
 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

ค ำน ำ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยได ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบและให้บริการกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบโรงเรียน
นอกระบบโรงเรียนและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาตามจุดเน้น  
คอืการพฒันาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ไตรมาส 1  
(ตลุาคม 2563 - ธนัวาคม 2563) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวบรวมผลการปฏบิตังิาน
ไว้เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยาหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป 

(นางอัญชรา หวังวีระ) 
ครู รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

สำรบัญ 

เร่ือง หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบัญ ข 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

ประวัติศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื่อการศกึษาพระนครศรีอยุธยา 1 

ปรัชญา 1 

อัตลักษณ ์ 1 

วิสัยทัศน์ 1 

พันธกิจ 1 

พื้นที่บริการ 2 

เป้าหมาย 3 

จ านวนบุคลากร 3 

กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ 3 

โครงสร้างการบริหารงาน 4 

ตอนที่ 2 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 5 

ผลการปฏิบตัิงานด้านผูร้ับบริการ 5 

ผลการปฏิบตัิงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 9 

ภาพกิจกรรม 11 

คณะผู้จัดท ำ 27 
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วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ หรือชื่อเดิมศูนย์วิทยำศำสตร์
เพ่ือกำรศึกษำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร 
(กรมการศึกษานอกโรงเรยีนเดมิ) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2538 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์
ได้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง ตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาและเครือข่าย มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการการเรียนรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ อยา่งหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นการตอบสนอง ต่อนโยบายรัฐ และพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ท าพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2542 ได้เปิดให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน 
นักศึกษาท้ังในและนอกระบบ ครู คณาจารย์และประชาชนท่ัวไป โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทั้งลักษณะการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในหลากหลายกิจกรรม 
เช่น กจิกรรมการเรยีนรูผ้า่นนทิรรศการ คา่ยวทิยาศาสตรก์จิกรรมการศกึษา และการบรกิารวชิาการ 

ปรัชญำ 
สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 

อัตลักษณ ์
วิทยาศาสตร์สญัจร นครประวัติศาสตร์ 

วิสัยทัศน ์
ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาพระนครศรอียธุยาจดัการศกึษาตลอดชีวติดา้นวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาท้ังในระบบ   
นอกระบบโรงเรียน และประชาชน อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
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วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

พันธกิจ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน 
นักศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบโรงเรียน และประชาชนท่ัวไป ในเขตพื้นท่ีบริการ 

2)  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อและกระบวนการ
เรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

3)  เผยแพร่ บริการ หลักสูตร สื่อ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

4)  พัฒนาครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5)  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม 

เขตพ้ืนที่บริกำร (Service Ares) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบพื้นที่บริการทั้งหมด 

6 จังหวัด ในภาคกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท 
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วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

เป้ำหมำย (Target) กลุ่มเป้ำหมำยในกำรให้บริกำร 

 
จ ำนวนบุคลำกร 

 

กิจกรรม เป้ำหมำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1) นิทรรศการวิทยาศาสตร์ 25,000 คน 

2) ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 2,250 คน 

3) กิจกรรมการศึกษา 17,600 คน 

4) บริการวิชาการ 25,000 คน 

รวม 69,850 คน 

ที่ ต ำแห่ง จ ำนวน (คน) 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา - 

2. ครูช านาญการพิเศษ 2 

3. ครูผู้ช่วย 3 

4. ลูกจ้างประจ า 1 

5. พนักงานราชการ 4 

6. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 6 

7. พนักงานขับรถ 2 

8. คนสวน 1 

9. พนักงานบริการ 2 

รวม 21 
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วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ 

คณะกรรมกำร 

สถำนศึกษำ 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มวิชำกำร กลุ่มส่งเสริมและบริกำร 

