
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

Q2/58 Q2/59

9.40 
17.89  

95.60 

76.00  

รายได้จากการด าเนินงาน  ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  

จากขอ้มูลปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 อพวช. มีผลการ
ด าเนนิงานในหลายดา้นทีด่ขี ึน้ แตจ่ากขอ้มลูความสามารถในการ
บรหิารแผนการลงทุนเพื่อการด าเนนิงานปกตแิละงบลงทุนต ่า
กว่าเป้าหมายค่อนขา้งมาก หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 0.69 จากแผน
เบกิจา่ยทัง้ปี  

สงักดั: กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ประธานกรรมการ: นายวรีะพงษ์  แพสวุรรณ 
กรรมการผูแ้ทน กค.: นางสาวเยาวนุช วยิาภรณ์ 
ผูอ้ านวยการ: นายสาคร  ชนะไพฑรูย ์(รักษาราชการแทน) 
CFO : นางสาวศริริัตน ์ เสรมิวฑิรูย ์
จ านวนพนกังาน: 505 คน  
(พนักงาน 139 คน  ลกูจา้ง 115 คน  อาสาสมัครรายวัน 250 คน) 

Website: www.tistr.or.th 

           สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี
 

ทีม่า : งบการเงนิองคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิส าหรับงวดสามเดอืน สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 

 

องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD: พฒันาการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑใ์หเ้ป็นแหลง่เรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ 

         และหลากหลายเพือ่พฒันาสูส่งัคมฐานความรู ้

 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

รายไดร้วม และ คา่ใชจ้า่ยรว่ม

หน่วย : ลบ. 

ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุ 

รายได ้และ คา่ใชจ้า่ย (จากการด าเนนิการ) 

Q2/58 Q2/59

110.90  117.04  
138.30 

 122.89  

รายได้รวม  ค่าใช้จ่ายรวม  

Q2/58 Q2/59

0.60% 

16.25% 

อัตราการเบิกจ่าย (%) 

หน่วย: ล้านบาท 2556 2557 2558 %Chg Q2/58 Q2/59 %Chg 

ฐานะทางการเงิน     
เงินสด 140.25 262.32 395.76 1 217.00 165.23 164 

สินทรัพย์รวม 1,096.09 1,164.95 1,447.29 0 1,120.10 1,381.30  1,380 

หน้ีสินรวม 365.79 927.76 1,233.81 0 890.10        1,147.07  1,146 

ทุนรวม 730.29 237.19 213.48 (0) 230.00 234.24 233 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 720.29 227.19 203.48 (0) 220.00 224.24 223 

ผลการด าเนินงาน     

รายได้จากการด าเนินงาน  37.25 46.45 42.29 (0) 9.40 17.89  17 

รายได้รวม  578.45 620.09 700.37 0 110.90 117.04  116 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  391.92 396.68 542.12 0 95.60 76.00  75 

ค่าใช้จ่ายรวม  555.78 526.11 721.10 0 138.30 122.89  122 

ก าไรจากการด าเนินงาน  (354.67) (350.23) (499.83) 0 (86.20) 5.85  5 

ดอกเบี้ยจ่าย  0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00  0 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  0.00 0.00 0.00 0 0.00 (69.05) 0 

EBITDA (276.30) (267.41) (412.07) 34 (64.80) (80.83) (82) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 22.67 93.98 (20.72) (1) (27.30) (5.85) (7) 

อื่นๆ             

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 85.50 82.60 91.22 0 21.30 47.98  47 

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.01  0 

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย 78.36 82.82 87.76 0 21.40 46.32  45 

เงินน าส่ง/เงินปันผล 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00  0 

เงินอุดหนุนจากงบประมาณ 522.83 556.69 641.99 0 97.10 (40.61) (42) 

งบลงทุน (เป้าหมาย) 350.45 437.67 181.79 (1) 48.30 214.54  214 

งบลงทุนเบิกจ่าย 28.10 13.55 46.85 2 27.60 34.86  34 

อัตราการเบิกจ่าย (%) 8.02% 3.10% 25.77%   0.60% 16.25% -83.8% 

อัตราส่วนทางการเงิน             

ROA 2.07% 8.07% -1.43% -9.80% 16.23%   

ROE 3.10% 39.62% -9.71% -47.60% 95.73%   

D/E (เท่า) 0.50 3.91 5.78 387.10 4.90   

Net Profit Margin 3.92% 15.16% -2.96%   -24.70% -5.00%   

              องคก์ารพพิธิภัณฑแ์ห่งชาต ิ(อพวช.) เป็นรัฐวสิาหกจิในสังกัดกระทรวงวทิยาศาสตร ์จัดตัง้
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 เพื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในมหา
มงคลเฉลมิพระชนพรรษา 5 รอบ โดยมีหนา้ที่ด าเนินงานบรหิาร พัฒนาโครงการจัดตัง้พพิิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร ์จัดกจิกรรม ตลอดจนการวจิัยและพัฒนาทีมุ่ง่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และทัศนคตทิักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ก่สังคมไทย เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และยกระดับความเขา้ใจในเรื่อง
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม 

การจดักจิกรรมเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 

นทิรรศการ/กจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้ใหมแ่ละจดัแสดงภายในประเทศ 
1. นทิรรศการ My name is ASEAN 
2. เมล็ดนอ้ยนักผจญภัย 
3. กจิกรรมเมล็ดจิว๋ประโยชนแ์จว๋ 
4. คา่ยเลน่ เรยีนรู ้วทิยาศาสตรใ์นของเลน่ไทย 
5. Day camp idea หอ้งแหง่ความลับ 
6. นทิรรศการ ปรากฏการณ์สรุยิปุราคา (Solar Eclipse) 
7. นทิรรศการซปุเปอรเ์อลนญิโญ ่
8. กจิกรรมสาธติเทคโนโลยภีมูปัิญญาไทย “โมบายปลาตะเพยีน” 

กจิกรรมในระดบันานาชาต ิ
1. Vietnam Nation Muserm of Nature ณ ประเทศเวยีดนาม 
2. บทความ Journal of Biogeography 
3. ประกวดแขง่ขันโครงงานวทิย ์ณ ประเทศไตห้วัน 
4. อบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรือ่ง วทิยาศาสตร ์: เปลีย่นเรือ่งยากใหเ้ป็นเรือ่งงา่ย (Science:made it 

simple) 
5. สมัมนาเชงิปฏบิัตกิารเรือ่งการพัฒนานทิรรศการ Energy technology โดยนูยว์ทิยาศาสตรย์เูรกา้

และอนิเดยี 
6. Work shop on Exhibit Development ,Design,Manufacturing,Preparation and 

Maintenance  
โดย คณุStuart จาก Questacon 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
     
 
  
 
 



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

ผูจั้ดท า: นางสาววชัราภรณ์  วายลม 
กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการกองฯ : นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880 ตอ่ 2159 
วนัทีจั่ดท า : 3 สงิหาคม 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
 

• สรา้ง พัฒนาชิน้งาน พพิธิภัณฑ ์ใหม้คีวามน่าสนใจตรงกับความตอ้งการของตลาด และสามารถสรา้งความตระหนักทางวทิยาศาสตรไ์ด ้
อยา่งแทจ้รงิโดยเนน้การพัฒนาจากภายในองคก์ร 

• จัดท าแผนประชาสัมพันธส์รา้งการรับรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  
• สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางธุรกจิและวชิาการทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งเป็นรปูธรรมและตอ่เนือ่ง 
• พัฒนาชอ่งทางในการสือ่สารทางวทิยาศาสตรใ์หม้คีวามน่าสนใจ และครอบคลมุกลุม่เป้าหมายทกุกลุม่  
• พัฒนาการบรหิารจัดการพพิธิภัณฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) 

ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ 

ทางการเงนิ 

1.คา่ใชจ้่ายพนักงาน/รายไดด้ าเนนิงาน  

 
 

153.0 

 

 

 
136.603 

 

ไมใ่ชท่างการเงนิ 

2. จ านวนผูเ้ขา้ชมพพิธิภัณฑข์อง อพวช. 

3. จ านวนนทิรรศการหรอืกจิกรรมทีพั่ฒนา            
    ขึน้ใหม ่และจัดแสดงภายในประเทศ 

4. ความส าเร็จของการด าเนนิกจิกรรมในระดับ 
    นานาชาต ิ 

5. จ านวนเครอืขา่ยพันธมติรทางธรุกจิ 

6. ระดับความพงึพอใจของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
    กับองคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ

 
1.62 

 
37 
 
32 
 
90 
3 
 

 
0.611 

 
26 
 
17 
 
51 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

• รายได ้ อพวช. มรีายไดร้วม จ านวน 117.039 ลา้นบาท โดยมาจากรายไดเ้งนิงบประมาณจาก
รัฐบาล จ านวน 95.935 ลา้นบาท รายไดจ้ากการด าเนนิงาน จ านวน 17.895 ลา้นบาท และ
รายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 3.209 ลา้นบาท 

• คา่ใชจ้า่ย  อพวช. มคีา่ใชจ้า่ยรวม จ านวน 122.889 ลา้นบาท โดยมาจากคา่ใชจ้า่ยบคุลากร 
จ านวน 23.841 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยบรหิารท่ัวไปและอืน่ๆ จ านวน 75.995 ลา้นบาท และคา่
เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย จ านวน 23.051 ลา้นบาท 

