่อเหลือเผื่อขาด จ านวน 0.6 ล้านบาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12.6 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 

3. ส าหรับค่าก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 
1,000 ล้านบาท อนุมัติในหลักการให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างชิ้นงาน
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้งและค่าควบคุมงาน ดังนี้ 
3.1) ค่าก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง วงเงิน 1,069.2 0 

ล้านบาท เงินส ารองเผื่อเหลือเผื่อขาด จ านวน 53.50 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,122.70 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 

3.2) ค่าควบคุมงาน วงเงิน 18.80 ล้านบาท เงินส ารองเผื่อเหลือเผื่อขาด จ านวน 0.90 ล้านบาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19.70 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560) 

4. มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับไปประสานงานกับกระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับการรองรับระบบขนส่งมวลชนจากเขตเมืองหลวงไปยังพิพิธภัณฑ์ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและดึงดูดให้ประชาชนสนใจเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้รับ
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
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ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรพิพิธภัณฑ์พระรำมเก้ำ 
1) รายการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 หลัง ได้รับงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2555 สิ้นสุด

ปี 2562 ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2558 กับบริษัทเอ็นแอลดิเวลลอปเม้นท์
จ ากัด (มหาชน) ค่าจ้างทั้งสิ้น 732.40 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 1,095 วัน ก าหนด
แล้วเสร็จวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 รวม 31 งวด การก่อสร้างเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 
กล่าวคือ งานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายไปแล้วเมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  

2) รายการก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมติดตั้ง  ได้รับงบประมาณ
เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 สิ้นสุดปี 2562 ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างกับบริษัทกิจการร่วมค้าเจเคอี 
จ ากัด ค่าจ้างทั้งสิน 1,061.00 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 1,110 วัน ก าหนดสิ้นสุด
สัญญาที่ขอขยายสัญญา 27 มีนาคม 2562 รวม 12 งวด โดยผลการด าเนินงานผู้รับจ้างได้ส่ง
มอบงานงวดสุดท้ายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ อพวช. ได้ตรวจรับมอบงาน พร้อมได้
ทดลองเปิดให้บริการ (Test Run) ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
ไปด้วยแล้ว โดยมีก าหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้ 

 3.3 คำรำวำนวิทยำศำสตร์ (นิทรรศกำรวิทยำศำสตร์เคลื่อนที่) 

   คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปในภูมิภาค
ได้เข้าชม สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิต
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ และเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์
ภารกิจและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ของ อพวช. ที่มีต่อสาธารณะชนให้กระจายสู่ระดับภูมิภาค 
   อพวช. ด าเนินการคาราวานวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้บริการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ให้แก่เยาวชนและประชาชนอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนและ
ประชาชนเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อการด าเนินชีวิต สามารถน าความรู้ พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน  อพวช. มีแผนด าเนินการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์จ านวน 45 
จังหวัดในแต่ละป ีเพ่ือที่จะสามารถรองรับผู้ใช้บริการ จ านวน 500,000 คน/ป ี

3.4 โครงกำรศูนย์นวัตกรรมแห่งอนำคต (Futurium) 
  อพวช. ก าหนดพัฒนา โครงการ “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต - FUTURIUM”  ให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของไทยและของโลก ที่เหมาะสมกับผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกระดับ
การศึกษา และทุกระดับอายุ เป็น สถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ด้านการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์ นวัตกรรม กับบุคลากร นักวิจัย ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน  เพ่ือเป็นแหล่งในการ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าไปสู่การ ประยุกต์ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 
เป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์แก่เยาวชน เกี่ยวกับอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือค้นพบตัวเองและ พิจารณาถึงการเลือกศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นสถานที่
ส าหรับการแสดงผลงานวิจัย-พัฒนา ต้นแบบของนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ภาคเอกชนหรือภาครัฐ น าไป
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ประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอด หรือน าสู่การ ประกอบการเชิงธุรกิจต่อไป จนเกิดธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งผลดีต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การพาณิชย์ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
แก้ไขปัญหาให้กับประเทศในอนาคต 
 โครงการนี้ ครม. มีมติให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย  
อพวช. ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีสาระส าคัญของมติ ดังนี้ 

1) อนุมัติในหลักการด าเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ในวงเงิน 2,076.37 ล้านบาท 
2) อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 4 ปี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ดังนี้ 
2.1) ก่อสร้างอาคารและนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) วงเงิน 2,040.00 ล้านบาท 

โดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีวงเงิน 1,563.63 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ
สมทบวงเงิน 476.37 ล้านบาท 

2.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารและนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) วงเงิน 
36.37 ล้านบาท โดยจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3) ให้ วท. จัดท าแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
รองรับตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 

ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรศูนย์นวัตกรรมแห่งอนำคต (Futurium) 
1. อพวช. ได้ด าเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 

(Futurium) ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม 2561 โดยปรากฏผลและได้ประกาศรายชื่อผู้
ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

2. ต่อมา บริษัทฯ ซึ่งมิใช่ผู้ชนะการเสนอราคา ได้อุทธรณ์ผลการประกวดราคาจ้าง ซึ่ง อพวช. 
ได้ด าเนินการในขั้นตอนการอุทธรณ์ โดยปรากฏผลในล าดับต่อมาเมื่อมีนาคม 2562 คือ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง มีมติให้ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง
ดังกล่าว 

3. อพวช. ได้เริ่มกระบวนการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 
(Futurium) ครั้งที่ 2 โดยได้ประกาศเชิญชวนและเปิดขายเอกสารไปด้วยแล้วระหว่างวันที่ 
4 กรกฎาคม ถึง 4 กันยายน 2562 โดยมีก าหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 5 กันยายน 2562 

 
 
  
 



M i n i s t r y  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  S c i e n c e ,  R e s e a r c h  a n d  I n n o v a t i o n

ตัว
ชี้ว

ัด

กรอบประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด
หลัก

ปรับ 5 ก.ย. 62

4. การพัฒนาการจดัการศกึษาใหทันสมัย มีคุณภาพ 
และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

3. การยกระดับคุณภาพชวีิต 
และเศรษฐกิจฐานราก

ดวย อววน.
ประเด็นยุทธศาสตร 2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยของประเทศ และสรางระบบนิเวศการวิจยั

1. การผลิตกําลังคนดาน ววน. 
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับ

ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

35. จํานวนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับ
     การพัฒนา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ
36. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสที่นํา
     นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชประโยชน
37. จํานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร

และส่ิงแวดลอมที่ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
รอง

6. จํานวนนักวิจัยที่มีการแลกเปล่ียนกับตางประเทศ 
7. จํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ อว. 
   ไดรับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ
8. จํานวนหลักสูตรดาน ววน. ที่ อว. รวม
   พัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร 

27. จํานวนรายการวัดของหองปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนาและ
รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล

28. จํานวนผลงานดานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม
29. จํานวนเขตพื้นที่นวัตกรรมที่เกิดใหม

N/A N/A N/A N/A N/A

2.1.1 บริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมอยางมี
        ประสิทธิภาพสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและ 

    นวัตกรรมของประเทศ 
2.1.2 สงเสริมการพัฒนานโยบาย/แผน/ มาตรการและ

     ความรวมมือดาน ววน. ทั้งในประเทศและตางประเทศ
     พรอมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการดาน ววน. ใหมีประสิทธิภาพ

2.1.3 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสรางองคความรู
     และสามารถนําไปใชประโยชน

2.3.1 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะหคุณภาพและ
       รับรองมาตรฐานใหทันสมัย
2.3.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ววน. ใหมีศักยภาพเพื่อ
       นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
2.3.3 พัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาของ
        ประเทศ

3.1.1 ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
       สูผูประกอบการ เกษตรกร สังคม เพื่อพัฒนาและ
       สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหเศรษฐกิจ
       ภายในประเทศ
3.1.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการใชประโยชน
        จากเทคโนโลยีเพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงาน
        ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
3.1.3 พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร
        และรังสี 

กลยุทธ

2.2.1 สงเสริมและพัฒนา อววน. เพื่อรองรับ
     อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

1.1.1 สรางบุคลากรในระดับอุดมศึกษาและสราง
เสนทางอาชีพดาน ววน. 

1.1.2 เรงสรางผูประกอบการใหมดวยกลไกดาน ววน. 
1.1.3 ปลูกฝงการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของ

เยาวชน และเผยแพรความรู ดาน วทน. 
สูประชาชน

4.1.1 สนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพ
       กําลังคนอุดมศึกษาใหมีสมรรถนะสูง
       ที่สอดคลองกับความตองการของ
       ประเทศ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการ
       เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
       ของประเทศ

4.2.1 สรางโอกาสในการเขาถึงการจัดการศึกษา
        ระดับอุดมศึกษาของผูดอยโอกาส
4.2.2 สงเสริมการใหบริการทางการศึกษาใน
        รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตใหแก
        ประชาชนอยางทั่วถึง

4.3.1 สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
       ระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
4.3.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ
       ของผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน

หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน. สนช. 
สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช. 

สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน. 
สนช. สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช. สกสว.

สอวช. สป. วศ. ปส. พว. มว. วว. อพ. 
สทน. สนช. สทอภ. สซ. สดร. ศลช. 

สป. วศ. ปส. พว. วว. สทน. 
สนช. สทอภ. สสน. ศลช. 

สป. สป. สป. สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน. 
สนช. สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช. สกสว.

เปาหมาย
การใหบริการ

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร
และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต

2.1 การสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

2.2 การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย

การพัฒนาประเทศ

2.3 การขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐาน
ขนาดใหญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม

4.1 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะ
กําลังคนใหเปน high-skilled 
workforce ตามความตองการ

ของประเทศ 

4.2 การสรางโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.3 การสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษา

1.1 การพัฒนากําลังคนดาน ววน. 
และสรางความตระหนักดาน วทน. 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ

เปนองคกรนําเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไปสูมาตรฐานในระดับสากลและเพิ่มอันดับความสามารถการแขงขนัในระดับนานาชาติอยางย่ังยืน ภายในป พ.ศ. 2580 วิสัยทัศน

1. จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
    แบบทํางานเต็มเวลา (FTE) 
    ตอประชากร 10,000 คน-ป 
2. จํานวนบุคลากรทีท่ํางาน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. จํานวนผูประกอบการใหมและ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่ไดรับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแขงขัน

4. จํานวนผูเขารับการถายทอด
ความรูและเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

5. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
สรางความตระหนักดาน วทน. ของ
ประเทศ

23. รอยละของการใหบริการโครงสราง
  พื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและ
  เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

24. ความสําเร็จในการผลักดันโครงการ
  ขนาดใหญ (โครงการที่มีงบประมาณ  
  ตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป)
 24.1 โครงการ THEOS-2
 24.2 โครงการ Futurium
 24.3 โครงการสรางเครื่องกําเนิด

  แสงซินโครตรอน เครื่องที่ 2
 24.4 โครงการจัดต้ังศูนยไซโคลตรอน

  เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสี
  ทางการแพทยและการฉายรังสี
  ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

 24.5 อุทยานวิทยาศาสตร ณ มทส.
 24.6 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อ
        รองรับการพัฒนาระบบราง

25. จํานวนผูประกอบการท่ีมาใชประโยชน
ในเขตนวัตกรรม

26. มูลคาการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช
ประโยชนในเขตนวัตกรรม

30. มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม

31. จํานวนนวัตกรรมทางสังคม
 และนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและ
 ผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศ

32. จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่ อววน. เขาไป
     ชวยพัฒนา
33. รอยละความสําเร็จในการเตรียม

 ความพรอมรับภัยคุมคามทางนิวเคลียร
     และรังสี
34.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร

ภูมิปญญาทองถิ่นและของชาติ หรือ
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา หรือใหบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม

38. จํานวนหลักสูตร/รายวิชาที่มี
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ของบัณฑิตดาน Soft Skills และ 
Critical Thinking  (21st

Century)
39. จํานวนผูเรียนสาขาวิชาที่เปน
     ความตองการของประเทศ

40. จํานวนผูเรียนที่เปนผูพิการ
ผูดอยโอกาสไดรับโอกาสในการ
เขาถึงบริการการศึกษาเเละการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตาม
ความตองการจําเปน

41. จํานวนประชาชนที่เขาถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
Lifelong Learning

42. สัดสวนการผลิตบัณฑิต
   สายวิทย : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา

43. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
  ระดับอุดมศึกษาไดงานทํา หรือ
  ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

9. อันดับรวมของความสามารถการแขงขันดาน 
Scientific Infrastructure ของประเทศ
ตามการจัดอันดับของ IMD

10. รอยละการนําแผน/ นโยบาย/มาตรการ 
 ไปใชประโยชนในการกํากับแกไขปญหา
 ของประเทศ

11. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
(ITA) ในการดําเนินงานของ อว.

12. จํานวนเรื่องที่เกิดจากการสรางความรวมมือ
ดาน ววน. ระหวางประเทศ

13. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ที่เชื่อมโยงระดับชาติและนานาชาติ

14.จํานวนหนวยงานที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหนํา
มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยไปใชในการผลิต
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

15.รอยละของการจัดสรรงบประมาณในระบบ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนไปตามแผน
และยุทธศาสตรวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

16.รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

17.จํานวนแผนงานวิจัยที่ไดรับการจัดสรร

18. มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม 
และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนํา
ผลงานวิจัย และพัฒนาไปใชประโยชน

19. จํานวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพร 
     ในวารสารวิชาการระดับชาติและ 
     นานาชาติ    
20. รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใช
      ที่ถูกนําไปใชในการสรางมูลคา
      เชิงพาณิชยใหกับภาคการผลิตและ
      บริการ และภาคธุรกิจ
21.จํานวนผลงานวิจัย พัฒนา  และ

นวัตกรรมที่สามารถนําไปยื่นขอจด
ทรัพยสินทางปญญา/บัญชีนวัตกรรม 

     ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมตัิ และ
จัดสงขอมูลใหสํานักงบประมาณแลว

22.ความสามารถใหมในการดําเนินการวิจัย
ขั้นแนวหนา (Frontier Research) 

     

ผลสัมฤทธิ์
1. ประชาชนไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และไดรับการพัฒนาเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learner)
2. กําลังคนระดับอุดมศึกษามีทักษะและสมรรถนะพรอมสูศตวรรษที่ 21
3. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนดวยวิทยาศาสตร และนวัตกรรม โดยสรางความเขมแข็งใหภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจภายในประเทศ พรอมกับพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรมกอใหเกิดมูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน (IMD) ของประเทศ



5.5 การ
บริหาร
จดัการ
น ้าทัง้
ระบบ 
(บู น ้า)

ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรจ์ดัสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กบัเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) 

4.1 การผลิตและพฒันา
สมรรถนะก าลงัคนให้เป็น high-

skilled workforce ตามความ
ต้องการของประเทศ

3.1 การพฒันาวิทยาศาสตร ์และนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และคณุภาพชีวิต
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ตร
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อว

. การวิจยัและนวตักรรมท่ีตอบโจทยข์องประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจยั การพฒันาการจดัการศึกษาให้ทนัสมยั      
มีคณุภาพ และสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้การยกระดบัคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.
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.

การผลิตก าลงัคนด้าน ววน. ท่ีมี
คุณภาพสูงเพ่ือยกระดบัขีด

ความสามารถ  ในการแข่งขนัของ
ประเทศ
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1) สดัส่วน
ผลติภณัฑ์
มวลรวม
ของ
วสิาหกจิ
ขนาดกลาง
และขนาด
ยอ่มต่อ
ผลติภณัฑ์
มวลรวมใน
ประเทศ
เพิม่ขึน้เป็น
ร้อยละ 44 
ภายในปี 
2565

1) อนัดบั
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
ของประเทศ
ของ IMD 
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง
เทคโนโลยอียู่
ในอนัดบัทีไ่ม่
ต ่ากวา่ 33 
(ปัจจุบนั 36) 
และด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร์
ของประเทศ 
อยูใ่นอนัดบัที่
ไมต่ ่ากวา่ 36 
(ปัจจุบนั 48) 

1) คะแนน 
PISA ดา้น
การอ่าน 
คณิตศาสตร์
และ
วทิยาศาสตร์
ไม่ต ่ากว่า 
470 คะแนน 
ภายในปี
2565

2) อนัดบัขดี
ความ
สามารถใน
การแขง่ขนั
ของประเทศ
ดา้นการ
ศกึษาใน
ระดบัสากล 
(IMD) ไม่ต ่า
กว่าอนัดบัที ่
45 ภายในปี 
2565

2.6.5
สนับสนุน
การจดั
การศึกษา
เพื่อพฒันา
ความเป็นผู้
ประกอบ
การ รวมทัง้
พฒันาทกัษะ
พื้นฐาน
แรงงานท่ี
เก่ียวข้องกบั
เทคโนโลยี
ดิจิทลัและ
ธรุกิจรปูแบบ
ใหม่ใน
อนาคต 
พฒันา
ผูป้ระกอบการ
โดยเฉพาะ 
SME ให้มีจิต
วิญญาณของ
การเป็น
ผูป้ระกอบการ
ยกระดบั
กระบวนการ
ผลิตด าเนิน
ธรุกิจด้วย
เทคโนโลยี
และ
นวตักรรมฯ
(บู) 

2.8.5 (1)
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานดา้น
บุคลากรวิจยั
และนวตักรรม
โดยเรง่ผลิต
บุคลากรวิจยั
และพฒันาใน
สาขาท่ีขาด
แคลน พรอ้มทัง้
สรา้งมาตรการ
จงูใจเพื่อดึงดูด
ผูเ้ช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศให้
เข้ามารว่มวิจยั
พฒันา
เทคโนโลยีชัน้
แนวหน้า 
(Frontier 
Science) ใน
สาขา
อุตสาหกรรม
เป้าหมายฯ
(ยุทธ)

3.3.1
ส่งเสริมการ
ปรบัเปล่ียนระบบ
การเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะ
ส าหรบั
ศตวรรษท่ี 21
โดยออกแบบ
กระบวน
การเรียนรู้ใน
ทุกระดับชัน้
อย่างเป็นระบบ
ตัง้แต่ระดับ
ก่อนประถม
ศึกษาจนถึง
อุดมศึกษาฯ
(บู)

3.3.2
สนับสนุนการ
ปรบั เปล่ียน
บทบาท ครู ให้
เป็นครูยุคใหม่ 
จากครูสอน 
เป็น โค้ช หรือ
ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้ ท่ีมี
วิธีจดัระเบียบ
การสร้าง
ความรู้ 
ออกแบบ
กิจกรรมและ
สร้าง
นวตักรรมการ
เรียนรู้ให้
ผู้เรียนฯ (บู)

3.3.4
พัฒนาระบบ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดย
เน้นการจดั 
ระบบการ
ศึกษาและ
ระบบฝึกอบรม
บนฐาน
สมรรถนะ
ท่ีมีคุณภาพสูง
และยืดหยุ่น
ผ่านการพัฒนา
กลไกต่างๆ 
อาทิ การ
พัฒนาการ
ศึกษาออนไลน์
แบบเปิด การ
พัฒนาระบบ
การเรียนรู้
เก่ียวกบัทักษะ
การรู้ดิจิทัลฯ 
(บู)

2.9.1
สนับ
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ
ศาสตร์
ด้านการ
สร้าง
ความ
สามารถ
ในการ
แข่งขนั
(ยุทธ)

1.2.2 (1)
ส่งเสริม
การขยาย
ความ
รว่มมือและ
การเจรจา
ระหว่าง
ประเทศใน
ด้าน
เศรษฐกิจ 
เพื่อเพ่ิม
โอกาสและ 
ลด
อุปสรรค
ทาง
เศรษฐกิจ
ของไทยมุ่ง
กระจาย
ความเจริญ
และโอกาส
ทาง
เศรษฐกิจ
ไปสู่
ภมิูภาค
ต่างๆ ของ
ประเทศ 
ส่งเสริม
การแลก
เปล่ียนองค์
ความรู ้
เทคโนโลยี
และ
นวตักรรม 
รวมถึงการ
สรา้งความ
เช่ือมโยง
ด้าน
คมนาคม
และระบบ 
โลจิสติกส์
ในภมิูภาคฯ
(ยุทธ)

2.2.5
ส่งเสริมการ
เปล่ียนผ่าน
อุตสาหกรรม
ยานยนต์ทัง้
ระบบไปสู่
อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า
อจัฉริยะ พฒันา
ศนูยท์ดสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
และยกระดบัสู่
มาตรฐาน 
สากล ส่งเสริม
การพฒันา    
อุตสาหกรรม
ซ่อมบ ารงุและ
ผลิตช้ินส่วน
อากาศยานฯ 
(บู)

2.2.6 (1)
พฒันา
อุตสาหกรรม
ความมัน่คงของ
ประเทศท่ีมี
ศกัยภาพในเชิง
เศรษฐกิจท่ี
ครอบคลมุใน
ทุกมิติทัง้ท่ี
เก่ียวข้องกบั
การจดัการภยั
พิบติั ความ
มัน่คงทาง      
ไซเบอรฯ์ (บู)

2.2.8
สนับสนุนการ
เพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตภาค
อุตสาหกรรม
และบริการ
ตลอดห่วงโซ่
มูลค่า (บู)

1.1.17
พฒันา
ระบบ
การ
เตรียม 
พร้อม
แห่งชาติ
ปรบัปรงุ
นโยบาย 
แนวทาง 
ระบบ
กลไก
การ
บริหาร
จดัการ 
แผนการ
ปฏิบติัท่ี
เก่ียวข้อง
ให้
ชดัเจนมี
ประสิทธิ
ภาพและ
ครอบ
คลุม 
เตรียม
ความ
พร้อม
รบัมอืภยั
คกุคาม 
ทกุ
ประเภท 
การ
บริหาร
จดัการ
วิกฤต
การณ์ 
เสริม
สร้าง
ความ
เช่ือม ัน่ฯ 
(ยุทธ) 

6.2.1
ปลูกฝังวิธี
คิด สร้าง
จิตส านึก
การเป็น
พลเมืองท่ี
ดีมีวฒัน 
ธรรม 
ซ่ือสตัย์
สุจริต 
แยกแยะ
ผล 
ประโยชน์
ส่วนตน
และผล 
ประโยชน์
ส่วนรวม 
และหล่อ
หลอม
วฒัน 
ธรรมใน
กลุ่มเดก็
และ
เยาวชน
ทุกช่วงวยั
ทุกระดบั
โดยเสริม
พลงัการมี
ส่วนร่วม
ของทุก
ภาคส่วน
ในการ
ต่อต้าน
การทุจริต
ทุก
รูปแบบ 
(ยุทธ)

5.1.6
สนับ
สนุนการ
ปรบัตวั
เพื่อลด
ความ
สูญเสีย
และ
เสียหาย
จากภยั
ธรรม
ชาติ 
และผล
กระทบ
จากการ
เปล่ียน
แปลง
สภาพ
ภมิู 
อากาศ 
ปรบัปรุง
การ
บริหาร
จดัการ
พิบติัภยั
ทัง้ระบบ 
มีระบบ
ฐานขอ้
มลูการ
คาด 
การณ์
สภาพ
ภมิู
อากาศ
และ
ระบบ
เตือนภยั
ลว่งหน้า
ท่ี
รวดเรว็ 
แมน่ย  า
และมี
ประสิทธิ
ภาพฯ 
(ยุทธ)

5.1.1
สนับสนุน
การ
อนุรกัษ์
และฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ
และแหล่ง
ท่ีอยู่อาศยั
ตาม
ธรรมชาติ 
(habitat) ท่ี
มีความ
หลาก 
หลายทาง
ชีวภาพสูง
ชนิดพนัธุ์
เฉพาะถ่ิน
หายาก 
ใกล้สูญ
พนัธุ์ สรา้ง
ระบบ
ฐานข้อมูล
ฯ (ยุทธ)

5.1.12
สนับสนุน
การกระจาย
อ านาจและ
ส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล
ด้านการ
รกัษาและ
จดัการ
ทรพัยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดล้อม
ผา่น
เครอืข่ายใน
ระดบัชุมชน
ท่ีครอบคลุม
ภาครฐั 
ภาคเอกชน 
ภาคการ 
ศึกษา และ
ภาคประชา
สงัคมฯ 
(ยุทธ) 

5.2.1
พฒันาการ
จดัการน ้า
เชิงลุม่น ้าทัง้
ระบบ จดัให้
มีน ้าสะอาด
ใช้ทุกครวั
เรือนใน
ชุมชนชนบท
ในปริมาณ
คณุภาพและ
ราคาท่ี
เขา้ถงึได้ มี
ระบบการ
จดัการน ้า
ชุมชนท่ี
เหมาะสม 
ส่งเสริมฟ้ืนฟู
อนุรกัษ์ 
พื้นท่ีต้นน ้า 
พื้นท่ีชุ่มน ้า
พื้นท่ีพกัน ้า 
แหลง่น ้า
ธรรมชาติฯ 
(บ)ู

5.2.2
จดัระบบการ
จดัการภยั
พิบติัจากน ้า
ในภาวะ
วิกฤติ เพ่ือ
ลดความสูญ 
เสียและ
ความเส่ียง
ในการเกิด
ภยัพิบติัได้
อยา่งมีประ
สิทธิภาพ 
และสนับ 
สนุนการ
บริหาร
จดัการอยา่ง
มี ธรรมาภิ
บาล โดย
พฒันาระบบ
การจดัการ
ให้ทันสมยัฯ 
(บ)ู

2.4.5(5) 
สนับ
สนุนการ
จดัท าฐาน
ข้อมูล
ด้านการ
พฒันา
เมือง 
จดัท าและ
พฒันา
ระบบ
ข้อมูล
ขนาด
ใหญ่ (บู)

2.2.1
สนับ
สนุนการ
สร้าง
มลูค่า
จาก
วตัถดิุบ
ชีวภาพท่ี
เป็นมิตร
กบัส่ิง
แวดลอ้ม
และ
เศรษฐกิจ
ฐาน
ชีวภาพ
ทางทะเล 
พฒันา
เศรษฐกิจ
ฐาน
ชีวภาพ
อบุติัใหม่
ทัง้ระบบ
แบบครบ
วงจร 
สนับ
สนุนอตุ
สาห
กรรม
ชีวภาพ
อยา่ง
บรูณา
การ 
ตลอดทัง้
ห่วงโซ่
คณุค่าฯ
(บ)ู

2.2.8
สนับสนุน
การเพ่ิม
ผลิตภาพ
การผลิต
ภาค
อุตสาห
กรรมและ
บริการ
ตลอด
ห่วงโซ่
มูลค่า (บ)ู

6.2.1
ปลูกฝัง
วิธีคิด 
สรา้งจิต
ส านึก
การ
เป็น
พลเมือง
ท่ีดี
มีวฒัน
ธรรม 
ซ่ือสตัย์
สุจริต 
แยก 
แยะผล 
ประ 
โยชน์
ส่วนตน
และผล 
ประ 
โยชน์
ส่วน 
รวม 
และ
หล่อ
หลอม
วฒัน 
ธรรม
ในกลุ่ม
เดก็และ
เยาวชน
ทุกช่วง
วยัทุก
ระดบั 
โดย
เสริม
พลงั
การมี
ส่วน
รว่ม
ของทุก
ภาค
ส่วนใน
การ
ต่อต้าน
การ
ทุจริต
ทุก
รปูแบบ
(ยุทธ)

1) ผูป้ระ 
กอบการใน
ทกุระดบั
เป็นผู ้
ประกอบ
การยคุใหม่
ทีม่บีทบาท
ต่อระบบ
เศรษฐกจิ
เพิม่มากขึน้

1) ประเทศ
ไทยมคีวาม
เขม้แขง็ด้าน
การวจิยัและ
พฒันา
นวตักรรม 
รวมทัง้มี
ความสามารถ
เพิม่ขึน้ในการ
น าผลงานวจิยั
และนวตักรรม
ไปประยกุต์ใช้
ใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อ
การพฒันา
ประเทศ 

1) คนไทยมี
การศกึษาทีม่ ี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
มทีกัษะที่
จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที ่21
สามารถ
แก้ปัญหา 
ปรบัตวั ส ื่อสาร
และท างาน
รว่มกบัผูอ้ ืน่ได้
อย่างมี
ประสทิธผิล มี
นิสยัใฝ่เรยีนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ

2) คนไทย
ได้รบัการ
พฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ
ของพหปัุญญา

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขนั

ยุทธศาสตรท่ี์ 2
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขนั

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3

ด้านการพฒันา
และเสริมสรา้ง

ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์

8. 
การพัฒนา
เศรษฐกิจบน
พ้ืนฐาน

ผู้ประกอบการยคุ
ใหม่ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

23. 
การวิจยัและ

พฒันา
นวตักรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 8 
การพฒันาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และ

นวตักรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 1
การเสริมสรา้ง
และพฒันา
ศกัยภาพทุน

มนุษย์

1) ระดบั
ความส าเรจ็
ในการสรา้ง
สมัพนัธ์ 
ความร่วมมอื 
และบทบาท
ของไทยกบั
ต่างประเทศ
ในดา้น
ความมัน่คง 
มัง่คัง่ และ
ยัง่ยนืการ
พฒันา
มาตรฐาน 
สากลและ
การสรา้ง
เกยีรตภูิมิ
ของประเทศ
ไทยใน
ประชาคม
โลกขึน้มาก
กว่าเดมิ   
รอ้ยละ 1-2

1) การ
ต่าง
ประเทศ
ไทยมี
เอกภาพ
ท าให้
ประเทศ
ไทยมี
ความ
มัน่คง 
มัง่คัง่ 
ย ัง่ยนื มี
มาตรฐาน 
สากลและ
มเีกยีรติ
ภูมใิน
ประชาคม
โลก

1.10
การ

ส่งเสริม
ความสมั
พนัธ์

ระหว่าง
ประเทศ 
(ยุทธ)

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1

ด้านความ
มัน่คง

2. 
การ
ต่าง
ประ
เทศ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 5
การ

เสริมสร้าง
ความมัน่คง
แห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมัง่คัง่
และยัง่ยืน

2.11
การพฒันา
เศรษฐกิจบน

พื้นฐาน
ผู้ประกอบการ
ยุคใหมแ่ละ 

SME 
(บู SME)

2.13
การวิจยัและ

พฒันา
นวตักรรม 
(ด้าน

ความสามารถ
ในการ

แข่งขนั) (ยุทธ)

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1
ด้าน
ความ
มัน่คง

1) อนัดบั
ความสามารถใน
การแขง่ขนัดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
(Infrastructure) 
โดยสถาบนั IMD 
ปี 2562 มอีนัดบัดี
ข ึน้ 1 อนัดบัจาก 
ปี 2561 (ปี 2561
อยูอ่นัดบัที่ 48)

1) อนัดบั
ความสามารถใน
การแขง่ขนัดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
(Infrastructure) 
โดยสถาบนั IMD 
อนัดบัดขี ึน้ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ

แข่งขนั

7. โครงสรา้ง
พื้นฐาน 
ระบบ

โลจิสติกส์ และ
ดิจิทลั

ยทุธศาสตรท่ี์ 8 การพฒันา
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยั 

และนวตักรรม

2.5 การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคม 
ระบบโลจิสติกส์ 

พลงังานและดิจิทลั 
(2.10 ยุทธพฒันา
ศกัยภาพ วทน.+
2.7 บู โลจิสติกส์)

3) ผลติภาพ
การผลติของ
ภาค 
อุตสาหกรรม
เพิม่ข ึน้เฉลีย่
รอ้ยละ 2.2 
ในช่วงปี 
2561-2565

4) ผลติภาพ
การผลติของ
ภาคบรกิาร
เพิม่ข ึน้เฉลีย่
รอ้ยละ 2.7 
ในช่วงปี 
2561-2565

2) ผลติภาพ
การผลติของ
ภาคอุตสาหกร
รมและภาค
บรกิารเพิม่ข ึน้

2.2 การพฒันา
อุตสาหกรรม
และบริการ
แห่งอนาคต 
(บู อุต)

4. 
อุตสาหกรรม
และบริการ
แห่งอนาคต

3.3 พฒันา
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู ้

(บู เรียนรู)้

2.14
ยุทธศาสตร์

เพื่อ
สนับสนุน
ด้านการ

สร้างความ
สามารถใน
การแข่งขนั

(ยุทธ)

1) ดชันี
การรบัรู ้
การทุจรติ 
(Corrup
tion
Percep
tion
Index: 
CPI) อยู่
ในอนัดบั
1 ใน 54 
และ/หรอื
ไดค้ะแนน
ไม่ต ่ากว่า 
50 
คะแนน 
ภายในปี 
2565

1) 
ประเทศ
ไทย
ปลอด
การ
ทุจรติ
และ
ประพฤติ
มชิอบ

6.2 การ
ต่อต้าน
ทจุริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ (ยุทธ)

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 ด้านการ
ปรบัสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ
ภาครฐั

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6

การบริหาร
จดัการใน
ภาครฐั การ
ป้องกนัการ

ทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบและ

ธรรมาภิบาล
ในสงัคมไทย

21. การ
ต่อต้าน
การทุจริต

และ
ประพฤติ
มิชอบ 

ยุทธ
ศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการ
ปรบัสมดุล
และพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ
ภาครฐั

2.1.5
ส่งเสริมการสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมให้กบั
สินค้าเกษตรตาม
ศกัยภาพและความ
โดดเด่นเฉพาะ โดย
สรา้งความเข้มแขง็
ให้กบัเกษตรกร
และชุมชนในการ
พฒันาสินค้า
เกษตรอตัลกัษณ์
พื้นถ่ินและสินค้า
บง่ช้ีทางภมิูศาสตร์
ฯ (ยุทธ)

2.1.6 
พฒันาความ
เข้มแขง็การผลิต
ในห่วงโซ่
อุตสาหกรรม
เกษตร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตรใน
การสรา้งความ
มัน่คงด้านอาหาร
และสรา้งมูลค่า 
เพ่ิมให้กบัสินคา้
เกษตรการพฒันา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
การเกษตรเพื่อ
น าไปสู่การบริหาร
จดัการพื้นท่ี
เกษตรกรรมอย่าง
เหมาะสม 
สอดคล้องกบัแผน
ท่ีเกษตรเพื่อการ
บริหารจดัการเชิงรุก
ฯ (Agri-Map)
(ยุทธ) 

6. การพฒันา
พื้นท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อจัฉริยะ

9. เขต
พฒันา
พิเศษ
ภาค
ตะวนั
ออก 

2) ปัญหาความมัน่คงทีม่อียูใ่น
ปัจจุบนั (เชน่ ปัญหายาเสพตดิ 
ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย ์ปัญหาชายแดนใต้ ฯลฯ) 
ได้รบัการแก้ไขจนไมส่่งผล
กระทบต่อการบรหิารและพฒันา
ประเทศ

1.1 การ
เสริม
สรา้ง
ความ

มัน่คงของ
ประเทศ 
(ยุทธ)

ยุทธศาสตรท่ี์ 1
ด้านความมัน่คง

1. ความมัน่คง 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การ
เสริมสร้างความมัน่คง
แห่งชาติเพ่ือการพฒันา
ประเทศสู่ความมัง่คัง่

และยัง่ยืน

ยทุธศาสตรท่ี์ 1
ด้านความมัน่คง

2) ผลติภาพการ
ผลติของภาคการ
เกษตรเพิม่ขึน้ 
และสามารถ
แปรรูปสู่
ผลติภณัฑป์ลาย
น ้าทีม่มีลูค่าสูง
โดยใช้
เทคโนโลย ี

2.1 การ
พฒันาด้าน
การเกษตร 
(ยทุธ)

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั

ยุทธศาสตรท่ี์ 8การ
พฒันาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิจยั และ

นวตักรรม

3. การ
พฒันาการ
เกษตร

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สงัคม

2) ดชันี
คุณภาพ
ภาวะ
ประชากร
สูงอายุ
เทา่กบั
ร้อยละ 40
ภายในปี 
2565

2) เพิม่
คุณภาพ
ชวีติ
ประชากร
สูงอายทุกุ
มติเิพื่อ
รองรบั
สงัคมสูง
วยั

4.1 การ
เสริม

สร้างพลงั
ทางสงัคม
(4.1 ยุทธ
พลงั + 

4.2 บู สูง
วยั)

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สงัคม

ยุทธศาสตรท่ี์ 2
การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหล่ือมล า้ใน

สงัคม

15. การ
เสริม

สร้างพลงั
ทางสงัคม

4.5 การพฒันา
ความเสมอ
ภาคและ
ส่งเสริม

เศรษฐกิจฐาน
ราก 

(บู ฐานราก)

2) รายได้
เฉลีย่ของ
ครวัเรอืน
ในภาค
เกษตร 
(บาท/
เดอืน) 
เพิม่ขึน้
อยา่ง
ต่อเนื่อง
ภายในปี 
2565

2) เพิม่
รายได้ของ
ครวัเรอืน
ในภาค
เกษตร 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

5.1 สร้างการ
เติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน อนรุกัษ์ 
ฟ้ืนฟูและ
ป้องกนัการ
ท าลาย

ทรพัยากร 
ธรรมชาติฯ 

(ยุทธ)

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน

16. การพฒันา
ความเสมอภาค
และส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก

19. การบริหารจดัการ
น ้าทัง้ระบบ

18. การสร้างการ
เติบโตอย่างยัง่ยืน

1) สดัส่วนพื้นทีแ่หลง่ทีอ่ยู่
อาศยัตามธรรมชาต ิ(habitats) 
ทีส่ าคญัในพื้นทีไ่ดร้บัการ
อนุรกัษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู (SDGs 
15.5) ร้อยละ 32 ของพื้นที่
ทัง้หมด ภายในปี 2565

4) สดัส่วนปรมิาณมลพษิทาง
ทะเลทีไ่ด้รบัการบ าบดั อยา่ง
น้อยร้อยละ 40 ของปรมิาณ
ทัง้หมดภายในปี 2565

1) ความหลากหลายทางชวีภาพ
ในและนอกถิน่ก าเนิด 
โดยเฉพาะสตัวป่์าและพนัธุ์พชืที่
ใกลสู้ญพนัธุ์ได้รบัการอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟู

4) ทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ทัง้ระบบไดร้บัการ
ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่

1) ความ
มัน่คง
ด้านน ้า
ของ
ประเทศ
เพิม่ขึน้ 

1) ดชันี
ความ
มัน่คง
ด้านน ้า
ของ
ประเทศ 
ระดบั 2
(60
คะแนน) 
ภายในปี 
2565

2.15 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยทุธศาสตรด้์านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั (พ้ืนฐาน) (ข้อ 2.10.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรด้์านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ประเด็นท่ี 2.1-2.8)

3.9 การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยทุธศาสตรด้์านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์(พ้ืนฐาน) (ข้อ 3.7.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรด้์านการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ ประเด็นท่ี 3.1-3.5) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
ด้านการพฒันา
และเสริมสรา้ง

ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์

2.1 การสร้างความเข้มแขง็ในการบริหาร
จดัการงานวิจยั และงบประมาณวิจยัและ

นวตักรรม

1.1 พฒันาก าลงัคนด้าน ววน. และสร้าง
ความตระหนักด้าน วทน.  เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถของประเทศ

1

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 ด้าน
การปรบั
สมดุลและ
พฒันา

ระบบการ
บริหาร
จดัการ
ภาครฐั

ยุทธศาสตรท่ี์ 6
การบริหาร
จดัการใน
ภาครฐั การ
ป้องกนัการ

ทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรร
มาภิบาลใน
สงัคมไทย

28. การ
พฒันา
บริการ

ประชาชน 
และการ
พฒันาประ
สิทธิภาพรฐั

รายการ
ค่า

ด าเนิน
การ

ภาครฐั

แผนงาน
บคุลากรภาครฐั
– แผนงานรอง
บคุลากรภาครฐั 
(2.16 ดา้นการ
สร้างความ

สามารถในการ
แขง่ขนั) และ 
(3.10 ดา้นการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย)์

2 ส.ค. 62
v.7

3.4 การ
เสริม
สร้างให้
คนไทยมี
สขุภาวะ
ท่ีดี

(ยทุธ)

2.9.1
สนับ
สนุน
การ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ
ศาสตร์
ด้าน
การ
สร้าง
ความ
สามารถ
ในการ
แข่งขนั
(ยุทธ)

11. 
การพฒันา
ศกัยภาพคน
ตลอดช่วง

ชีวิต

3.2
การพฒันา
ศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

(ยุทธ)

1) คนไทย
ทกุชว่งวยัมี
คุณภาพ
ได้รบัการ
พฒันาอยา่ง
สมดุลทัง้ด้าน
ร่างกาย 
สตปัิญญา
และคุณธรรม 
จรยิธรรม
เป็นผูท้ ีม่ ี
ความรู้และ
ทกัษะใน
ศตวรรษที ่
21 รกัการ
เรยีนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ

1) เด็กไทยมี
พฒันาการ
สมวยัไม่
น้อยกวา่
ร้อยละ 80
ภายในปี 
2565

3) ผลติภาพ
แรงงาน
เพิม่ขึน้ไมต่ ่า
กวา่ร้อยละ
2.5 ต่อปี

3.2.2
ส่งเสริมการ
พฒันาทกัษะท่ี
สอดรบักบั
ทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
ทัง้ด้านภาษา
ศิลปะ และ
ความ สามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยีฯ 

3.2.3
ส่งเสริมการ
ยกระดบั
ศกัยภาพ 
ทกัษะและ
สมรรถนะวยั
ท างานให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
สอดคล้องกบั
ความสามารถ
เฉพาะบุคคล
ความต้องการ
ของตลาดงานฯ 
(ยุทธ)

2.8.1 (1)
ส่งเสริมการวิจยั
พฒันา และ
ประยุกต์ใช้
นวตักรรมในกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีน าไปสู่
การพฒันาแบบ
ก้าวกระโดดในภาค
การเกษตร 
อตุสาหกรรม
และบริการ พฒันา
มาตรการแรงจงูใจ
เพ่ือส่งเสริมให้ภาค 
เอกชนมีบทบาทน า
ในการลงทนุวิจยั
และนวตักรรมฯ 
(ยุทธ)

2.8.3 (1)
ส่งเสริมการวิจยั
พฒันาและ
ประยุกต์ ใช้
นวตักรรมท่ีเป็น
เครื่องมือในการ
อนรุกัษ์และฟ้ืนฟู
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม(ยุทธ)

2.8.4 (1) 
ส่งเสริมการวิจยั
พฒันาและ
ประยุกต์ ใช้
นวตักรรม เพ่ือ
สะสมองค์ความรู้
ต่อยอดไปสู่การ
ประยุกต์ ช้และ
สร้างสรรค์
นวตักรรมทาง
เศรษฐกิจหรือ
นวตักรรมทาง
สงัคมให้เกิดผล
อย่างเป็นรปูธรรม
ฯ (ยุทธ)

2.8.5 (1)
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้าน
บคุลากรวิจยัและ
นวตักรรม โดยเร่ง
ผลิตบคุลากรวิจยั
และพฒันาในสาขา
ท่ีขาดแคลน พร้อม
ทัง้สร้างมาตรการ
จงูใจเพ่ือดึงดดู
ผ ู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศให้เขา้
มา ร่วมวิจยัพฒันา
เทคโนโลยีชัน้แนว
หน้า (Frontier 
Science) ในสาขา
อตุสาหกรรม
เป้าหมาย (ยุทธ)

4.2.1
ส่งเสริมการ
พฒันา
ศกัยภาพของ
เกษตรกรเพื่อ
เตรียมไปสู่
การเป็น
ผูป้ระกอบการ
ในอนาคต 
เพ่ิมขีดความ 
สามารถของ
เกษตรกรให้
เป็นเกษตร
ยุคใหม่ท่ี
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร
ความรูท้ัง้
ทางด้าน
เทคโนโลยี 
การจดัการ 
และการ
ตลาด
สามารถ
พึ่งพาตนเอง
ในการพฒันา
ฯ (บู)

4.2.4
ส่งเสริมการ
แปรรปูสินค้า
เกษตรใน
ระดบัชุมชน 
เพื่อดูดซบั
ปริมาณ
สินค้าเกษตร
วตัถดิุบออก
จากตลาด 
สนับสนุน
ช่องทาง
ตลาดใหม่ๆ 
เพื่อกระตุ้น
ให้ผูป้ระกอบ
การขยาย
การลงทุนใน
กิจการ
แปรรปูสินค้า
เกษตร 
รวมถึงการ
พฒันา
ผูป้ระกอบกา
รและ
ผลิตภณัฑ์
OTOP (บู)

5.1.4
สนับสนุน
การ
ปรบัปรงุ 
ฟ้ืนฟู และ
สรา้งใหม่
ทรพัยากร
ทางทะเล 
และ
ชายฝัง่ทัง้
ระบบ 
ลด
ปริมาณ
ขยะและ
ของเสียท่ี
ลงสู่ทะเล
ทัง้ระบบ 
รกัษา
ระบบ
นิเวศทาง
ทะเลและ
สตัว์ทะเล
หายาก
และใกล้
สูญพนัธุ์ท่ี
ส าคญัฯ 
(ยุทธ)

5.3.1
สนับสนุน
การด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สรา้งการ
เติบโตบน
คุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
(ยุทธ)

ยุทธ
ศาสตร์ท่ี 8 
การพฒันา
วิทยา
ศาสตร์ 

เทคโนโลยี 
วิจยั และ
นวตักรรม

ยุทธศาสตรท่ี์
9 การพฒันา
ภาค เมือง 
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

2.2 การสนับสนุนการวิจยัและนวตักรรมท่ีตอบโจทยก์ารพฒันา
ประเทศ

2.3 การขบัเคลื่อนโครงสร้างพืน้ฐาน
ขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี และพฒันาพืน้ท่ีเพื่อ
นวตักรรม

4.2 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

4.3 การสนับสนุนการจดัการเรียนการ
สอนระดบัอุดมศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษา

1.3 การ
ขบัเคลื่อน
การแก้ไข
ปัญญาหา
จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้ (บู)

1.5 การ
ป้องกนั 
ปราบ 

ปราม และ
บ าบดั 

รกัษาผูติ้ด
ยาเสพติด 

(บู)

3. การ
พฒันา
การ

เกษตร

5. การ
ท่อง
เท่ียว

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การ

สร้างความ
เข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขนั
ได้อย่าง
ยัง่ยืน 

2.1 
เกษตร
สรา้ง
มูลค่า 
(ยุทธ)

2) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคการ 
เกษตร
เพิม่ข ึน้ 
และ
สามารถ
แปรรูปสู่
ผลติภณัฑ์
ปลายน ้าที่
มมูีลค่าสูง
โดยใช้
เทคโนโลย ี

2) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคการ 
เกษตร
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่
รอ้ยละ 
1.2 
ในช่วงปี
2561-
2565

2.1.2
ส่งเสริมการ
วิจยั
พฒันา
องค์
ความรู ้
เทคโน 
โลยีนวตั
กรรม
และภมิู
ปัญญา
ท้องถ่ิน
ด้านการ 
เกษตร
แบบมี
ส่วนรว่ม
ฯ (ยุทธ)

2.1.5 
ส่งเสริม
การสรา้ง
มูลค่า 
เพ่ิม
ให้กบั
สินค้า
เกษตร
ตาม
ศกัยภาพ
และ
ความ
โดดเด่น
เฉพาะ 
โดยสรา้ง
ความ
เข้มแขง็
ให้กบั
เกษตรกร
และ
ชุมชนฯ
(ยุทธ)
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2.5.10
สนบัสนนุการวิจยั
พฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องกบัการ
คมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์ท่ีทนัสมยั
ภายใน ประเทศ เพ่ือ
ลดการน าเข้า
เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศฯ (บ)ู

2.5.23
พฒันามาตร ฐาน 
ระบบคณุภาพ และ
การวิเคราะห์
ทดสอบท่ีเป็นท่ี
ยอมรบัตาม
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสอดรบั
กบัความจ าเป็นฯ (บ)ู

2.5.24
มุ่งเน้นส่งเสริมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การวิจยัพฒันา 
การออกแบบ
วิศวกรรม และการ
พฒันากระบวนการ
และผลิตภณัฑ์ใน
รปูแบบการ
ด าเนินงานของ 
Condortium
ระหว่างผ ู้ใช้ 
ผ ู้พฒันา และผ ู้ให้ 
บริการเทคโนโลยี 
(ยุทธ)

2.5.25
ส่งเสริมการผลิต
และพฒันาบคุลากร
ด้านวิทยาศาสตรท่ี์
มีความสอดคล้อง
กบัความต้องการ
ของทกุภาคส่วน
อย่างต่อเน่ือง 
รวมทัง้ส่งเสริมการ
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างบคุลากร
วิจยั สถาบนั 
การศึกษา สถาบนั 
วิจยัทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศฯ 
(ยุทธ) 

2.2.4 (1)
ส่งเสริมให้
มีการวิจยั
พฒันาและ
สร้าง
นวตักรรม
ทางอุต
สาหกรรม
และบริการ
ดิจิทลั 
ข้อมูล และ
ปัญญา
ประดิษฐ์
ตามระดบั
ความ
พร้อมของ
ผู้ ประ 
กอบการใน
ทุกด้านฯ 
(บู) 

2.2.7
พฒันา   
ต่อยอด
ความ
เข้มแขง็
ของอุต
สาห-
กรรมท่ีมี
ศกัยภาพ
ปัจจบุนั
เพื่อ
ยกระดบั
ไปสู่อุต
สาห-
กรรมท่ีใช้
เทคโนโลยี
ขัน้สงูฯ (บู)

2.2.8
สนับสนุน
การเพ่ิม
ผลิตภาพ
การผลิต
ภาค
อุตสาห
กรรมและ
บริการ
ตลอดห่วง
โซ่มูลค่า (บู)

2.5.8 
เพ่ิมประสิทธิ
ภาพการบริหาร
จดัการโลจิส 
ติกส์ตลอดห่วง
โซ่อปุทานทัง้
ภาคเกษตร ภาค
อตุสาห กรรมและภาค
บริการ ส่งเสริม
การสร้างประ
โยชน์จากห่วงโซ่
มลูค่าของสินค้า
และบริการฯ (บ)ู

2.5.10
สนบัสนนุการ
วิจยัพฒันา
นวตักรรมและ
เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องกบัการ
คมนาคมและระบบ โลจิ
สติกสท่ี์ทนัสมยั
ภายใน ประเทศ 
เพ่ือลดการ
น าเข้าเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ
ฯ (บ)ู

2.5.22
พฒันาโครง
สร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก
ด้านวิทยา
ศาสตรเ์ทคโน
โลยีสมยัใหม่ท่ี
จ าเป็นต่อการ
สร้างความ
สามารถในการ
แข่งขนัของ
ประเทศ (ยุทธ)

2.2.1
สนบัสนนุ
การสร้าง
มลูค่าจาก
วตัถดิุบ
ชีวภาพท่ี
เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม
และ
เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ
ทางทะเล 
พฒันา
เศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ
อบุติัใหม่ฯ 
(บ)ู

2.2.5
ส่งเสริมการ
เปลี่ยนผ่าน
อตุสาห-
กรรม
ยานยนต์ทัง้
ระบบไปสู่
อตุสาห-
กรรม
ยานยนต์
ไฟฟ้า
อจัฉริยะ 
พฒันาศนูย์
ทดสอบท่ีมี
ประสิทธิ
ภาพ และ
ยกระดบัสู่
มาตร ฐาน
สากล  (บ)ู

2.2.8
สนบัสนนุ
การเพ่ิม
ผลิตภาพ
การผลิต
ภาค
อตุสาห
กรรมและ
บริการ
ตลอดห่วง
โซ่มลูค่า (บ)ู

2.4 การพฒันา
พื้นท่ีและเมือง
น่าอยู่อจัฉริยะ       
(2.4 บู พื้นท่ีพิเศษ 

+ 2.5 บู ภาค
แข่งขนั+2.6 ยุทธ

เมืองน่าอยู่)

2.12 การ
พฒันาเขต
พฒันา

พิเศษภาค
ตะวนัออก 
(บู EEC) 

1) ประเทศไทย
มขีดีความ
สามารถในการ
แขง่ขนัสูงขึน้ 
เกดิศูนยก์ลาง
ความเจรญิทาง
เศรษฐกจิและ
สงัคมในทกุ
ภูมภิาคของ
ประเทศ เพื่อ
กระจายความ
เจรญิทางด้าน
เศรษฐกจิและ
สงัคมและลด
ความเหลือ่มล า้

1) 
ยกระดบั
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน

1) มลูค่าการ
ลงทนุในเมอืง
ศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกจิ
เป้าหมาย
เพิม่ขึน้ร้อยละ 
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1) มลูค่า
การ
ส่งเสรมิ
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน
ในพื้นที่
พฒันา
เขต
เศรษฐ
กจิพเิศษ
ภาค
ตะวนั
ออก
อยา่ง
น้อย 3
แสนลา้น
ภายในปี
2563

2.5.22
พฒันาโครง
สร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก
ด้านวิทยา
ศาสตรเ์ทคโน
โลยีสมยัใหมท่ี่
จ าเป็นต่อการ
สร้างความ
สามารถในการ
แข่งขนัของ
ประเทศ (ยุทธ)

2.7.4
พฒันาบคุลากร
การศึกษา 
การวิจยั 
เทคโนโลยี 
และ
นวตักรรม 
โดยสนบัสนนุ
การจดัตัง้
ศนูยก์าร
เรียนรู้และ
ศนูยบ์ริการ
จดัท า
หลกัสูตรการ
เรียนการสอน 
ผลิตบคุลากร
สนองความ
ต้องการของ
ภมิูภาค 
พฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
วทน. ส าหรบั
การท าวิจยั
ต่อยอดเพ่ือ
ขยายผลงาน 
วิจยัสู่ไปเชิง
พาณิชยฯ์ (บ)ู