• งานธุรการและสารบรรณ 

• งานการเงนิและบญัช ี

• งานพัสด ุ

• งานอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 

• งานบุคลากร 

• งานการตลาดและประชาสัมพนัธ ์

• งานแผนงานและโครงการ 

• งานเทคนิคและซ่อมบ ารุง 

• งานนิเทศและประเมนิผล 

• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• งานวิจัย สาธติ ทดลอง 

• งานนวตักรรมและเทคโนโลยี 

• งานประกันคุณภาพการศึกษา 

• งานหลักสูตร สือ่ กระบวนการ

เรียนรู ้

• งานพัฒนารูปแบบกิจกรรม 

• งานนทิรรศการ 

• งานนทิรรศการเคลือ่นที่ (สัญจรสู่

สถานศกึษาและมหกรรมวิทยาศาสตร์) 

• งานกจิกรรมค่าย 

• งานกจิกรรมการศึกษา 

• งานผลิตและเผยแพร ่

• งานส่งเสริมมาตรฐานการศกึษา 

• งานส่งเสริมและสนับสนุนเครอืข่าย 

• งานบริการวิชาการและฝึกอบรม 
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วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

ตอนที่ 2 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนผู้รับบริกำร 

ผลการปฏิบัติงานด้านผู้เข้ารับบริการ ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้จัดบริการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบตามกิจกรรม ดังน้ี 

1. ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนผู้รับบริกำรในภำพรวม 

ผลการปฏบิตังิานในไตรมาสที ่1 (ตลุาคม - ธนัวาคม 2563) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาพระนครศรอียธุยาไดใ้หบ้รกิารเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี
และสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมายในทุกกิจกรรม ทั้งหมด 115,932 คน มำกกว่ำเป้ำหมำย 
คิดเป็นร้อยละ 65.97% ของเป้าหมายทั้งปี (69,850 คน) โดยบริการวิชาการสามารถ
ใหบ้รกิารกลุม่เปา้หมายไดม้ากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้กก่จิกรรมการศกึษา การเรยีนรูผ้า่นนทิรรศการ 
และค่ายวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ 

ตำรำงผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม 
 เดือนตุลำคม 2563- เดือนธันวำคม 2563 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เป้ำหมำย ในระบบ นอกระบบ ประชำชน 
รวม 

ปี 2564 ครู นักเรียน ครู นักศึกษำ ท่ัวไป 
1. การเรียนรู้ผ่านนทิรรศการ 25,000 541 7,692 14 - 1,224 9,471 
2. ค่ายวิทยาศาสตร ์ 2,250 227 2,578 - - - 2,805 
3. กิจกรรมการศกึษา 17,600 2,643 45,763 2 - 220 48,628 
4. บริการวิชาการ 25,000 4,613 13,842 3,998 1,385 31,190 55,028 

รวม 69,850 8,024 69,875 4,014 1,385 32,634 115,932 
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วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

2. ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนผู้รับบริกำรในแต่ละกิจกรรม 

2.1 นทิรรศกำรวทิยำศำสตร์ เปน็การจดัแสดงความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 
ผา่นนทิรรศการสือ่ประสมทีท่นัสมยั นา่สนใจ ทัง้สือ่แสง ส ีเสยีง ของเลน่ ของจรงิ หุน่จ าลอง เกม 
ฯลฯ สือ่สว่นใหญเ่ปน็สือ่ประเภท Hand - on ทีเ่ขา้ชมสามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มในการทดลองเลน่ 
ลองฝึกปฏิบัตหิรือค้นหาค าตอบจากการเล่นเกมตา่ง ๆ ซึ่งผู้ชมจะได้รับท้ังความสนุกสนานและ
สาระความรูไ้ปพรอ้ม ๆ  กนั จดัแสดงทัง้นทิรรศการถาวร ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร นทิรรศการช่ัวคราว 
และนทิรรศการเคลือ่นทีโ่ดยมเีปา้หมายส าคญั เพือ่กระตุน้และสง่เสรมิใหก้ลุม่เปา้หมายเกดิความสนใจ
ในการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ ซึง่ในไตรมาสท่ี 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้ำรับบริกำร รวมจ ำนวน 9,471 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.88% ของเปา้หมายทัง้ป ี(25,000 คน) 

