
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

จากขอ้มูลปีงบประมาณ 2558 อพวช. มีผลการด าเนินงานใน
หลายดา้นทีด่ขี ึน้ แตจ่ากขอ้มลูแสดงจ านวนผูเ้ขา้ชมพพิธิภัณฑ์
ทีล่ดลงจากปีงบประมาณ 2557 แสดงใหเ้ห็นวา่ อพวช. ควรมกีาร
ปรับปรุงกลยุทธ์ดา้นการตลาด และควรใหค้วามส าคัญกับ
กลุม่เป้าหมายประชาชน/บคุคลทั่วไปใหม้ากขึน้  

สงักดั: กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ประธำนกรรมกำร: นายวรีะพงษ์  แพสวุรรณ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นางสาวเยาวนุช วยิาภรณ์ 
ผูอ้ ำนวยกำร: นายสาคร  ชนะไพฑรูย ์(รักษาราชการแทน) 
CFO : นางสาวศริริัตน ์ เสรมิวฑิรูย ์
จ ำนวนพนกังำน: 505 คน  
(พนักงาน 139 คน  ลกูจา้ง 115 คน  อาสาสมัครรายวัน 250 คน) 

Website: www.tistr.or.th 

           สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี
 

ทีม่า : งบการเงนิองคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิส าหรับงวดสามเดอืน สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 

 

องคก์ำรพพิธิภณัฑว์ทิยำศำสตรแ์หง่ชำต ิ(อพวช.) 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD: พฒันำกำรบรหิำรจดักำรพพิธิภณัฑใ์หเ้ป็นแหลง่เรยีนรูท้ำงวทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมทีม่ปีระสทิธภิำพ 

         และหลำกหลำยเพือ่พฒันำสูส่งัคมฐำนควำมรู ้

 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

รำยไดร้วม และ คำ่ใชจ้ำ่ยรว่ม

หน่วย : ลบ. 

              องคก์ารพพิธิภัณฑแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) เป็นรัฐวสิาหกจิในสังกัดกระทรวงวทิยาศาสตร ์จัดตัง้เมือ่วันที ่
30 มกราคม 2538 เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลมิพระชน
พรรษา 5 รอบ โดยมีหนา้ที่ด าเนินงานบริหาร พัฒนาโครงการจัดตัง้พิพธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์ จัดกิจกรรม 
ตลอดจนการวจัิยและพัฒนาทีมุ่่งสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และทัศนคตทิักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ก่
สงัคมไทย เพือ่สรา้งความเขา้ใจ และยกระดับความเขา้ใจในเรือ่งวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม 
 

กำรจดักจิกรรมเรยีนรูว้ทิยำศำสตร ์ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 
1. จัดคา่ยวฒันธรรมวทิยาศาสตร ์(11 ต.ค. – 13 ธ.ค. 2558) 

- คา่ยวฒันธรรมวทิยาศาสตร ์ตอน “ยอดมนุษยไ์ฟฟ้า” 
- คา่ย Day Camp เด็กทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
- คา่ย Day Camp เด็กทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
- คา่ยวฒันธรรมวทิยาศาสตรโ์รงเรยีนบัวขาว 
- คา่ยวฒันธรรมวทิยาศาสตรโ์รงเรยีนวรนารเีฉลมิ  

2. คา่ยวทิยาศาสตรส์านใจไทยสูใ่จใต ้(25 ต.ค. 2558) 
- จัดคา่ยสานใจไทยสูใ่จใต ้รุน่ที ่6  

3. บรกิารหอ้งปฏบิัตกิารวทิยาศาสตร ์
        - จัดการแสดงทดลองปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร ์676 รอบ 
4.    จัดแสดงสาธติทางวทิยาศาสตร ์
        - จัดแสดงทางวทิยาศาสตร ์273 รอบ 
5.     จัดประกวดแขง่ขันทางวทิยาศาสตร ์ 
        - กจิกรรมแขง่ขันจรวดขวดน ้า 
6.     จัดนทิรรศการวทิยาศาสตรเ์คลือ่นที ่(3 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2558) 
7.     พัฒนาบคุลากรเพือ่การสือ่สารวทิยาศาสตร ์(1 ต.ค. – 23 พ.ย. 2558) 
8. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมือง ทองธาน ี 