1.1.12
สนับ
สนุน
การ
บูรณา
การของ
หน่วย
งานเพ่ือ
ป้องกนั
และ
แก้ไข
ปัญหา
ความไม่
สงบใน
จงัหวดั
ชาย
แดน
ภาคใต้ 
ฯ (บู)

1.1.4 
พฒันา
แนวทาง
การ
แก้ไข
ปัญหายา
เสพติด
ตัง้แต่ต้น
น ้า-กลาง
น ้า-
ปลายน ้า
โดยยุติ
แหล่ง
ผลิต 
พฒันา
พืน้ท่ี
ความ
เป็นอยู่
ของ
ประชาชน
ตามแนว
ชายแดน
ฯ (บ)ู 

2.9 พฒันา
เศรษฐกิจ
และสงัคม
ดิจิทลั
(ยุทธ)

2.4.6 ส่งเสริมให้
เกิดการพฒันา
พ้ืนท่ีพิเศษตาม
ศกัยภาพ โดย
พฒันาต่อยอด
จากฐานทรพัยา
กรและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจใน
พื้นท่ีท่ีมีอยูเ่ดิมฯ 
(บ)ู

2.4.4 (2)
ส่งเสริมการพฒันา
เมอืงในพ้ืนท่ีพิเศษ
ให้เป็นเมอืงน่าอยู่
ท่ีจะสนับสนุนการ
ขบัเคลือ่นพื้นท่ี
พิเศษให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่
ของประเทศ  โดย
เน้นให้เป็นเมอืงน่า
อยูท่ี่ประชาชนมี
คณุภาพชีวิตท่ีดี มี
โครงสร้างพืน้ฐาน
สาธารณูปโภคขัน้
พื้นฐานฯ (บ)ู

2.4.5(3)
สนับสนุนการจดัท า
ฐานขอ้มลูด้านการ
พฒันาเมอืง จดัท า
และพฒันาระบบ
ขอ้มลูขนาดใหญ่ท่ี
มีการเช่ือมโยงการ
จดัการและการ
วิเคราะห์ขอ้มลูท่ี
ทุกหน่วยงาน 
สามารถใช้งาน
ร่วมกนั เพื่อใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจดัการพ้ืนท่ี 
(ยุทธ)

8) มลูค่า
ธุรกจิ
ดจิทิลัตอ่ 
GDP 
เพิม่ขึน้

2.5.21
ส่งเสริม
การให้
ความรู้
และเพ่ิม
ทกัษะ
ด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทลัแก่
ประชาชน
และผู้
ท างานใน
ทุกสาขา
อาชีพ
เพื่อขบั
เคลื่อน
เศรษฐกิจ
ด้วย
เทคโนโลยี
ดิจิทลัฯ 
(ยุทธ) 

2) ระดบัความส าเร็จของการ
แก้ไขปัญหาความมัน่คงใน
ปัจจุบนัดขี ึน้อยา่งน้อยร้อยละ 
50 ภายในปี พ.ศ. 2565

2) ผลติภาพการ
ผลติของภาค
การเกษตร
เพิม่ขึน้เฉลีย่
ร้อยละ 1.2
ในชว่งปี 2561-
2565

8) มลูค่า
ธุรกจิ
ดจิทิลั
ต่อ 
GDP 
เพิม่ขึน้
เป็น
ร้อยละ 
23

4.1.12
สนับสนุน
การต่อ
ยอดการ
พฒันาบน
ฐานทาง
สงัคมและ
วฒันธรรม
ให้เป็นพลงั
ในการขบั
เคลื่อน
สงัคมฯ
(ยุทธ)

4.1.13
สนับสนุน
การเตรียม
สงัคมไทย
ให้พรอ้มท่ี
จะรองรบั
สงัคมสูง
วยัในมิติ
สุขภาพ 
เศรษฐกิจ 
สงัคม และ
สภาพ
แวดล้อม 
เพ่ิม
บทบาท
ทางเศรษฐ
กิจ และ
บทบาท
ทางสงัคม
ของผูสู้ง
อายุฯ (บู)

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ด้านการ
พฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย์

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพทนุมนุษย์

11. การ
พฒันา
ศกัย

ภาพคน
ตลอด
ช่วงชีวิต

12. การ
พฒันา
การ
เรียนรู้

13. การ
เสริม

สรา้งให้
คนไทยมี
สุขภาวะ
ท่ีดี

14. ศกัย
ภาพการกีฬา

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ด้านการ
พฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย์

3.2 การ
พฒันา
ศกัยภาพ
คนตลอด
ช่วงชีวิต 
(ยุทธ)

1) คนไทย
ทุกช่วงวยั
มคีุณภาพ
ไดร้บัการ
พฒันา
อยา่ง
สมดุลทัง้
ดา้น
ร่างกาย 
สตปัิญญา
และ
คุณธรรม 
จรยิธรรม 
เป็นผูท้ีม่ี
ความรู ้
และทกัษะ
ใน
ศตวรรษที่
21 รกัการ
เรยีนรู ้
อยา่ง
ต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ

3.2.2
ส่งเสริม
การ
พฒันา
ทกัษะท่ี
สอดรบั
กบัทกัษะ
ใน
ศตวรรษท่ี
21 ทกัษะ
ด้านภาษา
ศิลปะและ
ความ 
สามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
ท่ีสอด 
คล้องกบั
ความ 
สามารถ 
ความ
ถนัดและ
ความ
สนใจฯ 
(ยุทธ) 

3.2.3
ส่งเสริม
การยก
ระดบั
ศกัยภาพ 
ทกัษะและ
สมรรถนะ
วยัท างาน
ให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
สอดคล้อง
กบัความ 
สามารถ
เฉพาะ
บุคคลฯ 
(ยุทธ)

3) มี
บุคลากร
ดา้นการ
กฬีา 
นันทนา
การ และ
วทิยา
ศาสตร์การ
กฬีาทัว่
ประเทศที่
ไดร้บัการ
รบัรอง
มาตรฐาน
เพิม่ข ึน้ 
รอ้ยละ 5
ภายในปี 
2565

1) คนไทย
มสุีขภาวะ
ทีด่ขี ึน้ 
และมี
ความ
เป็นอยูด่ ี

2) กฬีา 
ท าใหค้น
ไทยมี
น ้าใจ
นักกฬีา 
มวีนิัย 
เคารพ
กฎเกณฑ์ 
รูแ้พ ้  
รูช้นะ 
รูอ้ภยัและ
รูจ้กัขอ
โทษ

1) อายุ
คาดเฉลีย่
ของการมี
สุขภาพ
เพิม่ข ึน้
ต่อเนื่อง 
ไม่น้อย
กว่า 68 ปี
ภายในปี 
2565

1) 
เดก็ไทยมี
พฒันา 
การสมวยั
ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 
80 ภายใน
ปี 2565

3) ผลติ
ภาพ
แรงงาน
เพิม่ข ึน้ไม่
ต ่ากว่า
รอ้ยละ 2.5
ต่อปี

1.1.12
สนับ
สนุนการ
บูรณา
การของ
หน่วย
งานเพื่อ
ป้องกนั
และแก้ไข
ปัญหา
ความไม่
สงบใน
จงัหวดั
ชาย แดน
ภาคใต้ ฯ 
(บู)

2.5.22
พฒันา
โครง
สรา้ง
พื้นฐาน
และส่ิง
อ านวย
ความ
สะดวก
ด้าน
วิทยา
ศาสตร์
เทคโน
โลยี
สมยัใหม่
ท่ีจ  าเป็น
ต่อการ
สรา้ง
ความ
สามารถ
ในการ
แข่งขนั
ของ
ประเทศ 
(ยุทธ)

3.4 การ
เสริม

สรา้งให้
คนไทยมี
สุขภาวะ
ท่ีดี

(ยุทธ)

3.5 การ
พฒันา
ศกัย

ภาพการ
กีฬา
(ยุทธ)

3.4.1
ส่งเสริม
ความ
รอบรู้
ด้านสุข
ภาวะ 
(Health 
Literacy) 
ให้แก่
ประชาชน 
และ
พฒันาสื่อ
เพื่อ
เผยแพร่
องค์
ความรู้
ด้าน
สุขภาพ
และสุข
ภาวะท่ี
ถกูต้องให้
ประชาชน
สามารถ
เข้าถึง
โดย
สะดวกฯ 
(ยุทธ) 

3.4.7
ส่งเสริม
การ
พฒันา
ก าลงัคน
และ
บุคลากร
ด้าน
สุขภาพสู่
ความเป็น
มืออาชีพ
สรา้งและ
พฒันา
กลไกการ
บริหาร
จดัการฯ 
(ยุทธ) 

3.5.6
ส่งเสริม
การ
พฒันา
บุคลากร
การกีฬา
และ
นันทนา
การอย่าง
เป็นระบบ
และได้
มาตร
ฐาน
สากล 
โดย
ส่งเสริม
ความ
รว่มมือ
ทัง้ภาครฐั
และ
เอกชน
รว่ม
ลงทุนฯ 
(ยุทธ)

3.6.1 
สนับ
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ 
ศาสตร์
ด้านการ
พฒันา
และเสริม
สรา้ง
ศกัยภาพ
ทรพัยา
กรมนุษย์
(ยุทธ)

ยุทธ
ศาสตรท่ี์
4 ด้าน

การสรา้ง
โอกาส

และความ
เสมอภาค
ทางสงัคม

ยุทธ
ศาสตรท่ี์

2 การ
สรา้ง

ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล า้
ในสงัคม

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 ด้าน
การสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สงัคม

16. การ
พฒันา
ความ

เสมอภาค
และ

ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานราก

4.7 สรา้ง
ความ

เสมอภาค
ทางการ
ศึกษา 
(ยุทธ)

2) ลด
ความ
เหลื่อมล ้า
ในการ
เขา้ถงึ
บรกิาร
การ
ศกึษา
ทีม่ี
คุณภาพ

3) ดชันี
ความ 
กา้วหน้า
ของการ
พฒันาคน 
(HAI) ดา้น
การ ศกึษา
ทุกจงัหวดั
ไม่ต ่ากว่า 
0.50
ภายในปี
2565 

4.3.6
สนับสนุน
กลไกเพื่อ
สรา้ง
ความ
เสมอภาค
ทางการ
ศึกษา
และความ
รว่มมือ
เพื่อลด
ความ
เหลื่อมล า้
ทางการ
ศึกษาฯ
(ยุทธ)

2.4.5 (4) 
สนับ
สนุน
การ
จดัท า
ฐาน
ข้อมูล
ด้าน
การ
พฒันา
เมือง 
จดัท า
และ
พฒันา
ระบบ
ข้อมูล
ขนาด
ใหญ่ฯ 
(บู)

4.9 พฒันา
พ้ืนท่ีภาค 
(ด้านการ

สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสงัคม 
(บู ภาค 
สงัคม)

5.7 พฒันาพืน้ท่ี
ภาค (ด้านการ
สร้างการ
เติบโตบน

คณุภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม)

(บู ภาค
ส่ิงแวดล้อม)

2.4.5(6) 
สนับสนุน
การจดัท า
ฐาน
ข้อมูล
ด้านการ
พฒันา
เมือง 
จดัท าและ
พฒันา
ระบบ
ข้อมูล
ขนาด
ใหญ่ฯ (บู)

2.13
การวิจยัและ

พฒันา
นวตักรรม 
(ด้าน

ความสามารถ
ในการแข่งขนั)

(ยุทธ)

1) ประเทศไทย
มคีวามเขม้แขง็
ดา้นการวจิยัและ
พฒันานวตักรรม
รวมทัง้มี
ความสามารถ
เพิม่ข ึน้ในการน า
ผลงาน วจิยัและ
นวตักรรมไป
ประยกุต์ใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ต่อ
การพฒันา
ประเทศ

2) การลงทุน
วจิยัและพฒันา
นวตักรรมต่อ
ผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ
เพิม่มากขึน้

1) อนัดบั
ความสามารถใน
การแขง่ขนัของ
ประเทศของ 
IMD ดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐานทาง
เทคโนโลยอียูใ่น
อนัดบัทีไ่ม่ต า่
กว่า 33 (ปัจจุบนั 
36) และดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐานทาง
วทิยาศาสตร์ของ
ประเทศอยูใ่น
อนัดบัทีไ่ม่ต า่
กว่า 36 (ปัจจุบนั 
48) 

2) การลงทุนวจิยั
และพฒันา
นวตักรรมมี
มูลค่าไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 1 ของ
ผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ 

23. การวิจยั
และพฒันา
นวตักรรม

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั

4. 
อุตสาห-
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต

ยุทธศาสตรท่ี์ 8 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจยั และนวตักรรม

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั

2) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต
สาหกรรม
และภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้

2.2 การ
พฒันา
อตุสาห -
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต 
(บ ูอตุ)

3) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต 
สาหกรรม
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่
รอ้ยละ 
2.2 ในช่วง
ปี 2561-
2565

4) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่
รอ้ยละ 
2.7 ในช่วง
ปี 2561-
2565

7. 
โครงสรา้ง
พื้นฐาน 
ระบบ

โลจิสติกส์
และดิจิทลั

1) อนัดบั
ความ
สามารถใน
การ
แขง่ขนั
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(Infra
structure) 
โดย
สถาบนั 
IMD 
อนัดบัดี
ข ึน้ 

1) อนัดบั
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
(Infrastructure) 
โดยสถาบนั 
IMD ปี 2562 มี
อนัดบัดขี ึน้ 1 
อนัดบัจาก ปี
2561 (ปี 2561 
อยูอ่นัดบัที่ 48)

2.5 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คมนาคม 

ระบบโลจิสติกส์
พลงังานและ

ดิจิทัล 
(2.10 ยุทธพัฒนา
ศักยภาพ วทน.+
2.7 บู โลจิสติกส)์

23. การวิจยั
และพฒันา
นวตักรรม

2.14
ยุทธศาสตร์

เพื่อ
สนับสนุน
ด้านการ

สร้างความ
สามารถใน
การแข่งขนั

(ยุทธ)

2.13
การวิจยัและ

พฒันา
นวตักรรม 
(ด้าน

ความสามารถ
ในการแขง่ขนั)

(ยุทธ)

1) ประเทศไทย
มคีวามเขม้แขง็
ดา้นการวจิยัและ
พฒันานวตักรรม
รวมทัง้มี
ความสามารถ
เพิม่ข ึน้ในการน า
ผลงาน วจิยัและ
นวตักรรมไป
ประยกุต์ใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ต่อ
การพฒันา
ประเทศ

2) การลงทุน
วจิยัและพฒันา
นวตักรรมต่อ
ผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ
เพิม่มากขึน้

1) อนัดบั
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
ของประเทศของ 
IMD ดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐานทาง
เทคโนโลยอียูใ่น
อนัดบัทีไ่ม่ต า่
กว่า 33 
(ปัจจุบนั 36) 
และดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐานทาง
วทิยาศาสตร์
ของประเทศอยู่
ในอนัดบัทีไ่ม่ต ่า
กว่า 36 
(ปัจจุบนั 48) 

2) การลงทุน
วจิยัและพฒันา
นวตักรรมมี
มูลค่าไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 1 ของ
ผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ 

2.8.1 (1)
ส่งเสริมการวิจยั
พฒันา และ
ประยุกต์ใช้
นวตักรรมในกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีน าไปสู่
การพฒันาแบบ
ก้าวกระโดดในภาค
การเกษตร 
อตุสาหกรรม
และบริการ พฒันา
มาตรการแรงจงูใจ
เพ่ือส่งเสริมให้ภาค 
เอกชนมีบทบาทน า
ในการลงทนุวิจยั
และนวตักรรมฯ 
(ยุทธ)

2.8.3 (1)
ส่งเสริมการวิจยั
พฒันาและ
ประยุกต์ ใช้
นวตักรรมท่ีเป็น
เครื่องมือในการ
อนรุกัษ์และฟ้ืนฟู
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม(ยุทธ)

2.8.4 (1) 
ส่งเสริมการวิจยั
พฒันาและ
ประยุกต์ ใช้
นวตักรรม เพ่ือ
สะสมองค์ความรู้
ต่อยอดไปสู่การ
ประยุกต์ ช้และ
สร้างสรรค์
นวตักรรมทาง
เศรษฐกิจหรือ
นวตักรรมทาง
สงัคมให้เกิดผล
อย่างเป็นรปูธรรม
ฯ (ยุทธ)

2.8.5 (1)
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้าน
บคุลากรวิจยัและ
นวตักรรม โดยเร่ง
ผลิตบคุลากรวิจยั
และพฒันาในสาขา
ท่ีขาดแคลน พร้อม
ทัง้สร้างมาตรการ
จงูใจเพ่ือดึงดดู
ผ ู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศให้เขา้
มา ร่วมวิจยัพฒันา
เทคโนโลยีชัน้แนว
หน้า (Frontier 
Science) ในสาขา
อตุสาหกรรม
เป้าหมาย (ยุทธ)

2.9.1
สนับ
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ
ศาสตร์
ด้านการ
สร้าง
ความ
สามารถ
ในการ
แข่งขนั
(ยุทธ)

ยุทธศาสตรท่ี์ 3
ด้านการพฒันา
และเสริมสร้าง

ศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

13. การเสริม
สร้างให้คนไทย
มีสขุภาวะท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี์ 1
การเสริมสร้าง
และพฒันา
ศกัยภาพทนุ

มนุษย์

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ด้าน
การพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

3.4 การ
เสริม
สร้างให้
คนไทยมี
สุขภาวะ
ท่ีดี

(ยุทธ)

1) คน
ไทยมี
สุขภาวะ
ทีด่ขี ึน้ 
และมี
ความ
เป็นอยูด่ ี

1) อายุ
คาดเฉลีย่
ของการมี
สุขภาพ
เพิม่ข ึน้
ต่อเนื่อง 
ไม่น้อย
กว่า 68 ปี
ภายในปี 
2565

3.4.1
ส่งเสริม
ความ
รอบรู้
ด้านสุข
ภาวะ 
(Health 
Literacy) 
ให้แก่
ประชาชน 
และ
พฒันาสื่อ
เพื่อ
เผยแพร่
องค์
ความรู้
ด้าน
สุขภาพ
และสุข
ภาวะท่ี
ถกูต้องให้
ประชาชน
สามารถ
เข้าถึง
โดย
สะดวกฯ 
(ยุทธ)

3.4.7
ส่งเสริม
การ
พฒันา
ก าลงัคน
และ
บุคลากร
ด้าน
สุขภาพสู่
ความเป็น
มืออาชีพ
สรา้งและ
พฒันา
กลไกการ
บริหาร
จดัการฯ 
(ยุทธ)

3.6 
ยุทธศาสตร์
การวิจยัและ

พัฒนา
นวตักรรม 
(ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย์ (ยุทธ)

2.8.2(2) 
ส่งเสริม
การ
วิจยั 
พฒันา
และประ 
ยุกต์ใช้
เทคโน 
โลยีและ
นวตั 
กรรม
ทาง
สงัคมท่ี
เป็น
เครือ่ง
มือใน
การ
พฒันา
สงัคม
ไทยใน
ด้าน
ต่างฯ 
(ยุทธ) 

3.8
ยุทธศาสตร์

เพ่ือ
สนับสนุน
ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์
(ยุทธ)

3.6.1
สนับ
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ
ศาสตร์
ด้านการ
พฒันา
และเสริม
สร้าง
ศกัยภาพ
ทรพัยา
กรมนุษย์
(ยุทธ)

ยุทธ
ศาสตรท่ี์ 2
การสรา้ง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล า้
ในสงัคม

ยุทธ
ศาสตรท่ี์
4 ด้าน

การสรา้ง
โอกาส
และ
ความ

เสมอภาค
ทาง
สงัคม

16. การ
พฒันา
ความ

เสมอภาค
และ

ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานราก

ยทุธ
ศาสตรท่ี์
4 ด้านการ

สร้าง
โอกาส

และความ
เสมอภาค
ทางสงัคม

4.8
ยุทธศาสตร์
เวิจยัและ
พฒันา

นวตักรรม 
(ด้านการ

สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม) 
(ยุทธ)

2.8.2(3) 
ส่งเสริม
การ
วิจยั 
พฒันา
และประ 
ยุกต์ใช้
เทคโน 
โลยีและ
นวตั 
กรรม
ทาง
สงัคมท่ี
เป็น
เครือ่ง
มือใน
การ
พฒันา
สงัคม
ไทยใน
ด้าน
ต่างฯ 
(ยุทธ) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ

แข่งขนั

4. 
อุตสาห-
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั

2.2 การ
พฒันา
อตุสาห -
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต 
(บ ูอตุ)

2) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต 
สาหกรรม
และภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้

3) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต 
สาหกรรม
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่
รอ้ยละ 
2.2 ในช่วง
ปี 2561-
2565

4) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่
รอ้ยละ 
2.7 ในช่วง
ปี 2561-
2565

2.5 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คมนาคม 
ระบบ

โลจิสติกส ์
พลงังานและ
ดิจิทลั (2.10 
ยุทธพัฒนา
ศกัยภาพ 
วทน.)

ยทุธศาสตรท่ี์ 8 การ
พฒันาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วิจยั และ

นวตักรรม

7. โครง
สรา้ง

พื้นฐาน
ระบบ
โลจิส

ติกส์ และ
ดิจิทลั

1) อนัดบั
ความ
สามารถใน
การแขง่ขนั
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(Infra
structure) 
โดยสถาบนั 
IMD อนัดบัดี
ข ึน้ 

1) อนัดบั
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
(Infrastructure) 
โดยสถาบนั 
IMD ปี 2562 มี
อนัดบัดขี ึน้ 1 
อนัดบัจาก ปี
2561 (ปี 2561 
อยูอ่นัดบัที่ 48)

2.12 การ
พฒันาเขต
พฒันา

พิเศษภาค
ตะวนัออก 
(บู EEC) 

2.14
ยุทธศาสตร์

เพื่อ
สนับสนุน
ด้านการ

สร้างความ
สามารถใน
การแข่งขนั

(ยุทธ)

9. เขต
พฒันา
พิเศษ
ภาค
ตะวนั
ออก 

23. 
การ
วิจยั
และ
พฒันา
นวตั
กรรม

1) 
ยกระดบั
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน

1) มลูค่า
การ
ส่งเสรมิ
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน
ในพื้นที่
พฒันา
เขต
เศรษฐ
กจิพเิศษ
ภาค
ตะวนั
ออก
อยา่ง
น้อย 3
แสนลา้น
ภายในปี
2563

2.7.4
พฒันาบคุลากร
การศึกษา 
การวิจยั 
เทคโนโลยี 
และ
นวตักรรม 
โดยสนบัสนนุ
การจดัตัง้
ศนูยก์าร
เรียนรู้และ
ศนูยบ์ริการ
จดัท า
หลกัสูตรการ
เรียนการสอน 
ผลิตบคุลากร
สนองความ
ต้องการของ
ภมิูภาค 
พฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
วทน. ส าหรบั
การท าวิจยั
ต่อยอดเพ่ือ
ขยายผลงาน 
วิจยัสู่ไปเชิง
พาณิชยฯ์ (บ)ู

2.9.1
สนับ
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ
ศาสตร์
ด้านการ
สร้าง
ความ
สามารถ
ในการ
แข่งขนั
(ยุทธ)

3

4. 
อุตสาห-
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต

2) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต 
สาหกรรม
และภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้

3) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาคอุต 
สาหกรรม
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่
รอ้ยละ 
2.2
ในช่วงปี
2561-
2565

4) ผลติ
ภาพการ
ผลติของ
ภาค
บรกิาร
เพิม่ข ึน้
เฉลีย่
รอ้ยละ 
2.7 
ในช่วงปี
2561-
2565

ยทุธ
ศาสตรท่ี์ 3 
การสร้าง
ความ
เข้มแขง็
ทาง

เศรษฐกิจ
และแข่งขนั
ได้อย่าง
ยัง่ยืน 

2) สดัส่วน
ผลติภณัฑ์
มวลรวม
ในประเทศ
ดา้นการ
ท่องเทีย่ว
ต่อ
ผลติภณัฑ์
มวลรวม
ในประเทศ
เพิม่ข ึน้ 

2) สดัส่วน
ผลติภณัฑ์
มวลรวม
ในประเทศ
ดา้นการ
ท่องเทีย่ว
ต่อ
ผลติภณัฑ์
มวลรวม
ในประเทศ
เพิม่ข ึน้ 
รอ้ยละ 21

2.3.1
ส่งเสริม
การ
ท่องเท่ียว
เชิงสรา้ง
สรรค์
และวฒัน
ธรรม 
โดยยก
ระดบัการ
เสริม 
สรา้ง
คุณค่า
และ
มูลค่า 
เพ่ิมให้
กบัสินค้า
และ
บริการ
บนฐาน
ของทุน
ทางวฒัน
ธรรมและ
ภมิู
ปัญญาฯ 
(บู)

2.3.6
พฒันา
คุณภาพ
แหล่ง
ท่องเท่ียว 
สินค้า
และ
บริการ
ด้านการ
ท่องเท่ียว
ทุก
รปูแบบ
อย่างมี
มาตร  
ฐานฯ (บู)

2.4.6
ส่งเสริมให้
เกิดการ
พฒันา
พื้นท่ีพิเศษ
ตาม
ศกัยภาพ 
โดยพฒันา
ต่อยอด
จากฐาน
ทรพัยา
กรและ
กิจกรรม
ทาง
เศรษฐกิจ
ในพื้นท่ีท่ีมี
อยู่เดิมฯ
(บู)

2.4.4 (2)
ส่งเสริม
การพฒันา
เมืองใน
พื้นท่ีพิเศษ
ให้เป็น
เมืองน่าอยู่
ท่ีจะสนับ
สนุนการ
ขบัเคลื่อน
พื้นท่ีพิเศษ
ให้เป็น
ฐานเศรษฐ
กิจใหม่ของ
ประเทศ  
โดยเน้นให้
เป็นเมือง
น่าอยู่ท่ี
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมี
โครงสรา้ง
พื้นฐาน 
สาธารณูป 
โภคขัน้
พื้นฐานฯ 
(บู)

6. การ
พฒันา
พื้นท่ีและ
เมือง
น่าอยู่
อจัฉริยะ

ยุทธ
ศาสตรท่ี์ 9
การพฒันา
ภาค เมือง 
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

2.2 การ
พฒันา
อตุสาห -
กรรมและ
บริการ
แห่ง

อนาคต 
(บู อตุ)

2.3 การ
สรา้ง

รายได้จาก
การ

ท่องเท่ียว    
(บู 

ท่องเท่ียว)

2.4 การ
พฒันา
พื้นท่ีและ
เมือง
น่าอยู่
อจัฉริยะ       
(2.4 บู พ้ืนท่ี
พิเศษ + 2.5 บู
ภาคแข่งขนั)

2.5 การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคม 

ระบบ
โลจิสติกส ์
พลงังานและ

ดิจิทลั 
(2.10 ยุทธพัฒนา
ศกัยภาพ วทน.+
2.7 บู โลจิสติกส)์

1) ประเทศ
ไทยมขีดี
ความ
สามารถใน
การแขง่ขนั
สูงขึน้ เกดิ
ศูนยก์ลาง
ความเจรญิ
ทาง
เศรษฐกจิ
และสงัคมใน
ทุกภูมภิาค
ของประเทศ 
เพือ่กระจาย
ความเจรญิ
ทางดา้น
เศรษฐกจิ
และสงัคม
และลดความ
เหลือ่มล ้า

1) มลูค่า
การลงทนุ
ในเมอืง
ศูนยก์ลาง
ทาง
เศรษฐกจิ
เป้าหมาย
เพิม่ขึน้
ร้อยละ 5

1) อนัดบั
ความ
สามารถ
ในการ
แขง่ขนั
ด้านโครง
สร้าง
พื้นฐาน
(Infra 
structure) 
โดย
สถาบนั 
IMD 
อนัดบัดี
ข ึน้ 

2.14
ยุทธ
ศาสตร์
เพื่อ

สนับสนุน
ด้านการ
สร้าง
ความ
สามารถ
ในการ
แข่งขนั 
(ยุทธ)

7. โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ระบบ

โลจิสติกส์ และ
ดิจิทลั

ยุทธศาสตรท่ี์ 8การพฒันา
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยั 

และนวตักรรม

1) อนัดบั
ความ
สามารถใน
การแขง่ขนั
ดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
(Infra
structure) 
โดยสถาบนั 
IMD ปี 
2562 มี
อนัดบัดขี ึน้ 
1 อนัดบั
จาก ปี 
2561 (ปี 
2561 อยู่
อนัดบัที่
48)

2.5.8
เพ่ิมประสิทธิ
ภาพการ
บริหารจดัการ
โลจิสติกส์
ตลอดห่วงโซ่
อุปทานทัง้
ภาคเกษตร 
ภาค
อุตสาห กรรมและ
ภาคบริการฯ
(บู)

2.5.10
สนับสนุนการ
วิจยัพัฒนา
นวตักรรมและ
เทคโนโลยท่ีี
เก่ียวข้องกบั
การคมนาคม
และระบบ     
โลจิสติกสท่ี์
ทันสมยั
ภายใน 
ประเทศ เพ่ือ
ลดการน าเข้า
เทคโนโลยจีาก
ต่าง ประเทศฯ 
(บู)

2.5.22
พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก
ด้านวิทยา
ศาสตรเ์ทคโน
โลยีสมยั ใหม่
ฯ  (ยุทธ)

2.5.24
มุ่งเน้น
ส่งเสริมการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี  
การวิจยั
พัฒนา การ
ออกแบบ
วิศวกรรม 
และการ
พัฒนา
กระบวนการ
และผลิตภณัฑ์
ในรูปแบบการ
ด าเนินงาน
ของ 
Condortium
ระหว่างผู้ใช้
ผู้พัฒนา และ
ผู้ให้ บริการ
เทคโนโลยี 
(ยุทธ)

9. เขต
พฒันา
พิเศษ
ภาค
ตะวนั
ออก 

2.12 การ
พฒันาเขต
พฒันา

พิเศษภาค
ตะวนัออก 
(บู EEC) 

1) 
ยกระดบั
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน

1) 
มลูค่า
การ
ส่งเสรมิ
การ
ลงทนุใน
ทกุด้าน
ในพื้นที่
พฒันา
เขต
เศรษฐ
กจิ
พเิศษ
ภาค
ตะวนั
ออก
อยา่ง
น้อย 3
แสน
ลา้น 
ภายในปี
2563

2.7.4
พฒันา
บุคลากร 
การศึกษา
การวิจยั 
เทคโนโลยี
และ
นวตักรรม
โดย
สนับสนุน
การจดัตัง้
ศูนย์การ
เรียนรู้
และศูนย์
บริการ 
จดัท า
หลกัสูตร
การเรียน
การสอน 
ผลิต
บุคลากร
สนอง
ความ
ต้องการ
ของ
ภมิูภาค 
พฒันา
โครงสรา้ง
พื้นฐาน
ด้าน วทน.
ส าหรบั
การท า
วิจยั
ต่อยอด
เพื่อขยาย
ผลงาน 
วิจยัสู่ไป
เชิง
พาณิชย์ฯ
(บู)

23. 
การ
วิจยั
และ
พฒันา
นวตั
กรรม

ยุทธศาสตรท่ี์
3 ด้านการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์

13. การเสริม
สร้างให้
คนไทย

มีสุขภาวะท่ีดี

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพทนุมนุษย์

ยุทธศาสตรท่ี์ 3
ด้านการพฒันา
และเสริมสรา้ง

ศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

3.7 การ
พัฒนา

พ้ืนท่ีระดบั
ภาค (ด้าน
การพัฒนา

และ
เสริมสร้าง
ทรัพยากร
มนุษย ์    
(บูภาค
มนุษย)์

1) คน
ไทยมี
สุข
ภาวะ
ทีด่ขี ึน้
และมี
ความ
เป็นอยู่
ดี

1) อายุ
คาดเฉลีย่
ของการมี
สุขภาพ
เพิม่ข ึน้
ต่อเนื่อง 
ไม่น้อย
กว่า 68 
ปี ภายใน
ปี 2565

3.4.1
ส่งเสริม
ความรอบ
รู้ด้านสขุ
ภาวะ 
(Health 
Literacy) 
ให้แก่
ประชาชน 
และ
พัฒนาสื่อ
เพ่ือ
เผยแพร่
องค์
ความรู้
ด้าน
สุขภาพ
และสุข
ภาวะท่ี
ถกูต้องให้
ประชาชน
สามารถ
เข้าถึงโดย
สะดวกฯ 
(ยุทธ)

3.4.7
ส่งเสริม
การ
พัฒนา
ก าลงัคน
และ
บุคลากร
ด้าน
สุขภาพสู่
ความเป็น
มืออาชีพ
สร้างและ
พัฒนา
กลไกการ
บริหาร
จดัการฯ 
(ยุทธ)

2.4.5 (4) 
สนับ
สนุน
การ
จดัท า
ฐาน
ข้อมูล
ด้าน
การ
พฒันา
เมือง 
จดัท า
และ
พฒันา
ระบบ
ข้อมูล
ขนาด
ใหญ่ 
(บู)

5.2 สรา้ง
การเติบโต
อย่างยัง่ยืน
บนสงัคม
และ

เศรษฐกิจ
ภาคทะเล 
(ยุทธ)

5.4 การ
จดัการ

ผลกระทบ
จากการ
เปล่ียน
แปลง
สภาวะ

ภมิูอากาศ
(ยทุธ)

5.8
ยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

(ยุทธ)

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6

การบริหาร
จดัการใน
ภาครฐั การ
ป้องกนัการ

ทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบและ

ธรรมาภิบาล
ในสงัคมไทย

21. การ
ต่อต้าน
การทุจริต

และ
ประพฤติ
มิชอบ 

ยุทธ
ศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการ
ปรบัสมดุล
และพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ
ภาครฐั

6.2 การ
ต่อต้าน
ทจุริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ (ยุทธ)

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 ด้านการ
ปรบัสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จดัการ
ภาครฐั

1) 
ประเทศ
ไทย
ปลอด
การทุจรติ
และ
ประพฤติ
มชิอบ

1) ดชันี
การรบัรู ้
การ
ทุจรติ 
(Corrup
tion
Percep
tion
Index: 
CPI) อยู่
ในอนัดบั 
1 ใน 54 
และ/หรอื
ได้
คะแนน
ไม่ต ่า
กว่า 50 
คะแนน 
ภายในปี 
2565

3.8 ยุทธ
ศาสตรเ์พื่อ
สนับสนุน
ด้านการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์ 
(ยุทธ)

ยทุธ
ศาสตร์
ท่ี 1
ด้าน
ความ
มัน่คง

1. 
ความ
มัน่คง 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 5 การ
เสริมสร้าง
ความมัน่คง
แห่งชาติเพ่ือ
การพฒันา
ประเทศสู่
ความมัง่คัง่
และยัง่ยนื

ยุทธ
ศาสตรท่ี์

1 ด้าน
ความ
มัน่คง

1.3 การ
ขบัเคลื่อน
การแก้ไข
ปัญญาหา
จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต้ (บู)

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ด้านการ
พฒันาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

3.2 การ
พฒันา
ศกัยภาพ
คนตลอด
ช่วงชีวิต
(ยุทธ)

3.5 การ
พฒันา
ศกัย

ภาพการ
กีฬา
(ยุทธ)

3.8
ยุทธศาสตร์

เพื่อ
สนับสนุน
ด้านการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์ 
(ยุทธ)

ยุทธ
ศาสตรท่ี์
4 ด้าน

การสรา้ง
โอกาส
และ
ความ
เสมอ

ภาคทาง
สงัคม

11. การ
พฒันา
ศกัยภา
พคน
ตลอด
ช่วงชีวิต

14. ศกัย
ภาพการกีฬา

ยุทธ
ศาสตรท่ี์
4 ด้าน

การสรา้ง
โอกาส

และความ
เสมอภาค
ทางสงัคม

ยุทธ
ศาสตรท่ี์

2 การ
สรา้ง

ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล า้
ในสงัคม

16. การ
พฒันา
ความ

เสมอภาค
และ

ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ฐานราก

4.7 สรา้ง
ความ

เสมอภาค
ทางการ
ศึกษา 
(ยุทธ)

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพทนุมนุษย์

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ด้านการ
พฒันาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

2.5 การพฒันา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
คมนาคม 

ระบบโลจิสติกส์
พลงังานและ

ดิจิทัล 
(2.10 

ยุทธพฒันา
ศกัยภาพ 
วทน.)

ยุทธ
ศาสตรท่ี์

2 ด้าน
การสรา้ง
ความ
สามารถ
ในการ
แข่งขนั

3.3 พฒันา
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
เรียนรู ้

(บู เรียนรู)้

3.8
ยุทธศาสตร์

เพื่อ
สนับสนุน
ด้านการ
พฒันาและ
เสริมสร้าง
ศกัยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย์ 
(ยุทธ)

3.7 การ
พัฒนา

พ้ืนท่ีระดบั
ภาค (ด้าน
การพัฒนา

และ
เสริมสร้าง
ทรัพยากร
มนุษย ์    
(บู ภาค
มนุษย)์

4

2) ปัญหา
ความมัน่คง
ทีม่อียูใ่น
ปัจจุบนั 
(เช่น ปัญหา
ยาเสพตดิ 
ความมัน่คง
ทางไซเบอร์ 
การคา้
มนุษย ์
ปัญหา
ชายแดนใต ้
ฯลฯ) ไดร้บั
การแกไ้ขจน
ไม่ส่งผล
กระทบต่อ
การบรหิาร
และพฒันา
ประเทศ

2) ระดบั
ความส าเรจ็
ของการ
แกไ้ข
ปัญหา
ความมัน่คง
ในปัจจุบนัดี
ข ึน้อยา่ง
น้อยรอ้ยละ 
50 ภายใน
ปี พ.ศ. 
2565

1) คนไทย
ทุกช่วงวยั
มคีุณภาพ
ไดร้บัการ
พฒันา
อยา่ง
สมดุลทัง้
ดา้น
ร่างกาย 
สตปัิญญา
และ
คุณธรรม 
จรยิธรรม 
เป็นผูท้ีม่ี
ความรูแ้ละ
ทกัษะใน
ศตวรรษที่
21 รกัการ
เรยีนรู ้
อยา่ง
ต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ

1) 
เดก็ไทยมี
พฒันา 
การสมวยั
ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 
80 ภายใน
ปี 2565

3) ผลติ
ภาพ
แรงงาน
เพิม่ข ึน้ไม่
ต ่ากว่า
รอ้ยละ 2.5
ต่อปี

3.2.2
ส่งเสริม
การ
พฒันา
ทกัษะท่ี
สอดรบั
กบัทกัษะ
ใน
ศตวรรษท่ี
21 ทกัษะ
ด้านภาษา
ศิลปะและ
ความ 
สามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
ท่ีสอด 
คล้องกบั
ความ 
สามารถ 
ความ
ถนัดและ
ความ
สนใจฯ 
(ยุทธ) 

3.2.3
ส่งเสริม
การยก
ระดบั
ศกัยภาพ 
ทกัษะและ
สมรรถนะ
วยัท างาน
ให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
สอดคล้อง
กบัความ 
สามารถ
เฉพาะ
บุคคลฯ 
(ยุทธ)

2) กฬีา 
ท าใหค้น
ไทยมี
น ้าใจ
นักกฬีา 
มวีนิัย 
เคารพ
กฎเกณฑ์ 
รูแ้พ ้  
รูช้นะ 
รูอ้ภยัและ
รูจ้กัขอ
โทษ

3) มี
บุคลากร
ดา้นการ
กฬีา 
นันทนา
การ และ
วทิยา
ศาสตร์การ
กฬีาทัว่
ประเทศที่
ไดร้บัการ
รบัรอง
มาตรฐาน
เพิม่ข ึน้ 
รอ้ยละ 5
ภายในปี 
2565

3.5.6
ส่งเสริม
การ
พฒันา
บุคลากร
การกีฬา
และ
นันทนา
การอย่าง
เป็นระบบ
และได้
มาตร
ฐาน
สากล 
โดย
ส่งเสริม
ความ
รว่มมือ
ทัง้ภาครฐั
และ
เอกชน
รว่ม
ลงทุนฯ 
(ยุทธ)

3.6.1 
สนับ
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ 
ศาสตร์
ด้านการ
พฒันา
และเสริม
สรา้ง
ศกัยภาพ
ทรพัยา
กรมนุษย์
(ยุทธ)

7. โครง
สร้าง
พื้นฐาน 
ระบบ

โลจิสติกส์ 
และ
ดิจิทัล

ยุทธ
ศาสตร์ท่ี 8
การพฒันา
วิทยา
ศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจยั และ
นวตักรรม

ยุทธ
ศาสตรท่ี์

2 ด้าน
การสรา้ง
ความ
สามารถ
ในการ
แข่งขนั

1) อนัดบั
ความ
สามารถ
ในการ
แขง่ขนั
ดา้นโครง
สรา้ง
พืน้ฐาน 
(Infra 
structure) 
โดย
สถาบนั 
IMD 
อนัดบัดี
ข ึน้ 

1) อนัดบั
ความ
สามารถ
ในการ
แขง่ขนั
ดา้น
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
(Infra
structure)
โดย
สถาบนั 
IMD ปี 
2562 มี
อนัดบัดี
ข ึน้ 1 
อนัดบั
จาก ปี 
2561 (ปี 
2561 อยู่
อนัดบัที่
48)

ยุทธศาสตรท่ี์ 3
ด้านการพฒันาและ

เสริมสร้าง
ศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย์

12. การพฒันาการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การ
เสริมสร้างและ

พฒันาศกัยภาพทนุ
มนุษย์

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ด้าน
การพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

1) คนไทยมี
การศกึษาทีม่ ี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสาก
ล มทีกัษะที่
จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที ่21
สามารถ
แก้ปัญหา 
ปรบัตวั 
ส ื่อสารและ
ท างานรว่มกบั
ผูอ้ ืน่ได้อย่างมี
ประสทิธผิล มี
นิสยัใฝ่เรยีนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ

2) คนไทย
ได้รบัการ
พฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพตาม
ความถนัดและ
ความสามารถ
ของพหปัุญญา 

1) คะแนน 
PISA ดา้น
การอ่าน 
คณิตศาสตร์
และ
วทิยาศาสตร์
ไม่ต ่ากว่า 
470 คะแนน 
ภายในปี
2565

2) อนัดบัขดี
ความ
สามารถใน
การแขง่ขนั
ของประเทศ
ดา้นการ
ศกึษาใน
ระดบัสากล 
(IMD) ไม่ต ่า
กว่าอนัดบัที ่
45 ภายในปี 
2565

3.3.1
ส่งเสริมการ
ปรบัเปล่ียนระบบ
การเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะ
ส าหรบั
ศตวรรษท่ี 21
โดยออกแบบ
กระบวน
การเรียนรู้ใน
ทุกระดับชัน้
อย่างเป็นระบบ
ตัง้แต่ระดับ
ก่อนประถม
ศึกษาจนถึง
อุดมศึกษาฯ
(บู)

3.3.2
สนับสนุนการ
ปรบั เปล่ียน
บทบาท ครู ให้
เป็นครูยุคใหม่ 
จากครูสอน 
เป็น โค้ช หรือ
ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้ ท่ีมี
วิธีจดัระเบียบ
การสร้าง
ความรู้ 
ออกแบบ
กิจกรรมและ
สร้าง
นวตักรรมการ
เรียนรู้ให้
ผู้เรียนฯ (บู)

3.3.4
พัฒนาระบบ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดย
เน้นการจดั 
ระบบการ
ศึกษาและ
ระบบฝึกอบรม
บนฐาน
สมรรถนะ
ท่ีมีคุณภาพสูง
และยืดหยุ่น
ผ่านการพัฒนา
กลไกต่างๆ 
อาทิ การ
พัฒนาการ
ศึกษาออนไลน์
แบบเปิด การ
พัฒนาระบบ
การเรียนรู้
เก่ียวกบัทักษะ
การรู้ดิจิทัลฯ 
(บู)

3.6.1 
สนับ
สนุนการ
ด าเนิน
ภารกิจ
ยุทธ 
ศาสตร์
ด้านการ
พฒันา
และเสริม
สรา้ง
ศกัยภาพ
ทรพัยา
กรมนุษย์
(ยุทธ)

2) ลด
ความ
เหลื่อมล ้า
ในการ
เขา้ถงึ
บรกิาร
การ
ศกึษา
ทีม่ี
คุณภาพ

3) ดชันี
ความ 
กา้วหน้า
ของการ
พฒันาคน 
(HAI) ดา้น
การ ศกึษา
ทุกจงัหวดั
ไม่ต ่ากว่า 
0.50
ภายในปี
2565 

4.3.6
สนับสนุน
กลไกเพื่อ
สรา้งความ
เสมอภาค
ทางการ
ศึกษาและ
ความ
รว่มมือ
เพื่อลด
ความ
เหลื่อมล า้
ทางการ
ศึกษาฯ
(ยุทธ)



ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (61-80) 3. ยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

ประเด็นยุทธศาสตรช์าติ  (35 ประเด็น)
2.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสนับสนุนการด าเนินการด้านการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.2 การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ

ประเด็นยุทธศาสตรช์าติย่อย
2.6.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสนับสนุนการด าเนินการด้านการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.2.2 ช่วงวยัเรียน/วยัรุ่น

ปฎริปูประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม ด้านสังคม

แผนแม่บท 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนแม่บท(ย่อย) 23.5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิ่งแวดล้อม 23.2 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(กระทรวงให้อยู่ใน 23) 24.2.2 อื่น ๆ ด้านดารสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน (พื้นฐานฯ)
24.2.3 อื่น ๆ ด้านดารสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บุคลากร

ฯ)
11..3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น

แนวทางการพัฒนา (แผนย่อย)
1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ า ทางทะเลฯ

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญฯ
- -

1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซ้ าซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น

เป้าหมายแผนแม่บท 23.2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
23.1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทาง

เทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น

24.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 24.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
11.1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม

จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เป้าหมายแผนแม่บท(ย่อย)
23.2.4 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว

อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
23.1.1 จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
24.2.2 อื่น ๆ ด้านดารสร้างความสามารถในการแข่งขัน (พื้น

ฐานฯ)
24.2.3 อื่น ๆ ด้านดารสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บุคลากร

ฯ)

11.1.3 วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
ส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมาย เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติดปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น ตัวชีวัดที่ 2 คะแนน IQ เฉล่ียไม่

ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา (แผนฯ 12)
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

นโยบายรฐับาล

ยุทธศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตรจ์ัดสรรฯ (ย่อย) 2.13 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านความสามารถในการแข่งขัน)(ยุทธ)
2.14 ยุทธศาสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้านการสรา้งความสามารถใน

การแข่งขัน
2.15 การด าเนินงานภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน

ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(พ้ืนฐาน)

2.16 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขัน (บุคลากร)

3.2 แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตรจ์ัดสรร
1. ประเทศไทยมีความเข็มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีความสามารถเพิ่มขึ้น

ในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 -  -  -

1. คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

ตัวชี้วัดยุทธศาตรจ์ัดสรร
1. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastuucture) โดยสถาบัน IMD1

 xu 2562 มีอันดับดีขึ้น 1 อันดับจากปี 2561 (ปี 2561 อยู่อันดับที่ 48)
 -  -  - 1. เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2565

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์สงป. 
(ที่เก่ียวกับ อว.) แผนงาน

2.13 แผนงานด้านยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน)

2.14 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.15 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.16 แผนงานบุคลกกรภาครัฐ

(ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
3.2  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์สงป. 
(ที่เก่ียวกับ อว.) เป้าหมายบรกิาร อว.

03 การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
04 การขับเคล่ือนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม

01 การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
และสร้งความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
09 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

01 การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสร้งความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

นโยบายการจัดสรรงบปะมาณ
2.8.3 (1) ส่งเสรมิการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรพัยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ยุทธ)

2.9.1 สนับสนุนการด าเนินภารกิจยุทธศาสตรด์้านการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน(ยุทธ)

2.10.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรด์้านการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที่ 2.1 - 2.8

2.11.1 สนับสนุนภารกิจยุทธศาสตรด์้านการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน (บุคลากรภาครฐั)

3.2.2 ส่งเสรมิการพัฒนาทักษะที่สอดรบักับทักษะในศตวรรษที่ 21  ทั้งด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถใรการใช้เทคโนโลยีฯ

วิสัยทัศน์กระทรวง

นโยบาย รมว.อว 1. การสร้างและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และตลาดช่วงชีวิต

2. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อ ลดความเหล่ือมล่ าทางสังคม พัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และประเด็นท้าท้าย เช่น Frontier 
Research, การแก้ปัญา PM 2.5

1 การสร้างและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร ์กระทรวง 
(แผนยุทธศาสตรร์ะยะ 20 ปี กระทรวง) 

(2560-2579)
1. การผลิตก าลังคนด้าน ววน. ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีด

ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ
2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศและสร้างระบบ

นิเวศการวิจัย
1. การผลิตก าลังคนด้าน ววน. ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายการให้บรกิาร กระทรวง 2.2 (03) การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2.3 (04) ขับเคล่ือนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม

1.1 (01) พัฒนาก าลังคนด้าน ววน. และสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของประเทศ

2.1 การสร้างความเข็มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและ
งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

1.1 (01) พัฒนาก าลังคนด้าน ววน. และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ผังความเชื่อมโยงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แก้ไข 31 ต.ค. 2562 ตาม อว.)
องค์การพิพิธภัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2. ยุทธศาสตรช์าติด้านการสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

2.4.4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่

2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศและสร้างระบบนิเวศการวิจัย

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.1 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ในระดับ 1 ใน 30

8 นโยบายหลัก : การปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

* การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
** ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป็นองค์กรน าเพ่ือขัยเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพ่ิมอันดับความสามารถในการแข่งขัน ในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580

2. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากเพื่อ ลดความเหล่ือมล่ าทางสังคม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
ประเด็นท้าท้าย เช่น Frontier Research, การแก้ปัญา PM 2.5



ตัวชี้วัด กระทรวง 19. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
24. ความส าเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่

(โครงการที่มีงบประมาณต้ังแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป)
24.2 โครงการ Futuruium

 -  -
4. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ของประเทศ

กลยุทธ์ กระทรวง   -
2.3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ให้มีศักยภาพเพื่อ

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
 -  -

1.1.3 ปลูกฝังการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน และเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. 
สู่ประชาชน

วิสัยทัศน์หน่วยงาน
พันธกิจหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตรจ์ัดสรรฯ 
(แผนงานของ อพวช.)

