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รายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

ตามท่ี ผสดร.มีนโยบายให้หัวหน้าโครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
และน าเสนอต่อผสดร. รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างานในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้
รวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผลการบริหารงบประมาณ และผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด  ซึ่งท า
การวิเคราะห์ในมิติของภาพรวมทั้งสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการที่น าส่งผลผลิตตามเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สดร.มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 60 โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 760.3712 ล้านบาท (ไม่รวมเงินส ำรองจ่ำยทั่วไป 71.8493 ล้ำนบำท และเงินส ำรองยำมฉุกเฉิน 
120.0000 ล้ำนบำท) ซึ่งแบ่งการด าเนินโครงการออกเป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้  

1. โครงการรายจ่ายประจ า : เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจ าและต้องด าเนินการทุกปี
จ ำนวน 14 โครงกำร งบประมำณ 250.5706 ล้ำนบำท

2. โครงการตามยุทธศาสตร์ : เป็นโครงการที่น าส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของสดร. จ ำนวน 37 โครงกำร งบประมำณ 486.3291 ล้ำนบำท

3. โครงการตามพันธกิจ : เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน
ภายใต้แผนงาน โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 9 โครงกำร งบประมำณ
23.4715 ล้ำนบำท

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการบริหารงบประมาณ และผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 

3 ตัวช้ีวัด 

บทสรุปผู้บริหาร 

46 ตัวชี้วัด 

ผลการบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
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จากตารางข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 760.3712  
ล้านบาท ส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 60 โครงการ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  ณ 
สิ้นป ี มีผลการเบิกจ่ายสะสม จ านวน 463.0694 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 60.90)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อม
ปี จ านวน 237.1031 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.18)  และมีเงินเหลือจ่าย จ านวน 60.1987 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 7.92) มีตัวชี้วัดที่ต้องน าส่งหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 49 ตัวชี้วัด  เป็นไปตามแผน 46 ตัวชี้วัด และ
ต่ ากว่าแผน 3 ตัวชี้วัด 

          ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการบริหารงบประมาณ และบริหารโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ การด าเนินงานตัวชี้วดั 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย 
จ านวน
โครงการ 

ผลตัวชี้วัด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

35.3499 26.0742 73.76 8.9171 25.23 0.3586 1.01 8  
เป็นไปตามแผน 14/15 

ตัวชี้วัด 
ต่ ากว่าแผน 1/15 ตัวชี้วัด 

2. เพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อ
การพัฒนาและสร้างอุปกรณ์
เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต 

294.0786 151.1851 51.41 114.7762 39.03 28.1173 9.56 18  
เป็นไปตามแผนท้ังหมด 

16/16 ตัวชี้วัด 

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการทางดาราศาสตร์ 
และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทย
ในทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

35.3132 21.2233 60.10 4.1948 11.88 9.8951 28.02 18  
เป็นไปตามแผนท้ังหมด 

13/13ตัวชี้วัด 

4. สนับสนุนการวางโครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อ
การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมทุกภูมิภาค 

180.5624 72.7692 40.30 101.1420 56.01 6.6512 3.69 2  
ต่ ากว่าแผน 1/1 ตัวชี้วัด 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และ
สนับสนุนการแสวงหารายได้
เพื่อลดภาระงบประมาณจาก
ภาครัฐ 

215.0671 191.8176 89.19 8.0730 3.75 15.1765 7.06 14  
เป็นไปตามแผน 3/4 

ตัวชี้วัด 
ต่ ากว่าแผน 1/4 ตัวชี้วัด 

รวมท้ังสิ้น 760.3712 463.0694 60.90 237.1031 31.18 60.1987 7.92 60  

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2564 จ านวน 952.2205 ล้านบาท หัก งบกลาง (1)  จ านวน 71.8493 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน (2) จ านวน 
120.0000 ล้านบาท คงเหลือ 760.3712 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ 

(1) งบกลาง ตั้งไว้เพื่อรองรับการด าเนินงานของหน่วยงาน ในกรณีที่มีการเสนอขอตั้งโครงการใหม่ที่มีการเสนอขอตั้งโครงการใหม่ที่มิได้ตั้ง
งบประมาณ หรือรายการที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน รายการที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า รวมถึงรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 

(2) เงินส ารองจ่ายยามฉุกเฉิน ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันหรือแก้ไข รวมถึงการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหาย กรณีเกิดเหตุการณ์ภัย
พิบัติ/สถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ทันทีทันใด ซ่ึงจะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของ
สถาบันฯ 
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ผลการบริหารงบประมาณ 
 

 
 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สดร.ได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการจ านวน 760.3712 ล้านบาท  ณ สิ้นปีงบประมาณ  มีผลการเบิกจ่ายสะสม จ านวน 463.0694 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 60.90 เมื่อเทียบกับวงเงินที่ใช้ในการบริหารโครงการฯ) มีการกันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีจ านวน 237.1031 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.18) และมีเงินเหลือจ่ายจ านวน 60.1987 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 7.92 ซึ่ง สดร.น าไปจัดสรรในปีงบประมาณถัดไป)  

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการบริหารงบประมาณ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 
จากผลการบริหารงบประมาณทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุน

การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ฯ  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ าที่สุด จ านวน 72.7692  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40.30)  และมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากที่สุด จ านวน 101.1420 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 56.01)  โดยยุทธศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ รวมถึงกล้อง
โทรทรรศน์ขนาดใหญ่และงบด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อสร้างของ สดร.  ส าหรับรายการ
สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียวและผูกพัน) รวมทั้งสิ้น 16 รายการ  สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จ านวน 7 รายการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง  หน่วยงานมีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 
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2. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สดร.ได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การจ านวน 760.3712 ล้านบาท  ณ สิ้นปีงบประมาณ  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 237.1031 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.18) ทั้งนี้ สดร.มีแผนในการการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ดังนี้  