 
2.2 ค่ำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการกลุ่ ม 
ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ข
โดยให้บริการ ทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งได้เรียนรู้การท างานและการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน   
ทั้งในลักษณะไป - กลับ และพักคา้งแรม โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์พื้นฐานทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และสะเตม็ศกึษา ซึง่ในไตรมาสที ่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้ำรับบริกำร รวมจ ำนวน 2,805 คน มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้คิดเป็นร้อยละ 24.67 ของเป้าหมายทั้งปี (2,250 คน) 
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3. กิจกรรมกำรศึกษำ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดเพื่อให้บริการการเรียนรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มเป้าหมาย หลากหลายรูปแบบ   
ทัง้ในรปูแบบของหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรเ์พือ่เสรมิการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร การอบรม/สมัมนาเชิงวชิาการ 
การจัดกิจกรรมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การบริการการเรียนรู้ ในท้องฟ้าจ าลอง 
ตลอดจนการเรยีนรูจ้ากกจิกรรมการประกวดแขง่ขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร ์ซึง่ในไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  มผู้ีเขำ้รับบริกำร จ ำนวน 48,628 คน 
มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 176.30 ของเป้าหมายทั้งปี (17,600) 
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4. บริกำรวิชำกำร เป็นกิจกรรมในรูปแบบของการให้บริการข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ  
ทั้งในสว่นของขา่วสารขอ้มลูการจดักจิกรรมของศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาพระนครศรอียธุยา 
และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การให้ข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์ เพจ Facebook จดหมายข่าว และในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งในไตรมาสที่  1   
(ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 มผู้ีเขำ้รับบริกำร รวมจ ำนวน 55,028 คน 
มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 120.11 ของเป้าหมายทั้งปี (25,000 คน) 
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กำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส านกังานสง่เสรมิงานศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จดัสรรงบประมาณประจ าป ี
พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน (ธ.ค. 63 - ม.ีค. 63) เปน็เงนิจ านวน 2,231,520.- บาท (สองลา้น 
สองแสนสามหมืน่หนึง่พนัหา้รอ้ยยีส่บิบาทถว้น) ใหศ้นูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาพระนครศรอียธุยา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งบบุคลำกรภำครัฐ 480,060 บำท 
2. งบด ำเนินงำน 1,721,460 บำท 

2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 1,341,110 บำท 
2.1.1 งบบริหาร 327,950 บาท 
2.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ 896,160 บาท 
2.1.3 ค่าเช่ารถ (เต็มปี) 117,000 บาท 

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 120,250 บำท 
2.3 งบกิจกรรมกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 260,100 บำท 
2.4 งบพัฒนำคุณภำพตำมอัธยำศัย - บำท 

3. งบลงทุน 30,000 บำท 
3.1 ค่าครุภัณฑ ์ 30,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 2,813,602 บำท 

ผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 การเบกิจา่ยไตรมาสที ่ 1 (ตลุาคม 2563 - ธนัวาคม 2563)  

ในภาพรวมทุกหมวดรายจา่ย มีการเบิกจ่ายคดิเป็นร้อยละ 41.29 จ าแนกออกเป็น งบบุคลากร
ภาครัฐ มีการเบิกจา่ยคิดเป็นร้อยละ 45.55 งบด าเนินงาน มีการเบกิจ่ายคิดเป็นร้อยละ 39.08 
(คา่ตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ/ งบบรหิารศนูย ์มกีารเบกิจา่ยคดิเปน็รอ้ยละ 41.24 คา่สาธารณปูโภค 
มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 66.14 งบจัดกิจกรรม มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 15.43   
งบพัฒนาคุณภาพตามอัธยาศัย มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 0.00) และงบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์
มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100.00 

หมำยเหตุ ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2564 
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ตำรำงรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงนิงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หมำยเหตุ ร้อยละการเบิกจา่ย ของเงินเบิกจ่ายท้ังหมด 
             ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

หมวดรำยจ่ำย 

จ ำนวนเงิน (บำท) 