5. แผนงานยุทธศาสตรด์้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสรา้งความสามารถใน
การแข่งขัน)

4. แผนงานยุทธศาสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้านการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน

2. แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรด์้านการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน (พ้ืนฐาน)

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 3. แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต

แผนยุทธศาสตรห์น่วยงาน
(แผนปฏบิัติการกรม)

2. สรา้งสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 1. ขยายการบรกิารการเรยีนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 1. ขยายการบรกิารการเรยีนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน 
(ผลสัมฤทธิ)์

3. ศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ทางธรรมชาติและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
2. พัฒนาและบรกิารการเรยีนรู้วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

1. การให้บรกิารอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐัพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2. พัฒนาและบรกิารการเรยีนรู้วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลผลิต/โครงการ 5. โครงการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ 4. โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 2. ผลผลิตการสนับสนุนการบรหิารงานพิพิธภณัฑ์ 1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 3. โครงการเสรมิสรา้งขีดความสามารถก าลังคนก าลังคนด้านวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด เชิงประมาณ : บทความที่ตีพิมพ์ทั้งในและนอกประเทศ   (3 บทความ)
เชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนาคต    (ร้อยละสะสม 20)

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภณัฑ์ 
(ร้อยละ 90)                               
เชิงคุณภาพ : ร้อยละมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นจาก
การพัฒนาการบริหารจัดการ (ร้อยละ 5)

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภณัฑ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เชิงปริมาณ : จ านวนรางวัลที่เยาวชนซ่ึงเข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ
เชิงปริมาณ : จ านวนส่ือส่ิงพิมพ์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
เชิงปริมาณ : จ านวนรายการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ที่ผลิตขึ้น

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ

เป็นแหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวิตชั้นน าในอาเซียนด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ สรา้งแรงบันดาลใจ เสรมิสรา้งความคิดสรา้งสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิร์ะดับหน่วยงาน
(เป้าประสงค์)

1. ประชาชนไทยในทุกวัยในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรยีนรู้ที่จะสรา้งแรงบันดาลใจ และความคิดสรา้งสรรค์ด้านวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. บรกิารแหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตรท์ี่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และมีมาตรฐานระดับสากล
3. บรหิารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2  

ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2563 

2.1 ประมาณการรายรับ 

  ในปี 2563 อพวช. ได้ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,173.7882 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นแหล่งรายได้  
2 แหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดิน 1,111.7882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.72 และจากการด าเนินงาน
ประจ าปีของ อพวช. ประมาณ 62.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.28 
  1. งบประมาณแผ่นดินที่ อพวช. ได้รับ 1,111.7882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.72 ประกอบด้วย
   1.1 เงินอุดหนุน 624.0427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.16 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เงินอุดหนุน
บริหารบุคลากร 93.2222 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.94 เงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินงาน 526.1057 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 44.82 และเงินอุดหนุนโครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ 4.7148 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.40  
       1.2 เงินลงทุน 487.7455  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.55 ประกอบด้วย เงินลงทุนรายปี 292.1581 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.89 และโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 195.5874 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 16.66 
  2. รายได้จากการด าเนินงานประจ าปีของ อพวช. ประมาณ 62.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.28 
ประกอบด้วย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ กับ อพวช. 7.0000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.60 
สร้างรายได้จากสิทธิประโยชน์ การบริหารพ้ืนที่และทรัพย์สิน 9.0000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.77 สร้างรายได้จาก
องค์ความรู้ 14.0000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.19 สร้างรายได้จากการบริการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 31.5000 ลบ. 
คิดเป็นร้อยละ 2.68 และรายได้อ่ืนๆ 0.5000 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.04 
ตารางที่ 2.1 ประมาณการรายรับ ประจ าปี 2563      หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ ร้อยละ 

ประมาณการรายรับ  1,173.7882 100.00 

รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน  1,111.7882 94.72 

 เงินอุดหนุน 
 เงินอุดหนุนบริหารบุคลากร 
 เงินอุดหนุนด าเนินงาน 
 โครงการศึกษาวิจยัและรวบรวมองค์ความรู้ด้าน

ธรรมชาต ิ
 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนรายป ี
 โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 

624.0427 
93.2222 

526.1057 
4.7148 

 
487.7455 
292.1581 
195.5874 

 53.16 
7.94 

44.82 
0.40 

 
41.55 
24.89 
16.66 

รายได้จากการด าเนินงานประจ าปีของ อพวช.  62.0000 5.28 
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แผนภาพที่ 2-1 แสดงประมาณการรายรับ ประจ าปี 2563 

 

2.2 ประมาณการรายจ่าย 

  ในปี 2563 อพวช. ได้ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 1,161.7882 ล้านบาท จาก 2 แหล่ง คือ  
จากงบประมาณแผ่นดิน 1,111.7882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.70 และจากการด าเนินงานประจ าปีของ 
อพวช. ประมาณ 50.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.73 
  1. รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน 1,111.7882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.70 ประกอบด้วย 
  1.1 รายจ่ายเงินอุดหนุน 624.0427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.71 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เงิน
อุดหนุนบริหารบุคลากร 93.2222 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.02 เงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินงาน 526.1057  ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 34.09 และโครงการวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ 4.7148 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 0.41  
   1.2 รายจ่ายเงินลงทุน 487.7455 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.99 ประกอบด้วย เงินลงทุนรายปี 
292.1581 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.15 และโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 195.5874 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 16.84 
  2. รายจ่ายจากการด าเนินงานประจ าปีของ อพวช. ประมาณ 50.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.30 
ซึ่ง อพวช. ตั้งไว้เป็นเงินส ารองใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน หรือกรณีรายจ่ายที่มิได้ตั้งงบประมาณแผ่นดิน
รองรับไว้ เช่น รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดหาทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายระหว่างปี รายจ่ายจาก
นโยบาย รวมทั้งโครงการ CSR เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 

 16.66  

 24.89  

 7.94  

 44.82  

 0.40  โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์
ความรู้ด้านธรรมชาติ โครงการพิพิธภัณฑ์

นวัตกรรม 

เงินอุดหนุน
บริหาร
บุคลากร 

เงินอุดหนุน
ด าเนินงาน 

เงินลงทุน
รายป ี
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 ตารางที่ 2.2 ประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2563      หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ ร้อยละ 

ประมาณการรายจ่าย  1,161.7882 100.00 

รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน  1,111.7882 95.70 

 เงินอุดหนุน 
 เงินอุดหนุนบริหารบุคลากร 
 เงินอุดหนุนด าเนินงาน 
 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและรวบรวมองค์

ความรู้ด้านธรรมชาต ิ
 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนรายป ี
 โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 

624.0427 
93.2222 

526.1057 
4.7148 

 
487.7455 
292.1581 
195.5874 

 53.71 
8.02 

45.28 
0.41 

 
41.99 
25.15 
16.84 

 
รายจ่ายจากการด าเนินงานประจ าปีของ อพวช.  50.0000 4.30 

 
แผนภาพที่ 2-2 แสดงประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16.84  

 25.15  

 8.02  

 45.28  

 0.41  โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์
ความรู้ด้านธรรมชาติ 

เงินอุดหนุน
ด าเนินงาน 

เงิน
อุดหนุน
บริหาร
บุคลากร 

เงินลงทุน
รายปี 

โครงการ
พิพิธภัณฑ์
นวัตกรรม 
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2.3 งบประมาณแผ่นดินแยกตามผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 
หน่วย : ล้านบาท 

             ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 
งบลงทุน     งบเงิน 

    อุดหนุน 
       รวม 

   ครุภัณฑ์   สิ่งก่อสร้าง 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - -    93,222,200    93,222,200 
รายการบุคลากรภาครัฐ - -    93,222,200    93,222,200 
1. กิจกรรมบริหารจัดการบุคลากร - -    93,222,200    93,222,200 
แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งความสามารถ 
ในการแข่งขัน (พ้ืนฐาน) 

  18,876,200    42,015,000  136,152,800  197,044,000 

ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์   18,876,200    42,015,000  136,152,800  197,044,000 
2. กิจกรรมบริหารจัดการ      727,600    42,015,000  103,997,800  146,740,400 
3. กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์      209,100 -    29,255,000    29,464,100 
4. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการสื่อสาร 

 17,939,500 -      2,900,000    20,839,500 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 
คนตลอดช่วงชีวิต 

  58,398,400   172,868,500  389,952,900  621,219,800 

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

  58,398,400   172,868,500  389,952,900  621,219,800 

7. กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์    19,933,000    33,300,000     1,934,000    55,167,000 
8. กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา     3,759,200 -     4,848,000      8,607,200 
9. กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

    9,809,700     11,700,000     2,515,000    24,024,700 

10. กิจกรรมการบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า        675,000     35,368,500    18,593,600    54,637,100 
11. กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ - -      2,900,000      2,900,000 
12. กิจกรรมจัดค่ายจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจ 
     ไทยสู่ใจใต้ 

- -      4,800,000      4,800,000 

13. กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ - -      3,274,200      3,274,200 
14. กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่    22,125,000 -     30,000,000     52,125,000 
15. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือการสื่อสาร 
     วิทยาศาสตร์ 

- -      2,104,000      2,104,000 

16. กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     แห่งชาต ิ

- -  220,000,000   220,000,000 

17. กิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ -     92,500,000    26,630,600   119,130,600 
18. กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
     และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC 

- -    14,500,000    14,500,000 

19. กิจกรรมจัดแสดงทางวิทยาศาสตร์ - -        740,000        740,000 
20. กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์        116,600 -        800,000       916,600 
21. กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์ - -     13,500,000    13,500,000 
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             ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 
งบลงทุน     งบเงิน 

    อุดหนุน        รวม 
   ครุภัณฑ์   สิ่งก่อสร้าง 

22. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ 
     เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- -    40,713,500    40,713,500 

23. กิจกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการบริการ 
     นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ 

   1,979,900 -     2,100,000      4,079,900 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

-   195,587,400 -  195,587,400 

โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) -  195,587,400 -  195,587,400 
24. กิจกรรมก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการ 
     ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 

-  195,587,400 -  195,587,400 

แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั) 

- -    4,714,800    4,714,800 

โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ 
ด้านธรรมชาติ 

- -    4,714,800    4,714,800 

25. กิจกรรมส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
    ของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหลวงรังสิต 

- -       534,000       534,000 

26. การศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
     ของพืชและสัตว์ในพ้ืนที่สวนสัตว์นครราชสีมา 

- -       331,500       331,500 

27. การท าเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิด 
     พรรณไม้สกุลมะเดื่อพ้ืนเมืองของไทยเพ่ือ 
     การอนุรักษ์ 

- -       652,400       652,400 

28. การศึกษาความหลากชนิดและพลวัตของไม้ 
     พ้ืนล่างในป่าดิบเขาระดับต่ าบริเวณลุ่มน้ าห้วย 
     คอกม้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  
     จังหวัดเชียงใหม ่

- -       301,100       301,100 

29. การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานใน 
     พ้ืนที่ภูเขาหินปูนภาคกลางในประเทศไทย 

- -       106,600       106,600 

30. การศึกษาความหลากชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
     ในพ้ืนที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร- 
     ห้วยขาแข้ง 

- -       302,000       302,000 

31. การศึกษาความหลากชนิดของหอยทากจิ๋ว 
     ภูเขาหินปูนใน พ้ืนที่ภาคกลางในประเทศไทย 

- -       127,200       127,200 

32. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 
     และสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล 
 
 

- -     1,654,200     1,654,200 
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             ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม 
งบลงทุน     งบเงิน 

    อุดหนุน        รวม 
   ครุภัณฑ์   สิ่งก่อสร้าง 

33. การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินและ 
สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่บริเวณอุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน 
จังหวัดระนอง 

- -     705,800       705,800 

รวม 77,274,600  487,745,500  624,043,200 1,111,788,700 
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บทท่ี 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ปี 2563 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ 

1.1.1 กิจกรรมบริหารจัดการบุคลากร 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 3 บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักบริหาร 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ 
    ต าแหน่ง  ผอ.สบร. 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1841 
    Email :   Sirirat_s@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นายไพบูลย์  ขุนอินทร์ 

    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองบุคลากร   
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1845     
    Email :   Paiboon@nsm.or.th 

 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล     
 ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุกปีที่ผ่านๆ มา อพวช.ได้พิจารณาจัดท างบประมาณ
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยได้ตั้งรายการไว้ในกิจกรรมการบริหารจัดการซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็น
กิจกรรมสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนดให้มีแผนงานบุคลากร
ภาครัฐขึ้น และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะของ
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายบุคลากรอยู่ภายใต้แผนงานนี้ มีผลให้ ในปี 2563 อพวช. ต้องตั้ ง                  
กิจกรรมการบริหารจัดการบุคลากรขึ้นเพ่ือรองรับรายการเงินเดือนฯ ดังกล่าวแล้ว  
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2) วัตถุประสงค์  
2.1)  เพ่ือให้การบริหารจัดการบุคลากรมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าในการด าเนินงานตามภารกิจ 
2.2) สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) พนักงาน และลูกจ้าง  

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
4.2) อาคารจัตุรัสจามจุรี 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1)  พนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเดือน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลา เดือน 

   
 

6) ระยะเวลาการ 
1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

7) งบประมาณ 93,222,200 บาท 
7.1) เงินอุดหนุน   93,222,200 บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

(1) ครุภัณฑ์ -  
(2) สิ่งก่อสร้าง -  

 
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1) พนักงานและลูกจ้างได้รับเงินเดือน และค่าจ้างตามที่ก าหนด 
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9) แผนการด าเนินงาน 
     หน่วยนับ :วัน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
การบริหารจัดการบุคลากร 12 เดือน             
              

 
10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
เงินเดือนพนักงาน 66.0221 4.7669 4.7669 4.7669 4.7669 4.7669 4.7665 6.2368 6.2368 6.2368 6.2368 6.2368 6.2371 
เงินเดือนลูกจ้าง 15.9091 1.5056 1.5056 1.5056 1.5056 1.5056 1.9628 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0698 
เงินเดือนอัตราใหม่ 32 อัตรา 1.4784 0.1232 0.1232 0.1232 0.1232 0.1232 0.1232 0.1232 0.1232 0.1232 0.1232 0.1232 0.1232 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3.9613 0.1544 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.0578 0.5863 0.5863 0.5863 0.5863 0.5863 0.5864 
ค่าตอบแทนผู้อ านวยการ 3.2130 0.8568 0.2142 0.2142 0.2142 0.2142 0.2142 0.2142 0.2142 0.2142 0.2142 0.2142 0.2142 
ค่ารักษาพยาบาล 1.9212 0.1601 0.1601 0.1601 0.1601 0.1601 0.1601 0.1601 0.1601 0.1601 0.1601 0.1601 0.1601 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.4731 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0394 0.0397 
เงินช่วยเหลือบุตร 0.2440 0.0203 0.0203 0.0203 0.0203 0.0203 0.0203 0.0203 0.0203 0.0203 0.0203 0.0203 0.0207 

รวม 93.2222 7.6267 6.8875 6.8875 6.8875 6.8875 7.3443 8.4500 8.4500 8.4500 8.4500 8.4500 8.4512 
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2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (พื้นฐาน) 

2.1 ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ 

2.1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการ 

2.1.1.1 การบริหารจัดการทั่วไป 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 3 บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่    10  ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการบริหารงานและการก ากับที่ดีภายใน 

องค์กร 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักบริหาร 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักบริหาร    
      โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1841     
    Email :   Sirirat_s@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ  
    ต าแหน่ง           
    โทรศัพท์         
    Email :    

   
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

   การบริหารจัดการ เป็นหน่วยสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ กลุ่มกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานสนับสนุนและโครงการส าคัญตามนโยบาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 

2) วัตถุประสงค์  
2.1)  เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและ

ระบบความปลอดภัย เป็นต้น 
2.2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ อพวช. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2.3) เพ่ือก ากับ ดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ อพวช.  

 

3) กลุ่มเป้าหมาย  
3.1)  ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง 
3.2)  นักเรียน นักศึกษา ลูกค้า ประชาชน 

mailto:Sirirat_s@nsm.or.th


แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563  3 – 5 
 
 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1) อพวช. เทคโนธานี  ต. คลองห้า อ.คลองหลวง   จ.ปทุมธานี 
4.2) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีแสควร์ 

5) ผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 95 ร้อยละ 
5.2) การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS SOE    ไม่ถูกปรับลด คะแนนท่ีถูกหัก 

5.3) การบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 5 ระดับ 
5.4) การตรวจสอบภายใน 4 ระดับ 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   1 ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 
7) งบประมาณ  146,740,400   บาท 

7.1) เงินลงทุน 42,742,600 บาท 
1) ครุภัณฑ์ 727,600 บาท 
2) สิ่งก่อสร้าง 42,015,000 บาท 

7.2) เงินอุดหนุน 103,997,800 บาท 
   

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

ผู้ใช้บริการ ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. การบริหารจัดการ 12 เดือน             

10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

10.1)  แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 37.2514 1.7667 2.5676 3.0915 1.6101 1.9830 3.2059 3.4965 3.4015 4.6065 3.4965 3.4015 4.6241 
(1) ค่าตอบแทน 18.6375 0.7205 1.5214 0.8403 0.5639 0.3347 0.3347 2.4503 2.3553 2.3553 2.4503 2.3553 2.3555 
  1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และ  

อนุกรรมการ 
3.2512 0.3342 0.2392 0.2392 0.3342 0.2393 0.2393 0.3343 0.2393 0.2393 0.3343 0.2393 0.2393 

1) คณะกรรมการ อพวช.  1.0712 0.0892 0.0892 0.0892 0.0892 0.0893 0.0893 0.0893 0.0893 0.0893 0.0893 0.0893 0.0893 
2)  ค่าตอบแทนรายเดือน ของข้อ 1) 1.1520 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 
3)  คณะกรรมการตรวจสอบ 0.4560 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 
4)  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 0.3000 0.0750 - - 0.0750 - - 0.0750 - - 0.0750 - - 
5)  คณะอนุกรรมการบริหารงาน

บุคคล 
0.0800  0.0200 - -  0.0200 - -  0.0200 - -  0.0200 - - 

6)  คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับ 
และระเบียบ 

0.0720 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 

7)  คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 0.1200 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 
  2) ค่าสมนาคุณอาสาสมัคร 14.2415 0.2909 1.1868 0.5057 0.1343 - - 2.0206 2.0206 2.0206 2.0206 2.0206 2.0208 

1)  จ านวน 180 คน 307 วัน 350 บ. 14.2415 0.2909 1.1868 0.5057 0.1343 - - 2.0206 2.0206 2.0206 2.0206 2.0206 2.0208 
  3) ค่าตอบแทนรถประจ าต าแหน่ง 1.1448 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
(2) ค่าใช้สอย 16.4139 1.0462 1.0462 1.7012 1.0462 1.6483 2.3212 1.0462 1.0462 1.7012 1.0462 1.0462 1.7186 
  1) ค่าเช่าทรัพย์สิน  0.6021 - - - - 0.6021 - - - - - - - 

1) ค่าเช่าท่ีราชพัสดุ อพวช.  
เทคโนธานี 180 ไร 

0.5365 - - - - 0.5365 - - - - - - - 

2) ค่าเช่าท่ีราชพัสดุ 22 ไร่ 0.0656 - - - - 0.0656 - - - - - - - 
   2) ค่าจ้างเหมาบริการ 6 รายการ 7.2310 0.5692 0.5692 0.6692 0.5692 0.5692 0.6692 0.5692 0.5692 0.6692 0.5692 0.5692 0.6698 
       1) จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ
อาคารโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม 

6.0000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

       2) จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเครื่อง
ชิลเลอร์และเครื่องปรับอากาศ 

0.3000 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 

       3) จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ
ควบคุมไฟฟ้า 

0.1950 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0168 

       4) จ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและก าจัด
กลิ่นสุขภัณฑ์ 

0.2160 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 

       5) ค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงดูแลรักษา
Firepump.Jockey 

0.1200 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 

       6) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ส านักงาน  

0.4000 - - 0.1000 - - 0.1000 - - 0.1000 - - 0.1000 

  3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  7 รายการ  8.5808 0.4770 0.4770 1.0320 0.4770 0.4770 1.6520 0.4770 0.4770 1.0320 0.4770 0.4770 1.0488 
     1) ค่าเช่ารถตู้ส่วนกลางพร้อมคนขับ 1.2600 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 
     2) ค่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี (สตง.) 0.7200 - - 0.1800 - - 0.1800 - - 0.1800 - - 0.1800 

3) ค่าจ้างท่ีปรึกษาด้านการเงิน (สคร.) 0.6200 - - - - - 0.6200 - - - - - - 
     4) ค่าเช่าศูนย์ส ารองข้อมูลภายนอก 1.5000 - - 0.3750 - - 0.3750 - - 0.3750 - - 0.3750 
     5) ค่าซ่อมบ ารุงรักษาอาคารและ

ระบบประกอบอาคาร  
2.0000 0.1660 0.1660 0.1660 0.1660 0.1660 0.1660 0.1660 0.1660 0.1660 0.1660 0.1660 0.1740 

      6) ค่าซ่อมบ ารุงระบบสุขาภิบาล  0.4408 0.0360 0.0360 0.0360 0.0360 0.0360 0.0360 0.0360 0.0360 0.0360 0.0360 0.0360 0.0448 
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
      7) ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  2.0400 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 

(3) ค่าวัสดุ 2.2000 - - 0.5500 - - 0.5500 - - 0.5500 - - 0.5500 
2. ค่าสาธารณูปโภค 38.1832 3.1816 2.2042 2.1816 3.1816 2.8766 4.1153 3.1976 3.1976 3.1976 4.0366 4.0366 2.7763 
   1) ค่าไฟฟ้า 35.0920 2.9240 1.9466 1.9240 2.9240 2.6190 3.8577 2.9400 2.9400 2.9400 3.7790 3.7790 2.5187 
   2) ค่าประปา  3.0912 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 0.2576 
3. เงินอุดหนุนชดเชยค่าเข้าชมส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

28.5632 2.0615 2.0615 4.3155 2.0903 2.0915 3.0155 2.0915 2.0625 2.3165 2.0645 2.0645 2.3279 

   1)  ค่าจ้างเหมาบริการ 8 รายการ 24.1950 1.9605 1.9605 2.1258 1.9603 1.9603 2.1258 1.9605 1.9605 2.1258 1.9605 1.9605 2.1338 
      (1) จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

9.0000 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 

      (2) จ้างเหมาบริการดูแลรักษาสภาพ
ภูมิทัศน์ 

5.0000 0.4167 0.4167 0.4167 0.4165 0.4167 0.4167 0.4167 0.4167 0.4167 0.4167 0.4167 0.4165 

      (3) จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก หนู 
แมลง และสัตว์รบกวน 

0.4140 - - 0.1035 - - 0.1035 - - 0.1035 - - 0.1035 

      (4) จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 0.9000 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 
      (5) จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟท์/บันได
เลื่อน 

0.5000 0.0416 0.0416 0.0416 0.0416 0.0416 0.0416 0.0416 0.0416 0.0416 0.0416 0.0416 0.0424 

      (6) จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 8.0000 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.6740 
      (7) จ้างเหมาบริการดูแลรักษาตู้สาขา
โทรศัพท์ (PAPX) 

0.2472 - - 0.0618 - - 0.0618 - - 0.0618 - - 0.0618 

      (8) จ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องปั้มน้ า
ดับเพลิง 

0.1338 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112 0.0106 

   2)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 9 รายการ 4.3682 0.1010 0.1010 2.1897 0.1300 0.1310 0.8897 0.1310 0.1020 0.1907 0.1040 0.1040 0.1941 
      (1) ค่าต่อทะเบียน/ประกันภัยรถยนต์ 
5 คัน 

0.1600 - - 0.0400 - - 0.0400 - - 0.0400 - - 0.0400 

              



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 9 
 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
      (2) ค่าจ้างพยาบาลประจ าห้อง
พยาบาล 

0.3130 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.0270 

      (3) ค่าเบี้ยประกันชิ้นงาน/อาคาร 2.0000 - - 2.0000 - - - - - - - - - 
      (4) ค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอยออกนอก
พื้นท่ี  

0.1200 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 

      (5) ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 
5 องค์การ 

0.1160 - - - 0.0290 0.0290 0.0290 0.0290 - - - - - 

      (6) ค่าจ้างท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ตน.) 

0.1948 - - 0.0487 - - 0.0487 - - 0.0487 - - 0.0487 

      (7) ค่าจ้างประเมินผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  

0.6700 - - - - - 0.6700 - - - - - - 

      (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะส่วนกลาง  0.5000 0.0410 0.0410 0.0410 0.0410 0.0420 0.0420 0.0420 0.0420 0.0420 0.0420 0.0420 0.0420 
      (9) ค่าซ่อมแซมบ ารุงครุภัณฑ์ท่ีใช้ใน
ส านักงาน  

0.2944 0.0240 0.0240 0.0240 0.0240 0.0240 0.0240 0.0240 0.0240 0.0240 0.0260 0.0260 0.0264 

รวม 103.9978 7.0098 6.8333 9.5886 6.8820 6.9511 10.3367 8.7856 8.6616 10.1206 9.5976 9.5026 9.7283 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 10 
 

  10.2)  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. ระบบเครือข่ายตู้สาขาโทรศัพท์พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ  1 ระบบ 
0.7276 - - - - - 0.7276 - - - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

              

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 0.7276 - - - - - 0.7276 - - - - - - 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อบริการผู้เข้าชมและ
เจ้าหน้าที่ อพวช.  1 งาน 

4.2500 - - - - - 3.4000 - 0.8500 - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง 

           

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
3) การเบิกจ่าย              

3.1 ประมาณการ 4.2500 - - - - - 3.4000 - 0.8500 - - - - 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมระบบไฟฟ้า

และไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคาร ถนนจอด
รถ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 งาน 

3.5000 - - - - - 2.8000 - 0.7000 - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง 

           

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 3.5000 - - - - - 2.8000 - 0.7000 - - - - 

4. ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ห้องควบคุม
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  1 งาน 

1.8000 - - - - - 1.8000 - - - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
              



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 12 
 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 1.8000 - - - - - 1.8000 - - - - - - 

5. ปรับปรุงลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 
1,000 ก.ก. รับส่ง 6 ชั้น อาคาร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  1 งาน 

1.7500 - - - - - 1.7500 - - - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 1.7500 - - - - - 1.7500 - - - - - - 

6. ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และติดตั้งเครื่อง
เติมอากาศ  1 งาน 

1.0000 - - - - - 1.0000 - - - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ

จ้างได้แล้วเสร็จ 
             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 1.0000 - - - - - 1.0000 - - - - - - 

7. ปรับปรุงบันไดเลื่อน อาคารพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์  1 งาน 

3.0000 - - - - - 2.4000 - 0.6000 - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 3.0000 - - - - - 2.4000 - 0.6000 - - - - 

8. ปรับปรุงตู้เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (เปลี่ยนบัสดักส์ Busc Duct) 
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  1 งาน 

4.2000 - - - - - 3.3600 - 0.8400 - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 4.2000 - - - - - 3.3600 - 0.8400 - - - - 

9. ปรับปรุงห้องท างานกองบุคลากร/
กองกลาง  1 งาน 

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

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 1.5000 - - - - - 1.5000 - - - - - - 
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
10. ปรับปรุงห้องท างานกองการพัสดุ  1 งาน 2.4440 - - - - - 1.9250 - 0.5190 - - - - 
1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              

1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 2.4440 - - - - - 1.9250 - 0.5190 - - - - 

11. ปรับปรุงห้องท างานพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์  1 งาน 

1.8000 - - - - - 1.8000 - - - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 1.8000 - - - - - 1.8000 - - - - - - 
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
12. ปรับปรุงห้องท างานกองการสถานที่ และ

ส านักงานงานบ ารุงรักษาอาคาร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  1 งาน 

2.5000 - - - - - 2.5000 - - - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง  

 
         

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 2.5000 - - - - - 2.5000 - - - - - - 

13. ปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ 
อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1 งาน 

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

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
3) การเบิกจ่าย              

3.1 ประมาณการ 1.5000 - - - - - 1.5000 - - - - - - 
14. ติดตั้งระบบแสงสว่างรอบอาคาร ถนน

และลานจอดรถพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา  1 งาน 

2.0000 - - - - - 2.0000 - - - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 2.0000 - - - - - 2.0000 - - - - - - 

15. ก่อสร้างอาคารชั้นครึ่งพร้อมเปลี่ยนหอผึ่ง
น้ าเย็น งานท่อและอุปกรณ์ประกอบ  1 
งาน 

10.0000 - - - - - - 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 10.0000 - - - - - - 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 

16. ติดตั้งระบบประตูทางเข้าอัตโนมัติ 
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  1 งาน 

0.7710 - - - - - 0.7710 - - - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้แล้ว
เสร็จ+อนุมัติ 

 
ราคากลาง            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหาผู้รับ
จ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 0.7710 - - - - - 0.7710 - - - - - - 

รวม 42.7426 - - - - - 29.2336 2.0000 5.5090 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ไม่ได้รับงบประมาณตามท่ีตั้งขอ 
11.1.2) ไม่สามารถด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่ก าหนด 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ไม่สามารถให้บริการในบางรายการได้ 
11.2.2) ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) จัดล าดับความส าคัญในระดับสูงสุดก่อน 
11.3.2) จัดเตรียมข้อมูลในการจัดชื้อจัดจ้างล่วงหน้า 
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2.1.1.2 การบริหารยุทธศาสตร์และแผน 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 3 บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักยุทธศาสตร์และแผน 

หัวหน้ากิจกรรม   ชื่อ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1100 

    Email :   Suwarong@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายอนันตกร  ขยันงาน 

    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และแผน 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1900 
    Email :   Anata.kh@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   ส านักยุทธศาสตร์และแผน มีภารกิจในการศึกษาและติดตามข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนวิสาหกิจ แผนงาน แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของ อพวช. การจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหาร การประสานงานกับคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และด าเนินการงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายอพวช. และแผนวิสาหกิจ อพวช.  

2) วัตถุประสงค์  
 เพ่ือดูแล และติดตามการบริหารงาน ด้านแผนงาน งานงบประมาณ งานคณะกรรมการ จัดท าข้อบันทึก 

ตกระหว่าง อพวช. กับ สคร. และการรายงานผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารภาพองค์กร ไม่น้อยกว่าระดับ 4 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 
 
 
 

mailto:Suwarong@nsm.or.th


แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563  3 – 21 
 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
5.1) บทบาทคณะกรรมการ อพวช. 
5.2) การบริหารความเสี่ยง 
5.3) การควบคุมภายใน 

 

ไม่น้อยกว่าระดับ 4 
ไม่น้อยกว่าระดับ 4 
ไม่น้อยกว่าระดับ 4 

 

6) ระยะเวลาด าเนินการ 

  1 ปี  (ตุลาคม 2562– กันยายน 2563) 
  
7) งบประมาณ  4,500,000  บาท  (รวมอยู่ในกิจกรรมการบริหารงานท่ัวไป) 

7.1) เงินอุดหนุน 3,185,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  สามารถดูแล และติดตามการบริหารงาน ด้านแผนงาน งานงบประมาณ งานคณะกรรมการ จัดท าบันทึก
ข้อตกลงระหว่าง อพวช. กับ สคร. และการรายงานผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ 
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9)  แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. งานคณะกรรมการ              

1.1) จัดการประชุมคณะกรรมการ อพวช. 12 ครั้ง             

1.2) จัดท ารายงานประจ าปี ของคณะกรรมการ 
อพวช. (ผลงานในรอบปีท่ีผ่านมา) 

1 ฉบับ 
 

  
 

  
 

  
 

  

1.3) จัดกิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงาน 
ในประเทศ/ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของกรรมการ 

3 ครั้ง 
 

  

 

  

 

  

 

  

1.4) ติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน
ระบบงานท่ีส าคัญรวมถึง งานด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน น าเสนอคณะกรรมการ  

4 ครั้ง 
 

  

 

  

 

  

 

  

1.5) การพิจารณาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้อ านวยการ อพวช.  

2 ครั้ง 
 

  
 

  
 

  
 

  

1.6) การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้าง
องค์กรของ อพวช. ท่ีปรับปรุงใหม่  

 1 ครั้ง  
           

1.7) จัดปฐมนิเทศ (Orientation) กรรมการใหม่  1 ครั้ง             

1.8) จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมกิจการของ อพวช. 
ส าหรับคณะกรรมการท้ังคณะ 

3 ครั้ง 
 

  
 

  
 

 
   

 

1.9) จัดการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 1 ครั้ง             

1.10) การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 2 ครั้ง 
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10)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  10.1) แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุน 
หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. งานคณะกรรมการ อพวช. 3.2490 0.27050 0.27050 0.27050 0.27050 0.27050 0.27050 0.27050 0.27050 0.27050 0.27050 0.27050 0.27050 
1.1) จัดการประชุมคณะกรรมการ อพวช. 3.2490 0.2708 0.2708 0.2708 0.2708 0.2708 0.2708 0.2708 0.2708 0.2708 0.2708 0.2708 0.2708 

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 0.0720 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 
(2) เบี้ยประชุม  (อัตราใหม่) 2.0250 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน (มติ ครม.) 1.1520 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 0.0960 

1.2) จัดท ารายงานผลงานประจ าปี  
ของคณะกรรมการ อพวช.  

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

1.3) จัดกิจกรรมการอบรม ศึกษาดูงาน 
(ในประเทศ/ต่างประเทศ) เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถของกรรมการ 

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

1.4) ติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน
ระบบงานท่ีส าคัญ รวมถึง  งานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน  

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

1.5) การพิจารณาผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานผู้อ านวยการ  อพวช.  

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

1.6) การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงสร้างของ อพวช. ท่ีปรับปรุงใหม่ 

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

1.7) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  - - - - - - - - - - - - - 
1.8) จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมกิจการ อพวช. 

ส าหรับกรรมการท้ังคณะ 
- - - - - - - - - - - - - 

1.9) จัดการประเมินตนเองของคณะกรรมการ - - - - - - - - - - - - - 
1.10) การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน

วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- - - - - - - - - - - - - 
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หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

2. งานแผน   0.3310 0.0300 0.0100 0.0100 0.0100 0.0600 0.0225 0.0225 0.0225 0.0225 0.0225 0.0110 - 
2.1) จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2563 
0.1000 - - - - 0.1000 - - - - - - - 

2.2) จัดท างบลงทุนปี 2563 0.0500 - - - - - 0.0500 - - - - - - 
2.3) จัดท าค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี2563 
0.0500 - - - - - - 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 - - 

2.4) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 0.0200 0.0200 - - - - - - - - - - - 
2.5)  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 0.1110 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0110 - 

                
3. งานติดตามและประเมินผล 0.9200 - - 0.1200 - - - - 0.3000 0.5000 - - - 

3.1) จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2563                                                                                                                                                                                                                                   0.0400 - - 0.0400 - - - - - - - - - 
3.2) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ปี 

2563 
0.0400 - - 0.0400 - - - - - - - - - 

3.3) จัดท าคู่มือควบคุมภายในปี 2563 0.0400 - - 0.0400 - - - - - - - - - 
3.4) จัดท ารายงานประจ าปี 2562 0.3000 - - - - - - - 0.3000 - - - - 
3.5) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

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

รวม 4.5000 0.3008 0.2808 0.4008 0.2808 0.3808 0.3308 0.2933 0.5933 0.7933 0.2933 0.2818 0.2708 
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2.1.1.3 แผนปฏิบัติการคณะกรรมการ อพวช. ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรม 
จ านวน/
ปริมาณ 

หน่วยนับ 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 (บาท) 
1. การประชุมคณะกรรมการ อพวช.  12 ครั้ง ครั้ง 

            3.2490 

2. รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 1  ฉบับ              

3. การอบรม ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถกรรมการ 

3  ครั้ง 
 

  
 

  
 

  
 

   

4. ติดตามผลการด าเนินงานระบบงานท่ีส าคัญ
รวมถึง งานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน  

4  ครั้ง 
 

  
 

  
 

  
 

   

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการ  2  ครั้ง       
       

6. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้าง
อพวช. ท่ีปรับปรุงใหม่  

 1  ครั้ง  
           

 

7. ปฐมนิเทศ (Orientation) กรรมการใหม่  1  ครั้ง              

8. ตรวจเยี่ยมกิจการ อพวช. (กรรมการท้ังคณะ) 3  ครั้ง    
     

     

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  1  ครั้ง              
10. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน

วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2  ครั้ง 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 

หมายเหตุ: งบประมาณรวมอยู่ในกิจกรรมการบรหิารยุทธศาสตร์และแผน 
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2.1.1.4 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

ล าดับ กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) 
1.1 จัดท า (ร่าง) กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                

1.2 น าเสนอ (ร่าง) กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน และคณะกรรมการ อพวช. เพื่อขอความเห็นชอบ
กฎบัตรฯ 

     

 

          

1.3 ทบทวนกฎบัตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

     
 

      
 

 
 

 

1.4 จัดท า (ร่าง) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

      
 

         

1.5 น าเสนอ (ร่าง) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน และคณะกรรมการ อพวช. เพื่อขอความเห็นชอบ
นโยบายฯ 

                

1.6 เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                

                 
1.7 จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563  3 – 27 
 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1.8 น าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการ อพวช. เพื่อขอ
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ 

                

1.9 จัดท า (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                

1.10 น าเสนอ (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน และคณะกรรมการ อพวช. เพื่อขอความเห็นชอบ
คู่มือฯ 

                

1.10 จัดอบรม/ชี้แจง/ท าความเข้าใจกับผู้บริหาร (3 อันดับแรก) และ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง (Risk Owner) ถึงพื้นฐานการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน และประเมินความรู้ความเข้าใจ 

                

1.11 จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และประเมินความรู้ความเข้าใจ 

                

2. การก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy & Objectives Setting) 
2.1 จัดท า (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563                 
2.2 น าเสนอ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการ อพวช. เพื่อขอความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงฯ 

                

2.3 จัดท า (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

                



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563  3 – 28 
 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

2.4 น าเสนอ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการ อพวช. เพื่อขอความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงฯ 

                

2.5 จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

                

2.6 น าเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน และคณะกรรมการ อพวช. เพื่อขอความเห็นชอบ
คู่มือฯ 

                

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) 
3.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                 
3.2 ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามองค์ประกอบของควบคุม
ภายใน 

                

3.3 ติดตามแบบการประเมินตนเองของแต่ละประเด็นความเสี่ยงและ
กระบวนการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

                

3.4 ทบทวน/ปรับปรุง/จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ อพวช.                 
3.5 สอบทานการปฏิบัติงาน                 
3.6 จัดท าแบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 
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ล าดับ กิจกรรม 
ปี 2562 ปี 2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง                 

5. ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล 
5.1 รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร 

                

5.2 จัดท าแบบสอบถามความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

                

5.3 รายงานผลความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

                

5.4 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อคณะท างานการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 

                

                 
5.5 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

                

5.6 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อ
คณะกรรมการ อพวช. 

                

5.7 สรุปผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                 
5.8 จัดท าแบบสอบถาม เพื่อประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

                

5.9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
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2.1.1.5 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2563 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 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. การพัฒนาสมรรถนะและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารมาตรฐานงาน
ด้านบุคลากร 
1.1 โครงการทบทวนค าบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) 
- แต่งตั้งคณะท างาน และให้ความรู้กับผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี 
- เสนอพิพิธภัณฑ์/ส านัก พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
- เสนอผู้บริหารลงนามประกาศใช้ 

 1.2 โครงการระบบพี่เล้ียงน าร่อง 
 (Coaching & Men) 

ก าหนดขอบเขตหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบใน
ต าแหน่งน้ันๆ ลดการ
ท างานท่ีซ้ าซ้อน และ
เกิดความชัดเจนใน
สายการบังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การปรับปรุงค า
บรรยายลักษณะ
งานครบทุก
ต าแหน่ง 
 
 
 
 
 

การคงอยู่ของ
พนักงานใหม่ 

 
 

ทุก 
พิพิธภัณฑ์/

ส านัก 
 
 
 
 
 
 

 
 

จ านวน
พนักงานใหม่
ท่ีอยู่ครบหลัง
การสรรหา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 

 

500,000 
- 

สบร. 
ทุกส านัก/
พิพิธภัณฑ์ 

2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management) 

2.1 ทบทวนระบบการประเมินผล      
การปฏิบัติงาน 
2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินผล การท าตัวชี้วัดผลงานหลัก 
(Key performance Indicators-KPIS) 
มาเป็นเครื่องมือก าหนดเป้าหมายในการ
ท างานของบุคคล 

 
 

เพื่อให้มีระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน บรรลุ
เป้าหมายด้วยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผล
การปฏิบัติงานใน
ระดับองค์กร 
หน่วยงาน จนถึง
ระดับบุคคลเข้า
ด้วยกัน 

จ านวนผู้ท่ีผ่าน
การคัดเลือก 

ทุก 
พิพิธภัณฑ์/

ส านัก 
1 ฉบับ 

             สบร. 
ทุกส านัก/
พิพิธภัณฑ์ 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 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 
2.3 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดท า
แผนบุคลากร 
- โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า 
ในการพัฒนาบุคลากร (Trianing 
Roadmap) 
- การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(Individual Development) 

    
 
 

   

         
 

  
 
 
 
 
 
  

   

- 
 

สบร. 
กบ.สบร./     
ทุกส านัก/
พิพิธภัณฑ์ 

3.  การเรียนรู้จากการบริหารโดยกิจกรรมท่ี
เป็นการให้บริการแก่สังคม 

   - การใช้ทรัพยากรและการด าเนินกิจการ
ร่วมกันภายใต้กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
โดยการประเมินและพัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ 

    
   - การสร้าง รวบรวม และกระจายองค์

ความรู้ขององค์กร สร้างวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ภายในองค์กร 

   - การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรท่ีใกล้
เกษียณอายุ 

 

มุ่งเน้นผลงาน
(Result) ตาม
ยุทธศาสตร์เป็นหลัก
โดยอาสาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ภายใต้เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์เดียวกัน 
เพื่อจัดเก็บรวบรวม
ความรู้ในองค์กรให้
เป็นรูปธรรม 

ระบบสารสนเทศ
ในการจัดการ
ความรู้ 

 
 
 

 
KM ขององค์กร 

1 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้
ขององค์กร 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 สบร./ทุก
ส านัก/

พิพิธภัณฑ์ 
คณะ
ท างานฯ 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 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. การพัฒนาระบบการวางแผนและบริหาร

อัตราก าลัง (Workforce Planning) 
 
   - การศึกษาวิเคราะห์ค่างาน (Job Values)

และค่าตอบแทน 
1) วางแผน ศึกษา ทบทวน และ

ก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์ค่างานและค่าตอบแทน 

2) จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3) สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เงินเดือนค่าตอบแทนท่ีสมควร 
น าเสนอผู้บริหาร 

4) ขยายผลการด าเนินการเน้นส่วน 
น าร่อง 

 

ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานขององค์กร
กับกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลมี
ความเหมาะสม
สอดคล้องกับเงื่อน
เวลา 
การวางแผนก าลังคน
เพื่อให้ได้มาซ่ึง
นโยบายในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
บุคคล 

กรอบอัตราก าลัง
และแผนการ   

สรรหา 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน 

             300,000 สบร. 
ทุกส านัก/
พิพิธภัณฑ์ 

 

5.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมและธรรมมา 
    ภิบาลในองค์กร 

1) จัดท าแผนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม ธรรมมาภิบาลใน
องค์กร 

2) จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร 

 
 
 
 

สร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสและเป็น
ธรรมในองค์กร 

 1 แผน 
1ครั้ง 

            50,000 สบร./
ศปท./คณะ
ท างานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 33 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 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 
6.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ

บุคลากร (Work-life balance) 
1) ส ารวจ/วิเคราะห์ ออกแบบ

แผนงาน/โครงการท่ีสนับสนุนให้
เกิดความผูกพันในองค์กร 

2) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ท่ีสนับสนุนให้เกิดความผูกพัน
ความพึงพอใจ และความสุขของ
บุคลากร 

3) ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล
การด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการท าผลประเมินไปปรับปรุง
โครงการ/หน่วยงานท่ีสนับสนุนให้
เกิดความผูกพันความพึงพอใจ 

สร้างความผูกพันใน
องค์กร Employee 
Engagement 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน    
มีความสุขตาม
แนวทางชีวิตท่ี

สมดุล 

เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน/
ลูกจ้าง  

ร้อยละ 70 

            
 

100,000 
 

สบร./
คณะอนุกร

รมการ 
สบร. 

7.  การพัฒนาระบบ HR Digital ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและการให้
บริหารท่ีถูกต้องรวดเร็ว 

 7.1 การสร้างฐานข้อมูลเบ็ดเสร็จด้าน 
HR 

 
 
 7.2 การพัฒนารูปแบบดิจิตอล 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานและการท างาน
ท่ีถูกต้องรวดเร็ว 
มีฐานข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ด้านการบริหาร
งบประมาณ 
เกิดนวัตกรรมการ
เรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพ 

ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาโปรแกรม 
 
 
 
 
จ านวนหลักสูตร
ด้าน IT ท่ี
ตอบสนอง 

ระบบ
ฐานข้อมูล
เบ็ดเสร็จด้าน 
HR 
 
 
 
ร้อยละผู้เข้า
เรียนรู้และ
พัฒนา
จ านวน
หลักสูตร  

 
    

           300,000 ทุกส านัก/
พิพิธภัณฑ์ 
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2.1.2 กิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

2.1.2.1 สมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ปี 2563 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 3 บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่     8 

เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
จัดท าแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกควบคู่กับการ 
ทบทวนอัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสุวรรณี ยุธานุสรณ์     
    ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

    โทรศัพท์  0 2577 9999 ต่อ 2119 

    Email :   Suwannee@nsm.or.thf 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวศิริรัตน์ พรหมแก้ว     
    ต าแหน่ง  พนักงานบริหาร 7 

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 2109 
    Email :   Sirirat@nsm.or.th 

 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี อพวช. ได้จัดกิจกรรมสมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ขึ้น ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เพ่ือเป็นการขอบคุณ
สมาชิกในโครงการบัตรสมาชิก อพวช. ที่ได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมา โดย
ปัจจุบันได้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกในโครงการฯ นี้เป็นจ านวนกว่าหมื่นรายแล้ว 

จากการด าเนินงานทั้ง 17 ครั้งที่ผ่านมา ถือได้ว่า อพวช. ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง มีสมาชิกให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมากทุกครั้ง ดังนั้น เพ่ือให้กิจกรรมฯ นี้ได้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อพวช . กับสมาชิก จึงเห็นสมควรจัดโครงการ “สมาชิก อพวช. 
สัมพันธ์” ขึ้นอีกเป็นครั้งท่ี 18 ในปี 2563 นี้ โดยก าหนดจัดขึ้นในระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2563 นี้ นอกจากจะเปิดให้สมาชิกได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 พิพิธภัณฑ์ เพ่ือ
เป็นสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก อพวช. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่จะจัดขึ้น ยังคงเน้นไปที่กิจกรรมเสริมศึกษาต่างๆ ที่มี
ความหลากหลาย ให้ทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ กิจกรรมการ
พบปะสังสรรค์เพ่ือนสมาชิก ซึ่งสมาชิกทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
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2) วัตถุประสงค์ 

2.1)  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในหมู่สมาชิกและครอบครัวด้วยการท ากิจกรรมร่วมกัน 
2.2) เพ่ือเสริมความรู้ด้านต่างๆ ควบคู่กับความสนุกสนานให้แก่สมาชิกเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
2.3)  เพ่ือเป็นการขอบคุณสมาชิกท่ีใช้บริการของ อพวช. ตลอดปีเป็นการแสดงภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ 

วิทยาศาสตร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าส าหรับ   เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
2.4)  เพ่ือให้สมาชิกเกิดความผูกพันกับ อพวช. และต้องการที่รักษาสภาพสมาชิกไว้ตลอดไป 

3) กลุม่เป้าหมาย  
 สมาชิก อพวช. ทุกประเภท 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด/เป้าหมาย หน่วยนับ 

 5.1) จ านวนสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมงาน 
 5.2) ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมาร่วม

กิจกรรม 
 5.3) สมาชิกที่มาสมัครใหม่ และต่ออายุสมาชิก 

400 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

 
30 

คน 
ร้อยละ 

 
ร้อยละของจ านวนสมาชิก

ปัจจุบัน 
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ  200,000  บาท 

7.1) เงินอุดหนุน 200,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

 

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในหมู่สมาชิกและครอบครัว ด้วยการท ากิจกรรมร่วมกัน 
8.2) สมาชิกเกิดความผูกพันกับ อพวช. และต้องการที่รักษาสภาพสมาชิกไว้ตลอดไป  
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9. แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม 
การจัด ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรม ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. ขออนุมัติโครงการ              
2. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีจัดงาน              
3. ประชุมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

วางแผนงาน 
 

            

4. ก าหนดรูปแบบ แนวทางการจัดงาน              
5. ก าหนดกิจกรรม              
6. ประมาณการงบประมาณตามกรอบวงเงิน              
7. ขออนุมัติยืมเงิน              
8. ด าเนินการเตรียมการจัดกิจกรรม              
9. กระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้าง              
10.  ผลิตและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการ 
 

            

11.  ท าการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มสมาชิก
เดิม และสมาชิกใหม่ 

 
            

12.  จัดการระบบทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน              
13.  จัดเตรียมสถานท่ี              
14.  จัดกิจกรรม              
15.  สรุปงบประมาณรายจ่าย/คืนเงิน              
16.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม              
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
จัดกิจกรรมสมาชิก อพวช. สัมพันธ์ 
ครั้งท่ี 18 ปี 2563 

0.2000 - - - - - 0.2000 - - - - - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ 
11.1.2) สมาชิกลงทะเบียนมาร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมาย 
11.1.3) ผู้ร่วมกิจกรรมไม่พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) สมาชิกเกิดความไม่พอใจต่อภาพลักษณ์ของ อพ. 
11.2.2) จ านวนสมาชิกที่ต่ออายุลดลงกว่าเป้าหมาย 
11.2.3) ผู้ร่วมกิจกรรมต าหนิการจัดกิจกรรมของ อพ. และเกิดข้อร้องเรียน 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) เตรียมแผนงานตรวจสอบความพร้อม และมีการซักซ้อม การจัดงานแต่ละส่วน 
11.3.2) มีแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้สมาชิก และบุคคลทั่วไป

รับทราบถึงการจัดกิจกรรม และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก อพ.  
11.3.3) มีระบบการลงทะเบียนที่สะดวก และการมียืนยันการร่วมกิจกรรม 
11.3.4) มีการส ารวจความพึงพอใจ และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 
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2.1.2.2 การต้อนรับผู้ใช้บริการ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี  3 บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  
กลยุทธ์ที่      8     

เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกควบคู่กับการทบทวนอัต
ลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  4       ขยายบริการสู่ชุมชนและครอบครัว 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสุวรรณี ยุธานุสรณ์     
    ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

    โทรศัพท์  0 2577 9999 ต่อ 2119 
    Email :   Suwannee@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายถิรพงศ์ เกียรตินันทน์      
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการตลาดและบริการ  
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 2102 
    Email :   Tirapong@nsm.or.th 
 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยการให้
การบริการกับผู้เข้าชมทั้งท่ีมาเป็นโรงเรียนและหมู่คณะ รวมทั้งผู้เข้าชมทั่วไป ในส่วนของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ต่าง ๆ นั้น ผู้เข้าชมจะได้รับสติ๊กเกอร์ส าหรับเข้าชม โดยจะแยกเป็นสีต่าง ๆ ตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในพิพิธภัณฑ์ และใช้ส าหรับแยกประเภทของผู้ เข้าชม เช่น เด็ก นักศึกษา และผู้สูงอายุ เป็นต้น เพ่ือให้
สามารถเก็บข้อมูลได้ท้ังในเชิงปริมาณ และความหลากหลายของข้อมูล  
           ในปีงบประมาณ 2563 จึงมีความจ าเป็นในการจัดท าสติ๊กเกอร์ดังกล่าว เพ่ือรองรับการให้บริการกับผู้
เข้าชม และการเก็บข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถึงปรับปรุงบริเวณจุดในส่วนงานต้อนรับผู้เข้าชมให้
มีความเรียบร้อยสวยงาม อีกท้ังในการให้บริการส่วนต่าง ๆ มีความจ าเป็นต้องจัดอบรมอาสาสมัคร ที่ให้บริการ
ผู้เข้าชมภายในแต่ละพิพิธภัณฑ์ 

 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพ่ือรองรับการให้บริการกับผู้เข้าชมส าหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้ัง 3 ส่วน รวมทั้งกิจกรรมเสริม 

ต่าง ๆ และเพ่ือการเก็บข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
2.2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการผู้เข้าชม 
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3) กลุ่มเป้าหมาย  
3.1) ด้านปริมาณ 

 สามารถให้บริการรองรับผู้เข้าชมในทุกพิพิธภัณฑ์ ณ อพวช. คลองห้า ผู้เข้าชมงานคาราวาน
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายนอก อพ. (ไม่รวมงานมหกรรมวิทย์ ฯ) ไม่น้อยกว่า 
2,000,000 คน  

3.2) ด้านคุณภาพ 
 เพ่ือความสะดวกในการให้บริการผู้เข้าชม 
 สามารถเก็บข้อมูลได้ ทั้งในเชิงปริมาณ และความหลากหลายของข้อมูล 
 บริการผู้เข้าชมอย่างมีมาตรฐานมากขึ้น  
 ผู้เข้าชมได้รับความพอใจในการมาเข้าชมมากข้ึน 
 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า – ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด/เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) ได้รับสติ๊กเกอร์ตามแบบ  
      และจ านวนที่เสนอไป 
5.2) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 
 
5.3) ปรับปรุงพื้นที่บริการและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริการ 
 

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

5.2) ความพึงพอใจของผู้เข้าชมไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

5.3) ความพึงพอใจของผู้เข้าชมไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

ดวง 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ  5,475,900  บาท 

7.1) เงินอุดหนุน  5,274,000 บาท 
1) การต้อนรับผู้ใชบ้ริการ 634,000 บาท 
2)  จัดหาและให้บริการรถ Shuttle Bus อพวช. 4,640,000 บาท 

7.2) เงินลงทุน 201,900 บาท 
1) ครุภัณฑ์ 201,900 บาท 
2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1)  สามารถรองรับผู้เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี 
8.2)  ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการ 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

วัน ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. แผนด าเนินการ  

(จัดหารถ Shuttle bus) 
             

 จัดเตรียมข้อมูลคุณสมบัติ/
คุณลักษณะและสรรหาผู้รับจ้าง 

45 วัน             

 ด าเนินโครงการ              
 สรุปผลโครงการ              
2. แผนด าเนินการพิมพ์สติ๊กเกอร์              
 จัดเตรียมข้อมูลคุณสมบัติ/

คุณลักษณะ 
30 วัน             

 กระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง 45 วัน             
 ผู้รับจ้างด าเนินการผลิต - ส่ง

งาน 
45 วัน             

 ตรวจรับงาน 15 วัน             
3. การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ 60 วัน             
4. แผนการจัดอบรม              
 จัดอบรม 30 วัน             

รวม 240 วัน             
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
10.1)  แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

        หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. การต้อนรับผู้ใชบ้ริการ 0.6340 - - - - - 0.6340 - - - - - - 
2. การจัดหารถ Shuttle bus 4.6400 - - 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 

รวม 5.2740 - - 0.4640 0.4640 0.4640 1.0980 0.4640 0.6730 0.4640 0.4640 0.4640 0.4640 
   

10.2) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. โทรโข่ง 0.0284 - - - - - 0.0284 - - - - - - 
2. ตู้ล าโพงไร้สายแบบหิ้ว 0.0251 - - - - - 0.0251 - - - - - - 
3. เก้าอี้บาร์ทรงสูง 0.0185 - - - - - 0.0185 - - - - - - 
4. เก้าอี้พักคอย 0.0342 - - - - - 0.0342 - - - - - - 
5. ตู้เก็บสัมภาระขนาด 18 ช่อง 0.0679 - - - - - 0.0679 - - - - - - 
6. รถเข็นผู้ป่วย 0.0350 - - - - - 0.0350 - - - - - - 
1) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              

1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
ได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

             

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
3) การเบิกจ่าย              

   3.1 ประมาณการ 0.2091 - - - - - 0.0291 - - - - - - 
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11)  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) สติ๊กเกอร์ไม่เพียงพอส าหรับการท างาน 
11.1.2) ผู้เข้าชมไม่พึงพอใจการให้บริการในส่วนงานต้อนรับ 
11.1.3) รถโดยสารไม่สามารถด าเนินการได้ตามรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 
11.1.4)  ผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า อพวช.มีการจัดรถให้บริการ 
11.1.5) ผู้ใช้บริการ ใช้บริการน้อยรายกว่าที่คาดหมาย 

 

11.2) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ต่ า 
11.2.2) ปานกลาง 

 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) สามารถสลับใช้สติ๊กเกอร์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายได้ 
11.3.2) การมี MOD งานบริการในแต่ละวัน 
11.3.3) ใช้รถโดยสารในรอบต่อไปหรือจัดเตรียมรถส ารอง 
11.3.4) ท าการประชาสัมพันธ์ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ อพวช.และทางสื่อกระแสหลัก 

(โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ) 
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2.1.2.3 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 3 บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่ 8 จัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควบคู่กับการทบทวน 

อัตลักษณ์ของ อพวช. ให้ชัดเจน 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  4       ขยายการบริการสู่ชุมชนและครอบครัว 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสุวรรณี ยุธานุสรณ์     
    ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

    โทรศัพท์  0 2577 9999 ต่อ 2119 
    Email :   Suwannee@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวอัมพร ขมัคกิจ       
    ต าแหน่ง  พนักงานบริการ 7 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 2101 
    Email :   Umporn@nsm.or.th 
  
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ
สังคมไทย ซึ่งได้ให้บริการการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ในปี ๒๕๖๒ อพวช. มีก าหนดเปิด
พิพิธภัณฑ์เพ่ิมอีก 1 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จากการเปิดให้บริการมากกว่า 10 ปี อพวช. เห็น
ว่า การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วยแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งที่นักเรียน
ได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้จริงท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น  ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการเป็นสื่อกลางในการน าความรู้และกิจกรรม
ช่วยให้การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ของเกิดประโยชน์สูงสุด   

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 อพวช. จึงได้จัดให้มีการสัมมนาครู และกิจกรรมการสร้างการรับรู้โดยการ
สื่อสารตรงไปยังครูอาจารย์ เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และสามารถ
เลือกใช้โปรแกรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน และเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

จากการให้บริการที่ผ่านมา ผู้เข้าชมจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ จะเดินทางมากับบริษัทน าเที่ยว
และมีมัคคุเทศก์เป็นผู้ดูแลและน าชม ดังนั้นเพ่ือให้มัคคุเทศก์รับทราบข้อมูล แนวความคิดการจัดแสดง
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นิทรรศการ และรายละเอียดในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าที่ถูกต้อง รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการเข้าชม  
อพวช. เห็นความส าคัญของลูกค้ากลุ่มนี้ จึงก าหนดให้มีการสัมมนามัคคุเทศก์ เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งกลุ่ม  

 

2) วัตถุประสงค์  
2.1)  เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
2.2)  เพ่ือให้ครูที่เข้าร่วมสัมมนาฯ สามารถเลือกใช้โปรแกรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน 
2.3)  เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ ของ อพวช. ให้ครูผู้สอนน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.4)  เพ่ือให้มัคคุเทศก์เข้าใจถึงบริการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการเข้าชม 

 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) ครูอาจารย์ 
3.2) สถาบันการศึกษา 
3.3) มัคคุเทศก์หรือผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) จ านวนครูอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนา 200 คน 
5.2) จ านวนหน่วยงานการศึกษา 100 หน่วยงาน 
5.3) จ านวนมัคคุเทศก์ท่ีเข้าร่วมสัมมนา 100 คน 
5.4) การรับรู้ข้อมูลของโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 7,000  สถาบัน 

 
6) ระยะเวลาการด าเนินงาน    

1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 
7) งบประมาณ  781,000  บาท 

7.1) เงินอุดหนุน 781,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน - บาท 

   
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1)  เกิดการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2)  เกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ของ อพวช. 
8.3)  เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับ อพวช. 
8.4)  เกิดความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์กับ อพวช. 
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9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : 

รายการ 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. สร้างการรับรู้ไปยังครู

อาจารย์ในหน่วยงาน
การศึกษา 

6             

2. แนะน าบริการ และ
รูปแบบการเรียนรู้แก่ครู
อาจารย์ มัคคุเทศก์ 

 

4             

 
    10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
การจัดสัมมนาครูใน
ภูมิภาค และภาคกลาง 

0.7810 - - 0.0800 0.0800 0.1150 0.0800 0.0350 0.0600 0.2510 0.0800 - - 

รวม 0.7810 - - 0.0800 0.0800 0.1150 0.0800 0.0350 0.0600 0.2510 0.0800 - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)   ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เป็นไปเกณฑ์เป้าหมาย  
11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 

11.2.1) ปานกลาง 
11.3)  มาตรการในการจัดการ 

11.3.1) ปรับปรุงรูปแบบการจัดสัมมนา เพื่อกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
11.3.2) เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่คาดว่าจะใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น กลุ่มครอบครัวที่จัด

การศึกษาด้วยตนเอง (Home School Family) 
11.3.3) รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เข้าสัมมนาถึงความสนใจ และออกแบบการจัดสัมมนาให้ตรงตาม

ความต้องการ 
11.3.4) ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 48 

 

2.1.2.4 การผลิตวารสาร อพวช. 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนคนไทยในทุกวัยในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างแรง
บันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและอาชีพวิทยาศาสตร์ ตาม

เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  1       การสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสุวรรณี  ยุธานุสรณ์     
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด  
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 2119 
    Email :   Suwannee@nsm.or.th 
 ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางพัชร์ชิสา  ไชยภัทรสิรศิริ     
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 2127 
    Email:   Patchisa@nsm.or.th 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย นอกจากการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จ านวนมากเพ่ือให้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน และประชาชนแล้ว ยังมุ่งเน้นการกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการ
ผลิตสื่อวารสาร อพวช. เป็น   รายเดือนขึ้นมา ตั้งแต่ปี 2545 เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นสื่อกลางใน
การให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และข่าวสารกิจกรรมของ อพวช. แก่สมาชิกวารสาร อพวช. และสมาชิก 
อพวช. โดยในปี 2563 อพวช. ยังคงมุ่งมั่นผลิตวารสาร อพวช. เป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนา
เนื้อหา รูปเล่ม การออกแบบให้มีความทันสมัย หลากหลาย น่าสนใจ ถูกต้อง รวมทั้งระยะเวลาในการผลิตให้
สามารถออกได้ตรงเวลาอันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างสูงสุดต่อไป ที่ส าคัญ อพวช. ยังขยายฐานการเรียนรู้
เพ่ิมเติมไปในสื่อออนไลน์อีกด้วย 
 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือให้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ อพวช. แก่เยาวชนและประชาชน 
2.2)  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาตินอกห้องเรียนให้แก่เยาวชน 
      และประชาชน 
2.3)  เพ่ือประชาสัมพันธ์ อพวช. ให้เป็นที่รู้จักในสังคมโดยกว้าง  
2.4)  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับสมาชิก  
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3) กลุ่มเป้าหมาย  
3.1) สมาชิก อพวช 
3.2) นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา 
3.3) ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1)  ความพึงพอใจของผู้เข้าชม ความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ร้อยละ 
5.2)  การผลิตวารสาร รายเดือนๆ  12/5,000  ฉบับต่อป/ีเล่มต่อเดือน 
5.3)  แผนการผลิตตรงตามกรอบเวลา หนังสือผลิตเสร็จ ไม่เกินวันที่ 15 

ของทุกเดือน 
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

7) งบประมาณ  4,688,000  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 4,688,000   บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1)  เพ่ือให้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ อพวช. แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 

ประชาชน และสถาบันการศึกษา 
8.2)  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาตินอกห้องเรียนให้แก่เยาวชน

และประชาชน 
8.3)  เพ่ือประชาสัมพันธ์ อพวช. ให้เป็นที่รู้จักในสังคมโดยกว้าง  
8.4)  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับสมาชิก  
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9) แผนการด าเนินงาน                 
    

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.62 พ.ย.62 
1. ข้ันตอนการจัดหาผู้รับจา้ง โรงพิมพ์               
 ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง ประกวดราคา               
 เมื่อไดผู้้รับจ้างแล้ว จัดประชุม ท าความเข้าใจ

กระบวนการของงานและแผนด าเนินงาน 
  

            

2. ประชุมกองบรรณาธิการ นักเขียน ก าหนดธีมเล่ม
ต่างๆ 

  
            

3. รวบรวมงานเขียน คอลมัน์ต่างๆ เพื่อส่งให้ทีมจัด 
Art Work  พิสูจน์อักษร ตรวจดิจทิัลปรู๊ฟ   

  
            

4. โรงพิมพ์ จัดพิมพ์ วารสาร 5,000 ฉบับ/เดือน   
            

5. จัดส่งวารสารใหส้มาชิก 
  

            

 
10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

10.1)  แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม 
การด าเนิน ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรม ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

 ค่าจ้างผลิตวารสาร อพวช. 12 ฉบับ 4.6880 0.3906 0.3906 0.3906 0.0866 0.3906 0.3906 0.4414 0.4414 0.4414 0.4414 0.4414 0.4414 
รวม 4.6880 0.3906 0.3906 0.3906 0.0866 0.3906 0.3906 0.4414 0.4414 0.4414 0.4414 0.4414 0.4414 

 

วันที่ 1 - 8 ของทุกๆ เดือน 

วันที่ 9 - 14 ของทุกๆ เดือน 

วันที่ 15 - 17 ของทุกๆ เดือน 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)   ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) นักเขียนส่งบทความล่าช้า เนื่องจากมีงานประจ า 
11.1.2) ผู้รับจ้างออกแบบไม่ทัน 
11.1.3) โรงพิมพ์ผลิตวารสารออกไม่ทันตามก าหนด 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) อพวช. ขาดความน่าเชื่อถือ ยังคงอยู่ระดับต่ า 
11.2.2) สมาชิกไม่ต่ออายุ ยังคงอยู่ระดับต่ า 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) ก าหนดให้เป็น KPI ผลงานของนักเขียนภายใน 
11.3.2) ว่าจ้างนักเขียนนอก 
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2.1.2.5 การผลิตรายการวิทยุ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนคนไทยในทุกวัยในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างแรง
บันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและอาชีพวิทยาศาสตร์ ตาม

เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  2       ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ  นางสุวรรณี  ยุธานุสรณ์     
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด  
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 2119 
    Email :   Suwannee@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ  นางสาวพัชร์ชิสา  ไชยภัทรสิรศิริ 

    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 2127 
    Email:   Patchisa@nsm.or.th 

 
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 เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสื่อความเผยแพร่ข่าวสาร 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 นาที (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 ให้ความสนใจในการเชิญเข้าร่วมรายการเพ่ิมขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีของ อพวช. ที่
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จะมีสื่อเผยแพร่เป็นของตนเอง เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้ง เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนแก่เยาวชนและประชาชนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  
 

2) วัตถุประสงค์  
2.1)  เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ อพวช. แก่เยาวชนและประชาชน 
2.2)  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชนและประชาชน 
2.3)  เพ่ือให้สถานีวิทยุดังกล่าวข้างต้น ได้มีรายการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนที่

สนใจ โดย อพวช. เป็นผู้ผลิตรายการ 
2.4)  เพ่ือให้ อพวช. เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
2.5)  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ อพวช. ในฐานะเป็นหน่วยงานสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

ให้กับประชาชน 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย  
3.1)  ประชาชนที่รับฟังวิทยุจากรายการดังกล่าวทั้ง 3 สถานีทั่วประเทศ 
3.2)  ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

 ด้านปริมาณ 
  รายการเด็กดีคนเก่ง ช่วงรอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 365 ตอน 
  รายการวัยใสวัยสร้างสรรค์ ช่วงรอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน  104 ตอน 
  รายการวันนี้กับวิทยาศาสตร์ จ านวน 52 ตอน 

 ด้านคุณภาพ  
  สามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ อพวช. โดยตรงไปยัง 
   กลุ่มเป้าหมาย 
  เป็นสื่อกลางอีกหนึ่งทางในการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชน  
   อันสอดคล้อง   กับพันธกิจหลักของ อพวช. ในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์  
 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ อพวช. ในฐานะเป็นองค์กรสร้างความตระหนักด้าน 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) การผลิตวิทยุได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด 3 รายการ 

5.2) จ านวนผู้ฟังในช่องทางวิทยุและ Podcast บน 
Online 

300,000 คน/Engagement 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
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7) งบประมาณ  312,000  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 312,000  
7.2) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1)  เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ อพวช. แก่เยาวชนและประชาชน 
8.2)  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชนและประชาชน  
8.3)  เพ่ือประชาสัมพันธ์ อพวช. ให้เป็นที่รู้จักในสังคมโดยกว้าง 
8.4)  เพ่ือให้สถานีวิทยุดังกล่าวข้างต้น ได้มีรายการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนที่

สนใจ โดย อพวช. เป็นผู้ผลิตรายการ 
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9) แผนกิจกรรมการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
การด าเนิน ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรม ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. วางแผนการผลิต              
2. ประสานงานจองคิวห้องอัดเสียง              
3. จัดเตรียมข้อมูล ส าหรับจัดรายการ              
4. ด าเนินการอัดเทปรายการ วิทยุ 3 

รายการ 
             

5. จัดส่งเทปรายการให้กับสถานีวิทยุ              
6. น าเทปเสียงปล่อยบน เว็บไซต์ อพวช./

youtube channel 
             

 
10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

10.1)  แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
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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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)   ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ข้อมูลทางวิชาการอาจไม่ถูกต้อง 
11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 

11.2.1) อพวช. ขาดความน่าเชื่อถือ ยังคงอยู่ระดับต่ า 
11.3)   มาตรการในการจัดการ 

11.3.1) ให้นักวิชาการ อพวช. ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ช่วยตรวจทาน 
11.3.2) ใช้แหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ 
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2.1.2.6 การผลิตรายการโทรทัศน์สารคดีเชิงวาไรตี้ส าหรับเยาวชนและครอบครัว 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนคนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้าง
แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  2       ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  3       ส่งเสริมการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสุวรรณี  ยุธานุสรณ์     
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด  
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 2119 
    Email :   Suwannee@nsm.or.th  
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวพัชร์ชิสา  ไชยภัทรสิรศิริ 

    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 2127 

    Email:   Patchisa@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความ
ตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป เห็นว่า “สื่อโทรทัศน์” เป็น
ช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2551  อพวช. ได้จัดท ารายการโทรทัศน์วาไรตี้ส าหรับเยาวชนขึ้น โดยมีแนวคิด
ของรายการเป็นการน าเสนอสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งสอดแทรกด้วยความบันเทิงและง่ายต่อการเข้ าใจ 
เพ่ือให้ผู้ชมสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และช่วยเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ชื่อว่า “ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย อพวช.” เป็นปีแรก และมีผลตอบรับเป็นที่
น่าพอใจ        

   ในปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา อพวช. จึงจัดท ารายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบรายการหลากหลายขึ้น ซึ่ง
ยังคงแนวคิดและรูปแบบที่น าเสนอความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย  โดยเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีความรู้และ
ความช านาญ เกี่ยวกับการจัดท ารายการโทรทัศน์เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งจะต้องน าเสนอรูปแบบและแนวคิดของรายการให้
สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ “อพวช.” และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับชมรายการ ทั้งนี้ ในปี 2561 อพวช. 
ยังได้ขยายฐานการเรียนรู้เพ่ิมเติมไปในสื่อออนไลน์อีกด้วย เพ่ือรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน 
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2) วัตถุประสงค ์  
   เพ่ือผลิตรายการโทรทัศน์แนววาไรตี้ทางวิทยาศาสตร์ รายการข่าววิทยาศาสตร์และสารคดีวิทยาศาสตร์ที่เป็น
สื่อในการเสริมสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งบน
ช่องทางสื่อออนไลน์ของ อพวช. 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย  
3.1)  เยาวชนและประชาชน 
3.2)  ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

ด้านปริมาณ   
  ผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ จ านวน 52 ตอน 
  สามารถออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตัลที่เหมาะสม 

ช่องใดช่องหนึ่ง รวมถึงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอีกอย่างน้อย 1 ช่อง 
  สามารถออกอากาศทางสื่อออนไลน์ อย่างน้อย 1 Platform  
ด้านคุณภาพ  
 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวและในชีวิตประจ าวัน มาอธิบายให้เข้าใจง่ายโดยการใช้ภาพ 
  กราฟฟิก การทดลอง และอ่ืน ๆ มาประกอบในรายการ 
 ให้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ มาให้ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ รวมถึง 
  ได้รับการตรวจสอบข้อมูลและได้รับการยืนยันจากนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 น าเสนอภาพของรายการที่สวยงาม และเรื่องราวที่สนุกสนานเพลิดเพลิน น่าติดตาม 
 น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และสอดแทรกสาระเก่ียวกับ STEM และ Science 

 Maker เป็นต้น 
 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) การผลิตรายการออกอากาศครบ

ตามท่ีก าหนด  
5.2) จ านวนผู้ชมรายการในช่องทาง

ต่างๆ ทั้ง On Air /On line 

52  
 

2,500,000  
 

ตอน 
 
คน 

6)  ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ  18,000,000  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 18,000,000   บาท 
7.2) เงินลงทุน   

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  
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8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1)  เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ อพวช. แก่เยาวชนและประชาชน 
8.2)  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชนและประชาชน  
8.3)  เพ่ือประชาสัมพันธ์ อพวช. ให้เป็นที่รู้จักในสังคมโดยกว้าง 
8.4)  เพ่ือให้ช่องสถานีออนไลน์ของ อพวช. เป็นช่องทางสถานีที่มีคุณภาพ มีรายการข่าวแวดวงวิทยาศาสตร์ สารคดี

วิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ โดย อพวช. เป็นผู้ควบคุมการผลิต
รายการ 

8.5)  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับสังคม 
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9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม/รายการ จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 53 ก.ย. 63 

1. การจัดหา จัดจ้าง ผลติรายการและออกอากาศ
รายการโทรทัศน ์

             

   1.1 จัดตั้งกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)              
   1.2 ประกาศเชิญชวน              
   1.3 ท าสัญญาจ้าง              
2. การควบคุมการผลติ              
   2.1 จัดประชุม เสนอแผนการผลิต การ
ประชาสมัพันธ์ 

             

   2.2 ร่วมสังเกตการณ์การถ่ายท า การผลิตรายการ              
   2.3 การแถลงข่าว (ถ้ามี)              
3. การประชาสมัพันธ์              
   3.1 ทางโทรทัศน์              
   3.2 ทาง Social Media              
4. การแพร่ภาพออกอากาศ              
5. สรุปและประเมินผล              
  - รายงานส ารวจความนิยมผู้ชม              
  - Feedback อื่นๆ              
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 10)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
         10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. งานว่าจ้างผลิตรายการโทรทัศน์

ออกอากาศ 
18.0000 - - 3.3920 - 2.6450 1.8639 1.6831 1.6831 1.6831 1.6831 1.6831 1.6836 

รวม 18.0000 - - 3.3920 - 2.6450 1.8639 1.6831 1.6831 1.6831 1.6831 1.6831 1.6836 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)   ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ข้อมูลทางวิชาการอาจไม่ถูกต้อง 
11.1.2) ช่วงเวลาการออกอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีตกลงเนื่องจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ 

เช่น การถ่ายทอดสดงานพิธีส าคัญระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) อพวช. ขาดความน่าเชื่อถือ ยังคงอยู่ระดับต่ า 

11.3)   มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) ให้นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ช่วยตรวจทาน 
11.3.2) ใช้แหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ 
11.3.3) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ 
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2.1.3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 3 บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  4       เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 10 ปรับปรุงโครงสร้าง พัฒนากลไกการ 

บริหารงานและการก ากับท่ีดีภายในองค์กร 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การสื่อสารผ่านโลกเสมือน 

หน่วยงานรับผิดชอบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบริหาร 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายนรินทร์ ปั้นเทียน 
  ต าแหน่ง  รก.หน.งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  โทรศัพท์ 02-577-9999 ต่อ 1305 

   Email :  Narin@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 

  ต าแหน่ง  นักวิชาการ 7 
  โทรศัพท์ 02-577-9999 ต่อ 1331 

   Email : wichai@nsm.or.th 
   ชื่อ นายวุฒิชัย เกตุพรม 

  ต าแหน่ง  นักวิชาการ 4 
  โทรศัพท์ 02-577-9999 ต่อ 1308 

   Email : wuttichai@nsm.or.th 
 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักบริหาร มีภาระกิจรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ อพวช. โดยแยกเป็น 3 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานด้านการพัฒนาระบบโปรแกรม 
เว็บไซต์และฐานข้อมูล และกลุ่มงานด้านแผนและการส่งเสริมการใช้งานไอที  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความพร้อมให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้งานอย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีเสถียรภาพ และปลอดภัย สามารถให้ค าแนะน า/ปรึกษา 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรให้ส าเร็จลุล่วง และท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน

ที่มากข้ึน รองรับการบริหารจัดการปริมาณข้อมูลที่เพ่ิมข้ึนในปัจจุบัน และอนาคต 
2.2) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพ้ืนฐานขององค์กรให้ทันสมัย 

mailto:Narin@nsm.or.th
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2.3) เพ่ือพัฒนาระบบ Enterprise E-mail ให้สามารถท างานร่วมกับ Exchange Online Service   
(Office 365) ในรูปแบบ Exchange Hybrid  

2.4) เพ่ือน าเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้งาน  
2.5) เพ่ือดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อพวช. 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ อพวช.  
3.2) ประชาชนผู้ใช้บริการที่ต้องการข้อมูลความรู้ และขอรับการบริการจาก อพวช. 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1)  ใช้ งานระบบบริหารจัดการเครือข่ายและ

ฐานข้อมูล 
100 ร้อยละ 

5.2) ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
(Exchange Online)   

100 ร้อยละ 

5.3) มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้ งานจ านวน 14 
รายการ  

100 ร้อยละ 

5.4) ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

90 ร้อยละ 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

7) งบประมาณ  20,839,500    บาท 
7.1) เงินอุดหนุน  2,900,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน 17,939,500 บาท 

1) ครุภัณฑ์ 17,939,500 บาท 
2) สิ่งก่อสร้าง         - บาท 

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
8.2) สามารถบริหารจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูลที่เพ่ิมข้ึนได้ 
8.3) สามารถแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกวิธี 
8.4) ลดต้นทุนค่าดูแลบ ารุงรักษา ค่าซ่อมแซม ค่าลิขสิทธิ์ ค่าไฟฟ้า ค่าอัพเกรด เป็นต้น 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : ……… 

กิจกรรม/รายการ จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
งบเงินลงทุน              
1. ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  12 รายการ             
2. โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล   
1 ระบบ 

            

3. โครงการพัฒนาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Exchange 
Online)   

1 ระบบ 
            

งบเงินอุดหนุน              
1. ค่าจ้างเหมาดูแลพัฒนาระบบ

เครือข่ายองค์กร 
1 งาน             

2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 2 ครั้ง             
3. ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม Internet 
1 งาน             
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
10.1)  แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน      

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. ค่าจ้างเหมาดูแลพัฒนา ระบบ

เครือขายองค์กร 
2.0000 0.1666 0.1666 0.1666 0.1820 0.2583 0.3062 0.1256 0.1256 0.2025 0.1000 0.1000 0.1000 

2. วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.2000 - - - 0.1000 - - - - 0.1000 - - - 
3. ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Internet Service) 
0.7000 0.1918 0.0918 0.3400 0.0764 - - - - - - - - 

รวม 2.9000 0.3584 0.2584 0.5066 0.3584 0.2583 0.3062 0.1256 0.1256 0.3025 0.1000 0.1000 0.1000 
 
10.2)  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  80 เครื่อง 

1.2800 - - - - - 1.2800 - - - - - - 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  9 เครื่อง 

0.1980 - - - - - 0.1980 - - - - - - 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  26 เครื่อง 

0.7800 - - - - - 0.7800 - - - - - - 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลกราฟฟิก  13 เครื่อง 

0.6500 - - - - - 0.6500 - - - - - - 
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ

งานส านักงาน  7 เครื่อง 
0.1120 - - - - - 0.1120 - - - - - - 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล  8 เครื่อง 

0.1680 - - - - - 0.1680 - - - - - - 

7. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
89 เครื่อง 

0.2225 - - - - - 0.2225 - - - - - - 

8. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
30 เครื่อง 

0.1290 - - - - - 0.1290 - - - - - - 

9. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network  2 เครื่อง 

0.0200 - - - - - 0.0200 - - - - - - 

10. โปรแกรม Auto CAD  1 ชุด 0.0600 - - - - - 0.0600 - - - - - - 
11. โปรแกรม Sketch UP Pro  1 ชุด 0.0280 - - - - - 0.0280 - - - - - - 
12. โปรแกรม V Ray  1 ชุด 0.0420 - - - - - 0.0420 - - - - - - 
1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              

1.1 จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+ราคากลาง+
ค่าตัวถ่วง+ขออนุมัติด าเนินการ 

 ด าเนิน 
การเดือน 
ส.ค.-ก.ย. 

2562 

           

   1.2 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
   1.3 ลงนามสัญญา              

2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              
   2.1 ครุภัณฑ์ (ส่งมอบ)              
        2.1.1 ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              

2.2 สิ่งก่อสร้าง              
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
3) การเบิกจ่าย              

3.1 ประมาณการ 3.6895 - - - - - 3.6895 - - - - - - 
13. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เครือข่ายและฐานข้อมูล  1 ระบบ 
13.1716             

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมรายละเอียด TOR พร้อม
คุณลักษณะครุภัณฑ์ฯ + ราคากลาง + 
ค่าตัวถ่วง+ขออนุมัติด าเนินการ 

 ด าเนนิ 
การเดือน 
ส.ค.-ก.ย. 

2562 

           

   1.2 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
   1.3 ลงนามสัญญา              

2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              
   2.1 ครุภัณฑ์              

2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย              

3.1 ประมาณการ 13.1716 - - - - - 13.1716 - - - - - - 
14. การพัฒนาระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (Exchange Online)  
1 ระบบ 

1.0784             

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมรายละเอียด TOR + ราคา
กลาง + ค่าตัวถ่วง+ขออนุมัติด าเนินการ 

 ด าเนนิ 
การเดือน 
ส.ค.-ก.ย. 

2562 
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
   1.2 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
   1.3 ลงนามสัญญา              

2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              
   2.1 ครุภัณฑ์              

2.2 สิ่งก่อสร้าง              
3) การเบิกจ่าย              

3.1 ประมาณการ 1.0784 - - - - - 1.0784 - - - - - - 
รวม 17.9395 - - - - - 17.9395 - - - - - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1) ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
11.1.2) ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน 

11.2) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) พนักงานและลูกจ้างไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้ 
11.2.2) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน 
11.3.2) บริหารจัดการโครงการให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน 
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3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 

3.1 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3.1.1 กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
3.1.1.1 บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพื้นที่ร่วม (Platform) เพ่ือส่งเสริม      
การเรียนรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางกรรณิการ์ เฉิน 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1851 
    Email :   ganigar.c@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวพีรนุช  กัณหดิลก 
    ต าแหน่ง  รักษาการผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1121 
    Email :   Peeranut@nsm.or.th  

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยได้เริ่มเปิดให้บริการ “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี” ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2543 เป็นต้น
มา เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้าใช้บริการ ได้เรียนรู้ และ
ได้รับประสบการณ์ใหม่ ผ่านรูปแบบการจัดแสดงที่น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์ ที่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจที่ส าคัญส าหรับเยาวชนยุคใหม่ ให้สนใจ
วิทยาศาสตร์มากขึ้น อีกทั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ ครู อาจารย์ สามารถใช้ส าหรับการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนได้ดี เนื่องจากในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้เ ผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบชิ้นงานนิทรรศการที่ผู้ใช้บริการสามารถ เล่น เรียน รู้ ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังให้บริการ
กิจกรรมเสริมการศึกษาที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาอีกด้วย 

mailto:Suwarong@nsm.or.th
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 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี มีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด 6 ชั้น ในพ้ืนที่ 12,000 ตาราง
เมตร ซึ่งมีทั้งพ้ืนที่ที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราว โดยส าหรับนิทรรศการชั่วคราวนั้น จะมี
การพัฒนานิทรรศการใหม่เป็นประจ าทุกปี เพ่ือหมุนเวียนมาจัดแสดง ในส่วนของนิทรรศการถาวรนั้น แต่ละ
ชั้นมีการน าเสนอเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดย ชั้นที่ 1-2 แสดงประวัติและวิวัฒนาการของ
วิทยาศาสตร์ ชั้นที่ 3 แสดงหลักวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  ชั้นที่ 4  แสดงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ประเทศไทย  ชั้นที่ 5 แสดงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน และ ชั้นที่ 6 แสดงเทคโนโลยีภูมิ
ปัญญาไทย  นอกจากนี้ อพวช. ยังได้พัฒนา “ห้องวิทยาศาสตร์แสนสนุก Fun Science Room” บนพ้ืนที่
ดินแดนวิทยาศาสตร์ (Science Land) ซึ่งเป็นห้องนิทรรศการส าหรับเด็ก ให้บริการเยาวชนระดับอนุบาลถึง
ประถมต้นที่มีอายุระหว่าง 6 - 9 ปี ซึ่งมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ กระบวนการเรียนรู้ และความสนใน
แตกต่างจากวัยอ่ืน นอกจากให้บริการนิทรรศการแล้ว พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ยังให้บริการกิจกรรมด้วย เช่น 
ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ ตะลุยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Walk Rally) Enjoy Maker Space , 
Science For Kids, Science Demonstration และ Engineering Engineering Design  โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือต่อยอดสู่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต  โดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหา
ราชินีนั้นจะเปิดให้บริการแก่ผู้เข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ และปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมชิ้นงานนิทรรศการที่เสียหายเนื่องจากการให้บริการ และจัดเตรียมกิจกรรมเสริมการศึกษา
เพ่ือให้พร้อมให้บริการ  อีกทั้งพิพิธภัณฑ์ยังจ าเป็นต้องปรับปรุงแผ่นป้ายข้อมูล และจัดท านิทรรศการ Hot 
Issue อยู่เสมอ  เพ่ือให้ข้อมูลที่จัดแสดงมีความทันสมัย และอยู่ในความสนใจของประชาชน 

 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือบริหารจัดการการซ่อมบ ารุงนิทรรศการให้พร้อมส าหรับการให้บริการ 
2.2) เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุดเสียหาย หรือ เสื่อมสภาพ 
2.3) เพ่ือพัฒนาและจัดท านิทรรศการ ที่เสริมสร้างการเรียนรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเป็น

สื่อการเรียนการสอนนอกห้องเรียนส าหรับครูอาจารย์ 
2.4) เพ่ือบริหารจัดการการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์ 
2.5) เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์แก่ผู้เข้าชม 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 600,000 คนต่อปี 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต าบลคลองห้า  

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1)  จ านวนผู้เข้าชม 600,000 คน 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563) 
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7) งบประมาณ     55,167,000  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน    1,934,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน   53,233,000 บาท 

1) ครุภัณฑ์ 19,933,000 บาท 
(1.1) เครื่องฉายและระบบท้องฟ้าจ าลองในโดมวิทยาศาสตร์ 1 ชุด 19,933,000 บาท 

2) สิ่งก่อสร้าง   33,300,000 บาท 
(2.1) ปรับปรุงพืน้ที่วัตถุตัวอยา่งไฟฟ้าแรงสูง 1 งาน 3,300,000 บาท 
(2.2) ปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์มหาราชนิี 1 งาน 30,000,000 บาท 

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) นิทรรศการมีความพร้อมในการให้บริการในทุกวันที่เปิดให้บริการ 
8.2) การบริหารจัดการซ่อมบ ารุงนิทรรศการที่มีความพร้อมส าหรับการให้บริการ  
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : กิจกรรม 

กิจกรรม/รายการ 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

600,000 
คน 

            

1. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์บ ารุงชิ้นงาน
นิทรรศการ 

1 งาน             

2. ด าเนินโครงการส ารวจองค์ความรู้
ภูมิปัญญาไทย ในพระราชด าริ
พระบรมราชินีนาถ 

1 งาน             

   2.1 เตรียมการส ารวจภาคเหนือ              
   2.2 ส ารวจและศึกษาวิจัยองค์
ความรู้ภูมิปัญญาไทย 

             

        2.2.1 ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและ
ศึกษา วิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย
ภาคสนาม 

             

        2.2.2 ท ารายงานการศึกษา วิจัย              
        2.2.3 จัดท าฐานข้อมูล              
        2.2.4 เขียนบทความ              
        2 . 2 . 5  ข้ อ มู ล ส า ห รั บ จั ด ท า
นิทรรศการ 

             

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริม
นิทรรศการ 

             

    3.1 กิจกรรม Science Walk 
  Rally 

240 รอบ             

    3.2 กิจกรรมภมูิปัญญาไทย ช้ัน 6 
และ Event 

200 รอบ             
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กิจกรรม/รายการ จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
  ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
    3.3 กิจกรรม Science For Kids 200 รอบ             
    3.4 กิจกรรม Science 
Demonstration 

200 รอบ             

   3.5 กิจกรรม Engineering 
Design 

200 รอบ             

4. ด าเนินงานจัดท าชิ้นงานเสริม
นิทรรศการ 

5 ช้ิน             

5. ด าเนินงานด้านวัตถุตัวอย่าง 1 งาน             
5.1 งานภัณฑารักษ์ การจัดการวัสดุ
อุเทศวิทยาศาสตร์ 

             

     5.1.1 งานบริหารจัดการคลังวัตถุ
ตัวอย่าง 

3 งาน             

     5.1.2 ด าเนินการและประสานการ
จัดหาวัตถุตัวอย่าง 

4 งาน             

5.2 งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
เผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับวัสดุอุเทศ
วิทยาศาสตร์ 

             

     5.2.1 จัดแสดงไฮไลท์วัตถุตัวอย่าง 2 เรื่อง             
     5.2.2 จัดแสดงเรื่องราวนักประดิษฐ์
นักคิดค้นและประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญ 

2 เรื่อง             

     5.2.3 ผลิตสิ่งพิมพ์งานด้านการ
อนุรักษ์และการจัดหาคลังวัตถุตัวอย่าง 

1 งาน             

     5.2.4 Collection Show 2 เรื่อง             
     5.2.5 กิจกรรมประดิษฐ์วัตถุ
ตัวอย่าง 
 
 

2 กิจกรรม             
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กิจกรรม/รายการ จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
  ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
5.3 การบริหารจัดการเอกสาร หนังสือ
อ้างอิง งานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ
อุเทศวิทยาศาสตร์ 

             

     5.3.1 รวบรวมและจัดหาเอกสาร 
หนังสืออ้างอิง  ส าหรับพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

2 งาน             

     5.3.2  วิจัยและส ารวจวัสดุอุเทศ 
ประวัติศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ในประเทศ
ไทย 

2 เรื่อง             

     5.3.3  สั่งสมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
พันธมิตร 

2 งาน             

6. ด าเนินงานด้านงานวิชาการและ
งานวิจัยข้อมูล 

             

6.1 พัฒนาคลังข้อมูลวิชาการ (KM for 
SM) 

4 เรื่อง             

6.2 พัฒนานิทรรศการ Hot  Issue 10 เรื่อง             
6.3 พัฒนาและจัดท าสื่อการเรียนรู้เรื่อง
เล่าในนิทรรศการ 

2 เรื่อง             

6.4  จัดท าและปรับปรุงคู่มือ
นิทรรศการ/กิจกรรม 

2 เล่ม             

6.5 จัดซ้ือแหล่งอ้างอิงเชิงวิชาการทั้งใน
รูปแบบ Digital และ Hard Copy 

5 ชุด             

6.6 พัฒนาต้นแบบหนังสือประกอบ
นิทรรศการ 

1 เล่ม             

6.7 พัฒนาส่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 ช้ิน             
6.8 จัดอบรมเสวนาเชิงวิชาการ 1 ครั้ง             
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  
   หน่วยนับ : บาท 

กิจกรรม/รายการ 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

             

1. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
ซ่อมชิ้นงานนิทรรศการ 

0.5200 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0900 - 0.1000 0.0500 0.0500 0.0300 - - 

2. ด าเนินโครงการส ารวจองค์
ความรู้ภูมิปัญญาไทย  ใน
พระราชด าริพระบรมราชินีนาถ 

0.1800  - 0.0535 - 0.0600 0.0025 - - - 0.0600 - - 0.0040 

   2.1 เตรียมการส ารวจ - - - - - - - - - - - - - 
    2.2 ส ารวจ และศึกษา วิจัยองค์

ความรู้ภูมิปัญญาไทย 
0.1800  - 0.0535 - 0.0600 0.0025 - - - 0.0600 - - 0.0040 

         2.2.1 ลงพื้นที่เพื่อส ารวจ และ
ศึกษา วิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ไทย ภาคสนาม 

0.1800  - 0.0535 - 0.0600 0.0025 - - - 0.0600 - - 0.0040 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริม
นิทรรศการ 

0.4140  - 0.0720 - 0.0720 - 0.0680 - 0.0760 - 0.0720 - 0.0540 

    3.1 กิจกรรม Science Walk 
  Rally 

0.1500 - 0.0280 - 0.0280 - 0.0280 - 0.0280 - 0.0280 - 0.0100 

    3.2 กิจกรรมภูมิปัญญาไทย ชั้น 6 
และ Event 

0.1200 - 0.0200 - 0.0200 - 0.0200 - 0.0200 - 0.0200 - 0.0200 

    3.3 กิจกรรม Science For Kids 0.0720 - 0.0120 - 0.0120 - 0.0100 - 0.0140 - 0.0120 - 0.0120 
    3.4 กิจกรรม Science 
Demonstration 

0.0720 - 0.0120 - 0.0120 - 0.0100 - 0.0140 - 0.0120 - 0.0120 

4. ด าเนินงานจัดท าชิ้นงานเสริม
นิทรรศการ 

0.3000  - 0.0500 - 0.0500 - 0.0200 0.0300 0.0500 - 0.0500 - 0.0500 
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   หน่วยนับ : บาท 

กิจกรรม/รายการ 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
5. ด าเนินงานด้านวัตถุตัวอย่าง 0.2300 0.0250 0.0375 - 0.0150 0.0175 - 0.0750 0.0125 0.0100 0.0150 0.0125 0.0100 
5.1 งานภัณฑารักษ์ การจัดการ
วัสดุอุเทศวิทยาศาสตร์ 

0.1500 0.0150 0.0125 - 0.0150 0.0125 - 0.0350 0.0125 0.0100 0.0150 0.0125 0.0100 

     5.1.1 การบริหารจัดการคลังวัตถุ
ตัวอย่าง 

0.0600 0.0150 - - 0.0150 - - 0.0150 - - 0.0150 - - 

     5.1.2 ด าเนินการและประสาน
การจัดหาวัตถุตัวอย่าง 

0.0400 - - - - - - 0.0200 - 0.0100 - - 0.0100 

     5.1.3 จัดการห้องปฏิบัติการด้าน
วัตถุตัวอย่าง 

0.0500 - 0.0125 - - 0.0125 - - 0.0125 - - 0.0125 - 

5.2 งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
เผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับวัสดุ
อุเทศวิทยาศาสตร์ 

0.0300 - 0.0100 - - - - 0.0200 - - - - - 

     5.2.1 จัดแสดงไฮไลท์วัตถุ
ตัวอย่าง 

0.0200 - - - - - - 0.0200 - - - - - 

     5.2.2 ผลิตสิ่งพิมพ์งานด้านการ
อนุรักษ์และการจัดหาคลังวัตถุ
ตัวอย่าง 

0.0100 - 0.0100 - - - - - - - - - - 

5.3 การบริหารจัดการเอกสาร 
หนังสืออ้างอิง งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กับวัสดุอุเทศวิทยาศาสตร์ 

0.0500 0.0100 0.0150 - - 0.0050 - 0.0200 - - - - - 

     5.3.1 รวบรวมและจัดหาเอกสาร 
หนังสืออ้างอิง  ส าหรับพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

0.0200 - 0.0100 - - - - 0.0100 - - - - - 

     5.3.2  วิจัยและส ารวจวัสดุอุเทศ 
ประวัติศาสตร์สิ่งประ ดิษฐ์ใน
ประเทศไทย 
 

0.0100 - 0.0050 - - 0.0050 - - - - - - - 
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   หน่วยนับ : บาท 

กิจกรรม/รายการ 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
     5.3.3  สั่งสมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
พันธมิตร 

0.0200 0.0100 - - - - - 0.0100 - - - - - 

6. ด าเนินงานด้านงานวิชาการและ
งานวิจัยข้อมูล 

0.2900 0.0950 0.0100 0.0750 0.0020 0.0100 - 0.0730 0.0250 - - - - 

6.1 พัฒนาคลังข้อมูลวิชาการ (KM 
for SM) 

0.0400 0.0200 - - - - - 0.0200 - - - - - 

6.2 พัฒนานิทรรศการ Hot  Issue - - - - - - - - - - - - - 
6.3 พัฒนาและจัดท าสื่อการเรียนรู้
เรื่องเล่าในนิทรรศการ 

0.1000 0.0500 - 0.0500 - - - - - - - - - 

6.4  ปรับปรุงคู่มือวิชาการ 0.0200 - 0.0100 - - 0.0100 - - - - - - - 
6.5 จัดซ้ือแหล่งอ้างอิงเชิงวิชาการทั้ง
ในรูปแบบ Digital และ Hard Copy 

0.0300 0.0250 - - 0.0020 - - 0.0030 - - - - - 

6.6 พัฒนาต้นแบบหนังสือประกอบ
นิทรรศการ 

0.0500 - - - - - - 0.0500 - - - - - 

6.7 พัฒนาส่ือการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

0.0500 - - 0.0250 - - - - 0.0250 - - - - 

รวม 1.9340 0.1700 0.2730 0.1250 0.2490 0.1200 0.0880 0.2780 0.2135 0.1200 0.1670 0.0125 0.1180 
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10.2) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. เครื่องฉายและระบบท้องฟ้า
จ าลองในโดมวิทยาศาสตร์  1 ชุด 

19.9330 - - - - - 10.0000 9.9330 - - - - - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
ได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ  

            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ  

            

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 19.9330 - - - - - 10.0000 9.9330 - - - - - 

2. ปรับปรุงพื้นที่วัตถุตัวอย่าง
ไฟฟ้าแรงสูง  1 งาน 

3.3000 - - - - - 0.6600 - 1.6500 0.9900 - - - 

1)   การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
ได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ  

            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ  

            

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 
กิจกรรม/รายการ งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
3) การเบิกจ่าย              

3.1 ประมาณการ 3.3000 - - - - - 0.6600 - 1.6500 0.9900 - - - 
3. ปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์มหาราชินี  1 งาน 
30.0000 - - - - - 8.0000 8.0000 - 8.0000 - 6.0000 - 

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
ได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ  

            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ  

            

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
3.1 ประมาณการ 30.0000 - - - - - 8.0000 8.0000 - 8.0000 - 6.0000 - 

รวม 53.2330 - - - - - 18.6600 17.9330 1.6500 8.9900 - 6.0000 - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่างปี 
11.1.2) มีงานส่วนกลางที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 

11.1)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) จ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
11.2.2) การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
11.2.3) ตัวชี้วัดจ านวน นิทรรศการและกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) ควบคุมนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน 
11.3.2) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในกรณีมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ตอบตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 
11.3.3) ก ากับ ติดตามและรายงานผลการท างานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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3.1.1.2 เครื่องฉายภาพและระบบท้องฟ้าจ าลองในโดมวิทยาศาสตร์ 1 ชุด 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางกรรณิการ์  เฉิน 

    ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
    โทรศัพท์   02-5779999 ต่อ 1851 

    Email :    Ganigar.c@nsm.or.th  
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวพีรนุช  กัณหดิลก 
    ต าแหน่ง  รักษาการผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1121 
    Email :   Peeranut@nsm.or.th  
 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล     
 ตามที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้เปิดให้บริการโรงฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แบบโดม (Science 
Dome) มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งได้ให้บริการทั้งการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แบบฟูลโดม (Full 
Dome) และการบรรยายการดูดาวเบื้องต้น จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็น
จ านวนมาก  โดยมีผู้เข้าชมเฉลี่ยปีละประมาณ 80 ,000 คน ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการให้บริการ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับปริมาณผู้เข้าชมที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ควรที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบ
ท้องฟ้าจ าลองที่มีอยู่เดิม ให้มีความละเอียดภาพมากขึ้น เนื่องจากเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ที่ใช้อยู่เดิม มี
ความละเอียดของภาพเพียง 720 พิกเซก (720p) ท าให้ความคมชัดและความน่าสนใจของภาพยนตร์ลด
น้อยลง ส่งผลให้ความประทับใจในการให้บริการลดน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์และ
มัลติมีเดียที่มีความละเอียด ความคมชัดของภาพสูงได้ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 
4096 พิกเซล (4K) ที่สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์ความละเอียดสูงได้ ซึ่งก าลังเป็นที่แพร่หลายในโรงภาพยนตร์
แบบโดม หรือท้องฟ้าจ าลองทั่วไป เนื่องจากมีความละเอียดสูง ให้ภาพที่มีความคมชัดเสมือนจริง มีการพัฒนา
โปรแกรมท้องฟ้าจ าลองรุ่นใหม่ ที่สามารถจ าลองดวงดาว พ้ืนผิว ชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบของดาว และ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เข้า
ชมเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น อันเป็นพ้ืนฐานต่อการ
เรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพ่ือที่จะน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป 
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2) วัตถุประสงค์  
2.1)  เพ่ือจัดซื้อระบบท้องฟ้าจ าลอง  Resolution 4096 pixels : 4K ดังรายการดังนี้  

 1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 4K (เครื่องฉายดาว) 
 2) โปรแกรมระบบฉายท้องฟ้าจ าลอง 
 3) อุปกรณ์ควบคุมระบบฉายท้องฟ้าจ าลอง 
 4) ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) ด้านปริมาณ 

   - จ านวนผู้ใช้บริการโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ อพวช. จ านวน 100,000 คนต่อปี 
   - จ านวนรอบที่เปิดให้บริการ 2,000 รอบต่อปี 
 3.2) ด้านคุณภาพ 
           โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมให้บริการความรู้และวิชาการต่อผู้ เข้าชมอย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

 โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี ต าบลคลองห้า อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) จ านวนผู้เข้าชม 100,000 คน/ปี 
5.2) จ านวนรอบ 2,000 คน/ปี 

 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน    
     1  ปี   (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ   19,933,000 บาท 
7.1) เงินอุดหนุน          -  
7.2) เงินลงทุน       19,933,000 บาท 

(1) ครุภัณฑ์ 19,933,000 บาท 
     1) เครื่องฉายและระบบท้องฟ้าจ าลองในโดมวิทยาศาสตร์ 19,933,000 บาท 

(2) สิ่งก่อสร้าง - บาท 
  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) สร้างกระบวนการเรียนรู้และแรงบันดาลใจด้านดาราศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน  
8.2) มีจ านวนผู้เข้าชมให้ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
8.3) มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ที่มีความคมชัด เหมาะแก่การใช้งานสามารถใช้ได้กับภาพยนตร์ที่       

มีความละเอียดสูงได้ 
8.4) ใช้ได้กับโปรแกรมท้องฟ้าจ าลองรุ่นใหม่ ท าให้น าเสนอรูปแบบการสอนได้หลากหลายขึ้น
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 9)  แผนการด าเนินงาน 
   หน่วยนับ : วัน 

กรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2562 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
เครื่องฉายและระบบท้องฟ้าจ าลองในโดม
วิทยาศาสตร์ 1 ชุด 

             

1. การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 90              
2. ส่งมอบงาน 90              
3. ติดตั้ง 30             

              
 

10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
10.1)  แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
เครื่องฉายและระบบท้องฟ้าจ าลองในโดม
วิทยาศาสตร์ 1 ชุด 

19.9330             

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              

1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้
แล้วเสร็จ+อนุมัติ  

            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ  

            

   1.3 ลงนามสัญญา              

2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

2.2 สิง่ก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              

3.1 ประมาณการ 19.9330 - - - - - 10.0000 9.9330 - - - - - 

รวม 19.9330 - - - - - 10.0000 9.9330 - - - - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1) ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) แผนการจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน 
11.1.2) ครุภัณฑ์บางส่วนต้องน าเข้าจากต่างประเทศต้องใช้เวลาในการจัดหา 

 11.2) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
       11.2.1) จ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
       11.2.2) ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับผู้เข้าชม 
11.3)  มาตรการในการจัดการ 
       11.3.1) ควบคุมการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน  

11.3.2) ควบคุมการบริหารงานการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามแผนงาน                                 
    11.3.3) ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการท างานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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3.1.1.3 งานปรับปรุงพ้ืนที่วัตถุตัวอย่างไฟฟ้าแรงสูง 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560 - 2564 

     เป้าประสงค์ท่ี 1 
 

ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง )สื่อหรือกิจกรรม(   
การเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพ้ืนที่ร่วม )Platform) 

 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางกรรณิการ์  เฉิน 
    ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
    โทรศัพท์   02-5779999 ต่อ 1851 
    Email :    Ganigar.c@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวพีรนุช  กัณหดิลก 
    ต าแหน่ง   รักษาการ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์   02-5779999 ต่อ 1121 
    Email :    peeranut@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล     
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑ์แรกของ อพวช. ให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมต่อสังคมไทยมาตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2543 เพ่ือกระตุ้นให้สังคมไทยตื่นตัวและเห็นประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด ารงชีพและการพัฒนาประเทศ นอกเหนือจากการให้บริการด้านนิทรรศการและ
กิจกรรมแล้ว ยังมีการศึกษาวิจัยและบริหารจัดการด้านคลังวัตถุตัวอย่าง ซึ่งคลังวัตถุตัวอย่างถือเป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดสารสาระและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการเติมเต็มการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร 

อย่างไรก็ตาม ประเทศที่เป็นที่ยอมรับด้านนวัตกรรมในระดับสากล เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร และประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นชาติที่ให้ความส าคัญในด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผล
น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตและรายได้ของประเทศ ซึ่งล้วนแต่มี
การสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพิพิธภัณฑ์
ระดับชาติในแต่ละประเทศ ได้จัดแสดงสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกในอดีตให้ 
เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสเรียนรู้ โดยมีการจัดการด้านการอนุรักษ์และจัดแสดง พร้อมให้ความรู้ด้าน
วิชาการ 
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พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จัดท าแผนรับบริจาค ศึกษา วิจัยและอนุรักษ์วัตถุตัวอย่าง มาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 
ถึงปัจจุบันได้สะสมวัตถุตัวอย่างแล้ว 900 รายการ และในปี 2560 ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงคลังวัตถุตัวอย่าง
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ส าหรับการบริหารจัดการวัตถุตัวอย่างขนาดกลางและขนาดเล็กที่เหมาะส าหรับจัดเก็บ
ภายในอาคาร  

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีวัตถุตัวอย่างบางชนิดที่ไม่สามารถจัดเก็บภายในอาคารได้ และยังขาดการ
จัดเก็บและจัดแสดงอย่างเหมาะสม ซึ่งจัดวางโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผู้เข้าชมไม่สามารถเข้าถึง
ได้ พ้ืนที่ประมาณ 600 ตารางเมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นวัตถุตัวอย่างที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้แก่ กังหันส าหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ าชิ้นแรกของประเทศไทย 
ได้รับการอนุเคราะห์จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547) อุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ถ่ายประจุส าหรับลดแรงดันไฟฟ้า รูปแบบต่าง ๆ อีกทั้ง บริเวณชั้นที่ 1 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์มี “นิทรรศการไฟฟ้าไทย” ยังสามารถปรับปรุงเพ่ือเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกที่สอดคล้องกับนิทรรศการ พร้อมทั้งยังสามารถเพลิดเพลินกับการพักผ่อนหย่อนใจ
ภายใต้การจัดแสดงวัตถุตัวอย่างท่ามกลางทัศนียภาพสวนหย่อมกลางแจ้งอีกด้วย 

2) วัตถุประสงค์  
2.1)  เพ่ือจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุตัวอย่างประเภทไฟฟ้าแรงสูงอย่างเหมาะสม ได้มาตรฐานและถูกต้อง

ตามหลักการอนุรักษ์ 
2.2)  เพ่ือให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรียนรู้เชิงลึกเก่ียวกับไฟฟ้าแรงสูงผ่านวัตถุตัวอย่างท่ีมีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ 
2.3)  เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจภายใต้การจัดแสดงวัตถุตัวอย่างท่ามกลางทัศนียภาพสวนหย่อม

กลางแจ้ง 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1)  เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
3.2)  ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับในเรื่องพัฒนาการด้านการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และส่วนเชื่อมต่อนิทรรศการไฟฟ้า 600 ตารางเมตร 

  

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) งานปรับปรุงพ้ืนท่ีวัตถุตัวอย่างประเภทไฟฟ้าแรงสูง 1 งาน 

   
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน  1 ปี 
    1  ปี   (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
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7) งบประมาณ   3,300,000 บาท 
7.1) เงินอุดหนุน          -  
7.2) เงินลงทุน      3,300,000 บาท 

(1) ครุภัณฑ์ -  
(2) สิ่งก่อสร้าง                                                                                           3,300,000 บาท 
           

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1)  อพวช. มีการจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุตัวอย่างประเภทไฟฟ้าแรงสูงอย่างเหมาะสม ได้มาตรฐานและ

ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ 
8.2)  ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรียนรู้เชิงลึกเก่ียวกับไฟฟ้าแรงสูงผ่านวัตถุตัวอย่างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
8.3)  อพวช. มีพื้นท่ีส าหรับพักผ่อนหย่อนใจภายใต้การจัดแสดงวัตถุตัวอย่างท่ามกลางทัศนียภาพสวนหย่อม

กลางแจ้ง 
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9)  แผนการด าเนินงาน 
        หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
งานปรับปรุงพื้นที่วัตถุตัวอย่างไฟฟ้าแรงสูง              
1. การด าเนินงานจัดซื้อจัดจา้ง 90             
2. เร่ิมการด าเนินงานจนถึงแล้วเสร็จ 180             

              

10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

10.1)  แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              

1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

             

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2. การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3. การเบิกจ่าย  
(จ านวนเงิน : ล้านบาท) 

             

3.1 ประมาณการ 3.3000 - - - - - 0.6600 - 1.6500 0.9900 - - - 
รวม 3.3000 - - - - - 0.6600 - 1.6500 0.9900 - - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 