ตารางที่ 4 ตารางแสดงแผนการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

  
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนทั้งสิ้น 237.1031 ล้านบาท มีแผนการ
เบิกจ่ายในปี 2565 โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 จ านวนเงิน 163.1212  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.80) เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 จ านวนเงิน 60.0511 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
25.33)  เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 จ านวนเงิน 10.8800 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.59) และเบิกจ่ายในไตรมาส
ที่ 3 จ านวนเงิน 3.0508 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.28) 

ทั้งนี้ รายการที่มีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 และ 4 มีรายละเอียด ดังนี้ 

เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 จ านวน 3 รายการ วงเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 3.0508 ล้านบาท 
เป็นรายการวัสดุที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในไตรมาสที่ 3 และเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศ ได้แก่ 

o วัสดุส าหรับพัฒนาระบบ Frontend จ านวน 0.2180 ล้านบาท 
o วัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน C จ านวน 2.5808 ล้านบาท 
o วัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน Q-W จ านวน 0.2525 ล้านบาท 

เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 จ านวน 2 รายการ วงเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 10.8800 ล้านบาท 
ได้แก่ 

o วัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบฐานเวลาและความถ่ีมาตรฐานความแม่นย าสูงส าหรับสถานีดารา
ศาสตร์วิทยุยีออเดซี  จ านวน 10.5000 ล้านบาท เป็นรายการวัสดุที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมในไตรมาสที่ 3 และเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศ 

o ค่าตอบแทนในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน จ านวน 0.3800 ล้านบาท 
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3. เงินเหลือจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สดร.ได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การจ านวน 760.3712 ล้านบาท  ณ สิ้นปีงบประมาณ สดร.มีเงินเหลือจ่ายจ านวน 60.1987 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 7.92) โดยมีรายละเอียดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงเงินเหลือจ่าย แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละของเงินเหลือจ่าย
เรียงจากมากที่สุดคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ มีเงินเหลือจ่าย 
9.8951 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.02) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ต่างๆ โดยประสบ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เลื่อนมาในไตรมาสที่ 4 ได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย กอรปกับบางกิจกรรมไม่เหมาะสมที่จะจัดใน
รูปแบบออนไลน์ 

สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้มีเงินเหลือจ่ายเป็นกลุ่มใหญ่ๆ สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน และ/หรือมีการปรับรูปแบบการด าเนินงานและท าให้เกิด

ประสิทธิภาพในการท างานและประหยัดงบประมาณ เช่น การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้าบางส่วน 
การจัดประชุมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์  รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 18.0305 ล้านบาท  

2. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น ต้องยกเลิกหรือ
เลื่อนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ / การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ /การจัดอบรม,สัมมนา,ประชุมเชิง
ปฏิบัติการต่างๆ รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 15.3633 ล้านบาท 

3. กลุ่มที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 14.0193 ล้านบาท 
4. ค่าใช้จ่ายเพ่ือรองรับการท าวิจัยและพัฒนาใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างปี งบประมาณทั้งสิ้น 12.7856 

ล้านบาท 
ทั้งนี้  เงินเหลือจ่ายดังกล่าวจ านวนทั้งสิ้น 60.1987 ล้านบาท สดร.ได้น าไปจัดสรรส าหรับการ

ด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 30 กันยายน 2564 
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ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สดร.มีตัวชี้วัดที่จะต้องน าส่งตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี 
(วาระแรก 3 ปี คือ พ.ศ. 2563 – 2565) และหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งสิ้นจ านวน 49 ตัวชี้วัด ณ สิ้น 
ปี มีผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 
* หมายเหตุ ได้มีการขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันท่ี 

24 พฤษภาคม 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

จากตาราง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีตัวชี้วัดจ านวนทั้งสิ้น 49 ตัวชี้วัด  สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนจ านวน 46 ตัวชี้วัด และด าเนินการได้ต่ ากว่าแผน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วย 

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยท่ีไดร้บัการตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และมีช่ือเป็น  
First author หรือ Corresponding author 

เรื่อง 10 6 

2 ร้อยละการเบิกจา่ยของงานก่อสรา้ง งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน    
 ร้อยละการเบิกจา่ยของงานก่อสรา้ง (รายการผูกพันเดิม) 

เทียบกับงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรในปีนั้น 
ร้อยละ 100 

 
49.58 

 ร้อยละการเบิกจา่ยของงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างปีเดียว 
เทียบกับงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรในปีนั้น (ต้นปี) 

ร้อยละ 100 
 

47.62 
 

3 ความสามารถทางการหารายไดเ้พื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ  ล้านบาท 3.40 3.08 
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ภาพรวมผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สดร.จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 760.3712 ล้านบาท ส าหรับใช้ใน
การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 60 โครงการ (ไม่รวม เงินส ารองจ่ายทั่วไป 71.7493  
ล้านบาท และเป็นเงินส ารองยามฉุกเฉิน 120.0000 ล้านบาท)  ซึ่งแบ่งการด าเนินโครงการออกเป็น 3 
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการตามงานปกติ : เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจ าและต้องด าเนินการทุกปี เช่น 
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ที่ประกอบด้วยรายจ่ายประจ า รายจ่ายเพ่ือการบริหารจัดการ
หน่วยงาน เป็นต้น จ ำนวน 14 โครงกำร งบประมำณ 250.5706 ล้ำนบำท  