ได้รับจัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

ณ 4 มกรำคม 2564 
คงเหลือ ร้อยละ 

1. งบบุคลำกรภำครัฐ  480,060.00 218,670.00 261,390.00 45.55% 

2. งบด ำเนนิงำน 1,721,460.00 672,812.17 1,048,647.83 39.08% 

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ 1,341,110.00 553,136.20 787,973.80 41.24% 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 120,250.00 79,533.97 40,716.03 66.14% 

2.3 งบจัดกิจกรรมการศกึษาด้านวิทยาศาสตร ์ 260,100.00 40,142.00 219,958.00 15.43% 

2.4 งบพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามอัธยาศัย - - - 0.00% 

3. งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์) 30,000.00 30,000.00 - 100% 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,231,520.00 921,482.17 1,310,037.83 41.29% 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดให้บริกำร 

4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การให้บริการนิทรรศการ 

1.1 โครงกำรวิทยำศำสตร์สัญจรสู่สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่บริกำร 



สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)    หน้า 12          

วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

1. การให้บริการนิทรรศการ 

1.2 คณะข้ำรำชกำรและบุคลำกร กศน.อ ำเภอ อ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ มำศึกษำดูงำน

นิทรรศกำรของศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ 
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2. การให้บริการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม 
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2. การให้บริการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม 

จัดค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเขตพืน้ทีบ่ริการ 
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2. การให้บริการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม 

จัดค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเขตพืน้ทีบ่ริการ 
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3. การให้บริการกิจกรรมการศึกษา 

จัดพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้ ครัง้ที ่16  

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
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3. การให้บริการกิจกรรมการศึกษา 

จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้ ครัง้ที ่15 (Science Film) ให้กับ

นักเรียน นักศึกษา ในเขตพืน้ทีบ่ริการ 
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3. การให้บริการกิจกรรมการศึกษา 

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรของ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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3. การให้บริการกิจกรรมการศึกษา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ  

ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เพือ่น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
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4. การบริการวิชาการ 

บทความทางวิชาการทางเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา 
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4. การบริการวิชาการ 

เว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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4. การบริการวิชาการ 

ตรวจทาน (ตรวจไขว้) ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2563  

งานประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ส าหรับสถานศึกษาขึน้ตรงในสังกัดส านักงาน กศน. 
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วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

4. การบริการวิชาการ 

การประชาสัมพันธ์ทางจดหมายข่าว 



สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)    หน้า 24          

วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
แบ่งปันผักสวนครัวปลอดสารพิษจากสวนเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
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วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

 

พัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ร่วมกับส านักงาน กศน.จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จัดกิจกรรม ศ.ค.ส. ศกึษาธิการ ส่งความสุขให้น้อง  
ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวจิิตรวิทยาคาร 



 

 

คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษำ 

นางอัญชรา หวังวีระ คร ูรักษาการในต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์ 
  เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ผู้จัดท ำ 
นางอัญชรา หวังวีระ ครูช านาญการพิเศษ 
นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูช านาญการพิเศษ 
นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ครูผู้ช่วย 
นางเสาวนีย ์ เสระพล ครูผู้ช่วย 
นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย 
นายสมชาย แก้วเขยีว พนักงานน าชมระดับ ส.2 /หัวหน้า 
นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ นักวิชาการพัสด ุ
นายอานนท ์ ดิษฐ์จาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวกมลชนก ตะสาริกา เจ้าพนักงานธุรการ 
นายอนกุูล เมฆสุทัศน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นางสาวปรางค์แกว้ แหลมสุข นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นายเดชา พูลสวัสดิ ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นางสาวประภัสสร รอดรัตน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นายณัฐวุฒ ิ รอตเกษม นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นายฐาปนกิ ผาสุกะกุล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ผู้สรุปและเขียนรำยงำน 
นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย 
นายอานนท ์ ดิษฐ์จาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ออกแบบปกและรูปเล่ม 
นายอานนท ์ ดิษฐ์จาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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