11.1) ระบุความเสี่ยง 
11.1.1) แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 
11.1.2) เป็นการท างานภายนอกตัวอาคาร (outdoor) อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องธรรมชาติ 

 11.2) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
       11.2.1) จ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
       11.2.2) ไม่สามารถปรับปรุงพื้นที่ได้ตามก าหนดการให้บริการ 
  11.3) มาตรการในการจัดการ 
       11.3.1) ควบคุมการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน  

   11.3.2) ควบคุมการบริหารโครงการในการสร้างให้เป็นไปตามแผน                              
   11.3.3) ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการท างานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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3.1.1.4 ปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี 1 งาน 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพ้ืนที่ร่วม (Platform) เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางกรรณิการ์  เฉิน 

    ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
    โทรศัพท์   02-5779999 ต่อ 1851 
    Email :    Ganigar.c@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวพีรนุช  กัณหดิลก 
    ต าแหน่ง   รักษาการ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์   02-5779999 ต่อ 1121 
    Email :    peeranut@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล     
ตามที่ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี ได้เปิดให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและ
เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า 16 ปี เพ่ือพัฒนานิทรรศการ  จัด
แสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ของ พวท. ปัจจุบันผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
มหาราชินี ซึ่งท าด้วย Ceramic Steel ไม่สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ มีการรั่วซึมของน้ าและอากาศจาก
ภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารหลายต าแหน่ง ซึ่งส่งผลให้ ชิ้นงาน นิทรรศการ พ้ืน และผนังภายในหลายส่วน
ช ารุดและเสียหายจ านวนมาก จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้อาคาร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี มีสภาพสมบูรณ์ สามารถป้องกันรักษาชิ้นงานและนิทรรศการทาง
วิทยาศาสตร์ที่จัดแสดง และพร้อมให้บริการแก่ผู้เข้าชมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงผนังอาคารวิทยาศาสตร์มหาราชินีให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
2.2) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงผนังภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี 
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3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1)  ด้านปริมาณ 

 จ านวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 600,000 คนต่อปี 
3.2)  ด้านคุณภาพ 

 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินีที่พร้อมให้บริการความรู้และวิชาการต่อผู้ชมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ต าบลคลองห้า อ าเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1)  งานพัฒนาและปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์ 

วิทยาศาสตร์มหาราชินี 
1 งาน 

   
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน    
     1  ปี   (1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ   30,000,000 บาท 
7.1) เงินอุดหนุน          -  
7.2) เงินลงทุน      30,000,000 บาท 

(1) ครุภัณฑ์ -       
(2) สิ่งก่อสร้าง 30,000,000 บาท 
    (2.1) ปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
           มหาราชินี 1 งาน 

30,000,000 บาท 

           
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1)  เพ่ือได้อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินีที่พัฒนาและปรับปรุงผนังอาคารอาคารสมบูรณ์พร้อม 
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9)  แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2562 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
ปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหา
ราชินี 

             

1. การด าเนินงานจัดซื้อจัดจา้ง 90              
2. เร่ิมการด าเนินงานจนถึงแล้วเสร็จ 240             

              
 

10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
10.1)  แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
ปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์มหาราชินี  1 งาน 

30.0000             

1) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              

1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้
แล้วเสร็จ+อนุมัติ  

            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ  

            

   1.3 ลงนามสัญญา              

2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              

2.2 สิ่งก่อสร้าง              
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
3) การเบิกจ่าย              

3.1 ประมาณการ 30.0000 - - - - - 8.0000 8.0000 - 8.0000 - 6.0000 - 

รวม 30.0000 - - - - - 8.0000 8.0000 - 8.0000 - 6.0000 - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1) ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 
11.1.2) เนื่องจากพ้ืนที่การปรับปรุงสูง เป็นพื้นลาดเอียง และอยู่ภายนอกตัวอาคารจึงเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามก าหนด 

 11.2) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
       11.2.1) จ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
       11.2.2) มีน้ ารั่วมากขึ้น ท าให้อุปกรณ์และชิ้นงานในนิทรรศการเสียหาย 
  11.3) มาตรการในการจัดการ 
       11.3.1) ควบคุมการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามแผน  

       11.3.2) ควบคุมการบริหารโครงการปรับปรุงผนังอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามแผน
         11.3.3) ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการท างานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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3.1.2 กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

3.1.2.1 กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพื้นที่ร่วม (Platform) เพ่ือส่งเสริม      
การเรียนรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายบริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ 

    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการธรรมชาติ   
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1501     
    Email :   Boripat.s@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ  
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการธรรมชาติ 
   โทรศัพท ์025779999 ต่อ 1503 
   Email : Bhanumas@nsm.or.th 

 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล     

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความเข้าใจของประชาชน
ในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได้พัฒนา
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในพ้ืนที่ 180 ไร่ 
บริเวณเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (พธช.) มีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยรวบรวมองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ 
และสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมชาติให้แก่เยาวชนและ
ประชาชน ให้เกิดแรงบันดาลใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ในแต่ละปี 
พธช. ได้พัฒนานิทรรศการชั่วคราว เพ่ือให้มีข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ๆมาถ่ายทอดสู่ ประชาชน โดยเนื้อหา
สาระส่วนใหญ่มาจาก การศึกษาวิจัย รวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ในการจัดแสดงก็
ผสมผสานทั้งข้อมูลทางวิชาการ วัตถุตัวอย่าง ตลอดจนเทคนิคการน าเสนอให้เป็นที่น่าสนใจ อันจะดึงดูดให้ผู้
เข้าชมได้เรียนรู้เรื่องราวด้านธรรมชาติได้อย่างเพลิดเพลิน 

mailto:Bhanumas@nsm.or.th
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ในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในส่วนของงานพัฒนาเพ่ือบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา และด าเนินการบ ารุงดูแลรักษาซ่อมแซมนิทรรศการ งานพัฒนาและจัดท ากิจกรรมเสริมศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ งานพัฒนา ดูแลรักษาเก็บวัสดุตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา งานพัฒนาดูแลศูนย์
เอกสารอ้างอิงธรรมชาติวิทยา และเอกสารวัตถุจดหมายเหตุด้านความหลากหลายทางชีวภาพ งานส ารวจ
ศึกษาวิจัยทางอนุกรมวิธานด้านธรรมชาติวิทยา งานจัดท าเอกสาร หนังสือวิชาการทางธรรมชาติวิทยา 
   

2) วัตถุประสงค์  
2.1)  บริหารจัดการในเรื่องการ ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ชุดนิทรรศการถาวร (นิทรรศการความ 

หลากหลายทางชีวภาพ) นิทรรศการชั่วคราว และเคลื่อนที่ รวมถึงชุดกิจกรรมเสริมศึกษาฯ ให้พร้อม 
ในการใช้งาน 

2.2)  การบริหารจัดการพัฒนาในชุดนิทรรศการถาวร เพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาทางวิชาการให้สมบูรณ์ 
  แบบ และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันรวมถึงการพัฒนาจัดท าชิ้นงาน - เครื่องเล่นเสริมศึกษา 
2.3)  การบริหารจัดการพัฒนานิทรรศการชั่วคราว และเคลื่อนที่ ด้านธรรมชาติวิทยา จัดท าภาพรวมเพ่ือมี 

เนื้อหาที่เสริม/ต่อยอดในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยศึกษา/ค้นคว้าเนื้อหาทางวิชาการใน
แต่ละชุดนิทรรศการให้สมบูรณ์แบบ เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันถูกต้องที่สุด พร้อมทั้งพัฒนาด าเนินการ
จัดท าชิ้นงาน-เครื่องเล่นเสริมศึกษา 

2.4)  การบริหารจัดการการดูแล บ ารุงรักษาซ่อมแซม และพัฒนากิจกรรมเสริมศึกษาทางวิทยาศาสตร์  
  ด้านธรรมชาติวิทยา 
2.5)  บริการข้อมูล/ให้ความรู้/เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลาย 

 ทางชีวภาพในรูปแบบ การจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ กิจกรรมเสริมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ การจัด 
 อบรม การบรรยายทางวิชาการ การเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (บทความ โบชัวร์ หนังสือ คู่มือ) สื่อทาง 
 อิเล็กทรอนิกส์ 

2.6)  การบริหารจัดการเรื่องการ ดูแล บ ารุงรักษา งานเรือนเพาะช า เพ่ือเป็นการจัดการภูมิทัศน์ภายใน 
  อาคารส านักงาน พ้ืนที่ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ บริเวณภายนอกโดยรอบทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ 
2.7)  การด าเนินการ บริหารจัดการงานอาสาสมัคร ในส่วนของ พธช. ซึ่งมีงานรับสมัครอาสาสมัคร การ 

 อบรมเนื้อหาข้อมูลนิทรรศการหลักการในการปฏิบัติงาน เพ่ือการปฏิบัติงาน (เฉพาะทางธรรมชาติ 
 วิทยา) การประเมินผลกการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลอาสาสมัคร 

2.8)  บริหาร และจัดการคลังตัวอย่างอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา และรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการเก็บ 
  รวบรวม ดูแลรักษาวัสดุอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา จ าแนกประเภท และจัดท าทะเบียนประวัติ  
  วัสดุอุเทศด้านธรรมชาติวิทยา 
2.9)  บริหาร และจัดการศูนย์เอกสาร และวัตถุจดหมายเหตุทางธรรมชาติวิทยา 
2.10) บริหาร และจัดการคลังตัวอย่างอ้างอิง เพ่ือการบริหาร ด้านการศึกษา วิจัย และถ่ายทอดความรู้ 
2.11) ศึกษาวิจัยเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา โดยเฉพาะด้านอนุกรมวิธาน และความ 
     หลากหลายทางชีวภาพทั้งของพืช และสัตว์ ในประเทศไทย และต่างประเทศ  
2.12) เตรียมข้อมูลด้านวิชาการธรรมชาติวิทยาเพ่ือจัดท านิทรรศการ/กิจกรรมเสริมศึกษา/การให้บริการ 
  ข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์ ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
2.13) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลประกอบการค้นคว้าวิจัย รวมถึงใช้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ 
  สูงสุดสืบต่อไป 
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3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
3.2) นักท่องเที่ยวต่างชาต ิ
3.3) นักวิจัย 
 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
4.2) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
4.3) พ้ืนที่ภายนอกองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1)  จ านวนผู้เข้าชม 300,000 คน 
5.2) จ า น วน นิ ท ร ร ศ ก า ร ( ช่ั ว ค ร า ว ,เ ค ลื่ อ น ที่

,หมุนเวียน) พัฒนาใหม่เพื่อจัดแสดงตามวาระ
ส าคัญ 

2 เรื่อง 

5.3) จ า น วนนิ ท ร รศ ก า ร ( ช่ั ว ค ร า ว ,เ ค ลื่ อ น ที่
,หมุนเวียน) ท่ีน าไปจัดแสดงภายนอก อพวช. 

10 ครั้ง 

5.4) จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาใหม่ 5 เรื่อง 
5.5) จ านวนกิจกรรมที่น าไปจัดแสดงภายนอก 

อพวช. 
10 ครั้ง 

5.6) จ านวนองค์ความรู้และงานวิจัยทางธรรมชาติ
วิทยา 

9 โครงการ 

5.7) องค์ความรู้ที่จัดพิมพ์และเผยแพร่ 10 เรื่อง 
5.8) จ านวนครั้งท่ีให้บริการข้อมูล หรือองค์ความรู้ 50 ครั้ง 
5.9) จ านวนผลงานทางวิชาการที่น าเสนอหรือตีพิมพ์

บทความระดับชาติหรือนานาชาติ 
12 เรื่อง 

5.10) จ านวนตัวอย่างที่เก็บเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา 

3,000 ชิ้น 

5.11) ข้อมูลตัวอย่างที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 500 หมายเลข 
5.12) จ านวนคนท่ีเข้ามาใช้บริการคลังตัวอย่าง 500 คน 

 
6) ระยะเวลาการด าเนินงาน    
  1   ป ี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ  28,669,300  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 4,848,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน 3,759,200 บาท 

1) ครุภัณฑ์ 3,759,200 บาท 
(1.1)  เครื่องเคลือบโปสเตอร์ขนาดใหญ ่ 1 เครื่อง 

 
256,800 บาท 
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(1.2) กล้องจุลทรรศน์เชิงประกอบ (Compound microscope) 
ชนิด 2 กระบอกตา  5 ชุด 

275,000 บาท 

(1.3) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา  20 ชุด 1,400,000 บาท 
(1.4) ระบบเครื่องขยายเสียง แสดงภาพ พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด 1,041,500 บาท 
(1.5) เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด 785,900 บาท 

2) สิ่งก่อสร้าง -  
   

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1)  จ านวนผู้เข้าชมที่ให้ความสนใจ/ความส าคัญต่อการเผยแพร่ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา (ความ

หลากหลายทางชีวภาพ)มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
8.2)  ความพึงพอใจต่อการตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชม และผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีทางธรรมชาติวิทยา (ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
8.3)  ความส าเร็จตรงเป้าประสงค์การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทางธรรมชาติวิทยา

(ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
8.4)  มีจ านวนการจัดเก็บรักษาวัสดุอุเทศทางธรรมชาติวิทยา เป็นแหล่งที่ส าคัญของประเทศไทย และใน

ภูมิภาคอาเซียน 
8.5)  จ านวน/การเผยแพร่ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา (ความหลากหลายทางชีวภาพ) ในรูปแบบ

นิทรรศการ/กิจกรรมเสริมศึกษา/คู่มือทางวิชาการ/วารสารวิชาการ/โปสเตอร์ 
8.6)  จ านวนผลงานการส ารวจ/ศึกษา/วิจัยความรู้ทางธรรมชาติวิทยา (ความหลากหลายทางชีวภาพ)  ที่ได้

น าไปใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของสังคม 
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9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : ร้อยละ 

กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

 ปีงบประมาณ 2563 
จ านวน ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

การบริหาร และพัฒนานิทรรศการ 100 
            

1. ค่าจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาชิ้นงานวิทยาศาสตร์และ
นิทรรศการถาวร 

40 - - - - 50 50 50 50 100 100 100 100 

2.  พัฒนานิทรรศการเพื่อจัดแสดงตามวาระส าคัญ 60 - - 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 
การบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้การเก็บรักษาวัสดุ
ตัวอย่างทางธรรมชาติ 100 

            
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และจัดการคลังเก็บรักษาวัสดุ
ตัวอย่างทางธรรมชาติ 

40 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาตัวอย่างเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในงาน
อ้างอิงด้านอนุกรมวิธาน 

20 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 

3. ค่าใช้จ่ายด้านการเตรียมสัตว์สตั๊ฟฟ์ 30 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 

4. การศึกษาวัสดุตัวอย่างที่จัดเก็บในคลังตัวอย่างของ 
พธช.พิพิธภัณฑ์อ้างอิงต่างๆ 

10 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 

การบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
ธรรมชาติ 

100             

1. การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 50 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 

2. การจัดอบรม สัมนาทางวิชาการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

50 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 
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กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

 ปีงบประมาณ 2563 
จ านวน ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

การบริหารพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยา 

100             

1.  ค่าด าเนินการจัดท าสื่อต่างๆ ประจ านิทรรศการ/กิจ
กรรมฯ 

20 - 15 25 35 45 50 65 70 75 85 90 100 

2. จัดท าคู่มือ/หนังสือ ผลการศึกษาวิจัยงานด้าน
อนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ในการศึกษา 

30 - 25 40 50 65 80 90 100 100 100 100 100 

3. สิ่งพิมพ์ วารสารทางวิชาการ ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

30 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 

4. เอกสารและสิ่งพิมพ์เผยแพร่งานด้านคลังตัวอย่างและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

20 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 

การพัฒนากิจกรรมเสริมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 100             
1. พัฒนาจัดท ากิจกรรมเสริมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ด้าน
ธรรมชาติวิทยาประจ าเดือน 

10 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 

2. พัฒนาจัดท ากิจกรรม  walk rally ประจ านิทรรศการ 10 - 10 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 

3. พัฒนา/จัดท ากิจกรรมเสริมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
ด้านธรรมชาติวิทยาเพ่ือจัดแสดงตามวาระส าคัญ 

10 10 20 30 40 50 60 75 90 100 100 100 100 

4.จัดกิจกรรม The Research Show by Naturalist 15 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 
5. จัดกิจกรรม The Research Show by Naturalist 
สัญจรสู่ภูมิภาค 

15 - 10 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 

6. จัดกิจกรรมนักธรรมชาติวิทยารุ่นเยาว์ 15 - 25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100 
7. จัดค่ายธรรมชาติวิทยาสัญจรสู่ภูมิภาค 10 - 10 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 
8. จัดกิจกรรม ศุกร์สนุกวิทย์ 15 - 10 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 
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กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

 ปีงบประมาณ 2563 
จ านวน ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 

ค่าวัสดุซ่อมแซมและพัฒนา 100             

1. ค่าวัสดุเพื่อซ่อมแซมนิทรรศการ 10 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 
2. ค่าวัสดุทางการเกษตรในเรือนเพาะช า 10 - - - - - - - - 100 100 100 100 
3.  ค่าวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์การแสดงในห้องจัดแสดงทาง
วิทยาศาสตร์และห้องฉายภาพยนต์ทางธรรมชาติ 

10 - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 

4. ค่าวัสดุซ่อมแซม,อาหารสัตว์ และพัฒนาส่วนจัดแสดง
สิ่งมีชีวิต 

10 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 

5. จัดซ้ือหนังสือต าราทางวิชาการเกี่ยวกับข้อมูล 10 - - - - - - - - 100 100 100 100 
6. วัสดุวิทยาศาสตร์(งานเก็บตัวอย่างและงานวิจัย) 20 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์งานสต๊ัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy) 20 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 
8. ค่าวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์งานวิจัยและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

10 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 95 100 

ครุภัณฑ์ 100 
            

1. เครื่องเคลือบโปสเตอร์ขนาดใหญ่ 1 เครื่อง 20 - - 25 50 100 - - - - - - - 
2. กล้องจุลทรรศน์เชิงประกอบ (compound 

microcrope) ชนิด 2 กระบอกตา 5 ชุด 
20 - - 25 50 100 - - - - - - - 

3. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา  
20 ชุด 

20 - - 25 50 100 - - - - - - - 

4. ระบบเครื่องขยายเสียงแสดงภาพพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 20 - - 25 50 100 - - - - - - - 
5. เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 20 - - 25 50 100 - - - - - - - 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

    หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
 การบริหาร และพัฒนานิทรรศการ 0.8000 0.0300 0.0800 0.0500 0.0500 0.1700 0.0200 0.0500 0.0200 0.0500 0.0500 0.2000 - 
1. ค่าจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาชิ้นงาน

วิทยาศาสตร์และนิทรรศการถาวร 
0.5000 0.0300 0.0800 0.0500 0.0500 0.0200 0.0200 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 - 

2. พัฒนานิทรรศการใหม่เพื่อจัดแสดง
ตามวาระส าคัญ 

0.3000 - - - - 0.1500 - - - - - 0.1500 - 

 การบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้
การเก็บรักษาวัสดุตัวอย่างทาง
ธรรมชาต ิ

0.8500 0.1000 0.1000 0.0500 0.0435 0.0670 0.0500 0.1000 0.1000 0.0500 0.0750 0.1000 0.0145 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และจัดการ
คลังเก็บรักษาวัสดุตัวอย่างทาง
ธรรมชาติ 

0.6000 0.1000 0.0500 0.0500 0.0435 0.0420 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0145 

2. ค่าใช้จ่ายด้านการเตรียมสัตว์สตั๊ฟฟ์ 0.2000 - 0.0500 - - - - 0.0500 0.0500 - - 0.0500 - 
3. การศึกษาวัสดุตัวอย่างที่จัดเก็บในคลัง
ตัวอย่างของ พธช.พิพิธภัณฑ์อ้างอิงต่างๆ 

0.0500 - - - - 0.0250 - - - - 0.0250 - - 

 การบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านธรรมชาติ 

0.6500 - 0.1540 - 0.1500 - 0.1115 0.0135 0.1250 - - 0.0960 - 

1. การส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

0.5000 - 0.1540 - - - - 0.1250 0.1250 - - 0.0960 - 

2. การจัดอบรม สัมมนาทางวิชาการ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

0.1500 - - - 0.1500 - - - - - - - - 
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    หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
 การบริหารพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ทางธรรมชาติวิทยา 

1.0000 0.1000 - 0.3500 - 0.1200 0.1000 0.1300 - 0.1000 - 0.1000 - 

1. ค่าด าเนินการจัดท าสื่อต่างๆ ประจ า
นิทรรศการ/กิจกรรมฯ 

0.3000 - - 0.1000 - - - 0.1000 - - - 0.1000 - 

2. จัดท าคู่มือ/หนังสือ ผลการศึกษาวิจัย
ง า น ด้ า น อ นุ ก ร ม วิ ธ า น ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ในการศึกษา 

0.3000 - - 0.1500 - 0.1210 - 0.0290 - - - - - 

3. สิ่งพิมพ์ วารสารทางวิชาการ ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

0.4000 0.1000 - 0.1000 - - 0.1000 - - 0.1000 - - - 

 การพัฒนากิจกรรมเสริมศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ 

0.7720 0.0790 0.0260 0.0850 0.0120 0.0060 0.0760 0.0460 0.0260 0.0660 0.0250 0.0120 0.3130 

1. พัฒนาจัดท ากิจกรรมเสริมศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยา
ประจ าเดือน 

0.0720 0.0090 0.0060 0.0150 0.0020 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0050 0.0020 0.0030 

2. พัฒนาจัดท ากิจกรรม  walk rally 
ประจ านิทรรศการ 

 

0.0300 - - - - - - 0.0300 - - - - - 

3. พัฒนา/จัดท ากิจกรรมเสริมศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยาเพื่อ
จัดแสดงตามวาระส าคัญ 

0.0500 - - 0.0100 - - 0.0100 - 0.0100 - 0.0100 - 0.0100 

4. จัดกิจกรรม The Research Show 
by Naturalist 

0.1200 0.0200 0.0200 0.0100 
 

0.0100 - 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 - 

6. จัดกิจกรรมนักธรรมชาติวิทยารุ่นเยาว์ 0.2000 0.0500 - 0.0500 - - 0.0500 - - 0.0500 - - - 
7. จัดค่ายธรรมชาติวิทยาสัญจรสู่ภูมิภาค 0.3000 - - - - - - - - - - - 0.3000 
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    หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
 ค่าวัสดุซ่อมแซมและพัฒนา 0.7760 0.1700 0.0430 0.0255 0.0725 - 0.0330 0.1185 0.0930 0.0230 0.0330 0.1415 0.0230 
1. ค่าวัสดุเพ่ือซ่อมแซมนิทรรศการ 0.2000 0.0315 0.0150 0.0150 0.0150 - 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 0.0335 0.0150 
2. ค่าวัสดุทางการเกษตรในเรือนเพาะช า 0.1000 0.0500 - - - - - 0.0500 - - - - - 
3.  ค่าวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์การแสดงใน
ห้องจัดแสดงทางวิทยาศาสตร์และห้อง
ฉายภาพยนตร์ทางธรรมชาติ 

0.0500 - 0.0200 - - - 0.0100 0.0100 0.0100 - - - - 

4. ค่าวัสดุซ่อมแซม,อาหารสัตว์ และ
พัฒนาส่วนจัดแสดงสิ่งมีชีวิต 

0.0960 0.0160 0.0080 0.0080 0.0080 - 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 

5. จัดซ้ือหนังสือต าราทางวิชาการ
เกี่ยวกับข้อมูล 

0.1000 - - - - - - - - - - 0.1000 - 

6. วัสดุวิทยาศาสตร์(งานเก็บตัวอย่าง
และงานวิจัย) 

0.1800 0.0600 - - 0.0370 - - 0.0230 0.0600 - - - - 

7. ค่าวัสดุอุปกรณ์งานสตั๊ฟฟ์สัตว์ 
(Taxidermy) 

0.0500 0.0125 - 0.0025 0.0125 - - 0.0125 - - 0.0100 - - 

รวม 4.8480 0.4790 0.4030 0.5605 0.3280 0.3630 0.3905 0.4580 0.3940 0.2890 0.1830 0.6495 0.3505 
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10.2) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. เครื่องเคลือบโปสเตอร์ขนาดใหญ่ 1 

เครื่อง 
0.2568 - - - - - 0.2568 - - - - - - 

2. กล้องจุลทรรศน์เชิงประกอบ 
(Compound microscope) ชนดิ 2 
กระบอกตา  5 ชุด 

0.2750 - - - - - 0.2750 - - - - - - 

3. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 
กระบอกตา  20 ชุด 

1.4000 - - - - - 1.4000 - - - - - - 

4. ระบบเครื่องขยายเสียง แสดงภาพ 
พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด 

1.0415 - - - - - 1.0415 - - - - - - 

5. เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด 0.7859 - - - - - 0.7859 - - - - - - 

1)  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              

1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้
แล้วเสร็จ+อนุมัติ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ  

            

   1.3 ลงนามสัญญา              

2)  การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              

 2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3)  การเบิกจ่าย              

   3.1 ประมาณการ 3.7592 - - - - - 3.7592 - - - - - - 

รวม 3.7592 - - - - - 3.7592 - - - - - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) จ านวนผู้เข้าชมต่ ากว่าเป้า 
11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 

11.2.1) ปานกลาง (ผู้เข้าชมได้รับความรู้น้อยกว่าเป้า) 
11.3)  มาตรการในการจัดการ 

11.3.1) การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงลูกค้า 
11.3.2)  จัดกิจกรรมเสริม หรือ นิทรรศการเพ่ิมเติม เพ่ือดึงดูดลูกค้า 

 
 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 110 
 

3.1.3  กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.3.1 บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

เป้าประสงค์ท่ี 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ และ
มีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 1  สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และ 

ประชาคมวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม 

เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 5  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้

เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพ้ืนที่ร่วม (Platform) เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางกรรณิการ์  เฉิน 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1851 
    Email :   Ganigar.c@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายนิติ บุณยเกียรติ 

    ต าแหน่ง  รักษาการ ผู้อ านวยการกองนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    โทรศัพท์  02-577-9999 ต่อ 4130 

    Email:   niti@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล     
           พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขององค์การ 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ น าเสนอนิทรรศการด้านพัฒนาการของการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ใช้ การสื่อสาร 
การจัดการข้อมูลข่าวสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ผู้ชมจะ

mailto:Ganigar.c@nsm.or.th
mailto:niti@nsm.or.th
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ได้ทั้งสาระ ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อตนเองและสังคมโดยรวม พร้อมทั้งได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรม
หลากหลายที่น าเสนอ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบายการพัฒนาสารสนเทศของประเทศไทย 
2) วัตถุประสงค์  

2.1)  เพ่ือให้บริการเข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่จัดแสดงขนาด 9,500 ตร.ม. 
2.2)  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 
2.3) เพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพใน

อนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) นักเรียน นักศึกษา 
3.2) ครอบครัว และประชาชนทั่วไป 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่จัดแสดงขนาด 9,500 ตร.ม 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1)   จ านวนผู้เข้าชม 600,000 คน 
5.2) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 90 ร้อยละ 
5.3) การเอาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ 80 ร้อยละ 
5.4) จ านวนเดือนที่เปิดให้บริการ 12  (313 วัน) เดือน 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน    
1  ป ี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ   24,024,700  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน  2,515,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน 21,509,700   บาท 

(1) ครุภัณฑ์   9,809,700 บาท 
(1.1) ระบบภาพ IT Auditorium 1 งาน 6,545,700 บาท 
(1.2) เครื่องพิมพ์กราฟฟิกพาเนล ขนาดไมน่้อยกว่า 64 นิ้ว 1 ชุด 795,000 บาท 
(1.3) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ FAB LAB and IT Activities 1 ชุด 2,469,000 บาท 

(2) สิ่งก่อสร้าง   11,700,000 บาท 
(2.1) จ้างออกแบบนิทรรศการ Coding and Programming 1 งาน 700,000 บาท 
(2.2) ปรับปรุงพืน้ที่จัดแสดง Collection ด้านสารสนเทศ 1 งาน 7,000,000 บาท 
(2.3) งานปรับปรุงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ 1 งาน 4,000,000 บาท 
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8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) ผู้เข้าชมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 
8.2) ผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพ

ในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 
8.3) สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ

เยาวชนและประชาชนทุกระดับชั้น 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : เดือน 

กิจกรรม/รายการ จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
กองนิทรรศการ และกิจกรรม              
กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงาน 
โซน E 

             

1.1 ชิ้นงาน OUTPUT 1             
1.2 ชิ้นงาน LOGIC GATE 1             
1.3 ชิ้นงาน WAVE FORM 1             
1.4 ชิ้นงาน DIGITAL SOUND 1             
กิจกรรมที่ 2 งานผลิตชิ้นงาน นิทรรศการ ใหม ่
โซน F 

             

2.1 นิทรรศการ History Games and Animations 1             
2.2 นิทรรศการ Crypto currency 1             
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมนิทรรศการ              
3.1 กิจกรรมเสริมนิทรรศการถาวร (Hand on 
Activities) จ านวน 6 กิจกรรมๆ ละ 6,000 บาท 

6             

3.2 กิจกรรมค่าย One Day Camp จ านวน 10 ค่าย 
ๆ ละ 11,500 บาท  

10             

3.3 กิจกรรมเสริมนิทรรศการชั่วคราว จ านวน 5 
กิจกรรมๆ ละ 2,500 บาท 

5             

3.4 กิจกรรมวันส าคัญ จ านวน 5 กิจกรรมๆ ละ 
2,500 บาท 

5             

3.5 กิจกรรม IT Workshop จ านวน 5 กิจกรรมๆ ละ 
4,000 บาท 

4             

3.6 กิจกรรม Mini Science Show จ านวน 2 เรื่องๆ 
ละ 4,000 บาท 

2             
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  หน่วยนับ : เดือน 

กิจกรรม/รายการ จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรมวันพิเศษและกิจกรรม
พิเศษ 

 
            

4.1 กิจกรรมพิเศษ (วาระหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ณ 
ช่วงเวลานั้น ๆ)  

15             

4.2 พัฒนาการอบรม/สัมมนา/ Workshop ส าหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ 

3             

4.3 กิจกรรม Workshop เทคนิคการพัฒนาสื่อ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 
30,000 บาท 

1 
            

 4.4 กิจกรรม Workshop พัฒนาสื่อการสอนและ
ของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์
และ เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 
30,000 บาท 

1 

            

4.5 พัฒนาการอบรม/เสวนาเปิดโลกสารสนเทศ 
จ านวน 3 ครั้ง  

3             

กองวิชาการ              
กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมและประกวด
แข่งขัน 

 
            

5.1 อบรมโครงการพัฒนาทักษะครูยุคใหม่ ด้าน
วิทยาการค านวณ 

3 
      

 
   

 
   

5.2 โครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 5             
5.3 พัฒนา IT Lab ส าหรับอบรมประจ า (เน้นด้าน
การเขียน Code) 

3             

5.4 โครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ Application 
(โปรแกรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ ผลิต) 

5             

5.4 จัดประกวด ด้าน ICT  1             
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  หน่วยนับ : เดือน 

กิจกรรม/รายการ จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
กิจกรรมที่ 6 เผยแพร่ความรู ้              

6.1 ผ่านโลก On-line เขียนข่าวไอที 12             

6.2 ผ่านโลก On-line เขียนบทความ IT 5             

6.3 ผ่านโลก On-line เขียนค าศัพท์ IT 60             

6.4 เผยแพร่ความรู้ IT Gadget 4             

6.5 พัฒนาหนังสือเผยแพร่วิชาการ 4             

6.6 พัฒนาสื่อการสอน e-learning (คู่มือ / บทเรียน) 5             
6.7 เขียนบทความประจ าเดือนละ 2 คอลัมน์เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสาร อพวช. 

24             

6.8 ผ่าน Social media 12             

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาเนื้อหาวชิาการ              
7.1 พัฒนาเนื้อหาวิชาการส าหรับนิทรรศการสัปดาห์
วิทย์ประจ าปี 62 

1             

7.2 พัฒนาเนื้อหาวิชาการนิทรรศการใหม่ 4             
7.3 พัฒนาเนื้อหาวิชาการชิ้นงาน 6             

7.4 ปรับปรุงข้อมูลวิชาการนิทรรศการถาวรให้
ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้ง Thai-Eng 

1             

กิจกรรมที่ 8 งานวิจัย (ประเมิน/ส ารวจ)              
8.1 งานวิจัยด้านสารสนเทศ 1             
กองวัสดุอุเทศ              
กิจกรรมที่ 9 การเก็บรักษาและการจัดการวัสดุ
อุเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
            

9.1 การบริหารจัดการวัสดุอุ เทศภายในคลัง
(ลงทะเบียน/จัดท าฐานข้อมูล/เก็บรักษา) 

4             
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  หน่วยนับ : เดือน 

กิจกรรม/รายการ จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
9.2 ส ารวจวัสดุอเุทศสร้างความร่วมมือระหว่าง 
พิพิธภัณฑ์/แหล่งความรู ้                       
ภายในประเทศไทย  

4 
            

9.3 โครงการประชาสัมพันธ์การรับบริจาควัสดุอุเทศ/
รวบรวมวัสดุอุเทศ  

40             

กิจกรรมที่ 10 การดูแล ซ่อมแซม บ ารงุรักษา
และท าความสะอาดวัสดุอุเทศดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
            

10.1 ดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรกัษาวัสดุอเุทศในคลังวัสดุ
อุเทศ (เดือนละ 1 ครั้ง) 

12             

10.2 ดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรกัษาวัสดุอเุทศในพื้นที่จัด
แสดงนทิรรศการถาวร (เดือนละ 1 ครั้ง) 

12             

กิจกรรมที่ 11 การบริหารพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
และเผยแพร่องค์ความรู้เกีย่วกับวัสดุอุเทศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
            

11.1 พัฒนาเนือ้หา/ขอ้มูล วัสดอุุเทศภายในคลัง (1 
เดือน/ 1 ชิ้น/ 1หมวด) 

10             

11.2 จัดเสวนาหัวขอ้เกี่ยวกับขอ้มูลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

2             

11.3  เผยแพร่ขอ้มูลวัสดุอเุทศที่มีความส าคัญ
เกี่ยวกับข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน  นทิรรศการ
ชั่วคราว 

4 
            

11.4 พัฒนาเนือ้หาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง 

3             
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  หน่วยนับ : เดือน 

กิจกรรม/รายการ จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
กิจกรรมที่ 12 การบริหารจดัการ เอกสาร 
หนังสืออ้างอิง ที่เกี่ยวข้องกบัวัสดุอุเทศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
            

12.1 รวบรวมและจัดหาเอกสาร หนังสอือ้างอิง ที่
เกี่ยวขอ้งกับวัสดุอเุทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

3 
            

ส่วนกลาง พทส.              
กิจกรรมที่ 13 บริหารจัดการ พทส.              
13.1 พัฒนาต้นแบบและผลิตชุดสื่อกิจกรรม
ส าหรับเผยแพร่หรือจ าหน่าย 

1             

13.2 ค่าวัสดุและอะไหล่ นิทรรศการและ 
กิจกรรม 

4             

13.3 จัดท าหนังสือรวบรวมกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 
            

13.4 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากร 3             
13.5 การจัดการทั่วไป 3             
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
กองนิทรรศการ และกิจกรรม 1.5000 0.2600 0.3115 0.2100 0.0575 - 0.0820 0.2640 0.0255 0.1340 0.0140 0.1335 0.0080 
กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาและ
ปรับปรุงชิ้นงาน โซน D และ E 

0.3000 - 0.1000 - 0.0500 - 0.0500 - - 0.1000 - - - 

1.1 ชิ้นงาน OUTPUT 0.0500 - - - 0.0500 - - - - - - - - 
1.2 ชิ้นงาน LOGIC GATE 0.0500 - - - - - 0.0500 - - - - - - 
1.3 ชิ้นงาน WAVE FORM 0.1000 - 0.1000 - - - - - - - -   
1.4 ชิ้นงาน DIGITAL SOUND 0.1000 - - - - - - - - 0.1000 - - - 
กิจกรรมที่ 2 งานผลิตชิ้นงาน 
นิทรรศการ ใหม ่โซน F 

0.8000 0.2000 0.2000 0.2000 - - - 0.2000 - - - -  

2.1 นิทรรศการ History Games and 
Animations 

0.4000 - - 0.2000 - - - 0.2000 - - - - - 

2.1 นิทรรศการ Crypto currency 0.4000 0.2000 0.2000 - - - - - - - - - - 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริม
นิทรรศการ 

0.2000 0.0200 0.0115 0.0100 0.0025 - 0.0320 0.0440 0.0230 0.0240 0.0140 0.0110 0.0080 

3.1 กิจกรรมเสริมนิทรรศการถาวร 
(Hand on Activities)  

0.0360 0.0060 - 0.0060 - - - 0.0120 - 0.0060 - 0.0060 - 

3.2 กิจกรรมค่าย One Day Camp   0.1150 0.0115 0.0115 - - - 0.0230 0.0230 0.0230 0.0115 0.0115 - - 

3.3 กิจกรรมเสริมนิทรรศการชั่วคราว  0.0125 0.0025 - - 0.0025 - 0.0025 - - 0.0025 - 0.0025 - 

3.4 กิจกรรมวันส าคัญ  0.0125 - - - -  0.0025 0.0050 - - 0.0025 0.0025 - 

3.5 กิจกรรม IT Workshop  0.0160 - - 0.0040 - - 0.0040 - - 0.0040 - - 0.0040 

3.6 กิจกรรม Mini Science Show 0.0008 - - - - - - 0.0040 - - - - 0.0040 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 119 
 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรมวันพิเศษและ
กิจกรรมพิเศษ 

0.2000 0.0400 - - 0.0050 - - 0.0200 0.0025 0.0100 - 0.1225 - 

4.1 กิจกรรมพิเศษ (วาระหรือเหตุการณ์
ที่น่าสนใจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ)  0.0100 - - - 0.0050 - - - 0.0025 - - 0.0025 - 

4.2 พัฒนาการอบรม/สัมมนา/ 
Workshop ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

0.0300 0.0100 - - - - - - - 0.0100 - 0.0100 - 

4.3 กิจกรรม Workshop เทคนิคการ
พัฒนาสื่อกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

0.0300 - - - - - - - - - - 0.0300 - 

4.4 กิจกรรม Workshop พัฒนาสื่อการ
สอนและของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อการ
สอนด้านคณิตศาสตร์ 

0.0300 0.0300 - - - - - - - - -  - 

4.5 พัฒนาการอบรม/เสวนาเปิดโลก
สารสนเทศ  

0.1000 - - - - - - 0.0200 - - - 0.0800 - 

กองวิชาการ 0.5000 0.0680 0.0250 0.0500 0.0300 - 0.0165 0.2015 0.0200 0.0640 0.0250 - - 
กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมและ
ประกวดแข่งขัน 

0.4000 0.0680 0.0250 0.0500 0.0300 - 0.0165 0.1215 0.0200 0.0640 0.0050 - - 

5.1 อบรมโครงการพัฒนาทกัษะครูยุค
ใหม่ ด้านวทิยาการค านวณ 0.2000 0.0680 - - - - 0.0065 0.0615 - 0.0640 - - - 

5.2 โครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่
ชุมชน 

0.0250 - 0.0050 - 0.0050 - 0.0050 - 0.0050 - 0.0050 - - 

5.3 พัฒนา IT Lab ส าหรับอบรมประจ า 
(เน้นด้านการเขียน Code) 

0.0500 - 0.0200 - 0.0200 - - - 0.0100 - - - - 

5.4 โครงการอบรมเพือ่เผยแพร่  
Application กระทรวงวิทย์ฯ 

0.0250 - - - 0.0050 - 0.0050 0.0100 0.0050 - - - - 

5.5 โครงการประกวดแข่งขัน ด้าน ICT 0.1000 - - 0.0500 - - - 0.0500 - - - - - 
กิจกรรมที่ 6 เผยแพร่ความรู ้ 0.0500 - - - - - - 0.0500 - - - - - 
6.1 พัฒนาหนังสือเผยแพร่วิชาการ 0.0500 - - - - - - 0.0500 - - - - - 
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาเนื้อหาวิชาการ - - - - - - - - - - - - - 
7.1 พัฒนาเนื้อหาวชิาการส าหรับ
นิทรรศการสัปดาห์วทิย์ประจ าปี 62 - - - - - - - - - - - - - 

7.2 พัฒนาเนื้อหาวิชาการนิทรรศการ
ใหม่ 

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

7.3 พัฒนาเนื้อหาวิชาการชิ้นงาน - - - - - - - - - - - - - 
7.4 ปรับปรุงข้อมูลวิชาการนิทรรศการ
ถาวรให้ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้ง Thai-Eng. 

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

กิจกรรมที่ 8 งานวิจัย (ประเมิน/
ส ารวจ) 

0.0500 - - - - - - 0.0300 - - 0.0200 - - 

8.1 งานวิจัยด้านสารสนเทศ 0.0500 - - - - - - 0.0300 - - 0.0200 - - 
กองวัสดุอุเทศ 0.3000 0.0300 0.0200 0.0110 0.0210 - - 0.0420 0.0720 0.0160 0.0210 0.0110 0.0560 
กิจกรรมที่ 9 การเก็บรักษาและการ
จัดการวัสดุอุเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.0600 0.0050 - 0.0100 - - - 0.0150 0.0050 0.0150 - 0.0500 0.0050 

9.1 การบริหารจัดการวัสดุอเุทศภายใน
คลัง(ลงทะเบียน/จัดท าฐานข้อมูล/เก็บ
รักษา) 

0.0300 - - 0.0050 - - - 0.0100 - 0.0100 - 0.0050 - 

9.2 ส ารวจวัสดุอุเทศสร้างความร่วมมือ
ระหว่าง พิพิธภัณฑ์/แหล่งความรู้                        
ภายในประเทศไทย  

0.0020 - - 0.0050 - - - - 0.0050 0.0050 - - 0.0050 

9.3 โครงการประชาสัมพันธ์การรับ
บริจาควัสดุอุเทศ/รวบรวมวัสดุอุเทศ  

0.0010 0.0050 - - - - - 0.0050 - - - - - 

กิจกรรมที่ 10 การดูแล ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาและท าความสะอาดวัสดุ
อุเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

0.0500 0.0100 0.0100 - 0.0050 - - 0.0100 0.0050 - 0.0050 0.0050 - 
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
10.1 ดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรกัษาวัสดุ
อุเทศในคลังวัสดอุุเทศ (เดอืนละ 1 ครั้ง) 0.0250 0.0100 - - 0.0050 - - 0.0050 - - 0.0050 - - 

10.2 ดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษาวัสดุ
อุเทศในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร                              
(เดือนละ 1 ครั้ง) 

0.0250 - 0.0100 - - - - 0.0050 0.0050 - - 0.0050 - 

กิจกรรมที่ 11 การบริหารพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับวัสดุอุเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

0.1700 0.0150 - 0.0010 0.0160 - - 0.0170 0.0520 0.0010 0.0160 0.0010 0.0510 

11.1 พัฒนาเนือ้หา/ขอ้มูล วัสดอุุเทศ
ภายในคลัง (1 เดือน/ 1 ชิ้น/ 1หมวด) 0.0100 - - 0.0010 0.0010 - - 0.0020 0.0020 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 

11.2 จัดเสวนาหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.1000 - - - - - - - 0.0500 - - - 0.0500 

11.3 เผยแพร่ข้อมูลวัสดุอุ เทศที่มี
ความส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่าน นิทรรศการชั่วคราว 

0.0600 0.0150 - - 0.0150 - - 0.0150 - - 0.0150 - - 

กิจกรรมที่  12 การบริหารจัดการ 
เอกสาร หนังสืออ้างอิง ที่เกี่ยวข้อง
กั บ วั ส ดุ อุ เ ท ศ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

0.0200 - 0.0100 - - - - - 0.0100 - - - - 

12.1 รวบรวมและจัดหาเอกสาร หนังสอื
อ้างอิง ที่เกี่ยวขอ้งกับวสัดุอเุทศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.0200 - 0.0100 - - - - - 0.0100 - - - - 

ส่วนกลาง พทส. 0.2150 0.0100 0.0200 0.0150 0.0200 - - 0.0400 0.0400 0.0450 - 0.0200 0.0050 
กิจกรรมที่ 13 บริหารจัดการ พทส. 0.2150 0.0100 0.0200 0.0150 0.0200 - - 0.0400 0.0400 0.0450 - 0.0200 0.0050 
13.1 ผลิตชุดสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับกจิกรรม

ต่างๆ 
 

0.0500 - - 0.0150 - - - - - 0.0350 - - - 
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
13.2 ค่าวัสดุและอะไหล่ นิทรรศการและ 
กิจกรรม 

0.0350 0.0100 - - - - - 0.0100 - 0.0100 - - 0.0050 

13.3 สื่อทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน E-book 

0.0200 - - - - - - - 0.0200 - - - - 

13.4 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากร 0.0500 - 0.0200 - - - - 0.0300 - - - - - 

13.5 การจัดการทั่วไป 0.0600 -  - 0.0200 -  - 0.0200  - 0.0200 - 

รวม 2.5150 0.3680 0.3765 0.2860 0.1285 - 0.0985 0.5475 0.1575 0.2590 0.0600 0.1645 0.0690 

 

   10.2) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. ระบบภาพ IT Auditorium  1 งาน 6.5457             

1) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้
แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 
            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

45 วัน 
            

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์ 180 วัน             
 2.2 สิ่งก่อสร้าง              
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
3) การเบิกจ่าย              

   3.1 ประมาณการ 6.5457 - - - - - 1.6000 1.0000 1.0000 1.0000 1.9457 - - 
2. เครื่องพิมพ์กราฟฟิกพาเนล ขนาดไม่

น้อยกว่า 64 นิ้ว  1 ชุด 
0.7950             

1)  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้
แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 
            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

30 วัน 
            

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์ 45 วัน             
 2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
   3.1 ประมาณการ 0.7950 - - - - - 0.7950 - - - - - - 

3. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ FAB LAB and 
IT Activities  1 ชุด 

2.4690 
            

1)  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้
แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 
            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

45 วัน 
            

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์ 90 วัน             
 2.2 สิ่งก่อสร้าง              
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
3) การเบิกจ่าย              

   3.1 ประมาณการ 2.4690 - - - - - 1.4690 1.0000 - - - - - 
4. จ้างออกแบบนิทรรศการ Coding and 

Programming  1 งาน 
0.7000             

1)  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้
แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 
            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

30 วัน 
            

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
 2.2 สิ่งก่อสร้าง 150 วัน             

3) การเบิกจ่าย              
   3.1 ประมาณการ 0.7000 - - - - - 0.2000 - - 0.5000 - - - 

5. ปรับปรุงพื้นที่จัดแสดง Collection 
ด้านสารสนเทศ  1 งาน 

7.0000             

1)  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้
แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 
            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

30 วัน 
            

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
 2.2 สิ่งก่อสร้าง 210 วัน             
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
3) การเบิกจ่าย              

   3.1 ประมาณการ 7.0000 - - - - - 1.5000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.5000 - 
6. งานปรับปรุงพื้นที่อาคารเอนกประสงค์  

1 งาน 
4.0000             

1)  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาได้
แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 
            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+จัดหา
ผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

45 วัน 
            

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
 2.2 สิ่งก่อสร้าง 150 วัน             

3) การเบิกจ่าย              
   3.1 ประมาณการ 4.0000 - - - - - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - - - 
              

รวม 21.5097 - - - - - 6.5640 4.0000 3.0000 3.5000 2.9457 1.5000 - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระหว่างปี 
11.1.2) มีงานจากส่วนกลางที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
10.2.1) จ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
10.2.2) การสร้างความตระหนักด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไม่เป็นไปตาม  

เป้าหมาย  
10.2.3) ตัวชี้วัดจ านวน นิทรรศการและกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) ควบคุมนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผน 
11.3.2) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในกรณีมีการปรับเปลี่ยนโยบายให้ตอบตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 
11.3.3) ก ากับ ติดตามและรายงานผลการการท างานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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3.1.3.2  ระบบภาพ IT Auditorium 1 งาน 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ และ
มีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่  2       สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสอดคล้องกับแผนสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  2       ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางกรรณิการ์  เฉิน 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1851 
    Email :   Ganigar.c@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายนิติ บุณยเกียรติ 

    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    โทรศัพท์  02-577-9999 ต่อ 4130 

    Email:   niti@nsm.or.th 
 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล  
 ห้องอบรม สัมมนา IT Auditorium ใน พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นห้องที่ให้บริการด้านการ
อบรม สัมมนา ด้านวิชาการ ทั้งใน และต่างประเทศ และยังให้บริการการจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสต่างๆ 
โดยห้อง IT Auditorium ได้เปิดให้บริการมาแล้ว 6 ปี ระบบการแสดงผลของภาพ เพ่ือการน าเสนอข้อมูล
วิชาการไม่สามารถใช้งานได้ และไม่รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ ซึ่งส่งผลท าให้เสียโอกาสการเรียนรู้และ
การฝึกอบรมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จากเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นควรปรับปรุงระบบการ
แสดงผลของภาพให้ใช้งานได้ และรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือรองรับการใช้งานด้านประชุม
และอบรมสัมมนาที่ อพวช. ได้จัดอย่างต่อเนื่อง 
 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือทดแทนของเดิมไม่สามารถใช้งานได้ และไม่รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
2.2) เพ่ือให้บริการด้านวิชาการ การอบรม สัมมนา รองรับการประชุมระดับประเทศและการประชุมระดับ

ต่างประเทศ 
2.3) เพ่ือรองรับการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
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3.2) นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ 
3.3) หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
  ห้องอบรม สัมมนา IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) จ านวนผู้ใช้งาน 30,000 คน/ปี 
5.2) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 90 ร้อยละ 
5.3) จ านวนเดือนที่เปิดให้บริการ 12  (313 วัน) เดือน 

 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน    
1  ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

7) งบประมาณ   6,545,700 บาท 
7.1) เงินอุดหนุน       -  
7.2) เงินลงทุน 6,545,700 บาท 

(1) สิ่งก่อสร้าง 6,545,700 บาท 
(1.1)  ระบบภาพ IT Auditorium 1 งาน     6,545,700 บาท 

   
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1)  ผู้เข้าชมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

8.2)  ผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลกอาชีพ
ในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

8.3)  สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
เยาวชนและประชาชนทุกระดับชั้น 
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9) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
  9.1) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
ระบบภาพ IT Auditorium 1 งาน 6.5457             
1. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              

1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 

 

           

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

45 วัน 

 

           

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน   
 

          
2. การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์ 180 วัน             
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3. การเบิกจ่าย  
(จ านวนเงิน : ล้านบาท) 

 
            

3.1 ประมาณการ 6.5457 - - - - - 1.6000 1.0000 1.0000 1.0000 1.9457 - - 
              

 

หมายเหตุ :   1. ทุกรายการต้องลงนามภายในไตรมาสที่ 1 
2. ทุกรายการที่มีวงเงินไมเ่กิน 2.0000 ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
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10) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
10.1)  ระบุความเสี่ยง 

10.1.1) แผนการจัดซื้อ/จ้างไม่เป็นไปตามแผน 
10.1.2) ครุภัณฑ์บางส่วนไม่สามารถผลิตได้ตามก าหนดการ 

10.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
10.2.1) จ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
10.2.2) ก าหนดการประชุม สัมมนาวิชาการไม่สามารถให้บริการได้ 
10.2.3) ขาดรายได้จากการให้บริการจากหน่วยงานเอกชน 

10.3)  มาตรการในการจัดการ 
10.3.1) ควบคุมการจัดซื้อ/จ้างให้เป็นไปตามแผน 
10.3.2) ควบคุมการบริหารงานการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามแผนงาน 
10.3.3) ก ากับ ติดตามและรายงานผลการการท างานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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3.1.3.3 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ FAB LAB and IT Activities 1 ชุด 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 
 
 

ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างแรง 
บันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ท่ี 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ และ
มีมาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม 
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 

ความสอดคล้องกับแผนสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  2       ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  6       ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพื้นที่ร่วม (Platform) เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางกรรณิการ์  เฉิน 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1851 
    Email :   Ganigar.c@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายนิติ บุณยเกียรติ 

    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    โทรศัพท์  02-577-9999 ต่อ 4130 

    Email:   niti@nsm.or.th 
 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล  
 นโยบายของแผนชาติในการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ ให้เป็น 
Thailand 4.0 ทาง อพวช. ได้เตรียมจัดท าโครงการโดยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม ที่เรียกว่า Fabrication 
Laboratory (Fab Lab) ซ่ึงเป็นโครงการที่พัฒนาทักษะของ ให้เกิดเป็นนักนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งโครงการ
นี้ได้รับงบประมาณในปี 2562 ในการก่อสร้างห้องปฏิบัติการซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ซึ่งในปีงบประมาณ 
2563 นี้จะเริ่มโครงการให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน ซึ่งมีความจ าเป็นในการจัดหา อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ FAB LAB and IT Activities เพ่ือในโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล ใน
การสร้างและปลูกฝังในประชาชนทุกระดับเป็นนักนวัตกรรมในอนาคต 
 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือผู้เข้าชมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้าน

สารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
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2.2) ผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลก
อาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

2.3) เพ่ือสร้างก าลังคนเพ่ือต่อยอดให้การเลือกเรียนอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมของประเทศ 

 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
3.2) กลุ่ม นักวิชาการ นักวิจัย 
3.3) ผู้ที่สนใจการสร้างนวัตกรรม ด้านสารสนเทศ  

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) จ านวนผู้ใช้งาน 50,000 คน/ป ี
5.2) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 90 ร้อยละ 
5.3) จ านวนเดือนที่เปิดให้บริการ 12  (313 วัน) เดือน 