2. โครงการตามยุทธศาสตร์ : เป็นโครงการที่น าส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมายของสดร. จ ำนวน 37 โครงกำร งบประมำณ 486.3291 ล้ำนบำท 

3. โครงการตามพันธกิจ : เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน
ภายใต้แผนงาน โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง จ ำนวน 9 โครงกำร 
งบประมำณ 23.4715 ล้ำนบำท 
 

ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการบริหารงบประมาณและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด จ าแนก
ตามประเดน็ยุทธศาสตร์และโครงการ ดังนี้ 

             ประเด็นยุทธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ ผลตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย ตามแผน ต่ ากว่าแผน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

35.3499 26.0742 73.76 8.9171 25.23 0.3586 1.01 14 1 

(01) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาสภาพอวกาศและบรรยากาศโลก 
(กองทุน สกสว.) 

7.7784 5.6849 73.09 2.0420 26.25 0.015 0.66 8 1 

(02) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของดาวฤกษ์และ
สสารระหว่างดาวฤกษ์ (กองทุน สกสว.) 

3.4699 2.3391 67.41 1.0909 31.44 0.0399 1.15 7 1 

(03) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบและสิ่งมีชีวิต
นอกระบบสุริยะ (กองทุน สกสว.) 

1.2850 0.8011 62.34 0.4484 34.89 0.0355 2.77 7 1 

(04) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาการก าเนิดเอกภพ (กองทุน สกสว.) 

5.8021 4.5040 77.63 1.2205 21.04 0.0776 1.33 7 1 

(05) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัย
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ช่วงคลื่นวิทยุ (กองทุน 
สกสว.) 

1.0218 0.9549 93.45 0.0170 1.66 0.0450 4.89 8 - 

(06) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาประวัติศาสตร์และมรดกทางดารา
ศาสตร์ (กองทุน สกสว.) 

0.5172 0.4809 92.98 -  0.0363 7.02 5 - 
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             ประเด็นยุทธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ ผลตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย ตามแผน ต่ ากว่าแผน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(08) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาก าลังคนด้านการวิจัยทางดารา
ศาสตร์ (กองทุน สกสว.) 

15.3025 11.1513 72.87 4.0983 26.78 0.0529 0.35 11 - 

(20) โครงการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

0.1730 0.1581 91.39 -  0.0149 8.61 1 - 

2. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิค
วิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์
เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต 

294.0786 151.1851 51.41 114.7762 39.03 28.1173 9.56 16 - 

(07) เงินอุดหนุนโครงการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือเพื่องานวิจัยทางดาราศาสตร์ (กองทุน 
สกสว.) 

21.0184 14.8416 70.61 6.0038 28.56 0.1730 0.83 5 1 

(09) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

3.0000 2.7054 90.18 -  0.2946 9.82 3 - 

(10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ 

20.6083 17.7678 86.22 1.0159 4.93 1.8246 8.85 2 - 

(11) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง 

14.0880 1.2720 9.03 11.4630 81.37 1.3531 9.60 2 - 

(12) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนยีแมคคาทรอนิกส์ 

9.0149 8.3103 92.18 0.0018 0.02 0.7027 7.80 3 - 

(13) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือภาคี
กล้องโทรทรรศน์รังสีเชอเรนคอฟ 

9.5557 7.9949 83.67 -  1.5608 16.33 3 - 

(14) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุม
กล้องโทรทรรศน์ยุคใหม่ 

1.6400 0.7986 48.70 0.2898 17.67 0.5515 33.63 3 - 

(15) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุม
ระยะไกลอัตโนมัติ 

7.9904 4.9490 61.94 0.7670 9.60 2.2745 28.46 4 - 

(16) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายดารา
ศาสตร์วิทยุ และยีออเดซ่ี 

3.9236 2.0443 52.10 0.0930 2.37 1.7864 45.53 5 - 

(17) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับ
สัญญาณความถี่วิทยุย่านต่างๆ 

24.2195 13.5574 55.98 9.6468 39.83 1.0153 4.19 5 - 

(18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุม 
ประมวลผลสัญญาณ และจัดการข้อมูลดารา
ศาสตร์วิทยุ 

8.6178 7.7962 90.47 0.0600 0.70 0.7616 8.83 1 - 

(19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับและ
ประมวลผลสัญญาณคลื่นวิทยุส าหรับกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 
เมตร (กองทุน สกสว.) 

24.8282 11.8472 47.72 12.8528 51.77 0.1282 0.51 3 - 

(21) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
และถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง (กองทุน สกสว.) 

67.9718 26.9487 39.65 40.7333 59.93 0.2899 0.42 7 - 

(22) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางด้านทัศนศาสตร์ (กองทุน สกสว.) 