• เงนิสด สนิทรพัยร์วม และหนีส้นิรวม อพวช. อพวช. มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
จ านวน 165.225 ลา้นบาท เงนิลงทนุระยะสัน้ 50.000 ลา้นบาท มทีรัพยส์นิรวม จ านวน 
1,381.302 ลา้นบาท และมหีนี้สนิรวม จ านวน 1,147.065 ลา้นบาท 

• ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ อพวช.  มแีผนการเบกิจา่ยงบลงทนุในไตรมาส 2 จ านวน 
34.857 ลา้นบาท ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุ จ านวน 0.964 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 0.362 

• จ านวนผูเ้ขา้ชมพิธิภณัฑข์อง อพวช. ในไตรมาส 2 ประจ าปี2559 สามารถสรปุจ านวนผูเ้ขา้
ชมพพิธิภณัฑต์า่งๆ ดังนี้ 

 
    1. พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์คลอง5 
        มผีูเ้ขา้ชมนทิรรศการจ านวน 93,464 คน 

 
    2. พพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยา 
        มผีูเ้ขา้ชมนทิรรศการจ านวน 72,244 คน 
 
    3. พพิธิภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
        มผีูเ้ขา้ชมนทิรรศการจ านวน 74,078 คน 
 
    4. พพิธิภณัฑจ์ตัรุัสวทิยาศาสตร ์
        มผีูเ้ขา้ชมนทิรรศการจ านวน 20,739 คน 
 
    5. นทิรรศการนอกสถานที ่ 
        มผีูเ้ขา้ชมนทิรรศการจ านวน 370,653 คน 

 

 สรปุการด าเนนิงาน 

• การเบกิจา่ยงบลงทนุมผีลการด าเนนิงานต ่ากวา่เป้าหมาย เนือ่งจากความล่าชา้ในการด าเนนิโครงการ
หลัก ไดแ้ก ่โครงการพระรามเกา้ โครงการก่อสรา้งอาคารปฏบิัตกิารTaxidermy ทีด่ าเนนิการไดล้่าชา้ 
สง่ผลใหไ้มส่ามารถเบกิจา่ยงบประมาณไดต้ามแผน 

• รายไดห้ลักของ อพวช. เป็นการพึง่พงิรายไดง้บประมาณ ซึง่ถอืเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 92 และมรีายได ้

นอกงบประมาณ ไดแ้ก ่รายไดจ้ากการด าเนนิงานพพิธิภัณฑ ์และรายไดอ้ืน่ๆ จากการจ าหน่ายบัตรเขา้
ชมพพิธิภัณฑ ์รอ้ยละ8 โดยค่าใชจ้่ายรวมของ อพวช. มีแนวโนม้เพิม่ขึน้เนื่องจากค่าใชจ้่ายดา้นการ
บรหิารทั่วไปของ อพวช. เพิม่สงูขึน้ 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 

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

• อพวช. ควรร่วมมือกับมหาวทิยาลัยต่างๆ เครอืข่ายพันธมติร และเครอืข่ายพันธมติรตามแผนแม่บท
การสรา้งความตระหนักดา้นวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยรี่วมกับหน่วยงานเครอืข่าย (พ.ศ.25559 - 2562)  
ในเรือ่งการแลกเปลีย่นความรู ้และการน าวทิยาศาสตรส์มัยใหม่ทีผ่ลัดเปลีย่นหมุนเวยีนไปตามยุคสมัย
มาจัดแสดงในพพิธิภัณฑ ์รวมถงึควรมคีวามเชือ่มโยงกับบรษัิทเอกชนใหญ่ๆ ทีม่งีบประมาณในการท า 
CSR เพือ่สรา้งความรูแ้ละดงึดดูเขา้ชมพพิธิภัณฑใ์หเ้พิม่ขึน้ 

• อพวช. ยังคงไม่มกีารรวบรวมขอ้มูลความรูด้า้นวทิยาศาสตรส์มัยใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่นักศกึษาใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดังนั้นควรก าหนดบทบาทขององค์กรในลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู ้หรือ
ศนูยก์ลางดา้นขัอมลูเชงิวทิยาศาสตร ์
   

จ านวนผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑข์อง อพวช. 

เงนิสด สนิทรัพยร์วม และหนีส้นิรวม 

Q2/58 Q2/59

217.00 165.23 

1,120.10 

1,381.30  

890.10 

 1,147.07  

เงินสด สินทรัพย์รวม หน้ีสินรวม 

หน่วย : คน 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

คลอง5, 93,464 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

วิทยา, 72,244 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ, 74,078 

พิพิธภัณฑ์จัตุรัส
วิทยาศาสตร์, 20,739 

นิทรรศการนอก
สถานที่ , 370,653 