 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน    
1  ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

7) งบประมาณ   2,469,000 บาท 
7.1) เงินอุดหนุน       -  
7.2) เงินลงทุน 2,469,000 บาท 

(1) สิ่งก่อสร้าง 2,469,000 บาท 
(1.1)  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ FAB LAB and IT Activities 1 ชุด     2,469,000 บาท 

   
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1) ผู้เข้าชมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านสารสนเทศ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

8.2) ผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลก
อาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

8.3) สามารถสร้างก าลังคนเพ่ือต่อยอดให้การเลือกเรียนอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมของประเทศ 
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9) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  9.1) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

   หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
อปุกรณ์ห้องปฏิบัติการ FAB LAB 
and IT Activities 1 ชดุ 

2.4690 
            

1. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 
            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

45 วัน 
            

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน              
2. การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์ 90 วัน             
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3. การเบิกจ่าย  
(จ านวนเงิน : ล้านบาท) 

 
            

3.1 ประมาณการ 2.4690 - - - - - 1.4690 1.0000 - - - - - 
              

 

หมายเหตุ :   1. ทุกรายการต้องลงนามภายในไตรมาสที่ 1 
2. ทุกรายการที่มีวงเงินไมเ่กิน 2.0000 ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
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10) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
10.1)  ระบุความเสี่ยง 

10.1.1) แผนการจัดซื้อ/จ้างไม่เป็นไปตามแผน 
10.1.2) ครุภัณฑ์บางส่วนไม่สามารถผลิตได้ตามก าหนดการ 

10.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
10.2.1) จ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
10.2.2) การสร้างก าลังคนเพ่ือให้การเลือกเรียนอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการขับเคลื่อน 

  อุตสาหกรรมของประเทศ 
10.2.3) ขาดการพัฒนาคนด้านความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการพัฒนาเทคโนโลยี  

  นวัตกรรมด้านสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต 
10.3)  มาตรการในการจัดการ 

10.3.1) ควบคุมการจัดซื้อ/จ้างให้เป็นไปตามแผน 
10.3.2) ควบคุมการบริหารงานการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามแผนงาน 
10.3.3) ก ากับ ติดตามและรายงานผลการการท างานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 135 
 

3.1.3.4 ปรับปรุงพ้ืนที่จัดแสดง Collection ด้านสารสนเทศ 1 งาน 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 
 
 

ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างแรง 
บันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ท่ี 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ และ
มีมาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม 
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 

ความสอดคล้องกับแผนสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  2       ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  6       ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพื้นที่ร่วม (Platform) เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางกรรณิการ์  เฉิน 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1851 
    Email :   Ganigar.c@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายนิติ บุณยเกียรติ 

    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    โทรศัพท์  02-577-9999 ต่อ 4130 

    Email:   niti@nsm.or.th 
 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล  
 หนึ่งในพันธ์กิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ เก็บรวบรวมวัตถุตัวอย่างด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมสารสนเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลวิชาการของประเทศ เพ่ือให้นักวิชาการ 
นักวิจัยและผู้ที่สนใจ มาค้นคว้า ข้อมูลผ่านองค์ความรู้ จากวัตถุตัวอย่างที่มีคุณค่าของประเทศที่เก็บรวบรวม
และจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการเก็บวัตถุตัวอย่างด้าน
สารสนเทศของประเทศในอนาคตต่อไป 
 

2) วัตถปุระสงค ์  
2.1) เพ่ือการสร้างการจัดแสดงวัตถุตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ กับนักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนที่สนใจ  
2.2) เพ่ือสร้างและปลูกฝังในประชาชนทุกระดับเป็นนักนวัตกรรมในอนาคตผ่านการศึกษาวัตถุตัวอย่างที่จัด

แสดง 

mailto:Ganigar.c@nsm.or.th
mailto:niti@nsm.or.th
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2.3) เพ่ือรองรับการค้นคว้า วิจัย วิวัตฒนาการของวัตถุตัวอย่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
3.2) กลุ่ม นักวิชาการ นักวิจัย 
3.3) ผู้ที่สนใจการสร้างนวัตกรรม ด้านสารสนเทศ  

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) จ านวนผู้ใช้งาน 200,000 คน/ป ี
5.2) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 90 ร้อยละ 
5.3) จ านวนเดือนที่เปิดให้บริการ 12  (313 วัน) เดือน 

 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน    
1  ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

7) งบประมาณ   7,000,000 บาท 
7.1) เงินอุดหนุน       -  
7.2) เงินลงทุน 7,000,000 บาท 

(1) สิ่งก่อสร้าง 7,000,000 บาท 
(1.1)  ปรับปรุงพืน้ที่จัดแสดง Collection ด้านสารสนเทศ 

 
    7,000,000 บาท 

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) ผู้เข้าชมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านสารสนเทศ

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
8.2) ผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงกับโลก

อาชีพในอนาคต และเตรียมสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 
8.3) สามารถสร้างก าลังคนเพ่ือต่อยอดให้การเลือกเรียนอาชีพวิทยาศาสตร์ตามเป้าหมายการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมของประเทศ 
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9) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  9.1) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

   หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

ปรับปรุงพื้นที่จดัแสดง 
Collection ด้านสารสนเทศ 

7.0000 
            

1. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 
            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

45 วัน 
            

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน              
2. การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์ 210 วัน             
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3. การเบิกจ่าย  
(จ านวนเงิน : ล้านบาท) 

 
            

3.1 ประมาณการ 7.0000 - - - - - 1.5000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.5000 - 
 

หมายเหตุ :   1. ทุกรายการต้องลงนามภายในไตรมาสที่ 1 
2. ทุกรายการที่มีวงเงินไมเ่กิน 2.0000 ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
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10) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
10.1)  ระบุความเสี่ยง 

10.1.1) แผนการจัดซื้อ/จ้างไม่เป็นไปตามแผน 
10.1.2) ครุภัณฑ์บางส่วนไม่สามารถผลิตได้ตามก าหนดการ 

10.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
10.2.1) จ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
10.2.2) ขาดการเก็บรวบรวมองค์ความรู้วัสดุอุเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 
10.2.3) ขาดการพัฒนาคนด้านความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการพัฒนาเทคโนโลยี  

  นวัตกรรมด้านสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต 
10.3)  มาตรการในการจัดการ 

10.3.1) ควบคุมการจัดซื้อ/จ้างให้เป็นไปตามแผน 
10.3.2) ควบคุมการบริหารงานการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามแผนงาน 
10.3.3) ก ากับ ติดตามและรายงานผลการการท างานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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3.1.3.5 งานปรับปรุงพ้ืนที่อาคารอเนกประสงค์ 1 งาน 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 
 
 

ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างแรง 
บันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ท่ี 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ และ
มีมาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม 
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 

ความสอดคล้องกับแผนสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  2       ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  6       ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพื้นที่ร่วม (Platform) เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางกรรณิการ์  เฉิน 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1851 
    Email :   Ganigar.c@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายนิติ บุณยเกียรติ 

    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    โทรศัพท์  02-577-9999 ต่อ 4130 

    Email:   niti@nsm.or.th 
 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล  
 จากการด าเนินนโยบายตามแผนวิสาหกิจของ อพวช. ในเรื่อง สานพลังความร่วมมือ กับ
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และประชาคมวิทยาศาสตร์  สร้าง พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
ตอบสนอง กับกลุ่มเป้าหมายหลายช่วงวัย และ ประสานกับกลุ่มชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการเสริมนโยบาย  
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ และอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญการ
เตรียมสถานที่เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรม ด้านวิชาการ ซึ่งอาคารอเนกประสงค์นี้ ไม่สามารถใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ จ าเป็นต้องปรับปรุงพ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภค ให้สามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
เสริมสร้างในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป   
 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือปรับปรุงพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภค ให้รองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช.  
2.2) เพ่ือเป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายนอกอาคาร  
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2.3) เพ่ือให้บริการผู้เช้าชมมีสถานที่พักผ่อน จุดรวม และ จุดรับประทานอาหารของ นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ที่มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ 

 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
3.2) กลุ่ม อบรมสัมมนา  
3.3) หน่วยงาน รัฐและเอกชน 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
  อาคารเอนกประสงค์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) จ านวนผู้ใช้งาน 300,000 คน/ป ี
5.2) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 90 ร้อยละ 
5.3) จ านวนเดือนที่เปิดให้บริการ 12  (313 วัน) เดือน 

 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน    
1  ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

7) งบประมาณ   4,000,000 บาท 
7.1) เงินอุดหนุน       -  
7.2) เงินลงทุน 4,000,000 บาท 

(1) สิ่งก่อสร้าง 4,000,000 บาท 
(1.1)  งานปรับปรุงพืน้ที่อาคารอเนกประสงค์ 1 งาน 

 
    4,000,000 บาท 

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) มีพ้ืนที่และระบบสาธารณูปโภค ให้รองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. 
8.2) มีสถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
8.3)  มีพ้ืนที่รองรับการให้บริการ จุดพักผ่อน และ สถานที่รับประทานอาหารของ นักเรียนและประชาชน 
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9) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  9.1) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

   หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร
อเนกประสงค์ 1 งาน 

4.0000 
            

1. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 
            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

45 วัน 
            

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน              
2. การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์ 150 วัน             
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3. การเบิกจ่าย  
(จ านวนเงิน : ล้านบาท) 

 
            

3.1 ประมาณการ 4.0000 - - - - - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - - - 
              

 

หมายเหตุ :   1. ทุกรายการต้องลงนามภายในไตรมาสที่ 1 
2. ทุกรายการที่มีวงเงินไมเ่กิน 2.0000 ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
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10) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
10.1) ระบุความเสี่ยง 

10.1.1) แผนการจัดซื้อ/จ้างไม่เป็นไปตามแผน 
10.1.2) ครุภัณฑ์บางส่วนไม่สามารถผลิตได้ตามก าหนดการ 

10.2) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
10.2.1) จ านวนผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
10.2.2) ไม่สามารถให้บริการกิจกรรม ตามแผนของการเพ่ิมกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช.   
10.2.3) ไม่มีสถานที่ให้บริการรับประทานอาหารกับ นักเรียน และประชาชนได้ 

10.3) มาตรการในการจัดการ 
10.3.1) ควบคุมการจัดซื้อ/จ้างให้เป็นไปตามแผน 
10.3.2) ควบคุมการบริหารงานการติดตั้งระบบให้เป็นไปตามแผนงาน 
10.3.3) ก ากับ ติดตามและรายงานผลการการท างานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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3.1.4 กิจกรรมบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงสื่อหรือกิจกรรม การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่  1    ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วง 
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์ที่  2       

การสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางกรรณิการ์ เฉิน 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1851 
    Email :   Ganigar.c@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายดรงค์ ยิ่งชล 
    ต าแหน่ง  นักวิชาการ      
    โทรศัพท์  0 2577 9999 ต่อ 1210    
    Email :   darong@nsm.or.th 

 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความเข้าใจในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน
การทดลอง การสรุปและขยายผล ซึ่งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน น ามาซึ่งปรัชญาของโครงการ 
“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” 
 เป้าหมายในการสื่อสาร คือ การให้ผู้เข้าชมได้น าแบบอย่างหลักการทรงงานของพระองค์ท่านไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่น าไปสู่การอนุรักษ์น้ า ดิน และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการจัด
แสดงที่ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัสด้วยตัวเองและการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา 
 สาระที่น าเสนอในนิทรรศการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่   

• ส่วนที่ 1 บทน า โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต    
• ส่วนที่ 2 ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ   
• ส่วนที่ 3 มนุษย์กับระบบนิเวศในประเทศไทย 
• ส่วนที่ 4 ระบบวิธีคิดและกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวกับวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการคิดในเชิงนิเวศ)  
• ส่วนที่ 5 การประยุกต์ใช้ระบบคิดเชิงนิเวศเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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2) วัตถุประสงค์ 
2.1)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ฯ และ การด าเนินงาน ของ อพวช 
2.2)  เพ่ือให้บริการเข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในพ้ืนที่จัดแสดงขนาด 21,000 ตารางเมตร 
2.3)  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักของผู้เข้าชมนิทรรศการ 

 

 3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) นักเรียน นักศึกษา  
3.2) ประชาชนทั่วไป 
3.3) นักท่องเที่ยวต่างชาต ิ

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 300,000 คน 
5.2) ความพึงพอใจของผู้เข้าชมต่อการ
ให้บริการ 

ไม่น้อยกว่า 80 ร้อยละ 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน  

 1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ  54,637,100  บาท 

7.1) เงินอุดหนุน 36,043,500 บาท 
7.2) เงินลงทุน 18,593,600 บาท 

1) ครุภัณฑ์ 675,000 บาท 
(1.1)  โต๊ะ และเก้าอี้ส านักงาน  30 ชดุ 450,000 บาท 
(1.2)  ตู้เก็บเอกสารบานกระจก  15 ตู้ 225,000 บาท 

2) สิ่งก่อสร้าง 35,368,500 บาท 
(2.1) ตกแต่งห้องประชุมส านักงาน อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  

1 งาน 
3,500,000 บาท 

(2.2) ติดตั้งระบบภาพ แสง เสียง ห้องอบรมอาคารพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า  1 งาน 

31,868,500 บาท 

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1) ความพึงพอใจของผู้เข้าชมต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
8.2) ผู้เข้าชมเกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
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9) แผนการด าเนินงาน 
 หน่วยนับ : คน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ - - - 40,000 40,000 40,000 20,000 20,000 20,000 30,000 60,000 30,000 
             

10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับซ่อม

บ ารุงชิ้นงานนิทรรศการ 
0.4000 - - - - - - 0.2000 - - 0.2000 - - 

2.  ด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

0.5000 - - - - - 0.1000 - - 0.2000 - 0.1000 0.1000 

3.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับห้องทดลอง
วิทยาศาตร์ 

0.3000 - - - - - 0.1000 - - 0.1000 - 0.1000 - 

4.  ด าเนินงานด้านวิชาการพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ 

0.2000 - - - - - 0.1000 - 0.1000 - - - - 

5.  การด าเนินการพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า 

10.0000 - - - - - 10.0000 - - - - - - 

6.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ห้องปฐมพยาบาล 0.2000 - - - - - 0.1000 - - - 0.1000 - - 
7.  ค่าวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับดูแลสวน

ป่ าภาย ใน  ภายนอก  เช่ น  ปุ๋ ย 
สารเคมี อื่นๆ 

0.4000 - - - - - 0.2000 - - - 0.2000 - - 

8.  ค่าจ้างเหมาบริการน าชมพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า 

6.5936 - - - - - 1.0986 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 - 

รวม 18.5936 - - - - - 11.6986 1.2990 1.1990 1.3990 1.5990 1.2990 0.1000 
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    10.2) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. ตกแต่งห้องประชุมส านักงาน 

อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  1 
งาน 

3.5000             

1) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

             

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
 2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
   3.1 ประมาณการ 3.5000 - - - - - 1.7500 - 1.7500 - - - - 

2. ติดตั้งระบบภาพ แสง เสียง ห้อง
อบรมอาคารพิพิธภัณฑ์พระราม
เก้า  1 งาน 

31.8685             

1) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

             

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
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กิจกรรม งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 

  ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
 2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
   3.1 ประมาณการ 31.8685 - - - - - 3.2400 12.9600 - 15.6685 - - - 

3. โต๊ะ เก้าอี้ส านักงาน 30 ชุด 0.4500             
4. ตู้เอกสารบานกระจก 15 ตู้ 0.2250             
1) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              

1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

             

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
 2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
   3.1 ประมาณการ 0.6750 - - - - - 0.6750 - - - - - - 
              

รวม 36.0435 - - - - - 5.6650 12.9600 1.7500 15.6685 - - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1) ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
11.2) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 

11.2.1) งบประมาณท่ีอาจจะถูกยึดคืนระหว่างปี 
11.2.2) ความล่าช้าของการพัฒนาในพิพิธภัณฑ์ 

11.3) มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) การทบทวนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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3.1.5 กิจกรรมจัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่  1 สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม

เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายบริการสู่ครอบครัวชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม         ชื่อ นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
   โทรศัพท ์02 577 9999 ต่อ 1400 
   Email :  Chirapatcharin@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นางสาวสุภรา   กมลพัฒนะ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองพัฒนากิจกรรม 
         รักษาการผู้อ านวยการกองการสื่อสารวิทยาศาสตร์  
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1470 
    Email :   Supara@nsm.or.th 

          ชื่อ นางสาวรักชนก บุตตะโยธี 
    ต าแหน่ง หัวหน้างานค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ กองพัฒนากิจกรรม 
    โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1460 
    Email :   Rakchanok@nsm.or.th 

 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การค้นหาข้อมูล และสามารถ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งกระตุ้นให้ เยาวชนเกิดส านึกในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะน าไปสู่
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION  
ศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ ท าให้เกิดความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
พร้อมที่จะอยู่ร่วมกัน สร้างสรรค์และพัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ 
2.2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด และการท างานเป็นทีมผ่านกิจกรรม 

 

 3) กลุ่มเป้าหมาย 

     กลุ่มเยาวชน นักเรียน  นักศึกษา  ครูอาจารย์ และครอบครัว 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. 
 สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  1,800  คน 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน  

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ  2,900,000  บาท 

7.1) เงินอุดหนุน 2,900,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรูปแบบสะเต็มศึกษา STEM Education    
ในชีวิตประจ าวัน 

8.2)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับ ผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างเหมาะสม 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม/รายการ จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1.  ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน 3 ครั้ง 

180 
1 ครั้ง  
60 คน 

    1 ครั้ง 60 
คน 

1 ครั้ง 60 
คน 

        

2. ค่ายโรงเรียน / หน่วยงาน 
10 ครั้ง 

600 
  

3 ครั้ง 
180 คน 

2 ครั้ง 
120 คน 

 
2 ครั้ง 

120 คน 
     

1 ครั้ง  
60 คน 

2 ครั้ง  
120 คน 

3.  ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม 
4 ครั้ง 
240 

    
1 ครั้ง  
60 คน 

1 ครั้ง  
60 คน 

1ครั้ง  
60 คน 

     
1 ครั้ง  
60 คน 

  

4.  ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 
(ในประเทศ และ นานาชาติ) 

7 ครั้ง 
600 

1 ครั้ง  
100 คน 

 
 

  
1 ครั้ง  

100 คน 
 

2 ครั้ง  
200 คน 

1 ครั้ง  
100 คน 

 
1 ครั้ง  

100 คน 
  

5 ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน 
8 ครั้ง 
230 

2 ครั้ง  
60 คน 

 
 

  
4 ครั้ง  

110 คน 
2 ครั้ง  
60 คน 

       

รวม 1,850                  

10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

    10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1.  ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน 0.3000 0.1000 - - - - 0.1000 0.1000 - - - - - 
2. ค่ายโรงเรียน / หน่วยงาน 0.9000 - 0.1800 0.2300 0.1800 0.2000 0.0100 0.0100 - - - - - 
3.  ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อผู้ด้อยโอกาสใน

สังคม 
0.4000 0.0180 - - - - 0.1820 - - 0.1000 0.1000 - - 

4.  ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ (ใน
ประเทศ และ นานาชาติ) 

1.2000 - - - - 0.2200 0.3800 - 0.4000 0.2000 - - - 

5 ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน 0.1000 - - 0.1000 - - - - - - - - - 
รวม 2.9000 0.1180 0.1800 0.3300 0.1800 0.4200 0.7620 0.1100 0.4000 0.3000 0.1000 - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) - 
11.1.2)  ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) - 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1)   - 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 
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3.1.6 กิจกรรมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้  

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 1 สานพลังความร่วมมือ กับสถานการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม

เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายบริการสู่ครอบครัวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างเครือข่ายและพ้ืนที่ร่วมในการสร้างความตระหนัก 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม         ชื่อ นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
   โทรศัพท ์02 577 9999 ต่อ 1400 
   Email :  Chirapatcharin@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นางสาวสุภรา   กมลพัฒนะ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองพัฒนากิจกรรม 
         รักษาการผู้อ านวยการกองการสื่อสารวิทยาศาสตร์  
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1470 
    Email :   Supara@nsm.or.th 

          ชื่อ นางสาวรักชนก บุตตะโยธี 
    ต าแหน่ง หัวหน้างานค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ กองพัฒนากิจกรรม 
    โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1460 
    Email :   Rakchanok@nsm.or.th 

 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับประสบการณ์และมีโอกาสในการ
เรียนรู้และเข้าใจประชาชนในส่วนอ่ืนของประเทศ รวมทั้งได้เกิดความประทับใจและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล อันจะน าไปสู่ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ในการเรียนและในการศึกษาในอนาคต  อพวช. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ ที่
เกี่ยวข้อง จัดท าค่ายวิทยาศาสตร์ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ ณ อพวช. 
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2) วัตถุประสงค์ 

2.1)  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการคิดและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
2.2)  เพ่ือสร้างประสบการณ์และทัศนคติที่ดีต่อประเทศ 
2.3)  เพ่ือสร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชน ครู และผู้ปฏิบัติงานเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 19 ปี จากพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา 

สตูล) 
 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

4.1 สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 
4.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
4.3 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
4.4 มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กรุงเทพมหานคร  

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

720 คน 

 
6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ   4,800,000  บาท 

7.1) เงินอุดหนุน 4,800,000    บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

   
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1)  เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการคิดและทักษะด้านวิทยาศาสตร์  
8.2)  เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมบีุคลิกภาพที่ด ีเป็นผู้น า มีเหตุผล สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน 
    สังคมไดอ้ย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศ 
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9) แผนการด าเนินงาน 

  หน่วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรม ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. ค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ 2  ครั้ง 1 
 

- - - - - 1 
 

- - - - - 

2. ค่ า ย พั ฒ น า อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ท า ง
วิทยาศาสตร์ 

1 ครั้ง - - - - - - - - 1 - - - 

              

10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
ค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ 4.8000 2.0000 - - - - 0.4000 0.5000 0.2500 0.2500 - - - 

รวม 4.8000 2.0000 - - - - 0.4000 0.5000 0.2500 0.2500 - - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1)         -  
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) - 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1)          - 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 
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3.1.7 กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่  1 สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3 
 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 6 
 

ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความ
ต้องการของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่  7 ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลก

อาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 
 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายบริการสู่ครอบครัวชุมชน 
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3.1.7.1 การแข่งขันจรวดขวดน้ า ระดับประเทศ ครั้งท่ี 19 ประจ าปี 2563 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายสุวิทย์  เปานาเรียง 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคาราวานวิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1414 
    Email :   Suwit@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวสุกัญญา  วิญญา 
    ต าแหน่ง  วิทยากร 5 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1414 

    Email :   Sukunya_w@nsm.or.th 
    
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ า
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (Thailand Water Rocket Championship#1) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา เพ่ือให้
เป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้น เสริมสร้าง พัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบให้กับเยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทายเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
ศาสตร์ของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และศิลปะด้านความสวยงามเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมแนวนี้ ยังไม่เป็นเป็น
ที่แพร่หลายในประเทศไทย โดยมากมักมุ่งเน้นไปกับการสร้างความบันเทิง ซึ่งแท้จริงแล้วเราสามารถ
สอดแทรกเรื่องราววิทยาศาสตร์ลงไปในภาพถ่ายได้อยู่ตลอดเวลา เพราะวิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบตัวเรา 

2) วัตถุประสงค์ 

2.1)  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
2.2)  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจรวดขวดน้ าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศ 

3) กลุ่มเป้าหมาย  
3.3) กลุ่มนักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
3.4) กลุ่มครู นักการศึกษา และบุคคลทั่วไป 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ าร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ร่วมจัดในภูมิภาค จ านวน 11 ครั้ง 
4.2)  การด าเนินการแข่งขัน 

4.2.1 การแข่งขัน รอบคัดเลือกร่วมกับมหาวิทยาลัยร่วมจัดในภูมิภาค    จ านวน 11 ครั้ง 
4.2.2 รอบชิงชนะเลิศ ณ อพวช.      จ านวน 1 ครั้ง 

 

5) ผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1,200 
 

คน 

mailto:Suwit@nsm.or.th
mailto:Sukunya_w@nsm.or.th
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6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ  1,862,200  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 1,862,200   บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันเกิดการเรียนรู้หลัก ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนากระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างสรรค์ ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมในอนาคต 
8.2) กิจกรรมของ อพวช. เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศ และนานาชาติ 
8.3) เยาวชนน าหลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ คิดอย่างมีหลักการในเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปปรับใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรม ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

การแข่งขันจรวดขวดน้ า ระดับประเทศ 12 ครั้ง             
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ครั้ง - - - - - - - - - - 3 - 
 ภาคกลาง 1 ครั้ง - - - - - - - - - - 1 - 
 ภาคตะวันออก 2 ครั้ง - - - - - - - - - - 2 - 
 ภาคเหนือ 3 ครั้ง - - - - - - - - - - 3 - 
 ภาคใต้ 2 ครั้ง - - - - - - - - - - 2 - 
 รอบชิงชนะเลิศ (อพวช.) 1 ครั้ง - - - - - - - - - - - 1 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจรวดขวดน้ า 11 ครั้ง             
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ครั้ง - - - - - - - - - 3 - - 
 ภาคเหนือ 1 ครั้ง - - - - - - - - - 1 - - 
 ภาคตะวันออก 2 ครั้ง - - - - - - - - - 2 - - 
 ภาคกลาง 3 ครั้ง - - - - - - - - - 3 - - 
 ภาคใต้ 2 ครั้ง - - - - - - - - - 2 - - 

รวม 23 ครั้ง - - - - - - - - - 11 11 1 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม 
เงิน ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
การแข่งขันจรวดขวดน้ าระดับประเทศ
ครั้งท่ี 19 ปี 2563 

1.8622 - - - - 1.2251 - - - 0.6371 - - - 

รวม 1.8622 - - - - 1.2251 - - - 0.6371 - - - 
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3.1.7.2 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 17 ปี 2563 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายสุวิทย์  เปานาเรียง 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคาราวานวิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1414 

       Email :   Suwit@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวสุกัญญา  วิญญา 

    ต าแหน่ง  วิทยากร 5 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1414 

    Email :   Sukunya_w@nsm.or.th 
    
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
                                                  ครั้งที่ 16 (National Paper - Folded 
Airplane Competition # 17) เป็นกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) ได้ร่วมมือกับสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ จัดการแข่งขันฯ ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ของเยาวชนได้เรียนรู้หลัก วิธี และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม ด้วย
การสอนพับเครื่องบินกระดาษพร้อมกับสอดแทรกกลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบินของ
เครื่องบิน ได้แก่ เรื่อง แรง ทิศทาง อากาศพลศาสตร์ และเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
2) วัตถุประสงค์ 

2.1)  เพ่ือให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ใช้ความคิดในการออกแบบ และพัฒนาเครื่องบินกระดาษพับด้วย
หลักการในเชิงวิทยาศาสตร์ 

2.2) เพ่ือเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์ คิดอย่างมี 
หลักการในเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 3) กลุ่มเป้าหมาย  
3.1)  กลุ่มนักเรียน อายุไม่เกิน 12 ปี 
3.2)  กลุ่มนกัเรียนและบุคคลทั่วไป อายุเกิน 12 ปี ขึ้นไป 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

 4.1) การแข่งขันรอบคัดเลือก 
4.1.1 การจัดการแข่งขันในคาราวานวิทยาศาสตร์     6   ครั้ง 
4.1.2 การจัดการแข่งขันร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย    11  ครั้ง 

 4.2) การแข่งขันรองรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 
4.2.1 การจัดการแข่งขันในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  2   ครั้ง 
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5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) จ านวนผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
 

8,000  คน 
 

คน 
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน  

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

7) งบประมาณ 1,000,000  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 1,000,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1) เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันเกิดการเรียนรู้หลัก ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนากระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างสรรค์ ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมในอนาคต 

8.2) ได้ปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์ คิดอย่างมีหลักการในเชิง
วิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : ครั้ง/คน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรม ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ              
 รอบคัดเลือก : คาราวานวิทยาศาสตร์ 6 - - - - - - - - 2 2 2 - 
 รอบคัดเลือก : มหาวิทยาลัยร่วมจัด 11 - - - - - - - - - - 11 - 
 รอบรองชนะเลิศ  1 - - - - - - - - - - 1 - 
 รอบชิงชนะเลิศ 1 - - - - - - - - - - 1 - 

รวม 19 - - - - - - - - 2 2      15 - 

10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งท่ี 17 ปี 2563 

1.0000 - - - - - 0.4000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

รวม 1.0000 - - - - - 0.4000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 
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3.1.7.3 การแข่งขันภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ (วิทย์ติดเลนส์) 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา 
    ต าแหน่ง หัวหน้ากองการสื่อสารวิทยาศาสตร์  
    กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์  02-577-9999 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์  

    ต าแหน่ง  พนักงานบริหาร 
    โทรศัพท์  02- 5779999 ต่อ 1475    
    Email :   chonlaphat@nsm.or.th 
      

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันการถ่ายภาพเป็นที่นิยมแพร่หลายในสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการผลิตสื่อชนิดนี้
สามารถใช้เพียงกล้องโทรศัพท์มือถือหรือกล้องแบบพกพาซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและสร้างสรรค์ได้ง่าย 
เทคโนโลยีนี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้ ขณะเดียวกันเมื่อกล่าวถึงค าว่า “วิทยาศาสตร์” 
สังคมมักเห็นว่าเป็นเรื่องวิชาการที่ยากต่อการท าความเข้าใจ และไม่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ทั้งที่จริง
แล้ววิทยาศาสตร์มีความเก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น เรื่องสุขภาพ อาหาร
การกิน การใช้ชีวิต สภาพอากาศ ภูมิประเทศ และสภาวะแวดล้อม ล้วนแล้วแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น การ
เข้าใจและการคิดแบบวิทยาศาสตร์ท าให้เราเข้าใจตนเองและสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรามากยิ่งขึ้น อัน
น าไปสู่การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และภาพถ่ายนั้นสามารถใช้เป็น
เครื่องมือสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วย การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่าน
ภาพถ่ายนั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องผสานทั้งเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ศาสตร์ของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และศิลปะ
ด้านความสวยงามเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมแนวนี้ ยังไม่เป็นเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย โดยมากมักมุ่งเน้น
ไปกับการสร้างความบันเทิง ซึ่งแท้จริงแล้วเราสามารถสอดแทรกเรื่องราววิทยาศาสตร์ลงไปในภาพถ่ายได้อยู่
ตลอดเวลา เพราะวิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบตัวเรา  
   การประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ เป็นสื่อกลางให้สังคมได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ด้าน
การผลิตสื่อและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์คือการคิดแบบเป็น
เหตุเป็นผล รู้จักเรียบเรียง วิเคราะห์ และกลั่นกรององค์ความรู้รอบตัว อันจะน าไปสู่การปลูกฝังและเห็นคุณค่า
ในวิทยาศาสตร์ ผ่านภาพถ่ายจากมุมมองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ และน าไปจัด
แสดงในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และเห็นความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับชีวิต 

 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือเป็นสื่อกลางให้ประชาชนมีความสนใจและได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารวิทยาศาสตร์แก่สังคมผ่าน 

สื่อออนไลน์ 
2.2) เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ และเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเรา   
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3) กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนทั่วไป 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

จ านวนผู้เข้าชมผลงานและองค์ความรู้ที่น าเสนอ  คน 11,000 
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ  412,000  บาท 

7.1) เงินอุดหนุน          412,000   บาท 
7.2) เงินลงทุน            -   

1) ครุภัณฑ์            -   
2) สิ่งก่อสร้าง -  

   
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1)  เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจ าวันและเกิดความสนใจด้าน 
  วิทยาศาสตร์  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ 
8.2)  ประชาชนและเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจและเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการสื่อสาร 
  วิทยาศาสตร์แก่สังคมผ่านภาพถ่าย ในแนวคิด Citizen science 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม/รายการ 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. งบประมาณ                          

จัดท า เอกสาร เพื่ อขออนุมัติ
โครงการ 

  
  

                      

ประชาสัมพันธ์โครงการ                           
จัดท าของท่ีระลึก                           
จั ดท า นิทร รศ เพื่ อ จั ด แสดง
ภาพถ่าย 

                      
  

  

จัดท า photo book                           

โปรแกรม                           
2. ประเภทยอดเยี่ยม                           

ส่งผลงานเข้าประกวด  รอบ 1 70                         
ส่งผลงานเข้าประกวด  รอบ 2 70                         
ส่งผลงานเข้าประกวด  รอบ 3 70                         
หมดเขตส่งผลงาน                           

ตัดสินผลงาน                           

ประกาศรางวัล                           

3. ประเภทยอดนิยม                           

ส่งผลงานเข้าประกวด รอบ 1 50                         

ส่งผลงานเข้าประกวดรอบ 2 50                         

ส่งผลงานเข้าประกวดรอบ 3 50                         

หมดเขตส่งผลงาน                           

ตัดสินผลงาน                           

ประกาศรางวัล                           
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
การแข่งขันภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ 0.4120 - 0.0250 0.0295 - 0.3250 0.0325 - - - - - - 

รวม 0.4120 - 0.0250 0.0295 - 0.3250 0.0325 - - - - - - 
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3.1.8 จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ / คาราวานวิทยาศาสตร์ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่  1 สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน 
กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม

เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่  6 ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความ

ต้องการของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่  7 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลก

อาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายบริการสู่ครอบครัวชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายสุวิทย์  เปานาเรียง 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคาราวานวิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1411 

       Email :   Suwit@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายอนล  ชวพันธุ์ 

    ต าแหน่ง  นักวิชาการ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1416 
    Email :   Anon@nsm.or.th 

    
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จัดท าขึ้นเพ่ือให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ให้แก่เยาวชน และประชาชนอย่างทั่วถึงในภูมิภาค สร้างความเข้าใจให้ความส าคัญใน
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตในสาขาที่ส าคัญ และกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเกิดความสนใจใน
วิทยาศาสตร์และตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีที่มีต่อการด าเนินชีวิต 
สามารถน าความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ การสร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ได้ใน

mailto:Suwit@nsm.or.th
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ชีวิตประจ าวัน อพวช. เริ่มให้บริการกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ต้ังแต่ มิถุนายน 2548 ถึง
ปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้บริการคาราวานวิทยาศาสตร์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือให้สามารถให้บริการทั่วถึง โดย
กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 สาย ได้แก่  

1. คาราวานวิทยาศาสตร์สายสีชมพู [PinkLine] เป็นคาราวานชุดใหญ่ที่น านิทรรศการและกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ ไปจัดแสดงยังโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองตามจังหวัด
ต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศ  

2. คาราวานวิทยาศาสตร์สายสีแดง [RedLine] เป็นคาราวานชุดเล็กที่น านิทรรศการและกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงยังโรงเรียนขนาดกลาง-เล็ก ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ไม่ได้ตั้งอยู่ในตัว
เมือง เพ่ือให้เยาวชนในท้องที่ห่างไกลได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางอพวช.  

3. คาราวานวิทยาศาสตร์สายสีน้ าเงิน [BlueLine] เป็นคาราวานที่จัดร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่มีความสนใจร่วมจัด
กิจกรรม  

4. แผนในอนาคต จะเพ่ิม คาราวานวิทยาศาสตร์สายอาชีพ (CareerLIne) ซ่ึงเน้นเกี่ยวกับการให้
ความรู้ด้านอาชีพทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ และยังไม่เป็นที่รู้จัก จัดแสดงแก่ผู้ที่สนใจในภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณปี 2563) 

 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจทัศนคติเชิงบวก และสร้างประสบการณ์ตรงเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
2.2) เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ด้วยความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมของ อพวช 
2.3) เพ่ือให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของ อพวช. ที่มีต่อสาธารณะให้กระจายสู่ภูมิภาค 
2.4) เพ่ือฝึกฝนทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการใช้

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ฝึกการตั้งค าถาม และการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
2.5) เพ่ือสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ STEM Educationg ให้กับเยาวชน เพ่ือก้าวไปสู่การ

เป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต 
2.6) เพ่ือสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศ 
3) กลุ่มเป้าหมาย  

3.1)  กลุ่มนักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
3.2)  กลุ่มครู นักการศึกษา และบุคคลทั่วไป 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

4.1)  ทุกภูมิภาคของประเทศ  
4.2) สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4.3) หน่วยงานในต่างประเทศ 

 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 500,000 คน คน 
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6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ  52,125,000  บาท 

7.1) เงินอุดหนุน             30,000,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน          22,125,000 บาท 

(1) ครุภัณฑ์ 22,125,000 บาท 
     1.1) นิทรรศการแนะน าอาชีพวิทยาศาสตร์ 2 ชุด 22,125,000 บาท 
(2) สิ่งก่อสร้าง     

 
- 
 

 

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนภูมิภาคได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโดย เรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมที่น าไปจัดแสดง 
8.2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจใฝ่รู้และมีทัศนคติเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์ 
8.3) การให้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่มีต่อสาธารณะให้กระจายสู่ภูมิภาค 
8.4) เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : ครั้ง 

กิจกรรม จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
 กิจกรรม ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. คาราวานสายสีชมพู 25 ครั้ง                         
 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 8 ครั้ง - 4 - - - - - - 4 - - - 
 ภาคเหนือ 6 ครั้ง - - 3 - - - - - 1 2 - - 
 ภาคกลาง+ตะวันออก 6 ครั้ง - - - 3 - - - - - 2 1 - 
 ภาคใต ้ 5 ครั้ง - - - - 3 - - - - - 2 - 

2. คาราวานสายสีแดง 25 ครั้ง             
 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 8 ครั้ง - 4 - - - - - - 4 - - - 
 ภาคเหนือ 6 ครั้ง - - 3 - - - - - 1 2 - - 
 ภาคกลาง+ตะวันออก 6 ครั้ง - - - 3 - - - - - 2 1 - 
 ภาคใต ้ 5 ครั้ง - - - - 3 - - - - - 2 - 

3. คาราวานสายสีน้ าเงิน 8 ครั้ง             
 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2 ครั้ง - 1 - - - - - - 1 - - - 
 ภาคเหนือ 2 ครั้ง - - 1 - - - - - - 1 - - 
 ภาคกลาง+ตะวันออก 2 ครั้ง - - - 1 - - - - -  1 - 
 ภาคใต ้ 2 ครั้ง - - - - 1 - - - - - - 1 

รวม 58 ครั้ง - 9 7 7 7 - - - 11 9 7 1 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 173 
 

10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 
กิจกรรม งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 

  ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. คาราวานสายสีชมพู 20.0000 3.0000 3.2000 2.6000 2.6000 - 5.6000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 
2. คาราวานสายสีแดง 10.0000 - 1.6000 1.0000 1.0000 - 3.4000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

รวม 30.0000 3.0000 4.8000 3.6000 3.6000 - 9.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
 
10.2) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. นิทรรศการแนะน าด้านอาชีพ

วิทยาศาสตร์ 2 ชุด 
             

1)  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ  

            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ  

            

   1.3 ลงนามสัญญา              
2)  การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3)  การเบิกจ่าย              
   3.1 ประมาณการ 22.1250 - - - - - 5.0000 - 5.0000 - 5.0000 - 7.1250 

รวม 22.1250 - - - - - 5.0000 - 5.0000 - 5.0000 - 7.1250 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) - 
11.1.2)  ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) - 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1)   - 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 
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3.1.9 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความ

ต้องการของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่  7 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนนิทรรศการโลก

อาชีพในอนาคตแบบครบวงจร 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพื้นที่ร่วม (platform)  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสาวจีรพัชรินทร์  อรรถจินดา 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาตร์ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1400 
    Email :   Chirapatcharin@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวชนิกา คงสวัสดิ์ 
    ต าแหน่ง  นักวิชาการ 6      
    โทรศัพท์  02-577-9999       
    Email :   Chanika@nsm.or.th 

       
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เยาวชนและประชาชน จ าเป็นต้องหา
รูปแบบในการน าเสนอองค์ความรู้เชิงวิชาการให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจการพัฒนาบุลคลากรที่
มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้มีทักษะในการสื่อสาร จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่ อพวช. เร่งด าเนินการเพ่ือให้
บุคลากรที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์ ทั้งครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ได้มีส่วนร่วมในการช่วยสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2) วัตถุประสงค ์  
2.1)  พัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้ง

ภาครัฐ และเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

mailto:Chirapatcharin@nsm.or.th
mailto:Chanika@nsm.or.th
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2.2) สร้างเครืองข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย  
 

3) กลุ่มเป้าหมาย  
3.1) นักเรียน นักศึกษา 
3.2) ครู อาจารย์  
3.3) เจ้าหน้าที่ท้ังภาครัฐและเอกชน (ท่ีมีหน้าที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์) 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การพพิิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  1,500 คน คน 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

7) งบประมาณ   2,104,000  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 2,104,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1)  บุคคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยวิจัย และพิพิธภัณฑ์ มีทักษะด้านการ 
สื่อสารวิทยาศาสตร์ส าหรับประชาชนทั่วไป  และเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อวิทยาศาสตร์ต่อสังคม 

8.2)  เยาวชน และนักวิจัยในอนาคต ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และมีความ 
สนใจในการช่วยสร้างความตระหนักด้าน วท. 

8.3)  ครู อาจารย์มีทักษะการสอนเพ่ิมเติมที่ช่วยให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : คน 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

คน ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. ค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 100 - - - - - - 100 - - - - - 
2. โครงการประกวดเรื่องสั้นแนว
วิทยาศาสตร์  

100 
- - - - - - 100 - - - - - 

3. โครงการประกวดหนังสั้น
วิทยาศาสตร์ 

100 
- - - - - - - - - 100 - - 

4. Science Communication Week 150 - - - - - - - - - - 150 - 
5. กิจกรรมค้นหาความฝันเพาะพันธุ์นัก
วิทย์ 

300 
- 50 50 50 - - - - 50 50 50 - 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนา
กระบวนคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน 

300 - 100 100 100 - - - - - - - - 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน
ธรรมชาติวิทยา 

300 - 50 50 50 - - - - 50 50 50 - 

8. การอบรมเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ 50 - - - - - - - 50 - - - - 
9. การอบรมพัฒนาการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ 

50 
- - - - - - - - 50 - - - 

10. การอบรมเทคนิคการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ 

50 
- - - - - 50 - - - - - - 

รวม 1,500 - 200 200 200 - 50 200 50 150 200 250 - 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. ค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 0.8000 - - - - - 0.6770 0.1230 - - - - - 
2. โครงการประกวดเรื่องสั้นแนว
วิทยาศาสตร์  

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

3. โครงการประกวดหนังสั้น
วิทยาศาสตร์ 

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

4. Science Communication 
Week 

0.2040 - - - - - - - - - - - 0.2040 

5. กิจกรรมค้นหาความฝันเพาะพันธุ์
นักวิทย์ 

0.1800 - 0.0300 0.0300 0.0300 - - - - 0.0300 0.0300 0.0300 - 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
พัฒนากระบวนคิดแบบวิทย์นอก
ห้องเรียน 

0.2100 - 0.0700 0.0700 0.0700 - - - - - - - - 

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน
ธรรมชาติวิทยา 

0.1500 - 0.0250 0.0250 0.0250 - - - - 0.0250 0.0250 0.0250 - 

8. การอบรมเรื่องการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ 

0.0600 - - - - - - - 0.0600 - - - - 

9. การอบรมพัฒนาการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ 

0.0500 - - - - - - - - 0.0500 - - - 

10. การอบรมเทคนิคการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ 

0.0500 - - - - - 0.0500 - - - - - - 

รวม 2.1040 - 0.1250 0.1250 0.1250 - 0.7270 0.3230 0.0600 0.1050 0.2550 0.0550 0.2040 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) - 
11.1.2)  ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) - 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1)   - 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 
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3.1.10 กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
กิจกรรมย่อยท่ี 1  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ส่วนกลาง) 
กิจกรรมย่อยท่ี 2  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการสื่อสารผ่านโลกเสมือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพฒันาพื้นที่ร่วม (Platform) เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู ้

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางกรรณิการ์  เฉิน 
    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1851 

    Email :   Ganigar.c@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นางสาวจีรพัชรินทร์  อรรถจินดา 

    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาตร์ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1400 
    Email :   Chirapatcharin@nsm.or.th 
 

    
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยก าหนดให้วันที่ 
18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”   นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีก าหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม 
ของทุกปีเป็น ”วันเทคโนโลยีของไทย”และวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น”วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระ
บิดาแห่งนวัตกรรมไทย” 
 
 

mailto:Ganigar.c@nsm.or.th
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   งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ National Science and Technology 
Fair เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดา
แห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่น าสมัย สามารถสร้างความ
ตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์กับผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่ง 
 เทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 
2.2) เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศและ 
 นานาชาติ 
2.3) เพ่ือกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย 
2.4) เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ แก่ 
 เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1)  ผู้ร่วมชมงาน  1,000,000 คน 
3.2)  ผู้ร่วมจัดนิทรรศการ 

 กระทรวงต่าง ๆ           ไม่น้อยกว่า    9 กระทรวง 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ         15 หน่วยงาน 
 องค์กรระหว่างประเทศ          ไม่น้อยกว่า   10 ประเทศ 
 สถานศึกษา            ไม่น้อยกว่า   30 สถาบัน 
 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ / สภาสมาคม         ไม่น้อยกว่า   3 สมาคม 
 หน่วยงานเอกชน           ไม่น้อยกว่า   8 หน่วยงาน 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1)  ส่วนกลาง (1 ครั้ง) ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ปริมลฑล 
4.2)  ส่วนภูมิภาค (2 ครั้ง ในต่างจังหวัด) 

5) ผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ส่วนกลาง) 1,000,000  คน 
   

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
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7) งบประมาณ  220,000,000  บาท        

7.1) เงินอุดหนุน                                              220,000,000         บาท 
7.2) เงินลงทุน                                                                - บาท 

(1) ครุภัณฑ์ - บาท 
(2) สิ่งก่อสร้าง - บาท 

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1)  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1.0 ล้านคน จากทั้งในประเทศและเข้าร่วมงานจากต่างประเทศ 

8.2)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

8.3)  ประชาชนไทยได้รับทราบถึงบทบาทความส าคัญของงานวิจัยต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาที่
อย่างยั่งยืน 

8.4)  เกิดความตื่นตัวและความสัมพันธ์อันดีกับภูมิภาคอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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9) แผนกิจกรรมการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : คน 

กิจกรรม/รายการ 
เป้าหมาย
รายตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติส่วนกลาง 

1 ครั้ง 
        1 1 1  

2. จ านวนผู้เข้าชม (คน) 1 ล้านคน           1 ล้านคน  
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(ร้อยละ) 
ร้อยละ 85 

            

10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
- ค่าจ้างจัดท านิทรรศการและการจัดงาน 75.0000 - - 20.0000 - - 50.0000 - - - - 5.0000 - 
- ค่าจ้างด าเนินการด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 19.0000 - - - - - 3.0000 - - 5.0000 5.0000 6.0000 - 

- ค่าเช่าพื้นที่จัดนิทรรศการ 40.0000 - - - - 40.0000 - - - - - - - 
- ค่าเช่าและค่าบริหารจัดการนิทรรศการ
จากต่างประเทศ 13.0000 - - - - - - 2.0000 3.0000 4.0000 2.0000 2.0000 - 

- เงินสนับสนุนค่าเดินทางของนักเรียนจาก
ทั่วประเทศ  45.0000 - - - - - 20.0000 2.0000 3.0000 8.0000 5.0000 5.0000 2.0000 

- เงินสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่เชิญเข้า
ร่วมจัดกิจกรรม 8.0000 - - - - - 8.0000 - - - - - - 

- ค่าจัดสัมมนาและจัดกิจกรรมเยาวชน 5.0000 - - - - - 2.0000 0.5000 0.5000 1.0000 0.5000 0.5000 - 
- ค่าจัดท าสิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ส าหรับ
เยาวชน ค่าจัดท าของที่ระลึก 
 

5.0000 - - - - - 2.0000 0.5000 0.5000 1.0000 0.5000 0.5000 - 
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
 - ค่าพัฒนาและผลิตนิทรรศการในส่วน
ของ อพวช 6.0000 - - - - - - 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 - 

- ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารและ
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 2.0000 - - - - - 1.0000 - - - 0.5000 0.5000 - 

- ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 0.5000 - - - - - - - 0.2500 0.2500 - - - 
- ค่ารับรองผู้ร่วมจัดนิทรรศการจาก
ต่างประเทศ 0.5000 - - - - - - - 0.5000 - - - - 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และส ารองจ่าย 1.0000 - - - - - 1.0000 - - - - - - 
รวม 220.0000 - - 20.0000 - 40.0000 87.0000 6.0000 8.7500 21.2500 14.5000 20.5000 2.0000 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) - 
11.1.2)  ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) - 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1)   - 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 
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3.1.11  กิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง (สื่อหรือกิจกรรม)  
การเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาพิพิธภัณฑ์หลักและขยายแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพฒันาพื้นที่ร่วม (Platform) เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู ้

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์  02 577 9999 ต่อ 1400 
    Email :   Chirapatcharin@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ   นางสาวสุภรา กมลพัฒนะ     
    ต าแหน่ง  นักวิชาการ 7 

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1430 
   Email :   Supara@nsm.or.th 

   ชื่อ   นายภาสิต      หงส์ทอง 
    ต าแหน่ง  นักวิชาการ 6      
    โทรศัพท์  02 163 5356      
    Email :   bhasit@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ด าเนินกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ และสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วๆ ไป ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์อัน
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดคาราวานวิทยาศาสตร์
และนิทรรศการเคลื่อนที่ไปยังชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  
   ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ใจกลางกรุงเทพบนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
ที่ให้ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นสถานที่ให้ครอบครัวได้ใช้
เวลาร่วมกันเพ่ือเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า เป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับประชาชน รวมทั้งเป็นทางเลือกให้ประชาชนในกรุงเทพใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน 
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2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพ่ือร่วมกันสร้างศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งใหม่  เป็นการขยายพ้ืนที่การ

ให้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.2) เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ให้แก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือ
รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

2.3) เพ่ือร่วมกันพัฒนากิจกรรม  การจัดการแหล่งเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.4) เพ่ือร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถด าเนินการตามภารกิจหลักของทั้งสององค์กรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

3)  กลุ่มเป้าหมาย 
3.1)  จ านวนผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. กรุงเทพมหานคร จ านวน  
  120,000 คน/ปี 
3.2)  จ านวนผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ จ านวน   

   100,000 คน/ปี 
3.3)  จ านวนผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   30,000 คน/ปี 
3.4)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจและทัศนคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

4.1) จตัุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. กรุงเทพมหานคร 
4.2) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) (สดร.) จังหวัดเชียงใหม่ 
4.3) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้สิริธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 

จงัหวัดนคารราชสีมา 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

 5.1) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. กรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1.1) จ านวนผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120,000 คน 
5.1.2) ความพึงพอใจผู้เข้าชม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 

 

 5.2) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ   
   (องค์การมหาชน) (สดร.) จังหวัดเชียงใหม่ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.2.1) จ านวนผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100,000 คน 
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 5.3) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้สิริธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  (มทส.) จังหวัดนคารราชสีมา 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.3.1) จ านวนผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30,000 คน 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 
7) งบประมาณ  119,130,600  บาท 

77.1) เงินอุดหนุน     26,630,600      บาท 
77.2) เงินลงทุน     92,500,000    บาท 

1) ครุภัณฑ์  -    บาท 
2) สิ่งก่อสร้าง 92,500,000     บาท 

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1) สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดารา
ศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

8.2) ผู้เข้าชมเกิดความสนใจและทัศนคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์น าไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์และการพัฒนา
อย่างยังยืน 

8.3) เป็นการขยายพ้ืนที่เกิดความสนใจและทัศนคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์น าไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์และ
การพัฒนาอย่างยังยืน 
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9) แผนการด าเนินงาน 
9.1) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. กรุงเทพมหานคร 

  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
การบริการผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120,000 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
1. นิทรรศการหมุนเวียน              
- จัดนิทรรศการหมุนเวยีน Hall 1,2 และ 3  1-2 ชุด/ปี             
2. นิทรรศการบทเรียนในความมดื (DiD) ทุกวัน             
- ต่อสัญญาลิขสิทธิ์นิทรรศการ DiD  1 ครั้ง             
3. กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ทุกวัน             
- พัฒนาเร่ืองใหม่ 2 เร่ือง 1        1    
4. กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ทุกวัน             
5. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์ 16 ครั้ง 6     6 4      
- พัฒนาค่ายใหม ่ 2 เร่ือง 1     1       
6. กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ส-อา/วันหยุด             
7. เสวนาวิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง     1      1  
8. กิจกรรม Maker Space ทุกวัน             
- พัฒนาโจทย์ใหม่ 2 เร่ือง 1      1      
9. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทุกวัน             
- พัฒนาโจทย์ใหม่ 3 เร่ือง 1    1    1    
10. กิจกรรมวันพิเศษ เช่น  10,000 คน         500  500  
11. จัดท า School programme 2000 เล่ม             
12. การบริหารจดัการอาสาสมัคร              

- โครงการพัฒนานักสื่อสารวิทยาศาสตร์  4 ครั้ง  อาสาสมัคร 
อาสาสมัคร

ตาบอด     อาสาสมัคร อาสาสมัคร
ตาบอด 

   

- จัดหาอาสาสมัครปฏิบัติงาน  ทุกวัน (คน) 558 558 558 558 522 558 540 558 540 558 558 540 

- จัดหาอาสาสมัครตาบอดปฏิบัติงาน  
 

ทุกวัน (คน) 
403 390 403 403 364 403 390 403 390 403 403 390 
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  หน่วยนับ : วัน 