31.3544 22.9110 73.07 8.1904 26.12 0.2530 0.81 5 1 
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             ประเด็นยุทธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ ผลตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย ตามแผน ต่ ากว่าแผน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(23) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาอื่นๆ 12.7856 -  -  12.7856 100.00 - - 
(24) โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการหอ
ดูดาวและวิศวกรรม 

7.4800 4.4401 59.36 1.9208 25.68 1.1191 14.96 - - 

(25) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการหอดูดาวแห่งชาติ 

2.4248 1.6312 67.27 0.0813 3.35 0.7124 29.38 2 - 

(26) โครงการบริหารจัดการหอสังเกตการณ์
ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ 

23.5572 1.3694 5.81 21.6565 91.93 0.5313 2.26 - - 

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ 
และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับ
อย่างท่ัวถึง 

35.3132 21.2233 60.10 4.1948 11.88 9.8951 28.02 13 - 

(27) โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการ
วิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 

3.6324 2.4787 68.24 0.2121 5.84 0.9416 25.92 - - 

(28) โครงการจัดท าสื่อสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทางดาราศาสตร์ 

3.8000 1.5649 41.18 1.6049 42.23 0.6303 16.59 - - 

(29) โครงการพัฒนาก าลังคนโดยผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี
ด้านดาราศาสตร์ 

1.2920 0.6225 48.18 -  0.6695 51.82 1 1 

(30) โครงการสร้างความตระหนักและความ
ตื่นตัวทางดาราศาสตร์ 

5.7461 2.5956 45.17 1.6549 28.80 1.4956 26.03 1 1 

(31) เงินอุดหนุนโครงการกระจายโอกาสการ
เรียนรู้ดาราศาสตร์ 

4.0000 3.3557 83.89 -  0.6443 16.11 1 1 

(32) โครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก 0.6000 0.2611 43.52 -  0.3389 56.48 - - 

(33) โครงการรณรงค์การลดมลภาวะทางแสง
ในเขตชุมชนและอุทยานแห่งชาติ 

0.3650 0.2381 65.23 -  0.1269 34.77 1 - 

(34) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเครือข่ายดารา
ศาสตร์เพื่อการนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ 

1.5681 1.5673 99.95   0.0008 0.05 1 - 

(35) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ 
นครราชสีมา 

1.3652 0.7440 54.50 0.0040 0.29 0.6172 45.21 - - 

(36) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และ
อุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐาน หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

1.2434 0.5762 46.34 0.0345 2.77 0.6327 50.89 5 - 

(37) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

1.9615 1.4464 73.74 0.0887 4.52 0.4264 21.74 - - 

(38) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และ
อุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐาน หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

1.2505 0.8866 70.90 0.0500 4.00 0.3140 25.10 5 - 

(39) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ สงขลา 2.4834 1.8622 74.99 0.1134 4.57 0.5079 20.44 - - 

(40) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และ
อุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐาน หอดูดาวฯ สงขลา 

1.3100 0.5362 40.93 -  0.7738 59.07 3 2 
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             ประเด็นยุทธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ ผลตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย ตามแผน ต่ ากว่าแผน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(41) โครงการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย 3.5660 2.0178 56.58 0.3022 8.47 1.2460 34.95 1 - 

(42) โครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์
นานาชาติภายใต้ยูเนสโก 

0.5136 0.2137 41.61 -  0.2999 58.39 1 1 

(43) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้าน
ดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

0.0410 0.0116 28.29 -  0.0294 71.71 - 1 

(44) โครงการจัดต้ังหอจดหมายเหตุดารา
ศาสตร์แห่งชาติ และการรวบรวม
ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาดาราศาสตร์ไทย 

0.5749 0.2448 42.58 0.1301 22.63 0.2000 34.79 1 - 

4. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค 

180.5624 72.7692 40.30 101.1420 56.01 6.6512 3.69 - 1 

(45) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์วิทยุ 

27.0314 0.6674 2.47 26.1572 96.77 0.2068 0.76 - 1 

(46) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ 

153.5310 72.1018 46.96 74.9849 48.84 6.4444 4.20 - 1 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มี
ธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหา
รายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

215.0671 191.8176 89.19 8.0730 3.75 15.1765 7.06 3 1 

(47) โครงการบริหารจัดการบุคลากร 107.8379 103.5047 95.98 0.4622 0.43 3.8710 3.59 - - 

(48) โครงการบริหารจัดการ สดร. 14.8768 7.3037 49.09 2.0687 13.91 5.5043 37.00 - - 

(49) โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

0.1800 0.1233 68.50 -  0.0567 31.50 - - 

(50) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สดร. 

1.9758 1.3156 66.59 0.0297 1.50 0.6305 31.91 1 - 

(51) โครงการสัมมนาประจ าปี 1.0800 0.1260 11.67 -  0.9540 88.33 - - 

(52) โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหาร 
สดร. 

0.0080 0.0077 96.25 -  0.0003 3.75 - - 

(53) โครงการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี 46.9350 42.6645 90.90 2.7732 5.91 1.4974 3.19 - - 

(54) โครงการบริหารจัดการงานด้าน
ยานพาหนะ 

3.2810 2.5564 77.92 0.4141 12.62 0.3105 9.46 - - 

(55) โครงการบริหารจัดการงานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

2.7970 2.3488 83.98 0.3814 13.64 0.0668 2.38 - - 

(56) โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

21.3976 17.6412 82.44 1.9437 9.08 1.8127 8.48 - - 

(57) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.6000 7.5861 99.82 -  0.0139 0.18 - - 

(58) โครงการพัฒนาบริหารจัดการระบบสื่อ
มัลติมีเดีย 

1.3800 1.3740 99.57 -  0.0060 0.43 1 - 
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             ประเด็นยุทธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ ผลตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย ตามแผน ต่ ากว่าแผน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(59) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

5.5129 5.1477 93.38 -  0.3652 6.62 1 - 

(60) โครงการจัดท าสื่อดาราศาสตร์และการ
ให้บริการวิชาการดาราศาสตร์เพื่อหารายได้ 

0.2052 0.1180 57.50 -  0.0872 42.50 - 1 

รวมทั้งสิ้น 760.3712 463.0694 60.90 237.1031 31.18 60.1987 7.92   

 