(14 – 25 พ.ย. 2558) 
9. ปลกูฝังปัญญาเยาว ์(1 ต.ค.-26 ธ.ค. 2558) 

        - กจิกรรมบา้นนักวทิยน์อ้ย ณ จัตรุัสวทิยาศาสตร ์

        - กจิกรรมเวลากับธรรมชาต ิณ จตรุัสวทิยาศาสตร ์
        - กจิกรรมเวลากับธรรมชาตแิละเวลากับตัวฉัน ในงานมหกรรมวทิย ์
        - กจิกรรมนมเตน้ระบ า 

        - กจิกรรมความลับของสดี า 
        - กจิกรรมลกูขา่งหลากส ี

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
     
 
  
 
 

ปีงบประมาณ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2556 2557 2558 %Chg Q1/58 Q1/59 %Chg 

ฐานะทางการเงนิ         
เงินสด 140.25 262.32 395.76 1 262.32 239.35 (0) 
สนิทรัพย์รวม 1,096.09 1,164.95 1,447.29 0 1,164.95 1,367.83 0 
หนีส้นิรวม 365.79 927.76 1,233.81 0 927.76 1,127.74 0 
ทนุรวม 730.29 237.19 213.48 (0) 237.19 240.09 0 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 720.29 227.19 203.48 (0) 227.19 203.48 (0) 
ผลการด าเนินงาน         
รายได้จากการด าเนินงาน  37.25 46.45 42.29 (0) 46.45 6.06 (1) 
รายได้รวม  578.45 620.09 700.37 0 620.09 115.17 (1) 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  391.92 396.68 542.12 0 396.68 41.16 (1) 
ค่าใช้จ่ายรวม  555.78 526.11 721.10 0 526.11 88.57 (1) 
ก าไรจากการด าเนินงาน  (354.67) (350.23) (499.83) 0 (350.23) (35.10) (1) 
ดอกเบีย้จ่าย  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EBITDA (276.30) (267.41) (412.07) 34 (267.41) (11.83) 34 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 22.67 93.98 (20.72) (1) 93.98 26.61 (1) 
อื่นๆ               
ค่าใช้จ่ายพนกังาน 85.50 82.60 91.22 0 82.60 24.14 (1) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ค่าเสือ่มราคา/ค่าตดัจ าหน่าย 78.36 82.82 87.76 0 82.82 23.27 (1) 

เงินน าสง่/เงินปันผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินอดุหนนุจากงบประมาณ 522.83 556.69 641.99 0 556.69 107.59 (1) 
งบลงทนุ (เป้าหมาย) 350.45 437.67 181.79 (1) 437.67 119.81 (1) 
งบลงทนุเบิกจ่าย 28.10 13.55 46.85 2 13.55 117.91 8 
อตัราการเบิกจ่าย (%) 8.02% 3.10% 0.26   3.10% 98.41%   
อัตราส่วนทางการเงนิ               

ROA 2.07% 8.07% -1.43% 8.07% 1.95%   

ROE 3.10% 39.62% -9.71% 39.62% 11.08%   
D/E (เท่า) 0.50 3.91 5.78 3.91 4.70   

Net Profit Margin 3.92% 15.16% -2.96%   15.16% 23.10%   

ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน และ คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำน 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

ผูจั้ดท า: นางสาววชัราภรณ์  วายลม 
กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการกองฯ : นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880 ตอ่ 2159 
วนัทีจั่ดท า : 25 เมษายน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 