กิจกรรม จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
13. การบริหารจัดการโครงการ              
- ด าเนินการเรื่องเช่าพื้นที่ ปีที่ 12 ชั้น 4-5  ทุกเดือน             
- ด าเนินการเรื่องบริการพื้นที่เช่า  
  ปีที่ 12 ชั้น 4 และ 5 

ทุกเดือน             

- ด าเนินการเรื่องบริการสาธารณูปโภค 
  ปีที่ 12  ชั้น 4 และ 5 

ทุกเดือน             

- ด าเนินการเรื่องจ้างเหมาท าความสะอาด ทุกเดือน             
- ด าเนินการเรื่องสาธารณูปโภค เช่น น้ า ไฟฟ้า ทุกเดือน             
- ด ำเนินกำรล้ำงแอร ์ ทุก 6 เดือน             
- ด ำเนินกำรเรื่องก ำจัดแมลง หนู ทุกเดือน             
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 9.2) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) จังหวัดเชียงใหม่ 
                                                                                                                                                     หน่วยนับ : วัน 
 

กิจกรรม 
 

จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1 การบริการผู้เขา้ชมและผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 100,000         11,000 10,000 11,000 12,000 11,000 11,000 11,000 12,000 11,000 

- Reception and Orientation Zone 6 วัน/สัปดาห ์                         
- ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก 6 วัน/สัปดาห ์                         
2 นิทรรศการ Science Careers                            

- CAREER EXPLORATION AND PLANNING 6 วัน/สัปดาห ์                         
- JOB EXPERIENCE 6 วัน/สัปดาห ์                         
3 นิทรรศการหมุนเวียน 6 วัน/สัปดาห ์                         
- การจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ชั้น G1 2 ชุด/ปี           1       

 
  1 

4 กิจกรรม Maker Space และ Fabrication Lab  6 วัน/สัปดาห ์                         
5 ห้องทดลองวิทยาศาสตร ์ 6 วัน/สัปดาห ์                         
 - พัฒนากิจกรรมใหม่ 2 เร่ือง         1           1   
6 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์ 6 ครั้ง                         
7 กิจกรรมวันพิเศษ  4 คร้ัง 

 
  

 
1        1     1  1   

8 จัดท าคู่มือครู School programme  2000 เล่ม                         
9 การบริหารจดัการอาสาสมัคร                           

- โครงการพัฒนานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง          1            1   

10 การบริหารจดัการโครงการ                           

- ด าเนินการเรื่องจ้างเหมาท าความสะอาด  ทุกเดือน                          

- ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์  ทุกเดือน                          

- ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เข้าชม  ทุก 6 เดือน                          
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                                                                                                                                                     หน่วยนับ : วัน 
 

กิจกรรม 
 

จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

- ด าเนินการเรื่องก าจัดแมลง หนู  ทุกเดือน                          
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9.3) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา  
                                                                                                                                             หน่วยนับ : ครั้ง 
 

กิจกรรม 
 

จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1 การบริการผู้เขา้ชมและผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 30,000                 6,000 6,000  6,000 6,000 6,000  

- Reception and Orientation Zone ทุกวัน                         

- ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ทุกวัน                         

2 นิทรรศการ Science Careers                            

- CAREER EXPLORATION AND PLANNING ทุกวัน             
- JOB EXPERIENCE  ทุกวัน             

3 นิทรรศการหมุนเวียน ทุกวัน             

4 กิจกรรม Maker Space และ Fabrication Lab ทุกวัน             

5 ห้องทดลองวิทยาศาสตร ์ ทุกวัน             

 - พัฒนากิจกรรมใหม่ 1 เร่ือง           1  

6 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์ 6 ครัง้             

7 กิจกรรมวันพิเศษ 4 คร้ัง        1 1    

8 จัดท าคู่มือครู School programme  2000 เล่ม             

9 การบริหารจดัการอาสาสมัคร  15 คน/วัน                         

- โครงการพัฒนานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง         1   
 

1 

10 การบริหารจดัการโครงการ                           

- ด าเนินการเรื่องจ้างเหมาท าความสะอาด  ทุกเดือน                          

- ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์  ทุกเดือน                          

- ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เข้าชม  ทุก 6 เดือน                          

- ด าเนินการเร่ืองก าจัดแมลง หน ู  ทุกเดือน                          
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

   10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

 
           

หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ 
 

งบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 26.6306 2.5247 1.4632 1.5222 1.4797 1.5892 2.0100 3.1728 2.2657 2.6777 2.6266 2.8500 2.4488 
 1.) ค่าตอบแทน (อาสาสมัคร)                                           7.2720 0.7309 0.0875 - - 0.0565 - 0.6545 0.9000 1.3160 1.3160 1.2404 0.9702 
1.1) จัตุรัสวิทยาศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 4.3800 0.7309 0.0875 - - 0.0565 - 0.6545 0.6545 0.6545 0.6545 0.5789 0.3082 
 - ค่าสมนาคุณอาสาสมัคร ส่วนนิทรรศการและ
กิจกรรม 2.4820 0.2068 0.0875 - - 0.0565 - 0.3646 0.3646 0.3646 0.3646 0.3646 0.3082 

 - ค่าสมนาคุณอาสาสมัครผู้พิการ ส่วน บทเรียนใน
ความมืด (DID) 1.8980 0.5241 - - - - - 0.2899 0.2899 0.2899 0.2899 0.2143 - 

1.2) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกวัน
ออกเฉียงเหนือ 1.4460 - - - - - - - 0.1040 0.3355 0.3355 0.3355 0.3355 

1.3.) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ 1.4460 - - - - - - - 0.1415 0.3260 0.3260 0.3260 0.3265 
 2) ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                        19.3586 1.7938 1.3757 1.5222 1.4797 1.5327 2.0100 2.5183 1.3657 1.3617 1.3106 1.6096 1.4786 
2.1) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 14.7346 1.4438 1.1057 1.1557 1.1057 1.2627 1.1105 1.9033 1.1057 1.1017 1.1016 1.1046 1.2336 
- ค่าเช่านิทรรศการ DID (25,000 ยูโร/ปี) 0.9125 0.2531 - - - - - 0.6594 - - - - - 
- ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด 0.6000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 - 0.1000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 
- ค่าบริการพื้นท่ีเช่า ปีท่ี 12 ชั้น 4-5 (ค่าเช่า
พื้นท่ี) 

7.3776 0.6148 0.6148 0.6148 0.6148 0.6148 0.6148 0.6148 0.6148 0.6148 0.6148 0.6148 0.6148 

- ค่าบริการพื้นท่ีเช่า ปีท่ี 12 ชั้น 4-5 (ค่าบริการ
พื้นท่ีเช่าส่วนกลาง) 

4.9185 0.4099 0.4099 0.4099 0.4099 0.4099 0.3957 0.4241 0.4099 0.4099 0.4098 0.4098 0.4098 

- วัสดุ อุปกรณ์ นิทรรศการหมุนเวียน 0.3240 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.1530 - 0.0060 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.1410 
- ค่าใช้จ่ายนิทรรศการบทเรียนในความมืด 0.0600 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 - 0.0100 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 0.0200 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 - 0.0040 0.0020 0.0020 0.0020 - - 
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หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ 
 

งบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 0.0920 0.0170 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 - 0.0140 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0050 
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 0.0320 0.0090 0.0040 0.0040 0.0040 0.0060 - 0.0010 0.0040 - - - - 
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Enjoy maker space 0.0920 0.0170 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 - 0.0140 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0050 
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 0.1600 0.0600 - - - - 0.1000 - - - - - - 
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา 0.0360 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 - 0.0060 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 
- ค่าใช้จ่ายเสวนาวิทยาศาสตร์ 0.0100 - - - - 0.0050 - - - - - 0.0050 - 
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันพิเศษ 0.1000 - - 0.0500 - - - 0.0500 - - - - - 
2.2) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ภาค
ตะวันออกวันออกเฉียงเหนือ 

2.3120 0.1750 0.1350 0.2350 0.3350 0.1350 - 0.3000 0.1350 0.1350 0.1270 0.4250 0.1750 

- ด าเนินการเรื่องจ้างเหมาท าความสะอาด 0.6000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 - 0.1000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 
- ค่าจ้างเหมาขนย้ายนิทรรศการ 0.3000 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 - 0.0500 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 
- นิทรรศการ Science Careers 0.2400 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 - 0.0400 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 
- นิทรรศการหมุนเวียน 0.0600 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 - 0.1000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 
- กิจกรรม Maker Space และ Fabrication 
Lab + Co-working space 

0.2400 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 - 0.0400 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 

- กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 0.0920 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 - 0.0100 0.0100 0.0100 0.0020 - 0.0100 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 0.1200 0.0400 - - - - - 0.0400 - - - - 0.0400 
- กิจกรรมวันพิเศษ 0.6600 0.0050 0.0050 0.1050 0.2050 0.0050 - 0.0100 0.0050 0.0050 0.0050 0.3050 0.0050 
2.3) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ 2.3120 0.1750 0.1350 0.1315 0.0390 0.1350 0.8995 0.3150 0.1250 0.1250 0.0820 0.0800 0.0700 
- ด าเนินการเรื่องจ้างเหมาท าความสะอาด 0.6000 0.0500 0.0500 0.0500 - 0.0500 0.0600 0.1500 0.0500 0.0500 0.0300 0.0300 0.0300 
- ค่าจ้างเหมาขนย้ายนิทรรศการ 0.3000 0.0250 0.0250 0.0250 - 0.0250 0.0150 0.0750 0.0250 0.0250 0.0200 0.0200 0.0200 

- นิทรรศการ Science Careers 0.2400 0.0200 0.0200 0.0200 - 0.0200 0.0300 0.0600 0.0200 0.0200 0.0100 0.0100 0.0100 
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หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ 
 

งบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

- นิทรรศการหมุนเวียน 0.0600 0.0050 0.0050 0.0065 - 0.0050 0.0085 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 
- กิจกรรม Maker Space และ Fabrication 
Lab + Co-working space 

0.2400 0.0200 0.0200 0.0200 0.0390 0.0200 0.0710 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 - 

- กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 0.0920 0.0100 0.0100 0.0100 - 0.0100 0.0200 0.0100 0.0100 0.0100 0.0020 - - 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 0.1200 0.0400 - - - - 0.0800 - - - - - - 
- กิจกรรมวันพิเศษ 0.6600 0.0050 0.0050 - - 0.0050 0.6150 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 

รวม 26.6306 2.5247 1.4632 1.5222 1.4797 1.5892 2.0100 3.1728 2.2657 2.6777 2.6266 2.8500 2.4488 
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  10.2) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 
   หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
ปรับปรุงสถานที่และจัดท านิทรรศการ
ภูมิภาค (ภาคเหนือ)   1 งาน 

46.2500 
            

1. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 60 วัน             
2. จัดท าจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 300 วัน             

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              
- งานผังการใช้สอยพื้นที่ ปรับปรุง 

ตกแต่งสถานที่  และระบบของ
อาคาร (งวด 1+2) 

120 วัน 
            

- งานก่อสรา้ง ติดต้ังชิ้นงาน
นิทรรศการ (งวด 3+4) 150 วัน             

- งานจั ด เ ตรี ยม  ตกแต่ ง  ติ ด ตั้ ง
ครุภัณฑ์ห้องกิจกรรม (งวด 5) 30 วัน             

3. การเบิกจ่าย  
(จ านวนเงิน : ล้านบาท) 

 
            

3.1 ประมาณการ 46.2500 - - - - - 4.6250 9.2500 - 9.2500 18.5000 - 4.6250 

- ค่าจ้างงานงวดท่ี 1 (ร้อยละ 10) 4.6250 - - - - - 4.6250 - - - - - - 
- ค่าจ้างงานงวดท่ี 2 (ร้อยละ 20) 9.2500 - - - - - - 9.2500 - - - - - 
- ค่าจ้างงานงวดท่ี 3 (ร้อยละ 20) 9.2500 - - - - - - - - 9.2500 - - - 
- ค่าจ้างงานงวดท่ี 4 (ร้อยละ 40) 18.5000 - - - - - - - - - 18.5000 - - 
- ค่าจ้างงานงวดท่ี 5 (ร้อยละ 10) 4.6250 - - - - - - - - - - - 4.6250 
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กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
ปรับปรุงสถานที่และจัดท านิทรรศการ
ภูมิภาค (ภาคเหนือ)   1 งาน 

46.2500 
            

2. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 60 วัน             
4. จัดท าจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 300 วัน             

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง              
- งานผังการใช้สอยพื้นที่ ปรับปรุง 

ตกแต่งสถานที่  และระบบของ
อาคาร (งวด 1+2) 

120 วัน 
            

- งานก่อสรา้ง ติดต้ังชิ้นงาน
นิทรรศการ (งวด 3+4) 150 วัน             

- งานจั ด เ ตรี ยม  ตกแต่ ง  ติ ดตั้ ง
ครุภัณฑ์ห้องกิจกรรม (งวด 5) 30 วัน             

5. การเบิกจ่าย  
(จ านวนเงิน : ล้านบาท) 

 
            

3.1 ประมาณการ 46.2500 - - - - - 4.6250 9.2500 - 9.2500 18.5000 - 4.6250 
- ค่าจ้างงานงวดท่ี 1 (ร้อยละ 10) 4.6250 - - - - - 4.6250 - - - - - - 
- ค่าจ้างงานงวดท่ี 2 (ร้อยละ 20) 9.2500 - - - - - - 9.2500 - - - - - 
- ค่าจ้างงานงวดท่ี 3 (ร้อยละ 20) 9.2500 - - - - - - - - 9.2500 - - - 
- ค่าจ้างงานงวดท่ี 4 (ร้อยละ 40) 18.5000 - - - - - - - - - 18.5000 - - 
- ค่าจ้างงานงวดท่ี 5 (ร้อยละ 10) 4.6250 - - - - - - - - - - - 4.6250 
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3.1.12 กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 6 
 

ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความ
ต้องการของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่ 7 สนับสนุนส่งเสริมภาคเอกชนให้มีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุน

นิทรรศการโลกอาชีพในอนาคต 
ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพื้นที่ร่วม (platform)  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสาวจีรพัชรินทร์  อรรถจินดา 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาตร์ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1430 
    Email :   Chirapatcharin@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวสุภรา  กมลพัฒนะ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองพัฒนากิจกรรม 
         รักษาการผู้อ านวยการกองการสื่อสารวิทยาศาสตร์  
    โทรศัพท์  02 577 9999 ต่อ 1478    
    Email :   Supara@nsm.or.th 

   ชื่อ นางสาววิลาสินี ไตรยราช 
    ต าแหน่ง  พนักงานบริหาร     
    โทรศัพท์  02 577 9999 ต่อ 1462    
    Email :   Wilasinee @nsm.or.th 

    
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาตร์เป็นการเตรียมความพร้อมแก่สังคมไทย เพ่ือให้สามารถ
เรียนรู้ ปรับตัว และแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการมีความ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา มีแรงจูงใจ แรงบันดาลใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของคนในประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีและ

mailto:Chirapatcharin@nsm.or.th
mailto:Supara@nsm.or.th
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นวัตกรรมใหม่ การสร้างจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานของการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งมีความเข้าใจในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศตนเอง ภูมิภาคและของโลกที่ก าลังขยายตัวขึ้น
รวมเป็นเขตเศรษฐกิจ  การจัดการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักดังกล่าว และมีมุมมองสู่
เวทีนานาชาติทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกจึงเป็นเป้าหมายส าคัญอันหนึ่งของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ (science enculturation) 

นอกจากนี้การใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีระหว่างประชาชนใน
ภูมิภาค ยังเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการด้านการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญต่อการสร้างความ
มั่นคงในภูมิภาค กิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยสู่ AEC 

ด าเนินการเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อยอดสู่เวทีนานาชาติ การพัฒนาเครือข่ายผู้ท างาน
ด้านการสร้างความตระหนักและนักสื่อสาร รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างและเผยแพรสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดรับกับความต้องการจ าเป็นในอนาคตของประเทศและของภูมิภาค มุ่งสู่เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals. SDGs) 

 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1)  เตรียมความพร้อมประชาชนและเยาวชนให้มีทักษะและกระบวนการคิดที่กว้างไกลและพร้อมเข้าสู่

การปรับตัวในประชาคมโลก 
2.2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนางานด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค 
2.3) พัฒนาและเผยแพร่นวตกรรมสื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ ส่งเสริมการต่อยอดความคิดจากภูมิปัญญาไทยและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงบันดาลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตกรรมแก่คนในชาติ และ
ในภูมิภาค   
 

3) กลุ่มเป้าหมาย  
3.1)  เยาวชนและประชาชนไทย 
3.2)  เยาวชนและประชาชน ในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก 
3.3)  กลุ่มผู้ท างานด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน และ

ประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก 
 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
พิพิธภัณฑ์ของ อพวช./ พิพิธภัณฑ์เครือข่าย/ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศ

อาเซียน และประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1)  แข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์สู่ AEC 2,500 คน 
5.2)  ส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์นานาชาติ 150,000 คน 

 - โครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ 150,000 คน 
5.3)  สร้างเครือข่ายการสร้างความตระหนัก/นักสื่อสารด้าน วทน. สู่ AEC 330 คน 

- โครงการ Fame Lab 150 คน 
- โครงการประชุมนานาชาติ       180       คน 

5.4) นิทรรศการวิทยาศาสตร์ไทย - ASEAN 3,000 คน 
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6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

7) งบประมาณ   14,500,000  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 14,500,000   บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1)  เครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ การสื่อสาร การสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นฐานที่มั่นคงสู่ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน 

8.2)  เยาวชนและประชาชนไทย รวมทั้งประชาชนในภูมิภาคเกิดความตระหนักในความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อตนเอง สังคม และความยั่งยืนของโลก เกิดแรงบันดาล
ใจและการส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญา ที่น าไปสู่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยและ
ประชาชนอาเซียนต่อไป 

8.3)  เยาวชนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ เวทีนานาชาติ ทั้งด้านความร่วมมือและ
ความสามารถดา้นการแข่งขัน 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : คน 

กิจกรรม/รายการ 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. กิจกรรมแข่งขันโครงการ

วิทยาศาสตร์สู่ AEC 
2,500 คน             

2. ส่งเสริมการสรา้งความตระหนัก
ด้าน วทน. สู่ AEC 

150,000              

2.1 โครงการภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์นานาชาติ 

150,000 คน             

2.2 โครงการประกวดผลงาน
น วั ต ก ร ร ม ก า ร สื่ อ ส า ร
วิทยาศาสตร์สู่ AEC 

200 
โครงการ 

            

2.3  โครงการพัฒนาสื่อภูมิ
ปัญญาไทยสู่ AEC 

100 คน             

3. สร้างเครือข่ายการสร้างความ
ตระหนัก/นักสื่อสารด้าน วทน. 
สู่ AEC 

330 คน             

3.1 โครงการ Fame Lab/ 
School Lab 

150 คน             

3 . 2  โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์ สื่ อ ส า ร
วิทยาศาสตร์ 

30 เครือข่าย             

3.3 โครงการประชุมนานาชาติ 180 คน             
3.4 การประกวดเรื่องสั้น
วิทยาศาสตร์ 

300 ผลงาน             

4. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ไทย -
ASEAN 

3,000 คน             
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. กิจกรรมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์สู่ AEC 6.5000 1.0765 1.0477 0.0069 0.2845 - 1.8765 0.7989 1.0834 0.3256 - - - 
2. กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ AEC 2.2000 0.1828 0.2536 0.1120 0.1828 0.0500 0.3116 0.1908 0.1828 0.1828 0.1828 0.1828 0.1852 

2.1 โครงการภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ 0.7000 0.0580 0.0580 0.0580 0.0580 0.0500 0.0620 0.0660 0.0580 0.0580 0.0580 0.0580 0.0580 
2.2 โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสาร

วิทยาศาสตร์สู่ AEC 
0.8500 0.0708 0.1416 - 0.0708 - 0.1416 0.0708 0.0708 0.0708 0.0708 0.0708 0.0712 

2.3  โครงการพัฒนาสื่อภูมิปัญญาไทยสู่ AEC 0.6500 0.0540 0.0540 0.0540 0.0540 - 0.0540 0.1080 0.0540 0.0540 0.0540 0.0540 0.0560 
3. สร้างเครือข่ายการสร้างความตระหนัก/นักสื่อสาร

ด้าน วทน. สู่ AEC 
2.8000 0.2327 0.2327 0.0311 0.2327 - 0.7046 0.2327 0.2327 0.2327 0.2227 0.2227 0.2227 

3.1 โครงการ Fame Lab/School Lab 0.6000 0.0500 0.0500 0.0311 0.0500 - 0.1489 0.0500 0.0500 0.0500 0.0400 0.0400 0.0400 
3.2 โครงการศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ 0.5000 0.0417 0.0417 - 0.0417 - 0.1247 0.0417 0.0417 0.0417 0.0417 0.0417 0.0417 
3.3 โครงการประชุมนานาชาติ 1.0000 0.0830 0.0830 - 0.0830 - 0.2530 0.0830 0.0830 0.0830 0.0830 0.0830 0.0830 
3.4 การประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ 0.7000 0.0580 0.0580 - 0.0580 - 0.1780 0.0580 0.0580 0.0580 0.0580 0.0580 0.0580 

4. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ไทย-ASEAN 3.0000 0.2580 0.5160 - - -        
รวม 14.5000 1.7500 2.0500 0.1500 0.7000 0.0500 3.6667 1.4804 1.7569 0.9991 0.6635 0.6635 0.5699 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) - 
11.1.2)  ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) - 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1)   - 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 
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3.1.13 กิจกรรมจัดแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่  1 
กลยุทธ์ที่ 3 
 

สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายบริการสู่ครอบครัวชุมชน 
หน่วยงานภาค ี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ในและต่างประเทศ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การสาธิตทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ละครวิทยาศาสตร์ Gallery Show 

หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมที่ 1 ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ  นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

โทรศัพท ์02 577 9999 ต่อ 1400  
Email :  Chirapatcharin@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ  นางสาวสุภรา กมลพัฒนะ 
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองพัฒนากิจกรรม 

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1430    
Email : Supara@nsm.or.th 
ชื่อ  นายเอกวัตน์ ถาวรนาถ (งานการแสดงทางวิทยาศาสตร์) 

   ต าแหน่ง  หัวหน้างานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กองพัฒนากิจกรรม สพต. 
   โทรศัพท์  02-577-9999 โทรสาร 02-577-9990  

Email : ekkawat@nsm.or.th 
 
กิจกรรมย่อยท่ี 2  โรงภาพยนตร์แบบโดม  
หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมที่ 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสาวพีรนุช กัณหดิลก 
   ต าแหน่ง  รักษาการผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   โทรศัพท์  02-577-9999 โทรสาร 02-577-9990  

Email :  peeranut@nsm.or.th 
 

 

mailto:ekkawat@nsm.or.th
mailto:peeranut@nsm.or.th


แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 206 
 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  นางสาวพีรนุช กัณหดิลก (งานกิจกรรมโรงภาพยนตร์แบบโดม) 
   ต าแหน่ง  รักษาการผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   โทรศัพท์  02-577-9999 โทรสาร 02-577-9990  

Email : peeranut@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่าน

การแสดงที่น่าสนใจ โดยอาศัยหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน มีการใช้สื่อผสมและอุปกรณ์การ
แสดงเพื่ออธิบายถึงสิ่งต่างๆ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง กล้า
แสดงออก กระตุ้นให้เกิดความรู้ ความสนใจ และสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์โดยน าหลักสูตรสะเต็มศึกษามา
ใช้ในกระบวนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมวิทยาศาสตร์
ต่อไป 
 

2) วัตถุประสงค์ 
 2.1) เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้น 

2.2)  เพ่ือสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
   พ้ืนฐาน และวิทยาศาสตร์รอบตัวมาจัดแสดง 

 3) กลุ่มเป้าหมาย  
  เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปคน 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิยาศาสตร์แห่งชาติ  
 สถานที่จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์  
 งานนอกสถานที ่

 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง
วิทยาศาสตร์ 
5.2) จ านวนผู้เขาร่วมชมการฉายภาพยนตร ์
 

275,660 
 

80,000 
       

คน 
 

คน 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน  
   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ 740,000  บาท 

7.1) เงินอุดหนุน 740,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  
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8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผู้ชมได้รับความรู้ และได้ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัว สามารถน ามาปรับใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

8.2  สร้างแรงจูงใจและทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน เพ่ือน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และ
สังคมวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
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9) แผนการด าเนินงาน 

  หน่วยนับ : รอบ/เรื่อง 

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2562 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. การแสดงทางวิทยาศาสตร์              
1.1 จ านวนรอบการแสดงฯ รอบ 75 85 85 85 80 80 85 80 85 85 90 85 
1.2 จ านวนผู้เข้าชมการแสดงฯ คน 18,000 23,000 23,000 23,000 21,000 21,000 23,000 21,000 23,000 23,000 33,660 23,000 
- Science Show               
- Mobile Show               
- Gallery Show               
- ละครวิทยาศาสตร์นานาชาติ              
- Outdoor Science Show              
1.3 จ านวนสถานท่ีให้บริการ  อย่างน้อย(แห่ง) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2. การพัฒนาการแสดงใหม่              
- Science Show   2 เรื่อง         1    1 
- Mobile Show  4 เรื่อง   1  1  1  1  1   
- Gallery Show  40 เรื่อง  4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 
- Outdoor Science Show (พพก) 1 เรื่อง     1         
- ละครวิทยาศาสตร์นานาชาติ 1 เรื่อง          1   
3. การอบรมนักแสดง    1    1 1     
4. โรงภาพยนตร์แบบโดม              
3.1 จ านวนการจัดการฉายภาพยนตร์ รอบ 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 170 150 
3.2 จ านวนผู้เข้าชมการฉาย
ภาพยนตร์ 

คน 6,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 9,000 6,500 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2562 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. การแสดงทางวิทยาศาสตร์  0.5000 0.0350 0.0450 0.0400 0.0450 0.0400 0.1100 0.0400 0.0450 0.0400 0.0200 0.0200 0.0200 
(ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์) 

             

2. กิจกรรมโรงภาพยนตร์แบบ
โดม 

0.2400 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0800 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 

(ค่าดูแลรักษาระบบฉาย
ภาพยนตร์/อาคารโดมและค่า
วัสดุในการจัดกิจกรรม Science 
movie) 

             

รวม 0.7400 0.0550 0.0650 0.0600 0.0650 0.0600 0.1900 0.0500 0.0550 0.0500 0.0300 0.0300 0.0300 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 

11.2) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ปานกลาง……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) เพ่ิมกลยุทธ์ แผนด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ ร่วมกับส านักพัฒนาธุรกิจการตลาด 
11.3.2) จัดแสดงกิจกรรมเพ่ือชุมชน ในชุมชนใกล้เคียง 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 211 
 

3.1.14  กิจกรรมบริการห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่  1 
กลยุทธ์ที่ 3 
 

สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และอาชีพวิทยาศาสตร์ตาม
เป้าหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายบริการสู่ครอบครัวชุมชน 

กิจกรรมย่อยท่ี 1  ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์  
หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมที่ 1 ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสาวจีรพัชรินทร์  อรรถจินดา     
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

   โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1400 
   Email :   Chirapatcharin@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวสุภรา กมลพัฒนะ 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองพัฒนากิจกรรม 
   โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1430 
   Email :   supara@nsm.or.th 

ชื่อ นางสาวนิชาภา ชูศิริโรจน์ (งานห้องทดลองวิทยาศาสตร์) 
  ต าแหน่ง หัวหน้างานห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ กองพัฒนากิจกรรม 
  โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1444  

Email : nichapa@nsm.or.th 
กิจกรรมย่อยท่ี 2  Science Museum Maker Workshop  
หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมที่ 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสาวพีรนุช กัณหดิลก 
   ต าแหน่ง  รักษาการผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   โทรศัพท์  02-577-9999 โทรสาร 02-577-9990  

Email :  peeranut@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกจิกรรม  นางสาวพีรนุช กัณหดิลก  
   ต าแหน่ง  รักษาการผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   โทรศัพท์  02-577-9999 โทรสาร 02-577-9990  

Email  peeranut@nsm.or.th 

mailto:Chirapatcharin@nsm.or.th
mailto:nichapa@nsm.or.th
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กิจกรรมย่อยท่ี 3  Engineering Design Process  
หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมที่ 3  1) ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
      2) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสาวจีรพัชรินทร์  อรรถจินดา     
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

   โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1400 
   Email :   Chirapatcharin@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางสาวสุภรา กมลพัฒนะ 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองพัฒนากิจกรรม 
   โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1430 
   Email :   supara@nsm.or.th 

   ชื่อ นางสาวพีรนุช กัณหดิลก  
  ต าแหน่ง  รักษาการผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
  โทรศัพท์  02-577-9999 โทรสาร 02-577-9990  

Email  peeranut@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
   กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
รวมทั้งปลูกฝังเยาวชน และผู้คนทั่วไป ให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบของ
การทดลองให้เห็นผลด้วยตนเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เป็นการปลูกฝังจิตส านึก และ
กระบวนการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหา และฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจทัศนคติเชิงบวก และสร้างประสบการณ์ตรงเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
2.2) เพ่ือฝึกฝนทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการใช้

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
2.3) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจศึกษาสิ่งที่อยู่รอบตัว ฝึกการตั้งค าถาม และการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
2.4) เพ่ือสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ STEM Educationg ให้กับเยาวชน เพ่ือก้าวไปสู่การ

เป็นบุลากรที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
4.2)  คาราวานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคทั่วประเทศ 
4.3)  จัตุรัสวิทยาศาสตร์ 
4.4)  สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4.5) หน่วยงานในต่างประเทศ 

mailto:Chirapatcharin@nsm.or.th
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5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร ์
5.2) จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม Science Museum Maker Work 

Shop (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์) 

45,000  
12,000 

คน 
คน 

5.3) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Engineering Design Process 
 ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวทิยาศาสตร ์
 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์

- 
- 
- 

คน 
คน 
คน 

   

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ 916,600  บาท 

7.1) เงินอุดหนุน 800,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน 116,600 บาท 

1) ครุภัณฑ์    145,000 บาท 
(1.1) คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จ านวน 2 ชุด 39,600 บาท 
(1.2) จอทัชสกรีนมัลติทัช ขนาด 65 นิ้ว จ านวน 2 ชุด 77,000 บาท 

2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจใฝ่รู้และมีทัศนคติเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์ 
8.2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
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9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : คน 

กิจกรรม 
จ านวนผู้ ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. กิจกรรมห้องทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

 45,000 คน  2,000 5,000 5,000 4,000 2,500 1,500 1,500 1,500 5,000 6,000 10,000 1,000 

              
2.. งานพัฒนากิจกรรมใหม่              
1.1 พัฒนากิจกรรมใหม่  4 กิจกรรม   1   1   1   1 
1.2 ส าหรับพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 4 กิจกรรม  1   1   1   1  
              
3.  Science Museum Maker 
Work Shop 

12,000 คน 1,000 500 1,000 1,500 1,000 1,000 1,000 500 1,000 1,500 1,500 500 

              
4. Engineering Design Process 
ส านักพัฒนาความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์

0 คน 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน   

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
   (1) กิจกรรมห้องทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ 
0.5000 0.0400 0.0450 0.0400 0.0371 0.0450 0.0500 0.0422 0.0501 0.0371 0.0371 0.0374 0.0390 

      (1.1) เปิดให้บริการกิจกรรม
ห้องทดลองประจ าวัน 

0.4000 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.0370 

      (1.2) พัฒนากิจกรรมใหม่ส าหรับ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

0.0500 0.0070 - 0.0070 0.0041 - 0.0041 
 

0.0092 0.0041 0.0041 0.0041 0.0043 0.0020 

      (1.3) พัฒนากิจกรรมใหม่ส าหรับ
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 

0.0500 - 0.0120 - - 0.0120 0.0129 - 0.0130 - - 0.0001 - 

   (2) วัสดุและอุปกรณ์ห้อง Science 
Musuem Maker Workshop 

0.3000 0.0250 0.0200 0.0250 0.0279 0.0200 0.0250 0.0350 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0221 

   (3) จัดกิจกรรม Engineering 
Design Process 

-             

รวม 0.8000 0.0650 0.0650 0.0650 0.0650 0.0650 0.0750 0.0772 0.0751 0.0621 0.0621 0.0624 0.0611 
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      10.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. จอทัชสกรีนมัลติทัช ขนาด 65 
นิ้ว 2 จอ 

0.0770 - - - - - 0.0770 - - - - - - 

2. คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 2 ชุด 0.0396 - - - - - 0.0396 - - - - - - 
1) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              

1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

             

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

             

   1.3 ลงนามสัญญา              
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
 2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
   3.1 ประมาณการ 0.1166 - - - - - 0.1166 - - - - - - 

รวม 0.1166 - - - - - 0.1166 - - - - - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 

11.2.1) ปานกลาง 
11.3)  มาตรการในการจัดการ 

11.3.1) เพ่ิมกลยุทธ์ แผนด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ ร่วมกับส านักพัฒนาธุรกิจการตลาด 
11.3.2) จัดแสดงกิจกรรมเพ่ือชุมชน ในชุมชนใกล้เคียง 
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3.1.15  กิจกรรมปลูกฝังปัญญาเยาว์ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ท่ี 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 

และมีมาตรฐานระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  2      สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 3 
 

ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความ
ต้องการของประเทศ 

แผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ประจ าปี 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายบริการสู่ชุมชนและครอบครัว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารผ่านโลกเสมือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพื้นที่ร่วม (platform)  

ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นางสาวจีรพัชรินทร์  อรรถจินดา 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาตร์ 
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1430 

    Email :   Chirapatcharin@nsm.or.th 
ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นางทัศนา นาคสมบูรณ์ 

    ต าแหน่ง  พนักงานบริหาร     
    โทรศัพท์  0 2577 9999 ต่อ 1471    
    Email :   tassana@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล     
 อพวช. ได้มีนโยบายส่งเสริมการสัมนาศักยภาพของบุคลากรในการสอนหรือท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิดหาค าตอบอย่างมีเหตุผล และเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่างๆ สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยออกแบบนิทรรศการและ
กิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของเด็กๆ ง่ายและสนุกสนาน 
  
2) วัตถุประสงค์  

2.1)  พัฒนานิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเยาวชน 

mailto:Chirapatcharin@nsm.or.th


แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 219 
 

2.2) ผลิตสื่อความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเยาวชน 
2.3) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนหรือท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก 
2.4) เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก 

  

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) เด็กและเยาวชน 
3.2) ครู อาจารย์ 
3.3) พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริเวณเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ 30,000 คน 
5.2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ STEAM  0 ชุด 
5.3) สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้แนวทาง STEAM 0 เล่ม 
5.4) คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 0 เล่ม 
5.5) จัดกิจกรรมในงานแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์

น้อย 
0 
 

คน 

5.6) จ านวนรายการโทรทัศน์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 8 ตอน 
5.7) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมในแนว STEM 2,000 คน 

 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน    
1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ    13,500,000  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 13,500,000 บาท 
7.2) เงินลงทุน - บาท 

(1) ครุภัณฑ์ - บาท 
(2) สิ่งก่อสร้าง - บาท 

 

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) เยาวชนเกิดความสนใจและรักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
8.2)  เยาวชนได้ฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
8.3)  ครูได้น าสื่อไปใช้จัดกิจกรรมให้กับเยาวชน 
8.4)  ครูได้น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้จัดการเรียน การสอนกับเยาวชน 
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9)  แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : คน/ชุด/เล่ม/เรื่อง/ตอน 

กิจกรรม/รายการ 
จ านวน ปีงบประมาณ 2562 

 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 
1. ถนนสายวิทยาศาสตร์ในช่วงวันเด็ก

แห่งชาติ เป็นเวลา 3 วัน พร้อมกัน 4 
แห่ง 

30,000 
คน 
 

   30,000         

2. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะวิทยาศาสตร์ในแนว STEAM 
ในเด็กเล็กส าหรับครอบครัว  

6,000 ชุด   30,000    3,000      

3. ผลิตคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับ
ปฐมวัย ในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ส าหรับโรงเรียน 

17,000 
เล่ม 

 

        17,000    

4. จัดกิจกรรมในงานแถลงข่าวเปิดตัว
เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 

17,000 
คน 

         7,000 10,000  

5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแนว 
STEAM ในเด็กเล็ก  ส าหรับ ครู  
ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กเล็ก 

400 เรื่อง 
 

      400      

6. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร์ในแนว STEAM ให้แก่
เด็กปฐมวัน  

2,200 ชุด 
 

           
100 

         
200 

        
200 

         
200 

         
200 

        
200 

           
200 

         
200 

        
200 

         
200 

        
200 

         
100 

7. ผลิตรายการโทรทัศน์บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยส าหรับเยาวชน 

140 ตอน 8 8 10 8 8 10 8 8 10 8 8 10 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

   หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. ถนนสายวิทยาศาสตร์ในช่วงวันเด็ก

แห่งชาติ เป็นเวลา 3 วัน พร้อมกัน 
4 แห่ง 

8.0000 
 

- - 2.0000 - - 6.0000 - - - - - - 

2. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะวิทยาศาสตร์ในแนว STEAM 
ในเด็กเล็กส าหรับครอบครัว  

0.5000 
 

- - - 0.3500 - - 0.1500 - - - - - 

3. ผลิตคู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับ
ปฐมวัย ในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ส าหรับโรงเรียน 

0.2000 
 

- - - - - 0.1000 - 0.1000 - - - - 

4. จัดกิจกรรมในงานแถลงข่าวเปิดตัว
เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 

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

5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแนว 
STEAM ในเด็กเล็ก  ส าหรับ ครู  
ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กเล็ก 

0.2000 - - - - - - 0.1000 0.1000 - - - - 

6. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร์ในแนว STEAM ให้แก่
เด็กปฐมวัน  

0.4000 - - - 0.4000 - - - - - - - - 

7. ผลิตรายการโทรทัศน์บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยส าหรับเยาวชน 

4.0000 - - 2.0000 2.0000 - - - - - - - - 

รวม 13.5000 - - 4.0000 2.7500 - 6.1000 0.2500 0.2000 0.2000 - - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ……………………………………………………………………. 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) …………………………………………………………………… 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 
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3.1.16 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 3 บริหารองค์กรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ท่ี 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 

และมีมาตรฐานระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  2      สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 3 
 

ส่งเสริมและพัฒนานักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพ่ือรองรับความ
ต้องการของประเทศ 

แผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ประจ าปี 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายบริการสู่ชุมชนและครอบครัว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารผ่านโลกเสมือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาพื้นที่ร่วม (platform)  

ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาตร์ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายสุวิทย์ เปานาเรียง 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคาราวานวิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์  02- 5779999 ต่อ 1410 
    Email :   suwit@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายชวกร กัณหดิลก 
    ต าแหน่ง  พนักงานบริหาร     
    โทรศัพท์  02- 5779999 ต่อ 1480 
    Email :   chawakorn@nsm.or.th 

 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอย่างยั่งยืน หมายถึงการพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้มี
ทักษะ และความรู้ความสามารถในการท างานของตนเองด้วย การถ่ายทอดข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม  ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ประชาชนมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล รู้จักการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการท าให้ประชาชนในชาติมีหลักการใน
การคิด การวิเคราะห์ และการวางแผนงานที่เป็นระบบนั้น นอกเหนือจากการปลูกฝังผ่านระบบการศึกษาแล้ว 
โทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม นับได้ว่าเป็น “สื่อ” อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถให้แนวคิด ประสบการณ์ และ
ตัวอย่างของวิธีคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์กับผู้ชมได้ทุกระดับ  
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้มีแนวคิดในการผลิตและเผยแพร่รายการ
โทรทัศน์ระบบดาวเทียม เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ชมที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพ่ือท าการถ่ายทอดข่าวสาร
และรายการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

2) วัตถุประสงค์  

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อคนในสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงการน าเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ให้เผยแพร่ไปยังประชาชนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง  
 

3) กลุ่มเป้าหมาย  
3.1)  ด้านปริมาณ   

 จ านวนเทปที่ออกอากาศ 519 เทป 
 จ านวนวันที่บริหารจัดการออกอากาศ 365 วัน 

3.2)  ด้านคุณภาพ  
 ผู้เข้ารับบริการเกิดทัศนคติที่ดี และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่า และความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์ต่อการด ารงชีวิต และการพัฒนาประเทศ 
 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) จ านวนเทปที่ออกอากาศ  
5.2) ความพึงพอใจของผู้ชม 

จ านวน 519 เทป / ตอน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

ตอน 
ร้อยละ 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ      40,713,500   บาท 
7.1) เงินลงทุน -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

7.2) เงินอุดหนุน 40,713,500 บาท 
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1) เยาวชนและประชาชนทั่วเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรายการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) 

8.2) เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการน าเสนอ
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : เทป 

กิจกรรม/รายการ 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมในระบบซีแบรนด์ช่อง Most Sat  

 
12 เดือน             

2. ค่าเช่าพื้นที่และบริหารจัดการระบบ TV Online 
 

12 เดือน             

3. รายการข่าว MOST News 300 เทป จ านวน 300 เทป  
(ความยาว 45 นาที 25  เทป/เดือน) (เดิม 261เทป) 

300 25 25 25 25 23 26 25 26 25 25 26 24 

4. รายการ MOST Exclusive 216 เทป จ านวน 216 เทป  
(ความยาว 30 นาที 18 เทป/เดือน ) (เดิม 150 เทป) 

216 19 19 19 17 19 19 17 19 17 17 17 17 

5. รายการ MOST Exclusive Special 52 เทป  
(จ านวน 60 เทป (ความยาว 20 นาที 5 เทป/เดือน)        

52 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

6. ผลิตสารคดีวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 56 ตอน 
(ตอนละ 45 นาที ) 

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

7. ผลิตสารคดีวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม 56 ตอน 
(ตอนละ 30 นาที) 

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

8. จัดรายการวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ  
(112 ตอน ตอนละ 30 นาที)  

112 9 9 9 10 9 9 10 9 9 10 9 10 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
10.1)  แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

- ค่าเช่าพื้นที่และบริหารจัดการระบบ TV Online 2.4000 - - 0.8000 - - - 0.8000 - - 0.8000 - - 
    * รายการข่าว MOST news 300 เทป (เพิ่มจาก 
261 เทป) 

15.0000 - - - - - 5.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 - 

    * รายการ MOST Exclusive 216 เทป (เพิ่มจาก
เดิม 150 เทป) 

6.4800 - - - 2.1600 2.1600 - - 1.0000 1.1600 - - - 

    * รายการ MOST Exclusive Special 52 เทป 2.4000 - - - - 0.8000 0.6367 0.1633 - 0.8000 - - - 
- ผลิตสารคดีวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 56 
ตอน 

4.9840 0.5600 2.2120 - - - - 1.2000 1.0120 - - - - 

- ผลิตสารคดีวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมนวตกรรม 56 
ตอน 

4.4800 0.5600 1.6180 - - 1.0400 - 1.2620 - - - - - 

- จัดหารายการวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ 4.9695 - - 2.0200 0.7900 - - - 1.1595 1.0000 - - - 

รวม 40.7135 1.1200 3.8300 2.8200 2.9500 4.0000 10.9962 3.2253 4.0120 3.9600 1.8000 1.0000 1.0000 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ……………………………………………………………………. 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) …………………………………………………………………… 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 
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3.1.17 กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 1 สานพลังความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน และ

ประชาคมวิทยาศาสตร์ 
ความสอดคล้องกับแผนสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  4       ขยายบริการสู่ชุมชนและครอบครัว 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักโครงการพิเศษ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายชนินทร วรรณวิจิตร 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักโครงการพิเศษ 
    โทรศัพท์  0 2577 9999 ต่อ 1200 
    Email :  Chanintorn@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายปริญญา เพชรประพันธ์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการ   
    โทรศัพท์  02 577 9999 ต่อ 1211    
    Email :   Prarinya@nsm.or.th 

    
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ส านักโครงการพิเศษรับผิดชอบการประสานงาน ริเริ่ม พัฒนาโครงการ และด าเนินงานโครงการตาม
นโยบาย หรือยุทธศาสตร์หลักขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย งานซ่อม-สร้างชิ้นงานนิทรรศการ ก็เป็นภาระกิจหนึ่งที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านัก
โครงการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อม และสร้างชิ้นงานนิทรรศการ เพ่ือสนองตอบความต้องการของ
พิพิธภัณฑ์ ส านัก ตลอดจนกิจกรรมต่างๆท่ี อพ. จัดขึ้น ตลอดจนการบ ารุงรักษาชิ้นงานนิทรรศการที่จัดแสดง 
ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ให้สามารถให้บริการผู้เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นส านักโครงการพิเศษ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องมือ-วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้
ในการ ปฏิบัติงานดังกล่าว และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1) เพ่ือการบริหารจัดการงานพัฒนา ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเชิงป้องกันนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 
2.2) เพ่ือการบริหารจัดการงานโครงการ 
2.3) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 
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3) กลุ่มเป้าหมาย  
3.1) นักเรียน นักศึกษา 
3.2)  ประชาชนทั่วไป 
3.3)  นักท่องเที่ยว 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ 
5.1) จ านวนช้ินงานนิทรรศการจัดแสดงได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ95 
95 ร้อยละ 

 5.2) จ านวนช้ินงานต้นแบบ ที่พัฒนาใหม่ 5 ชิ้น 
 5.3) การให้บริการนิทรรศการศูนย์เครือข่าย 3 แหล่ง 
 5.4) จ านวนยอดผู้เข้าชมนิทรรศการ 100,000 คน 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   1 ปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

7) งบประมาณ   4,079,900  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 2,100,000   บาท 
7.2) เงินลงทุน 1,979,900   บาท 

1) ครุภัณฑ์ 1,979,900   บาท 
(1.1) กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR พร้อมเลนส์ถ่ายภาพ      68,700 บาท 
(1.2) รถยกของนั่งขับ แบบระบบไฟฟ้า 970,000 บาท 
(1.3) เครื่องเคลือบอัตโนมัติขนาด 60 นิ้ว 262,200 บาท 
(1.4) เครื่องพิมพ์ขนาด 60 นิ้ว 579,000 บาท 
(1.5) คอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมการท างานเครื่องพิมพ์ 100,000 บาท 

2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1)  สามารถให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2)  ขยายการให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ไปสู่ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : …………… 

กิจกรรม/รายการ จ านวน 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
1. จัดจ้างเหมาซ่อมแซมช้ินงาน
นิทรรศการวิทยาศาสตร ์

4 ครั้ง             

2. จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
เครื่องมือการท างาน 

3 ครั้ง             

3. จัดซื้อวัสดุในการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน และการซ่อมแซมชิ้นงาน
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
รวมทั้งใช้ในการพัฒนาช้ินงาน
นิทรรศการต้นแบบ 

12 เดือน             

4. การให้บริการนิทรรศการ ศูนย์
เครือข่าย อพ. 