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  โดย สดร.ได้มีการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 760.3712 ล้านบาท  ณ สิ้นปีงบประมาณ 
มีการเบิกจ่ายสะสมจ านวน 463.0694 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 60.90) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
จ านวน 237.1031 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.18) และมีเงินเหลือจ่ายจ านวน 60.1987 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 7.92)  

1.ผลการบริหารงบประมาณ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์ฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ าที่สุด จ านวน 727692 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40.30)  และมี
การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากที่สุด จ านวน 101.1420 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 56.01)  และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ มีเงินเหลือจ่ายมากที่สุด จ านวน 9.8951 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.02)  

2.ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด  มีตัวชี้วัดที่ต้องน าส่งตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (วาระ
แรก 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565) แผนปฏิบัติการประจ าปี และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้นจ านวน 49 ตัวชี้วัด 
ณ สิ้นปีงบประมาณ มีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานได้ตามแผนจ านวน 46 ตัวชี้วัด และด าเนินการได้ต่ ากว่า
แผนจ านวน 3 ตัวชี้วัด 
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1. ผลการบรหิารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 มิติภาพรวม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สดร.ได้จัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานและสามารถน าส่งผลผลิตได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 760.3712 ล้าน
บาท (ไม่รวมงบกลาง 71.8493 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน 120.0000 ล้านบาท) ตาม 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสมจ านวน 463.0694 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 60.90) มี
การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 237.1031 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.18) และมีเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานจ านวน 60.1987 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.92)  (น าไปจัดสรรในปีต่อไป)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ จัดสรร 
35.3499 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.65) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพ่ือการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในอนาคต จัดสรร 294.0786 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 38.68) 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการทาง 
ดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง  จัดสรร 35.3132  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.64) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพ่ือการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค จัดสรร 180.5624 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.75) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหา
รายได้ เ พ่ือลดภาระงบประมาณจากภาครั ฐจั ดสรร  215 .0671  ล้ านบาท (คิด เป็น 
ร้อยละ 28.28) 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางที่ 4 แสดงผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

          ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

35.3499 26.0742 73.76 8.9171 25.23 0.3586 1.01 

2. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อ
การพัฒนาและสร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองใน
อนาคต 

294.0786 151.1851 51.41 114.7762 39.03 28.1173 9.56 

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่
สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง 

35.3132 21.2233 60.10 4.1948 11.88 9.8951 28.02 

4. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ 
เพื่อการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุก
ภูมิภาค 

180.5624 72.7692 40.30 101.1420 56.01 6.6512 3.69 
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          ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณจากภาครัฐ 

215.0671 191.8176 89.19 8.0730 3.75 15.1765 7.06 

รวมท้ังสิ้น 760.3712 463.0694 60.90 237.1031 31.18 60.1987 7.92 

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2564 จ านวน 952.2205 ล้านบาท หัก งบกลาง (1)  จ านวน 71.8493 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน (2) จ านวน 
120.0000 ล้านบาท คงเหลือ 760.3712 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ 

 

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้น 
ไตรมาสที่ 4 ดังนี้ สดร.มีผลการเบิกจ่ายสะสม จ านวน 463.0694 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 60.90 เมื่อเทียบ
กับวงเงินที่ใช้ในการบริหารโครงการฯ) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 237.1031 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 31.18) และมีเงินเหลือจ่ายจ านวน 60.1987 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.92 ซึ่ง สดร.น าไปจัดสรรใน
ปีงบประมาณถัดไป)  ทั้งนี้ หากพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์ จะพบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการฯ มีผลการเบิกจ่ายสะสมมากที่สุด จ านวน 191.8176 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 89.19 
เมื่อเทียบกับวงเงินที่ใช้ในการบริหารโครงการฯ) เนื่องจากเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่มีลักษณะเป็น
รายจ่ายประจ า และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องจ านวนมาก ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 มีร้อยละ
ของผลการเบิกจ่ายสะสมเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มี
คุณภาพฯ เบิกจ่ายสะสม 26.0742 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 73.76)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ เบิกจ่ายสะสม 21.2233 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 60.10)  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรมฯ เบิกจ่ายสะสม 151.1851 ล้านบาท คิดเป็น
(ร้อยละ 51.41)  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ ฯ เบิกจ่าย
สะสม 72.7692 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40.30)  ตามล าดับ  นอกจากนี้ สดร.ยังมีเงินที่มีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีอีก จ านวน 237.1031 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.18 เมื่อเทียบกับวงเงินที่ใช้ในการบริหาร
โครงการฯ) ซึ่งทุกรายการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี เป็นรายการที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง และก่อหนี้
ผูกพันเสร็จแล้ว โดยจะมีแผนการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ก าหนดไว้ตามสัญญา  

จากผลการบริหารงบประมาณทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุน
การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ าที่สุด จ านวน 727692 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 40.30)  และมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากที่สุด จ านวน 101.1420 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 56.01)  โดยยุทธศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ รวมถึงกล้องโทรทรรศน์
ขนาดใหญ่และงบด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อสร้างของ สดร.  ส าหรับรายการสิ่งก่อสร้าง  
(ปีเดียวและผูกพัน) รวมทั้งสิ้น 16 รายการ  สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 7 รายการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง  หน่วยงานมีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เป็นต้น 
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2. การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

รายละเอียดร้อยละของการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเรียงล าดับจากมากไปน้อยตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 180.5624 ล้านบาท เบิกจ่าย
สะสมจ านวน 72.7692 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40.30)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 101.1420 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 56.01) ประกอบด้วยงบลงทุน 100.9461 ล้านบาท (ร้อยละ 99.81) และงบ
ด าเนินงาน 0..1959 ล้านบาท (ร้อยละ 0.19) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