• สรา้ง พัฒนาชิน้งาน พพิธิภัณฑ ์ใหม้คีวามน่าสนใจตรงกับความตอ้งการของตลาด และสามารถสรา้งความตระหนักทางวทิยาศาสตรไ์ด ้
อยา่งแทจ้รงิโดยเนน้การพัฒนาจากภายในองคก์ร 

• จัดท าแผนประชาสัมพันธส์รา้งการรับรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  
• สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางธุรกจิและวชิาการทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งเป็นรปูธรรมและตอ่เนือ่ง 
• พัฒนาชอ่งทางในการสือ่สารทางวทิยาศาสตรใ์หม้คีวามน่าสนใจ และครอบคลมุกลุม่เป้าหมายทกุกลุม่  
• พัฒนาการบรหิารจัดการพพิธิภัณฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

องคก์ำรพพิธิภณัฑว์ทิยำศำตรแ์หง่ชำต ิ(อพวช.) 

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

ทำงกำรเงนิ 

1.คา่ใชจ้่ายพนักงาน/รายไดด้ าเนนิงาน  

 
 

153.0 

 

 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

 

ไมใ่ชท่ำงกำรเงนิ 

2. จ านวนผูเ้ขา้ชมพพิธิภัณฑข์อง อพวช. 

3. จ านวนนทิรรศการหรอืกจิกรรมทีพั่ฒนา         
ขึน้ใหม ่และจัดแสดงภายในประเทศ 

4. ความส าเร็จของการด าเนนิกจิกรรมในระดับ
นานาชาต ิ 

5. จ านวนเครอืขา่ยพันธมติรทางธรุกจิ 

6. ระดับความพงึพอใจของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
กับองคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ
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อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

• รำยได ้ ในไตรมาสแรก ประจ าปี2559 อพวช.มเีงนิอดุหนุนจากงบประมาณ 107.59 ลา้นบาท 
นอ้ยกวา่ในไตรมาสแรก ประจ าปี2558 จ านวน 449.10 ลา้นบาท (เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ
ปี2558จ านวน 556.69 ลา้นบาท) และมรีายไดร้วมประจ าปี2559 จ านวน 115.17 ลา้นบาท 
นอ้ยกวา่รายไดร้วมประจ าปี2558จ านวน 504.92 ลา้นบาท (รายไดร้วมประจ าปี2558จ านวน
620.09 ลา้นบาท)  
 

• คำ่ใชจ้ำ่ย  ในปี2559 ไตรมาสแรก อพวช. มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานจ านวน 41.16 ลา้น
บาท คา่ใชจ้า่ยพนักงานจ านวน 24.14 ลา้นบาท และมคีา่ใชจ้า่ยรวม 88.57 ลา้นบาท  
 

• เงนิสด สนิทรพัยร์วม และหนีส้นิรวม อพวช. ถอืครองเงนิสดจ านวน 239.35 ลา้นบาท มคีา่
ใกลเ้คยีงกบัปี2558จ านวน 262.32 ลา้นบาท มสีนิทรัพยร์วมสงูขึน้จากปี2558จ านวน202.88 
ลา้นบาท และมหีนี้สนิรวมเพิม่ข ึน้จากปี2558จ านวน 199.98 ลา้นบาท 
 

• ผลกำรเบกิจำ่ยงบประมำณ ในปี2559 ชว่งไตรมาสแรก อพวช. มคีวามสามารถในการบรหิาร
แผนลงทนุเพิม่ข ึน้ โดย อพวช. มกีารเบกิจา่ยงบลงทนุ 117.91 ลา้นบาท จากแผนการเบกิจา่ย
119.81 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 98.41 เมือ่เทยีบกบัปี2558 ชว่งไตรมาสแรก อพวช. มี
ความสามารถในการเบกิจา่ยงบลงทนุ 13.55 ลา้นบาท จากแผนการเบกิจา่ย 437.67 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ3.10  
 

• จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมพิธิภณัฑข์อง อพวช. ในไตรมาส 1 ประจ าปี2558 สามารถสรปุจ านวนผูเ้ขา้
ชมพพิธิภณัฑต์า่งๆ ดังนี้ 
1. พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์คลอง5 
    มผีูเ้ขา้ชมนทิรรศการจ านวน 89,071 คน 

    2. พพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยา 
        มผีูเ้ขา้ชมนทิรรศการจ านวน 71,931 คน 
    3. พพิธิภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
        มผีูเ้ขา้ชมนทิรรศการจ านวน 73,792 คน 
    4. พพิธิภณัฑจ์ตัรุัสวทิยาศาสตร ์
        มผีูเ้ขา้ชมนทิรรศการจ านวน 18,445 คน 

 

 สรปุกำรด ำเนนิงำน 
•   การเบิกจ่ายงบลงทุนมีผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากความล่าชา้ในการด าเนิน
โครงการหลัก ไดแ้ก ่โครงการพระรามเกา้ โครงการก่อสรา้งอาคารปฏบิัตกิารTaxidermy ทีด่ าเนนิการ
ไดล้า่ชา้ สง่ผลใหไ้มส่ามารถเบกิจา่ยงบประมาณไดต้ามแผน 
•   รายไดห้ลักของ อพวช. เป็นการพึง่พงิรายไดง้บประมาณ ซึง่ถอืเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 92 และมรีายได ้
นอกงบประมาณ ไดแ้ก ่รายไดจ้ากการด าเนนิงานพพิธิภัณฑ ์และรายไดอ้ืน่ๆ จากการจ าหน่ายบัตรเขา้
ชมพพิธิภัณฑ ์รอ้ยละ8 โดยค่าใชจ้่ายรวมของ อพวช. มีแนวโนม้เพิม่ขึน้เนื่องจากค่าใชจ้่ายดา้นการ
บรหิารทั่วไปของ อพวช. เพิม่สงูขึน้ 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

• อพวช. ควรก าหนดกลุม่เป้าหมายผูเ้ขา้ชมพพิธิภัณฑใ์หม้คีวามชดัเจน รวมถงึแผนประชาสัมพันธข์อง 
อพวช. ยังไม่เขา้ถงึประชาชนทุกกลุ่ม เชน่ จตุรัสวทิยาศาสตร์ทีจ่ามจุรแีสควร์ ยังไม่เป็นทีรู่จั้กอย่าง
กวา้งขวาง ดังนัน้ ควรมกีารเพิม่การประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับทราบอยา่งทั่วถงึ 

• อพวช. ควรร่วมมือกับมหาวทิยาลัยต่างๆ เครอืข่ายพันธมติร และเครอืข่ายพันธมติรตามแผนแม่บท
การสรา้งความตระหนักดา้นวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (พ.ศ.25559 - 
2562) ในเรือ่งการแลกเปลีย่นความรู ้และการน าวทิยาศาสตรส์มัยใหม่ทีผ่ลัดเปลีย่นหมุนเวยีนไปตาม
ยคุสมัยมาจัดแสดงในพพิธิภัณฑ ์รวมถงึควรมคีวามเชือ่มโยงกับบรษัิทเอกชนใหญ่ๆ ทีม่งีบประมาณใน
การท า CSR เพือ่สรา้งความรูแ้ละดงึดดูเขา้ชมพพิธิภัณฑใ์หเ้พิม่ขึน้ 

• อพวช. ยังคงไม่มกีารรวบรวมขอ้มูลความรูด้า้นวทิยาศาสตรส์มัยใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่นักศกึษาใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดังนั้นควรก าหนดบทบาทขององค์กรในลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู ้หรือ
ศนูยก์ลางดา้นขัอมลูเชงิวทิยาศาสตร ์
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จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมพพิธิภณัฑข์อง อพวช. 

พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร ์
พพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา 

พพิธิภัณฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
จตรัุสจามจุร ี

เงนิสด สนิทรัพยร์วม และหนีส้นิรวม 