3 แห่ง             
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมชิ้นงานนิทรรศการ
วิทยาศาสตร ์

1.0000 - - - - - 0.2500 - 0.2500 - 0.2500 0.2500 - 

2. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครภุัณฑ์เครื่องมือการท างาน 0.1000 - - - - - 0.0330 - 0.0330 0.0340 - - - 
3. วัสดุในการด าเนินงาน 1.0000 - - - - - 0.1665 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 - 

รวม 2.1000 - - - - - 0.4495 0.1667 0.4497 0.2007 0.4167 0.4167 - 
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  10.2) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 
  หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1.  กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ DSLR  
พร้อมเลนส์ถ่ายภาพ  1 ชุด 

0.0687 - - - - - 0.0687 - - - - - - 

2.  รถยกของนั่งขับ (ระบบไฟฟ้า)   0.9700 - - - - - 0.9700 - - - - - - 
3.  เครื่องเคลือบอัตโนมัติขนาด 60 

นิ้ว  1 เครื่อง 
0.2622 - - - - - 0.2622 - - - - - - 

4. เครื่องพิมพ์ขนาด 60 น้ิว  1 เครื่อง 0.5790 - - - - - 0.5790 - - - - - - 
5. คอมพิวเตอรส์ าหรับควบคุมการ

ท างานเครื่องพิมพ์  1 เครื่อง 
0.1000 - - - - - 0.1000 - - - - - - 

1) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

วัน             

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

วัน             

   1.3 ลงนามสัญญา วัน             
2) การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์ วัน             
2.2 สิ่งก่อสร้าง              

3) การเบิกจ่าย              
   3.1 ประมาณการ              

รวม 1.9799 - - - - - 1.9799 - - - - - - 
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4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4.1 โครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับท่ี 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชาชนไทยในทุกวัย ในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง(สื่อหรือกิจกรรม) การ
เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้าน วทน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายการบริการการเรียนรู้สู่ทุกช่วงวัยและทุกพ้ืนที่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักโครงการพิเศษ 

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายชนินทร วรรณวิจิตร 
    ต าแหน่ง  ผอ.สคพ. 
    โทรศัพท์  0 2577 9999 ต่อ 1200 
    Email :   Chanintorn@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม  ชื่อ นายปริญญา เพชรประพันธ์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการ   
    โทรศัพท์  02 577 9999 ต่อ 1211    
    Email :   Prarinya@nsm.or.th 

 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล     
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ก าหนดพัฒนาโครงการ “ศูนย์นวัตกรรมแห่ง
อนาคต”  ให้ เป็นแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยและของโลก ที่เหมาะสมกับ
ผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับอายุ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
ประสบการณ์ด้านการ วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมกับบุคลากร ผู้ประกอบการ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชน  เพ่ือเป็นแหล่งในการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตวิทยาศาสตร์ ให้
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี น าไปสู่การประยุกต์ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ให้กับ ประเทศ เป็นแหล่งให้ ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ แก่เยาวชนในเรื่องอาชีพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   

2) วัตถุประสงค์  
2.1)  ด้านการศกึษา 

 เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่ของประเทศ สร้างแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงข้ึนตามความต้องการของผู้ชม 

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้นิทรรศการเสริมความเข้าใจให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

 พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การใช้เหตุผล สร้างจิตวิทยาศาสตร์ 
2.2) ด้านวิทยาศาสตร์ 

 เป็นสถานที่จัดแสดงนวัตกรรม ผลงานวิจัย-พัฒนา เพ่ือให้บริการความรู้แก่ผู้ประกอบการ หรือ
ภาครัฐ น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อไปในอนาคต และท าให้งานวิจัยสามารถ
พัฒนาสู่การน าไปใช้ประโยชน์จริง 

 ประชาชนเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันมากข้ึน 
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 สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนในการเลือกประกอบวิชาชีพด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่จะพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป 

 แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาที่เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนา ประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเป็น
ของตนเอง ที่สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรมของไทย เพ่ิมขีด
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีให้กับประเทศ 

2.3) ด้านสังคม วัฒนธรรม 
 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รู้จักการใช้ความคิดและเหตุผล สร้างจิตวิทยาศาสตร์ สร้าง บุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการพัฒนา สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ ลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ประเทศ 

 ประชาชนลดค่าเสียโอกาสในการเดินทางและเวลาในการมาชมพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้  
เนื่องจากศูนย์ฯ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ท าให้การ
มาเยี่ยมชมเพียงครั้งเดียวสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้หลายด้าน 

2.4) ด้านการท่องเที่ยว 
 พัฒนาให้พื้นที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บริเวณเทคโนธานี เป็นแหล่ง การเรียนรู้

ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและระดับอาเซียน 
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสาระที่สามารถเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ประเภท

ในย่านกรุงเทพตอนเหนือและแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ในจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาและ
นครนายก  

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) นักเรียน นักศึกษา  
3.2) ประชาชนทั่วไป 
3.3) นักท่องเที่ยว 

 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

5.1) ความส าเร็จของการก่อสร้ างอาคารและชิ้นงาน
นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 

ร้อยละ        20 

   
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน    
4 ปี (ตุลาคม 2561 – กันยายน  2564) 
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7) งบประมาณ   195,587,400  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน -  
7.2) เงินลงทุน 195,587,400   บาท 

(1) ครุภัณฑ์ -  
(2) สิ่งก่อสร้าง 195,587,400   บาท 

(2.1) ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 193,195,300   บาท 
(2.2)  ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต     2,392,100 บาท 

 

กิจกรรม/รายการ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 

ก่อสร้างอื่นๆ      
1) ก่อสร้ างศูนย์นวัตกรรมแห่ ง

อนาคต (Futurium) 1 แห่ง 
- - 193.1953 1,642.8047 1,836.0000 

ค่าควบคุมงาน      
2) ค่าควบคุมงานก่อสร้ างศูนย์

น วั ต ก ร ร ม แ ห่ ง อ น า ค ต 
(Futurium) 

- - 2.3921 30.3409    32.7330 

รวม - - 195.5874 201.3514 1,868.7330 
 
 

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1)   เป็นแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยและของโลก 
8.2) เพ่ือเป็นแหล่งในการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี น าไปสู่การประยุกต์ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ให้กับประเทศ  
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  9)  แผนการด าเนินงาน 
   

กิจกรรม 
จ านวน ปีงบประมาณ 2563 

 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

1. ค่าก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่ง
อนาคต 

             

1.1 ลงนามสัญญา 7 วัน             
1.2 งานเตรียมการ 90 วัน             
1.3 งานถมดินปรับสภาพพ้ืนท่ี 90 วัน             
1.4 งานเสาเข็ม 90 วัน             
1.5 งานโครงสร้างช้ันฐานราก 90 วัน             
1.6  งานกรอบเนื้อหาสาระ
นิทรรศการ 

210 วัน             

1.7 งานออกแบบเบื้องต้น 
Preliminary design 

210 วัน             

2. ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์
นวัตกรรมแห่งอนาคต 

             

2.1 ลงนามสัญญา 7 วัน             
2.2 งานควบคุมก่อสร้างอาคารและ
นิทรรศการ 

40 เดือน             
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
      10.1) แผนการใช้จ่ายงบลงทุน (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)  

   หน่วยนับ : ล้านบาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

ค่าก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่ง
อนาคต (Futurium) 

193.1953 
            

1. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 
            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

45 วัน 
            

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน              
2. การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              

   2.1 ครุภัณฑ์              
2.2 สิ่งก่อสร้าง       เงินล่วงหน้า งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 งวดที ่5 งวดที่ 6-39 

3. การเบิกจ่าย  
(จ านวนเงิน : ล้านบาท) 

 
            

3.1 ประมาณการ 193.1953 - - - - - 172.5840 20.6113 - - - - - 
ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์
นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 

2.3921 
            

1. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง              
1.1 จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาได้แล้วเสร็จ+อนุมัติ 

10 วัน 
            

   1.2 ด าเนินการประกวดราคา+
จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ 

45 วัน 
            

   1.3 ลงนามสัญญา 5 วัน              
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กิจกรรม งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
  ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

2. การส่งมอบงาน/ก่อสร้าง              
   2.1 ครุภัณฑ์              

2.2 สิ่งก่อสร้าง       งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 งวดที่ 5 งวดที ่6 งวดที่ 7-39 

3. การเบิกจ่าย  
(จ านวนเงิน : ล้านบาท) 

 
            

3.1 ประมาณการ 2.3921 - - - - - 1.6786 0.7135 - - - - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1) ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
11.2) ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 

11.2.1) งบประมาณท่ีอาจจะถูกยึดคืนระหว่างปี 
11.2.1) ความล่าช้าของโครงการ 

11.3) มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) การทบทวนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับงวดงาน ก่อนจะมีการลงนาม

สัญญา 
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5. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

5.1 โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ 
5.1.1 ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง วิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้

เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ เตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก ช่วงวัย 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา    

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายบริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา      
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1501     
    Email :   Boripat.s@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการธรรมชาติ   

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1503     
    Email :   Bhanumas@nsm.or.th 

 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจาก
กรุงเทพมหานครฯ ประมาณ 27.8 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยา
ไหลผ่านใจกลางจังหวัด ในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและบางส่วนของอ าเภอสามโคก ท าให้พ้ืนที่ของจังหวัด
ปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือฝั่งตะวันตกของจังหวัด ได้แก่ อ.ลาดหลุมแก้ว กับพ้ืนที่บางส่วนของ อ.
เมือง และ อ. สามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด ได้แก่พ้ืนที่บางส่วน อ.ธัญบุรี อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ อ.
ล าลูกกา และบางส่วนของ อ.สามโคก พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงประกอบด้วยทุ่ง หนอง บึง ที่มีน้ าขังเกือบตลอดทั้งปี 
ยังประโยชน์ให้สัตว์น้ านานาชนิดเข้ามาอาศัยพักพิง สืบพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อน ปทุมธานีจึงเป็นแหล่งผลิต
ทรัพยากรสัตว์น้ าที่ส าคัญแห่งหนึ่งในที่ราบลุ่มภาคกลางของไทย 

   
2) วัตถุประสงค์  

2.1) เพ่ือศึกษาความหลากชนิด (Species diversity) และการแพร่กระจาย (Distribution) ของทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพ อันได้แก่ ธรณีวิทยา หอย ผีเสื้อกลางวัน นก ปลา สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลาน ในเขตพ้ืนที่ทุ่งหลวงรังสิต 
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2.2) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพของคนในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต 

2.3) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลประกอบการค้นคว้าวิจัย รวมถึงใช้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สืบต่อไป 

2.4) เพ่ือสร้างเครือข่ายงานอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ทุ่งหลวงรังสิต 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) ประชาชนทั่วไป 
3.2) นักเรียน นักศึกษา 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทุ่งหลวงรังสิต จ. ปทุมธานี  จ. อยุธยา จ. สระบุรี และจ. นครนายก 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1)  ตัวอย่างที่เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ 500 หมายเลข 
5.2) ข้อมูลตัวอย่างที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 500 หมายเลข 
5.3) คู่มือหรือหนังสือเกี่ยวกับพืชและสัตว์ 1 เล่ม 
5.4) เครือข่ายความร่วมมือ 5 หน่วยงาน 
5.5) ชุดข้อมูลภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 1 ชุดข้อมูล 
5.6) นิทรรศการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนัก

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1 เรื่อง 

 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
1 ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ     534,000  บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 534,000   บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

(1) ครุภัณฑ์ -  
(2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1)  บทความทางวิชาการหรือบทความทั่วไป อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

สามารถใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
8.2)  หน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถน าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3)  ข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถน ามาจัดท านิทรรศการหรือจัดกิจกรรมให้บุคคลทั่วไปเข้าใจถึงความส าคัญ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะในบริเวณทุ่งหลวงรังสิต 
8.4)  คู่มือหรือหนังสือเกี่ยวกับพืชและสัตว์อย่างน้อย 1 เล่ม 
8.5)  ความร่วมมือกันของหน่วยงานในพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพ
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9) แผนการด าเนินงาน 
  หน่วยนับ : ร้อยละ 

กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
(ร้อยละ) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์บริเวณทุ่งหลวงรังสิต 

100             

1.การส ารวจและเก็บตัวอย่างพืช และสตัว์ 50 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 

2.การท าตัวอย่างพืช และสัตว ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

30 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 

3.การท าข้อมูลของพืช และสัตว์ เข้าสู่
ระบบฐานข้อมูล 

10 - - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

4.คู่มือหรือหนังสือเกี่ยวกับพืชและสัตว ์ 10 - - - - - - - - - - 50 100 

        √      
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

กิจกรรม : การศึกษาส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืช
และสัตวบ์ริเวณทุ่งหลวงรังสิต 

             

 - ค่าลูกหาบ คนน าทาง 0.0450 0.0113 - - 0.0113 - - - - 0.0113 - - 0.0111 

 - เบี้ยเลี้ยง 0.0720 0.0180 - - 0.0180 - - - - 0.0180 - - 0.0180 

 - ค่าท่ีพัก 0.2250 0.0563 - - 0.0565 - - - - 0.0561 - - 0.0561 

 - ค่าเช่ารถ 0.1080 0.0270 - - 0.0270 - - - - 0.0270 - - 0.0270 

 - อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 0.0240 0.0060 - - 0.0060 - - - - 0.0060 - - 0.0060 

 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 0.0600 0.0014 - - 0.0024 - - - 0.0112 0.0150 0.0150 0.0150 - 

รวม 0.5340 0.1200 - - 0.1212 - - - 0.0112 0.1334 0.0150 0.0150 0.1182 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ……………………………………………………………………. 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) …………………………………………………………………… 
11.3.2) …………………………………………………………………… 
11.3.3) …………………………………………………………………… 
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5.1.2 ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา 
 ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง วิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้

เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ เตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก ช่วงวัย 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา    

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายบริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา      
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1501     
    Email :   Boripat.s@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการธรรมชาติ   

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1503     
    Email :   Bhanumas@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
พ้ืนที่ตั้งสวนสัตว์นครราชสีมามีสภาพดั้งเดิมเป็นป่าผลัดใบที่มีการเข้าใช้ประโยชน์ พืชพรรณและสัตว์

ป่าหลายชนิดถูกรบกวนและหายไปจากพ้ืนที่ เมื่อมีการใช้พ้ืนที่เป็นสวนสัตว์ มีการปลูกป่าเพ่ิมเติมเปลี่ยนสภาพ
จากพ้ืนที่เกษตรเป็นป่าธรรมชาติ พรรณพืชในพ้ืนที่แห่งนี้จึงเป็นการผสมระหว่างพืชดั้งเดิมและพืชใหม่ที่น าเข้า
ไปปลูก ประโยชน์ที่ได้จากพรรณพืชเหล่านี้คือหลักๆ คือด้านภูมิทัศน์ และให้ร่มเงาแก่สัตว์และผู้เข้าชม 
อย่างไรก็ตามข้อมูลชนิดพืชและสัตว์ต่างๆ มีความจ าเป็น การศึกษาเรื่องความหลากหลายของพืชและสัตว์ใน
พ้ืนที่สวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งนี้เพ่ือต้องการทราบถึงชนิดพืชและสัตว์ที่มีอยู่ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ
น าไปใช้วางแผนการจัดการพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในเชิงนันทนาการแก่นักท่องเที่ยว และยังจะใช้ เป็นแห่งเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ในพ้ืนที่ ปัจจุบันการศึกษาหอยทากจิ๋วบริเวณภูเขาหินปูนในพ้ืนที่ภาคกลาง
มีรายงานการศึกษาน้อยมาก ท าให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของหอยทากจิ๋วยังมีไม่
ครบถ้วน ประกอบกับเขาหินปูนในพ้ืนที่ภาคกลางได้ถูกท าลายไปมาก ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงได้ท าการศึกษา ความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วภูเขาหินปูนในพ้ืนที่ภาคกลางใน
ประเทศไทย เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากกการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการจัดการพ้ืนที่ ในด้านการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป  
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2) วัตถุประสงค์  
2.1)  เพ่ือส ารวจความหลากหลายของพืชและสัตว์ในพ้ืนที่สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
2.2)  ศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในสวนสัตว์นครราชสีมา 
2.3)  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชและสัตว์ในสวนสัตว์นครราชสีมา ส าหรับการเผยแพร่แก่สาธารณะชน 

ในรูปของสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และผ่านสื่อ 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) ประชาชนทั่วไป 
3.2) นักเรียน นักศึกษา 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์โดยวารสารทางวิชาการ
ต่างๆ ท้ังในและนอกประเทศ 

1 เร่ือง 

5.2) องค์ความรู้ของพืชและสัตว์ในพื้นที่ศึกษา 1 เร่ือง 
5.3) ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ 1 คร้ัง 

   
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
1 ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ     331,500   บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 331,500    บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

(1) ครุภัณฑ์ -  
(2) สิ่งก่อสร้าง -  
   

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1)  รายงานฉบับสมบูรณ์รวมความหลากหลายของพืชและสัตว์ 1 ฉบับ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

ทั่วไปที่อยู่ในพื้นท่ีศึกษา สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ในการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ 
8.2)  ตัวอย่างพรรณไม้และสัตว์ ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการศึกษาพรรณพฤกษชาติและสัตว์ใน

ประเทศไทย รวมถึงการศึกษาในด้านอื่นๆ 
8.3)  คู่มือศึกษา พืชมีดอกและสัตว์ในสวนสัตว์นครราชสีมาอย่างน้อย 1 เล่ม 
8.4)  บทความวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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9) แผนการด าเนินงาน 
      หน่วยนับ : ร้อยละ 

กิจกรรม 
(เรียนล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
(ร้อยละ) ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
และสัตว์ในพ้ืนที่สวนสัตว์นครราชสีมา 

             

1. การเตรียมการ และติดต่อประสานงาน 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.การส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม 40 - 10 10 30 30 50 50 70 70 90 90 100 

3.การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 30 - - 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 

4.จัดท ารายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 2 20 - - - - - - - - - - - 100 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
กิจกรรม : การศึกษาส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชและ
สัตว์ในพ้ืนที่สวนสัตว์นครราชสีมา 

             

  - ค่าจ้างลูกหาบ คนน าทาง 0.0150 0.0038 - - 0.0038 - - - - 0.0038 - - 0.0036 

  - เบี้ยเลี้ยง 0.0360 0.0090 - - 0.0090 - - - - 0.0090 - - 0.0090 

  - ค่าท่ีพัก 0.1125 0.0281 - - 0.0280 - - - - 0.0282 - - 0.0282 

  - ค่าเช่ารถ 0.1000 0.0250 - - 0.0232 - - - - 0.0268 - - 0.0250 

  - อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 0.0280 0.0041 - - 0.0070 - - - - 0.0099 - - 0.0070 

  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 0.0400 - - -  - - - - 0.0300 - - 0.0100 

รวม 0.3315 0.0700 - - 0.0710 - - - - 0.1077 - - 0.0828 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ……………………………………………………………………. 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) …………………………………………………………………… 
11.3.2) …………………………………………………………………… 
11.3.3) …………………………………………………………………… 
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5.1.3 การท าเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดพรรณไม้สกุลมะเดื่อพื้นเมืองของไทย 
 เพื่อการอนุรักษ์ 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้

เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ เตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา    

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายบริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา      
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1501     
    Email :   Boripat.s@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการธรรมชาติ   
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1503     
    Email :   Bhanumas@nsm.or.th 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นมากในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นหลักฐานทาง
วิชาการท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์แล้ว ยังใช้ในการอ้างอิงหรือใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างสิทธ์ในทรัพยากรของชาติได้ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดท าฐานข้อมูลก็ยังคงเป็นปัญหาในเรื่องคุณภาพของ
ข้อมูล โดยเฉพาะความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ข้อมูลทรัพยากรพืชและสัตว์จึงมิได้จ ากัดอยู่แค่
บัญชีรายชื่อที่ถูกบ้างผิดบ้างแบบเดิมๆ หากแต่ต้องมีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ตรวจสอบได้และเป็นที่
ยอมรับในวงกว้างอย่าง ดีเอ็นเอ เป็นส าคัญ การท าเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิด (DNA barcoding)
ของพืช ก็เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยให้การพิสูจน์ชนิดพืชได้อย่างถูกต้องแม่นย า และ มีคุณค่ามากในการใช้อ้างอิง
เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านพรรณพืชของไทย และด้วยเหตุที่พรรณไม้สกุลมะเดื่อหลายชนิดถูกใช้
ประโยชน์ทั้งในรูปของไม้ประดับ พืชอาหาร และเป็นยาสมุนไพร และหลายชนิดมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ แต่
หลายชนิดถูกกล่าวอ้างว่าเป็นไม้ต่างถิ่นที่น าเข้ามาทั้งๆท่ีแท้จริงแล้วมันไม้ประจ าถิ่นของไทย เช่น ไทรย้อยใบทู่ 
(Ficus microcarpa) ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นไทรอินโดบ้าง ไทรไต้หวันบ้าง ซึ่งข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและแน่นอน
เหล่านี้จะส่งผลต่อการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ไทย
เป็นภาคี การท าเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดมะเดื่อพ้ืนเมืองไทยนี้ จึงเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับ
การปกปักรักษาทรัพยากรของชาติ  
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2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือท าเครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีใช้ในการบ่งชี้ชนิดมะเดื่อพ้ืนเมืองของไทย 
2.2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลจัดท าฐานข้อมูลเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดมะเดื่อพ้ืนเมืองของไทย 
2.3) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ที่เก่ียวกับมะเดื่อพ้ืนเมืองของไทย 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1)  ประชาชนทั่วไป  
3.2) นักเรียน นักศึกษา 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1) ม.เกษตรศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ)  
4.2) ทั่วประเทศ (งานภาคสนาม) 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) ตัวอย่างมะเดื่อเข้าสู่ พธช. 50 หมายเลข 
5.2) ข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค๊ดดิงมะเดื่อพื้นเมือง 30 ชนิด 
5.3) ข้อมูลเพื่อท าฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค๊ดดิง 30 ชนิด 
5.4) บทความส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ 1 เร่ือง 
5.5) การน าเสนอผลงานในงานประชุมหรือเสวนาทางวิชาการ 1 เร่ือง 

 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
1 ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ     652,400   บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 652,400    บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

(1) ครุภัณฑ์ -  
(2) สิ่งก่อสร้าง -  
   

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) ชุดข้อมูลเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดมะเดื่อพ้ืนเมืองของไทยที่ถูกจัดเก็บเป็นระบบ

ฐานข้อมูลพร้อมส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ในการจ าแนกชนิดมะเดื่อพ้ืนเมืองของไทยจ านวน 1 ชุด
ข้อมูล 

8.2) ตัวอย่างพรรณไม้สกุลมะเดื่อที่เก็บเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาส าหรับเป็นตัวอย่างอ้างอิงของชาติ 
50 หมายเลข 

8.3) เอกสารเผยแพร่งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพ่ือการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรแก่ประชาชน 
1 เรื่อง
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9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : ร้อยละ 

กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

การท าเครื่องหมายดเีอ็นเอท่ีใช้ในการบ่งช้ีชนิด
พรรณไมส้กุลมะเดื่อพื้นเมืองของไทยเพื่อการอนุรักษ ์

100             

1. การส ารวจและเก็บตัวอยา่งภาคสนาม 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 
2. การสกัด ดีเอ็นเอ และ วิเคราะห์ ดีเอ็นเอ ใน

ห้องปฏิบัติการ 
30 - 10 10 30 30 50 50 70 70 90 90 100 

3. จัดเก็บข้อมลูเพื่อท าฐานข้อมูล 20 - - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
4. การจัดท าตัวอย่าง 20 - 10 10 30 30 50 50 70 70 90 90 100 
5. การเผยแพร่ข้อมูล 20 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 

 

10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
กิจกรรม : การท าเครื่องหมายดี
เอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดพรรณ
ไม้สกุลมะเดื่อพื้นเมืองของไทย
เพื่อการอนุรักษ์ 

             

  - ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 0.1440 0.0360 - 0.0360 - - 0.0293 0.0427 - - - - - 

  - ค่าจ้างลูกหาบ คนน าทาง 0.0120 0.0030 - 0.0030 - - 0.0030 0.0030 - - - - - 

  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 0.0067 0.0017 - 0.0017 - - - - - - 0.0033 - - 

  - ค่าท่ีพัก 0.0210 0.0053 - 0.0053 - - - - - - 0.0104 - - 
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  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
  - ค่าพาหนะ 0.0560 0.0140 - 0.0140 - - - - - - 0.0280 - - 

  - ค่าสังเคราะห์ไพรเมอร์ 0.0040 0.0010 - 0.0010 - - - - - - 0.0020 - - 

  - ค่าวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ 

0.1800 0.0390 - 0.0390 - - - 0.0120 - - 0.0900 - - 

  - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์/สารเคมี/
อื่น 

0.2287 - - - - - - 0.1144 - - 0.1143 - - 

รวม 0.6524 0.1000 - 0.1000 - - 0.0323 0.1721 - - 0.2480 - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ……………………………………………………………………. 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) …………………………………………………………………… 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 
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5.1.4 การศึกษาความหลากชนิดและพลวัตของไม้พื้นล่างในป่าดิบเขาระดับต ่าบริเวณลุ่มน้่าห้วยคอกม้า 
อุทยานดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที  5 ปี 2560-2564 
เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 

และมีมาตรฐานระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง วิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ เตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก ช่วงวัย 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ่าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา    

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายบริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา      
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1501     
    Email :   Boripat.s@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการธรรมชาติ   

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1503     
    Email :   Bhanumas@nsm.or.th 

 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ (depletion of resources) ตลอดจนการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (loss of biodiversity) เป็นหัวข้อนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้ความส าคัญมาก อันน าไปสู่การให้
ความส าคัญในการดูแลรักษาระบบนิเวศต่าง ๆ ทั่วโลกให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะไม้พ้ืนล่างในระบบนิเวศ
ภูเขา (mountain ecosystem) ที่ถือได้ว่าเป็นระบบนิเวศที่เปราะบาง (fragile ecosystem) และเป็นพ้ืนที่ที่
มีปัจจัยแวดล้อมเฉพาะที่แตกต่างจากบริเวณที่ราบลุ่มอย่างชัดเจน การท าลายพ้ืนที่ป่าโดยเฉพาะป่าดิบเขา
ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือแม้กระทั่งส่งผลต่อการเกิดสภาวะโลกร้อน (global 
warming)เนื่องจากเมื่อถูกพ้ืนที่ถูกบุกรุกท าลายจากกิจกรรมของมนุษย์แล้ว เป็นการยากที่จะฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพให้กลับคืนมาได้ การศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงชนิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับไม้พ้ืนล่างใน
ระบบนิเวศภูเขา เพ่ือน าข้อมูลไปขยายผลทางด้านการวางแผนอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนที่ต่อไป 

   
2) วัตถุประสงค์  

2.1) ศึกษาความหลากหลายชนิดของไม้พ้ืนล่างในป่าดิบเขาระดับต่ า 
2.2) เพ่ือศึกษาและพลวัตรของไม้พ้ืนล่างในป่าดิบเขาระดับต่ า  
2.3) ศึกษาการใช้ประโยชน์ของไม้พ้ืนล่างในป่าดิบเขาระดับต่ า 
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2.4) เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไม้พ้ืนล่างในป่าดิบเขาระดับต่ าส าหรับการเผยแพร่แก่สาธารณะชน  
  ในรูปของสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.2) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
3.3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3.4) ประชาชน และนิสิตนักศึกษา และนักเรียนโดยทั่วไป 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1) ลุ่มน้ าห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 
4.2) คณะวนศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 
4.3) หอพรรณไม้ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) เครือข่ายทางวิชาการ 1 สถาบัน 
5.2) เผยแพร่ข้อมูลพรรณไม้แก่สาธารณะชน ในรูปของสื่อต่างๆ 

ทั้งสิ่งพิมพ์และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
40 ครั้งท่ีเผยแพร ่

5.3) เข้าร่วมเสนอผลงานทั้งในรูปแบบโปสเตอร์  และการ
บรรยายในงานประชุมพฤกษศาสตร์แห่งชาติ หรืองาน
สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

1 ครั้ง 

 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
1 ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ     301,100   บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 301,100    บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

(1) ครุภัณฑ์ -  
(2) สิ่งก่อสร้าง -  

1) ครุภัณฑ์ -  
2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) รายงานความก้าวหน้า 1 ฉบับ หน่วยงานภาครัฐ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ

ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา น าผลงานวิจัยไปใช้ในการวางแผนเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช 
8.2) ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์หรือการบรรยายในงานประชุมพฤกษศาสตร์แห่งชาติ หรืองานสัมมนาที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
8.3) ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์กึ่งวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนทั่วไป 
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9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : ร้อยละ 

กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

การศึกษาความหลากชนิดและพลวัต
ของไม้พื้นล่างในป่าดิบเขาระดับต ่า
บริเวณลุ่มน้่าห้วยคอกม้า อุทยานดอยสุ
เทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

100             

1. การเตรยีมการ และการติดต่อ
ประสานงาน 

10 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. การวางแปลงศึกษาเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

20 - - 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 

3. วิเคราะห์ข้อมลู 30 - - - 50 50 50 100 100 100 100 100 100 
4. เผยแพร่ข้อมลูพรรณไม้แก่สาธารณะ

ชน ในรูปของสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

20 - - - 20 20 40 40 60 60 80 80 100 

5. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
    5.1. การจัดเตรียมรายงานการวิจัย 

 
10 - - - - - - - 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
100 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 
กิจกรรม 

 
รวมเงิน ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 
กิจกรรม : การศึกษาความหลากชนิดและ
พลวัตรของไม้พื้นล่างในป่าดิบเขาระดับต ่า
บริเวณลุ่มน้่าห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

             

- ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย 0.0800 0.0200 - - 0.0200 - - - 0.0200 - - 0.0200 - 
- ค่าจ้างลูกหาบ/คนน าทาง  0.0144 0.0036 - - 0.0036 - - - 0.0036 - - 0.0036 - 
- ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 0.0900 0.0225 - - 0.0225 - - - 0.0225 - - 0.0225 - 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  0.0096 0.0024 - - 0.0024 - - - 0.0024 - - 0.0024 - 
- ค่าท่ีพัก 0.0120 0.0030 - - 0.0030 - - - 0.0030 - - 0.0030 - 
- ค่าพาหนะ  0.0400 0.0065 - - 0.0065 - - - 0.0170 - - 0.0100 - 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  0.0160 - - - - - - - 0.0120 - - 0.0040 - 
- ค่าวัสดุส ารวจภาคสนาม 0.0090 - - - - - - - 0.0069 - - 0.0021 - 
- ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 0.0301 - - - - - - - 0.0225 - - 0.0076 - 

 0.3011 0.0580 - - 0.0580 - - - 0.1099 - - 0.0752 - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ……………………………………………………………………. 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) …………………………………………………………………… 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 260 
 

5.1.5 การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที ภูเขาหินปูนภาคกลางในประเทศไทย 

 ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที  5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้

เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ เตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก ช่วงวัย 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ่าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา    

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายบริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา      
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1501     
    Email :   Boripat.s@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการธรรมชาติ   

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1503     
    Email :   Bhanumas@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
เขาหินปูน เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นยอดแหลม แนวสันเขาไม่เรียบ มีหน้าผาสูงชันและหน้าดิน

ตื้น มีซอกหินและถ้ าจ านวนมาก ซึ่งเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกที่เคยเป็นทะเลมาก่อน นับเป็นภูมิ
ประเทศท่ีมีลักษณะพิเศษที่มีความชื้นตอนหน้าฝน แต่เมื่อเข้าหน้าหนาวภูเขาหินปูนจะขาดแคลนน้ า อุณหภูมิ
ในตอนกลางวันจะสูง ท าให้พ้ืนที่นี้แห้งแล้งและกันดาร แต่ในความแห้งแล้งนี้ยังคงมีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช
หรือสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบหินปูนเช่นนี้ อาศัยอยู่ และพวกมันก็ไม่สามารถปรับตัวได้ให้ไป
อยู่ที่อ่ืนได้หากภูเขาหินปูนถูกท าลายไป ในปัจจุบันภูเขาหินปูนในหลายพ้ืนที่ถูกจัดเป็นพ้ืนที่สัมปทาน และมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ขึ้น  

สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) กลุ่มท่ีมีความส าคัญอย่างมากในระบบนิเวศ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่วิกฤติ
ทางความหลากหลาย (Hot spot) หรือพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องปริมาณน้ าและแร่ธาตุอาหารอย่างพ้ืนที่เขา
หินปูน (Limestone area) สัตว์เลื้อยหลายชนิดปรับตัวคู่มากับภูเขาหินปูนจนเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบได้
เฉพาะภูเขาหินปูนบางที่เท่านั้นและมีบางชนิดที่ปรับตัวได้ดีสามารถอยู่ได้ในหลายพ้ืนที่อย่างไรก็ตามข้อมูลทาง
วิชาการท่ีเกีย่วกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลื้อยคลานที่พบในเขาหินปูนในภาคกลางประเทศไทย
ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขาหินปูนในจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่มี
ความส าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่กลับมีข้อมูลที่เก่ียวกับสัตว์เลื้อยคลานน้อย   
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2) วัตถุประสงค์  
2.1)  เพ่ือทราบความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรีและสระบุรี 
2.2)  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานในพ้ืนที่ภาคกลางพ้ืนที่เขาหินปูนส าหรับการเผยแพร่แก่

สาธารณะชน ในรูปของสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) ประชาชนทั่วไป 
3.2) นักเรียน นักศึกษา 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
4.2) จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี(งานภาคสนาม) 

 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) รายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ 
5.2) ผลงานเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 1 เร่ือง 
5.3) เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์กึ่งวิชาการ 1 เร่ือง 

   
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
1 ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ     106,600   บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 106,600    บาท 
7.2) เงินลงทุน -  

(1) ครุภัณฑ์ -  
(2) สิ่งก่อสร้าง -  
   

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) ตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานพร้อมข้อมูล 200 ตัวอย่าง 
8.2)  ผลงานเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
8.3)  เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์กึ่งวิชาการ  
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9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : ร้อยละ 

กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานใน
พ้ืนที ภูเขาหินปนูภาคกลางประเทศไทย 

100             

1.การส ารวจและเก็บข้อมูล
สัตว์เลื้อยคลานภาคสนาม 

30 - 10 10 30 30 50 50 70 70 90 90 100 

2.ศึกษาตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานใน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ในประเทศไทย 

30 - 10 10 30 30 50 50 70 70 90 90 100 

3.การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
จัดเตรียมต้นฉบับผลงานเพื่อตีพิมพ์ทาง
วิชาการ จ านวน 1 เรื่อง 

30 - - 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 

4.จัดท ารายงานความก้าวหน้า 10 - - - - - - - - - - - 100 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

  หน่วยนับ : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 
กิจกรรม : การศึกษาความหลาก
ชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที 
ภูเขาหินปูนภาคกลาง 

             

 - ค่าจ้างลูกหาบ/คนน าทาง  0.0126 0.0032 - - 0.0030 - - - - 0.0032 - - 0.0032 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 0.0100 0.0025 - - 0.0025 - - - - 0.0025 - - 0.0025 

 - ค่าท่ีพัก 0.0270 0.0068 - - 0.0068 - - - - 0.0068 - - 0.0066 

 - ค่าพาหนะ 0.0420 0.0105 - - - - 0.0105 - - 0.0105 - - 0.0105 

 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 0.0150 0.0080 - - 0.0038 - 0.0032 - - - - - - 

รวม 0.1066 0.0310 - - 0.0161 - 0.0137 - - 0.0230 - - 0.0228 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ……………………………………………………………………. 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) …………………………………………………………………… 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 
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5.1.6 การศึกษาความหลากชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-
ห้วยขาแข้ง 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที  5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง วิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้

เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ เตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก ช่วงวัย 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ่าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา    

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายบริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา      
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1501     
    Email :   Boripat.s@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการธรรมชาติ   

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1503     
    Email :   Bhanumas@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (Thungyai-HuaiKhaKhaeng Wildlife Sanctuaries) 

เป็นผืนป่าอันยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่
ที่สุดของประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพ้ืนที่รวม 4,017,087 ไร่ หรือกว่า 6,000 ตาราง
กิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ที่เป็นแกนกลางของกลุ่มป่าตะวันตกซึ่ง
เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นพ้ืนที่ต้น
น้ าล าธารของแม่น้ าสายหลักของประเทศหลายสาย เช่น แม่กลอง สาละวิน สะแกกรัง ท่าจีน และบางส่วนของ
เจ้าพระยา และเป็นผืนป่าธรรมชาติที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ มีความงดงามตามธรรมชาติ
และมีความสมบูรณ์ของระบบชีววิทยา การศึกษาวิจัยในเรื่อง ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขต
ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ จึงเป็นการรวบรวมหลักฐานทางวิชาการด้านชนิดพันธุ์สัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไว้เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลส าคัญส าหรับการตรวจสอบสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดม
สมบูรณ์ของผืนป่าและเพ่ือการวางแผนการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับเป็นการ
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชพรรณ แก่ประชาชนทั่ว  

  



แผนปฏิบัติการ อพวช. ประจ าปี 2563   3 - 266 
 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือส ารวจความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพ้ืนที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง  
2.2) เพ่ือจัดสถานภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพ้ืนที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-

ห้วยขาแข้ง ตาม IUCN Red List 
 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ในการวางแผน

เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ 
3.2) นักเรียน นักศึกษา 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1) พ้ืนทีเ่ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์โดยวารสารทางวิชาการ
ต่างๆ ท้ังในและนอกประเทศ 

1 เร่ือง 

5.2) รายงานความหลากหลายทางทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมในพื้นที่ศึกษา 

1 เร่ือง 

   
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
1 ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ     302,000   บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 302,000    บาท 
7.2) เงินลงทุน -     

   
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1) รายงานรวมความหลากหลายของสัตว์ 1 ฉบับ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพ้ืนที่
ศึกษา สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ในการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ 

8.2) ข้อมูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการศึกษาด้านสัตว์ป่าในประเทศไทย รวมถึง
การศึกษาในด้านอ่ืนๆ 

8.3) คู่มือศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพ้ืนที่ป่ามรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขา
แข้ง  1 เล่ม 

8.4) บทความวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
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9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : ร้อยละ 

กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

โครงการศึกษาความหลากชนิดสตัว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมในพื้นที ป่ามรดกโลกทาง
ธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง 

100             

1.การเตรียมการและตรวจเอกสาร 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2.ส ารวจภาคสนาม 50 - 35 35 35 35 65 65 65 65 100 100 100 
3.จัดท ารายงานความก้าวหน้า 20 - - - - - - - - - - - 100 

 
10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 
กิจกรรม 

 
รวมเงิน ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 
กิจกรรม : การศึกษาความหลากชนิดสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที ป่ามรดกโลกทาง
ธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง 

             

 - ผู้ช่วยนักวิจัย 0.1440 0.0360 - - 0.0027 - 0.0333 - - 0.0360 - - 0.0360 
 - ค่าจ้างลูกหาบ/คนน าทาง  0.0180 0.0045 - - 0.0045 - - - - 0.0045 - - 0.0045 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 0.0072 0.0017 - - 0.0018 - - - - 0.0019 - - 0.0018 
 - ค่าท่ีพัก 0.0203 - - - 0.0051 - 0.0051 - - 0.0051 - - 0.0050 
 - ค่าพาหนะ 0.0600 - - - 0.0150 - 0.0150 - - 0.0150 - - 0.0150 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 0.0240 - - - 0.0060 - 0.0060 - - 0.0060 - - 0.0060 
 - ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 0.0285 - - - 0.0071 - 0.0071 - - 0.0071 - - 0.0072 

รวม 0.3020 0.0422 - - 0.0422 - 0.0665 - - 0.0756 - - 0.0755 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ……………………………………………………………………. 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) …………………………………………………………………… 
11.3.2) …………………………………………………………………… 
11.3.3) ………………………………………………………………….. 
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5.1.7 การศึกษาความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วในพื้นที ภูเขาหินปูนภาคกลางในประเทศไทย 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที  5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง วิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้

เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ เตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก ช่วงวัย 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ่าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา    

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายบริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา      
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1501     
    Email :   Boripat.s@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการธรรมชาติ   
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1503     
    Email :   Bhanumas@nsm.or.th 
 
1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

หอยทากจิ๋ว (microsnails) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความส าคัญในระบบนิเวศมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อาหาร โดยเป็นอาหารให้กับผู้ล่า และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้บริโภคในสายใย
อาหารด้วย ในปัจจุบันการศึกษาหอยทากจิ๋วบริเวณแนวภูเขาหินปูนในพ้ืนที่ภาคกลางมีรายงานการศึกษาน้อย
มาก ท าให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของหอยทากจิ๋วยังมีไม่ครบถ้วน ดังนั้นผู้วิจัยได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ท าการศึกษา ความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วภูเขาหินปูนใน
พ้ืนที่ภาคกลางในประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากกการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการจัดการพ้ืนที่ 
ในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือทราบความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วภูเขาหินปูนในพ้ืนที่ภาคกลางในประเทศไทย 
2.2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหอยทากจิ๋วในพ้ืนที่เขาหินปูนส าหรับการเผยแพร่แก่สาธารณะชน 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) ประชาชนทั่วไป 
3.2) นักเรียน นักศึกษา 

mailto:Bhanumas@nsm.or.th
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4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1) พ้ืนที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการ)  
4.2) จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี (งานภาคสนาม) 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) รายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ 
5.2) ผลงานเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
5.3) เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์กึ่งวิชาการ 
5.4) ตัวอย่างหอยทากจิ๋วเข้าสู่ พธช. 

1 
1 

200 

เร่ือง 
เร่ือง 

ตัวอย่าง 
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
1 ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ     127,200 บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 127,200 บาท 
7.2) เงินลงทุน -     

(1) ครุภัณฑ์ -     
(2) สิ่งก่อสร้าง -  

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) ตัวอย่างหอยทากจิ๋วพร้อมข้อมูลที่เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเพ่ือเป็นตัวอย่างอ้างอิง 200 ตัวอย่าง 
8.2) บทความเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
8.3) ข้อมูลองค์ความรู้ที่เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์กึ่งวิชาการ 
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9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : ร้อยละ 

กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

การศึกษาความหลากชนิดของหอยทาก
จิ๋วในพื้นที ภูเขาหินปนูภาคกลางใน
ประเทศไทย 

100             

1.ส ารวจและเก็บข้อมลูภาคสนาม 40 - 10 10 30 30 50 50 70 70 90 90 100 
2.ศึกษาตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ในประเทศไทย 

30 - 10 10 30 30 50 50 70 70 90 90 100 

3.การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
จัดเตรียมต้นฉบับผลงานเพื่อตีพิมพ์ทาง
วิชาการ จ านวน 1 เรื่อง 

20 - - 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 

4.จัดท ารายงานความก้าวหน้า 10 - - - - - - - - - - - 100 
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10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

หน่วยนับ : ล้านบาท   
กิจกรรม 

 
รวมเงิน ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 
กิจกรรม : การศึกษาความหลากชนิดของ
หอยทากจ๋ิวภูเขาหินปูนในพื้นที ภาคกลางใน
ประเทศไทย 

             

 - ค่าลูกหาบ คนน าทาง 0.0126 0.0032 - - - - 0.0032 - 0.0032 - - 0.0030 - 
 - เบี้ยเลี้ยง 0.0151 0.0037 - - - - 0.0038 - 0.0038 - - 0.0038 - 
 - ค่าท่ีพัก 0.0405 0.0200 - - - - - - 0.0103 - - 0.0102 - 
 - ค่าเช่ารถ 0.0420 0.0205 - - - - 0.0005 - 0.0105 - - 0.0105 - 
 - อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม 0.0080 0.0020 - - - - 0.0020 - 0.0020 - - 0.0020 - 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 0.0090 0.0023 - - - - 0.0023 - 0.0023 - - 0.0021 - 

รวม 0.1272 0.0517 - - - - 0.0118 - 0.0321 - - 0.0316 - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ……………………………………………………………………. 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) …………………………………………………………………… 
11.3.2) ……………………………………………………………………. 
11.3.3) ……………………………………………………………………. 
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5.1.8 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล 
ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที  5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง วิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้

เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ เตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก ช่วงวัย 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ่าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา    

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายบริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา      
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1501     
    Email :   Boripat.s@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการธรรมชาติ   

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1503     
    Email :   Bhanumas@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
อุทยานธรณีสตูล ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศในเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 และ 

ได้รับประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกในเดือนเมษายน 2561 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด สตูล ครอบคลุม
พ้ืนที่ 4 อ าเภอ คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และ อ าเภอเมือง และขอบเขตพ้ืนที่ยังคลุมพ้ืนที่อนุรักษ์ส าคัญ 4 แห่ง 
คือ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาบรรทัด ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่ มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา 
และก่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และจากการได้รับประกาศเป็นอุทยานธรณีโลก กิจกรรม
การศึกษาวิจัยจึงเป็นข้อก าหนดที่จ าเป็นต้องมีในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดการเพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบไป และด้วยเหตุที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับอุทยานธรณีสตูล อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงานในด้านต่างๆ ในเรื่อง
การศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ซึ่งชุดโครงการวิจัยนี้คือหนึ่งในงานที่
จ าเป็นต้องด าเนินการในขั้นต้นเพ่ือข้อมูลด้านทรัพยากรส าหรับการน าไปพัฒนาให้อุทยานธรณีสตูลยัง
ทรงคุณค่าต่อประเทศไทยและของโลกสืบไป 
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2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือส ารวจความหลากหลายของพืชและสัตว์ในพ้ืนที่อุทยานธรณีสตูล จ านวน 7 กลุ่ม คือ พืช สาหร่าย 

แมลง หอย ปู สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน   
2.2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชและสัตว์ในพ้ืนที่อุทยานธรณีสตูล ส าหรับการเผยแพร่แก่สาธารณะชน 
2.3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) ประชาชนทั่วไป 
3.2) นักเรียน นักศึกษา 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการ)  
4.2) จังหวัด สตูล ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อ าเภอ คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และ อ าเภอเมือง (งานภาคสนาม) 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1)  ตัวอย่างที่เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ 500 หมายเลข 
5.2) ข้อมูลตัวอย่างที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 500 หมายเลข 
5.3) ชุดข้อมูลสิ่งมีชีวิต 7 กลุ่ม 7 ชุดข้อมูล 
5.4) คู่มือ หนังสือ หรือบทความ เกี่ยวกับพืชและสัตวเ์พื่อ

เผยแพร ่
2 เร่ือง 

5.5) เครือข่ายความร่วมมือ 5 หน่วยงาน 
 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
1 ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ     1,654,200 บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 1,654,200 บาท 
7.2) เงินลงทุน -     

(1) ครุภัณฑ์ -     
(2) สิ่งก่อสร้าง -  
   

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) หรือบทความส าหรับเผยแพร่อย่างน้อย 2 เรื่อง ส าหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
8.2) ข้อมูลสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ท างานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.3) ข้อมูลที่ได้สามารถน ามาจัดท านิทรรศการให้บุคคลทั่วไปเข้าใจถึงความส าคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล 
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8.4) ตัวอย่างที่เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พร้อมข้อมูลตัวอย่าง เป็นข้อมูลอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา
ของชาติ 500 หมายเลข 

8.5) หน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมในการด าเนินงาน 5 หน่วยงาน 
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9) แผนการด าเนินงาน 
หน่วยนับ : ร้อยละ 

กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูล 

100             

1.ส ารวจและเก็บข้อมลูภาคสนาม 40 - 10 10 30 30 50 50 70 70 90 90 100 
2.ศึกษาตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 20 - 10 10 30 30 50 50 70 70 90 90 100 
3.การเผยแพร่ผลงานวิจัย 20 - - 20 20 40 40 60 60 80 80 90 100 
4.จัดท ารายงานความก้าวหน้า 10 - - - - - - - - - - - 100 
5.ประสานความร่วมมือหน่วยงาน

เครือข่าย 
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 

 
10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 
กิจกรรม 

 
รวมเงิน ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 
กิจกรรม : การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์ในอุทยานธรณี
สตูล 

             

 - ค่าจ้างลูกหาบ คนน าทาง 0.1260 - - - - - 0.0315 - 0.0315 0.0315 0.0315 - - 
 - ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 0.3600 - - - - - 0.0900 - 0.0900 0.0900 0.0900 - - 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 0.0907 - - - - - 0.0227 - 0.0227 0.0227 0.0226 - - 
 - ค่าท่ีพัก 0.2835 - - - - - 0.0709 - 0.0709 0.0709 0.0708 - - 
 - ค่าเช่ารถ 0.1680 - - - - - 0.0420 - 0.0420 0.0420 0.0420 - - 
 - ค่าเช่าเรือ 0.3000 - - - - - 0.0750 - 0.0750 0.0750 0.0750 - - 
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กิจกรรม 
 

รวมเงิน ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

 - อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 0.1200 - - - - - 0.0300 - 0.0300 0.0300 0.0300 - - 
 - น้ ามันรถ 0.0672 - - - - - 0.0168 - 0.0168 0.0168 0.0168 - - 
 - น้ ามันเรือ 0.0900 - - - - - 0.0225 - 0.0225 0.0225 0.0225 - - 
 - ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 0.0488 - - - - - 0.0122 - 0.0122 0.0122 0.0122 - - 

รวม 1.6542 - - - - - 0.4136 - 0.4136 0.4136 0.4134 - - 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ……………………………………………………………………. 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) …………………………………………………………………… 
11.3.2) …………………………………………………………………… 
11.3.3) …………………………………………………………………… 
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5.1.9 การศึกษาความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที  5 ปี 2560-2564 

เป้าประสงค์ที่ 2 บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
และมีมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สื่อสารทาง วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้

เชื่อมโยงกับโลกอาชีพในอนาคต และ เตรียมสังคมให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงรองรับกับกลุ่มเป้าหมายทุก ช่วงวัย 

ความสอดคล้องกับแผนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย ประจ่าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา    

หัวหน้ากิจกรรม  ชื่อ นายบริพัตร  ศิริอรุณรัตน์ 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา      
    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1501     
    Email :   Boripat.s@nsm.or.th 

ผู้ประสานงานกิจกรรม ชื่อ นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการธรรมชาติ   

    โทรศัพท์  02-5779999 ต่อ 1503     
    Email :   Bhanumas@nsm.or.th 
 

1) ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
สัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ มีความส าคัญในระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง

ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อาหาร และน ามาใช้เป็นดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพน้ าทางด้านชีวภาพ ( Biological 
Indicators)ปัจจุบันการศึกษาสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
และอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง ยังไม่มีรายงานการศึกษาที่แน่ชัด ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากกการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการจัดการพ้ืนที่ ในด้านการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

2) วัตถุประสงค์  
2.1) เพ่ือศึกษาความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่บริเวณอุทยานแห่งชาติ ใน

จังหวัดระนอง   
2.2) เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานสัตว์หน้าดินและสาหร่ายขนาดใหญ่บริเวณอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดระนอง  
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3) กลุ่มเป้าหมาย 
3.1) ประชาชนทั่วไป 
3.2) นักเรียน นักศึกษา 

4) พ้ืนที่ด าเนินการ 
4.1) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการ)  
4.2) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง (งานภาคสนาม) 

 

5) ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หน่วยนับ 

5.1) ตัวอย่างที่เข้าสู่พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา  500 หมายเลข 
5.2) ข้อมูลตัวอย่างที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 500 หมายเลข 
5.3) ข้อมูลที่เผยแพร่สูส่าธารณะ 1 เรื่อง 

 

6) ระยะเวลาการด าเนินงาน 
1 ปี  (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7) งบประมาณ     705,800 บาท 
7.1) เงินอุดหนุน 705,800 บาท 
7.2) เงินลงทุน -     

(1) ครุภัณฑ์ -     
(2) สิ่งก่อสร้าง -  
   

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1) บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง ที่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถใช้อ้างอิงส าหรับการท า

วิจัยในครั้งต่อๆไป 
8.2) หน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถน าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3) คู่มือหรือหนังสือเกี่ยวกับสัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

ระนองและอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนองเพ่ือการเผยแพร่ 1 เล่ม 
8.4) ตัวอย่างที่เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พร้อมข้อมูลตัวอย่าง เป็นข้อมูลอ้างอิงทางธรรมชาติวิทยา

ของชาติ 500 หมายเลข 
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9) แผนการด าเนินงาน 
   หน่วยนับ : ร้อยละ 

กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

จ านวน ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

ความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินและ
สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะระนองและอุทยาน
แห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง 

100             

1.ส ารวจและเก็บข้อมลูภาคสนาม 40 - 10 10 30 30 50 50 70 70 90 90 100 
2.ศึกษาตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 30 - 10 10 30 30 50 50 70 70 90 90 100 
3.การเผยแพร่ผลงานวิจัย 20 - - 20 20 40 40 60 60 80 80 90 100 
4.จัดท ารายงานความก้าวหน้า 10 - - - - - - - - - - - 100 

 
10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   10.1) แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

หน่วยนับ : ล้านบาท 
กิจกรรม 

(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 
รวมเงิน ปีงบประมาณ 2563 

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 
กิจกรรม : การศึกษาความหลากชนิดของ
สัตว์หน้าดินและสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ 
บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองและ
อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง 

             

 - ค่าผู้ช่วยด าน้ า 0.0800 - - - - - 0.0200 - - 0.0200 0.0200 - 0.0200 
 - เบี้ยเลี้ยง 0.0288 - - - - - 0.0072 - - 0.0072 0.0072 - 0.0072 
 - ค่าท่ีพัก 0.0810 - - - - - 0.0203 - - 0.0203 0.0203 - 0.0201 
 - ค่าเช่ารถ 0.0400 - - - - - 0.0100 - - 0.0100 0.0100 - 0.0100 
 - ค่าเช่าเรือ 
 

0.3200 - - - - - 0.0800 - - 0.0800 0.0800 - 0.0800 
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กิจกรรม 
(เรียงล าดับขั้นตอนการไหลของงาน) 

รวมเงิน ปีงบประมาณ 2563 
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

 - ค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าเช่าอุปกณ์ด าน้ า 
ค่าธรรมเนียมเข้าพ้ืนท่ีอุทยาน 

0.0760 - - - - - 0.0190 - - 0.0190 0.0190 - 0.0190 

 - อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 0.0400 - - - - - 0.0100 - - 0.0100 0.0100 - 0.0100 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 0.0400 - - - - - 0.0100 - - 0.0100 0.0100 - 0.0100 

รวม 0.7058 - - - - - 0.1765 - - 0.1765 0.1765 - 0.1763 
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11) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
11.1)  ระบุความเสี่ยง 

11.1.1) ……………………………………………………………………. 
11.1.2) ……………………………………………………………………. 
11.1.3) ……………………………………………………………………. 

11.2)  ระดับความรุนแรง (ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย) 
11.2.1) ……………………………………………………………………. 
11.2.2) ……………………………………………………………………. 
11.2.3) ……………………………………………………………………. 

11.3)  มาตรการในการจัดการ 
11.3.1) …………………………………………………………………… 
11.3.2) …………………………………………………………………… 
11.3.3) …………………………………………………………………… 
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บทที่ 4 

กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการ 

1. กระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 1.1 กระบวนการบริหารไปสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563 
   กระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของแผน อันเกิดจากความร่วมมือของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร นับเป็นขั้นตอนส าคัญที่เชื่อม
ระหว่างการวางแผนกับการประเมินผล เพราะสามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนได้ ดังนั้น
หากไม่ให้ความสนใจในกระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามผล อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้  

 
แผนภาพที่ 4-1 : โครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

                                  

                          .

                                 

                                
                

          /             .

               

                 .                           .

                                       .

               
           /                   

         /                               

 
 

  กระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติของ อพวช. เริ่มจากน าแผนวิสาหกิจ อพวช. มาจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อจัดท าค าของบประมาณ และจัดสรรเงินรายได้ด าเนินงาน ในแต่ละปี 
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 1.2  กลไกการบริหารแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2563 

 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการ อพวช. ปี 2563 มีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2560 - 2564 ตลอดจนมีแนวทางการด าเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน กระบวนการบริหารแผนวิสาหกิจ จึง
ก าหนดโครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการบริหารแผนอ่ืนๆ ใน 3 ระดับ คือ ระดับ
นโยบาย ระดับผลักดันแผน และระดับปฏิบัติการ  

 

1) ระดับนโยบาย 
    คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบายและก ากับ
ดูแลการด าเนินงานทั่วไปของ อพวช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานและนโยบายที่ชัดเจนของ อพวช. 
แล้วน าเสนอแผนการด าเนินงาน และโครงการรายปี ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือขออนุมัติกรอบงบประมาณจากส านักงบประมาณ ทั้งนี้นโยบายต่างๆ ที่เกิดพัฒนาขึ้นจะมีผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอีก 3 หน่วยงาน คือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    ร่วมกับแนวทางของนโยบายและพนักงานของ อพวช. 

 

2) ระดับผลักดันแผน 
  คณะผู้บริหาร หมายถึงคณะกรรมการบริหาร อพวช. ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ อพวช. รอง
ผู้อ านวยการ อพวช. ผู้อ านวยการส านัก/พิพิธภัณฑ์ รวมถึงคณะกรรมการและคณะท างานที่ผู้อ านวยการแต่งตั้ง
ต่างๆ มีหน้าที่ในการผลักดันแผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ ถ่ายทอดจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
น าเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ อพวช. และคณะกรรมการ อพวช. เพ่ือด าเนินงานตามแผนต่อไป 
ในกรณีที่แผนงาน หรือโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ ผู้บริหารก็จะน าเสนอ
แผนงาน และกรอบงบประมาณเสนอผู้อ านวยการ อพวช. เพ่ือขออนุมิติใช้รายได้นอกงบประมาณ ตามกรอบที่
คณะกรรมการได้อนุมัติให้ใช้ในแต่ละปี 

 

3) ระดับปฏิบัติการ 
   ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ และผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าโครงการ ทุกโครงการ ที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณแล้ว ต้องก าหนดเป้าหมาย แผนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนเพื่อน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน จากการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
โดยการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดซื้อจัดจ้าง มาใช้ประกอบในการผลักดันแผนให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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แผนภาพที่ 4-2 : แสดงภาพกลไกการผลิตแผนวิสาหกิจ อพวช.  

 
 1.3 การติดตามและประเมินผล 

1) กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 
    การติดตามประเมินผลโดยกองติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์และแผน จะ
ด าเนินการคู่ขนานไปกับกระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินงานตามแผน แล้วน ามาศึกษาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ซึ่งจะสะท้อนให้
เห็นถึงความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน โดยจะน าไปสู่การปรับปรุงหรือการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการหรือกระบวนการด าเนินงานที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิด
การตื่นตัว พร้อมที่จะผลักดันแผนให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยการรวบรวมข้อมูล และให้
ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละขั้นตอนของ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 
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(1) การติดตาม อพวช. จะมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ตามโครงการ   
ต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูความคืบหน้าในการด าเนินงานต่าง ๆ โดยติดตาม 2 รูปแบบ 

 การติดตามการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยจะมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการ อพวช. เป็นรายไตรมาส การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

(2) การประเมินผล จะเป็นการดูถึงผลการด าเนินงาน ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิผล โดยจะ
ท าการประเมินโครงการที่ส าคัญ ๆ ในแต่ละปี 

 การประเมินผลตามตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
 การประเมินผลตามการบริหารความเสี่ยง 

2) การประกันคุณภาพการด าเนินงาน 
(1) การควบคุมภายใน 
นอกจากการติดตามและประเมินผล โดยส านักยุทธศาสตร์และแผนแล้ว เพ่ือให้เกิ ดความ

มั่นใจว่า การด าเนินงานจะมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ อพวช. ยังจัดให้มี
การควบคุมภายในในทุกกิจกรรมที่มีการด าเนินงาน โดยหัวหน้ากิจกรรมจะเป็นผู้ด าเนินการควบคุม และ
รายงานผลการควบคุมผ่านการจัดท าคู่มือและระบบการประเมินผล ตามแบบของ สตง. 

(2) การบริหารความเสี่ยง 
   เพ่ือให้สามารถบริหารโอกาส อุปสรรค หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการท างาน อพวช. ยัง
ก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มีการประมาณการ ก าหนด วิเคราะห์ จัดการ และ
บริหารความเสี่ยงทุก ๆ ความเสี่ยงของ อพวช. โดยมีการรายงานผลเป็นรายไตรมาสใ ห้กับคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
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