1. งบลงทุน จ านวน 11 รายการ วงเงิน 100.9461 ล้านบาท 
1.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จ านวน 2 รายการ ดังนี้  

1.1.1 ค่าก่อสร้างและคุมงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอนแก่น 
(จัดสรรงบประมาณ 52.5562 ล้านบาท) เป็นการเบิกจ่ายตามงวดงาน ณ สิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยการก่อสร้างเบิกจ่ายสะสมถึงงวดที่ 10/13 และค่า
ควบคุมงานเบิกจ่ายสะสมถึงงวดที่ 8/13  โดยเบิกจ่ายแล้ว 30.4783 ล้านบาท กัน
เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี วงเงิน 22.0779 ล้านบาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก มีการ
ปรับแบบเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ในการใช้สอยมากข้ึน รวมถึงผลกระทบจาก COVID-19    

1.1.2 ค่าก่อสร้างและคุมงานอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง  (จัดสรร
งบประมาณ 44.2200 ล้านบาท) เป็นการเบิกจ่ายตามงวดงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  โดยการก่อสร้างเบิกจ่ายสะสมถึงงวดที่ 5/12 และค่าควบคุมงาน
เบิกจ่ายสะสมถึงงวดที่ 4/12  โดยเบิกจ่ายแล้ว 17.5074 ล้านบาท กันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี วงเงิน 26.7126 ล้านบาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก มีการขอแก้ไข
แบบเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพ่ือการ
พัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ (TSC) รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางเข้าออกของ
โครงการก่อสร้างเพ่ือความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน  

 
1.2 งานปรับปรุงปีเดียว จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 

1.2.1 ค่าก่อสร้างและค่าคุมงานอาคารจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ พร้อมห้องน้ า  
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา  (วงเงินตาม
สัญญา 20.9000 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 6.0455 ล้านบาท กันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปี วงเงิน 14.8545 ล้านบาท  สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการสรุปแบบรูป
รายการล่าช้า  รวมถึงระยะเวลาของการผู้รับจ้าง เนื่องจากมีการจัดหาโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่ไม่เป็นผล จึงด าเนินการจัดหาอีก
ครั้งโดยวิธีคัดเลือก  ประกอบกับคู่สัญญาขอขยายระยะเวลาการวางหลักประกัน 
เนื่องจาก COVID-19 
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1.2.2 ค่าปรับแบบก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก 
ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี (ณ ไตรมาสที่ 2) (วงเงิน
ตามสัญญา 3.2000 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 1.9200 ล้านบาท กันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปี วงเงิน 1.2800 ล้านบาท  

1.2.3 ค่าออกแบบอาคารเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบ ได้รับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี (ณ ไตรมาสที่ 2) (วงเงินตามสัญญา 2.8000 ล้าน
บาท) เบิกจ่ายแล้ว 0.8400 ล้านบาท กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี วงเงิน 1.9600 
ล้านบาท ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2564 

1.2.4 งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ) (วงเงินตามสัญญา 2.3900 
ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 0.7170 ล้านบาท กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี วงเงิน 
1.6730 ล้านบาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก มีการส่งมอบพ้ืนที่ล่าช้าเนื่องจากอยู่
ในช่วงระยะเวลาสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ส าหรับนักวิจัย ได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2564 

1.2.5 งานก่อสร้างรั้วหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 
(วงเงินตามสัญญา 1.3241 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 0.2648 ล้านบาท กันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี วงเงิน 1.0593 ล้านบาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก คู่สัญญาขอ
ขยายระยะเวลาการวางหลักประกันสัญญา  รวมถึงผู้รับจ้างมีการส่งมอบงานล่าช้า 
จ านวน 119 วัน โดยมีค่าปรับการส่งมอบงานล่าช้า ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
เดือนตุลาคม 2564 

1.2.6 ค่าออกแบบห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ ได้รับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี (ณ ไตรมาสที่ 3) (วงเงินตามสัญญา 1 .0000 ล้าน
บาท)  เดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1 

1.2.7 งานปรับปรุงห้องแอนโดรเมด้า ณ  อาคารท้องฟ้าจ าลองและนิทรรศการ ได้รับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี (ณ ไตรมาสที่ 3) (วงเงินตามสัญญา 
0.5000 ล้านบาท) ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2564 

 
1.3 ครุภัณฑ ์จ านวน 2 รายการ ดังนี้  

1.3.1 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร (จัดสรรงบประมาณ 
26.0000 ล้านบาท) ยังไม่มีการเบิกจ่าย สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างรอ
ความเห็นจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

1.3.2 กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร พร้อมอุปกรณ์  (วงเงินตาม
สัญญา 11.6707 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 7.8419 ล้านบาท กันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปี วงเงิน 3.8288 ล้านบาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากเป็นการจัดซื้อจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
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2. งบด าเนินงาน จ านวน 3 รายการ วงเงิน 0.1959 ล้านบาท  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการน าเข้า
เครื่องรับสัญญาณความถี่วิทยุ  ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์พร้อมบริการติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการเตรียมความ
พร้อมและส ารวจ ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง  ซึ่งจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและ

สร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 294.0786 ล้านบาท เบิกจ่าย
สะสมจ านวน 151.1851 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 51.41)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 114.7762
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 39.03) ประกอบด้วย งบลงทุน 48.1746 ล้านบาท (ร้อยละ 41.98) งบด าเนินงาน 
66.6016 ล้านบาท (ร้อยละ 58.02) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

1. งบลงทุน จ านวน 56 รายการ วงเงิน 48.1746 ล้านบาท 
1.1 งานปรับปรุงปีเดียว จ านวน 1 รายการ คือ ค่าปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะ

ธุรกิจ (วงเงินตามสัญญา 6.9636 ล้านบาท)  เบิกจ่ายแล้ว 4.1781 ล้านบาท กันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี วงเงิน 2.7855 ล้านบาท สาเหตุของความล่าช้าเนื่องจาก การขนส่ง
ลิฟท์มีความล่าช้าจากการต้องขนส่งสินค้าตามหลักปฏิบัติภายใต้สถานการณ์โรคระบาด 
ซึ่งจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.2 ครุภัณฑ ์จ านวน 55 รายการ วงเงิน 45.3892 ล้านบาท 

1.2.1 ครุภัณฑ์ต้นปี จ านวน 9 รายการ วงเงิน 36.8741 ล้านบาท   
- เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานกลหลายมิติ (Mill Turn) วงเงิน 11.3934 ล้านบาท
ก าหนดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
- มอเตอร์แรงบิดสูง วงเงิน 0.1585 ล้านบาท จัดซื้อครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้
เสนอราคา 
- ชุดระบบควบคุมและตรวจวัด วงเงิน 0.1313 ล้านบาท จัดซื้อครั้งที่ 2 
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา 
- ชุด Helium Compressor วงเงิน 2.0400 ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับ
ครุภัณฑ์ จะเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม 2565 
- ระบบประมวลผลส าหรับระบบ VGOS วงเงิน 3.4963 ล้านบาท เป็นการ
จัดซื้อต่างประเทศ 
- ระบบบันทึกข้อมูลส าหรับ VGOS Mk6 system วงเงิน 0.4402 ล้านบาท 
เป็นการจัดซื้อต่างประเทศ 
- ซีเอ็นซีขึ้นรูปชิ้นงาน 5 แกน ความละเอียดสูง วงเงิน 18.3800 ล้านบาท 
ก าหนดส่งสินค้าเดือนพฤศจิกายน 2564 
- กล้องความละเอียดสูง (Ultrafast Camera) วงเงิน 0.8342 ล้านบาท เป็น
การจัดซื้อต่างประเทศ 
- กริซึ่มส าหรับสเปคโตรกราฟ (StandOff Raman Spectrograh Optics) 
วงเงิน 0.0002 ล้านบาท เป็นการจัดซื้อต่างประเทศ 
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1.2.2 ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 2 และ 3) จ านวน 46 รายการ วงเงิน 
8.5151 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. งบด าเนินงาน จ านวน 10 รายการ วงเงิน 66.6016 ล้านบาท   
2.1 อะไหล่ส ารองกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 40 เมตร วงเงินงบประมาณ 21.3000 ล้านบาท เป็น

การจัดซื้อจากต่างประเทศ  มีก าหนดการจัดส่งสินค้าในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

2.2 ค่าวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบฐานเวลาและความถี่มาตรฐานความแม่นย าสูงส าหรับ
สถานีดาราศาสตร์วิทยุยีออเดซี  วงเงินงบประมาณ 10.5000 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายใน 
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.3 ค่าวัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน C วงเงินงบประมาณ 5.8983  
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.4 ค่าวัสดุส าหรับพัฒนาระบบ Frontend วงเงินงบประมาณ 5.7966 ล้านบาท โดยจะ
เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.5 ค่าวัสดุส าหรับออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี  วงเงินงบประมาณ 
4.0603 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.6 ค่าวัสดุส าหรับพัฒนาเครื่องมือทางด้านทัศนศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 3.2103  
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.7 ค่าวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลวิจัยและโมเดลเชิงวิศวกรรมด้าน
ดาราศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 2.8960 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.8 ค่าวัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน Q-W วงเงินงบประมาณ 2.6361 
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.9 ค่าวัสดุด าเนินงานวิจัยการพัฒนาตัวรับสัญญาณในช่วงความยาวคลื่นมิลลิมิเตอร์ด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูง วงเงินงบประมาณ 2.5391 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.10ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่างๆ วงเงินงบประมาณ 7.7649 ล้านบาท เช่น ค่าวัสดุส าหรับ
ด าเนินงานวิจัย  ค่าวัสดุส าหรับการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์  ค่าวัสดุส าหรับการ
ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา   
เป็นต้น โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและ

นานาชาติ  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 35.3499 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 26.0742 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 73.76)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 8.9171 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.23) 
ประกอบด้วยงบลงทุน 0.7985 ล้านบาท (ร้อยละ 8.96) งบด าเนินงาน 8.1186 (ร้อยละ 91.04) รายละเอียดมี
ดังต่อไปนี้ 
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1. งบลงทุน จ านวน 2 รายการ วงเงิน 0.7985 ล้านบาท 
1.1 ครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ วงเงิน 0.7985 ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์เพ่ิมเติมระหว่างปี 

(ไตรมาสที่ 3) โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.งบด าเนินงาน จ านวน 5 รายการ วงเงิน 8.1186 ล้านบาท 
2.1 เงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือ Thai-JUNO วงเงินงบประมาณ 4.0000 ล้านบาท 

โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.2 ค่าวัสดุด าเนินงานวิจัย วงเงินงบประมาณ 1.8766 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 

1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.3 ค่ารับประกันเครื่องตรวจวัดละอองลอยในอากาศ (Mini LiDAR) วงเงินงบประมาณ 

1.5502 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ วงเงินงบประมาณ 0.4118 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.5 เงินสนับสนุนนักศึกษาช่วยวิจัย/ Internship Program วงเงินงบประมาณ 0.2800  

ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทาง 

ดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง   มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 
35.3132 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 21.2233 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 60.10)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีจ านวน 4.1948 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 11.88)  ซ่ึงเป็นงบด าเนินงานทั้งหมด ประกอบด้วย 

1. งบด าเนินงาน จ านวน 6 รายการ วงเงิน 4.1948 ล้านบาท   
1.1 ค่าจ้างเหมาในการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2564 วงเงินงบประมาณ 

1.4496 ล้านบาท ซึ่งจะจัดในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและจัดส่งสื่อสารสนเทศทางดาราศาสตร์ส าหรับการให้บริการ
วิชาการ วงเงินงบประมาณ 1.4069 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าปฏิทินปี 2565 
และสื่อดาราศาสตร์ส าหรับเป็นของระลึกปี ใหม่ โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่  1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค วงเงิน
งบประมาณ 0.5020 ล้านบาท เช่น กิจกรรมประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมครอบครัวดูดาว กิจกรรม NARIT Public Night  ค่าย
ดาราศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ เป็นต้น โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.4 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่างๆ วงเงินงบประมาณ 0.3361 ล้านบาท เช่น ค่าวัสดุส าหรับ
ด าเนินงาน  ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสถานที่  ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
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1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านดาราศาสตร์สู่สังคมไทย วงเงินงบประมาณ 
0.3022 ล้านบาท เช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์  กิจกรรมรับรองสื่อมวลชน  งานแถลงข่าว 
งานจ้างเหมาบริการ  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าภาพยนตร์ดาราศาสตร์ส าหรับท้องฟ้าจ าลองระบบฟลูโดมดิจิทัล 
วงเงินงบประมาณ 0.1980 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุน

การแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 215.0671  
ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 191.8176 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 89.19)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
จ านวน 8.0730 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.75) ประกอบด้วยงบลงทุน 0.9838 ล้านบาท (ร้อยละ 12.19)  
งบด าเนินงาน 7.0892 ล้านบาท (ร้อยละ 87.81) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

1. งบลงทุน จ านวน 11 รายการ วงเงิน 0.9838 ล้านบาท 
1.1 ครุภัณฑ ์จ านวน 11 รายการ วงเงิน 0.9838 ล้านบาท เบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2563 

1.1.1 ครุภัณฑ์ต้นปี จ านวน 3 รายการ วงเงิน 0.6905 ล้านบาท  เป็นรายการที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า  โดยจะเบิกจ่ายใน  
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.1.2 ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 3) จ านวน 8 รายการ วงเงิน 0.2933  
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. งบด าเนินงาน จ านวน 12 รายการ วงเงิน 7.0892 ล้านบาท   
2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันฯ วงเงิน

งบประมาณ 1.3937 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่างๆ วงเงินงบประมาณ  1.2999 ล้านบาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางปฏิบัติงาน  ค่ารับรองและกิจกรรมสาธารณะ  ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้สอยใน
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร  ค่าเช่ารถ เป็นต้น โดยจะเบิกจ่ายใน
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.3 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย วงเงินงบประมาณ 1.0130 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายใน 
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ และระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินงบประมาณ 0.7086 
ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.5 ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด วงเงินงบประมาณ 0.5089 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายใน
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.6 ค่าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ วงเงินงบประมาณ 0.4622 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตร
มาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.7 ค่าตอบแทนในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน วงเงินงบประมาณ 0.3800  
ล้านบาท เบิกจ่ายเดือนมกราคม 2565 
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2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดท ารายงาน EIA วงเงินงบประมาณ 0.3343 ล้านบาท โดย
จะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.9 ค่าเช่าสัญญาณบริการอินเทอร์เน็ต วงเงินงบประมาณ  0.2872 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่าย
ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.10 ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ วงเงินงบประมาณ  0.2864 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาส
ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.11 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และอาคารสถานที่ วงเงิน
งบประมาณ  0.2150 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.12 ค่าจ้างเหมาบริการ วงเงินงบประมาณ  0.2000 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  

ทั้งนี้ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนทั้งสิ้น 237.1031 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยแยกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงแผนการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี  

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า เงินกันเหลื่อมปีจ านวนทั้งสิ้น 237.1031 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 จ านวนเงิน 163.1212 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
68.80) เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 จ านวนเงิน 60.0511 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.33)  เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 
จ านวนเงิน 10.8800 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.59) และเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 จ านวนเงิน 3.0508 ล้าน
บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.28)  ทั้งนี้ รายการที่มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 และ 4 มีรายละเอียด ดังนี้ 

งบรายจ่าย 

เงินกันไว้
เบิกจ่าย
เหลื่อมป ี
(ลบ.) 

แผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จ านวนเงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ จ านวนเงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ จ านวนเงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ จ านวนเงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 

งบด าเนินงาน 86.2001 41.7757 48.46 30.4936 35.38 3.0508 3.54 10.8800 12.62 

หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 34.6386 12.8204 37.01 21.4382 61.89 - - 0.3800 1.10 

หมวดเงินอุดหนุน 51.5615 28.9553 56.16 9.0554 17.56 3.0508 5.92 10.5000 20.36 

งบลงทุน 150.9030 121.3455 80.41 29.5575 19.59 - -   

ครุภณัฑ์ (หมวดครุภณัฑฯ์) 31.3126 5.3126 16.97 26.0000 83.03 - - - - 

ครุภณัฑ์ (หมวดเงิน
อุดหนุน) 

48.4732 48.4732 100.00 -  - - - - 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71.1172 67.5597 95.00 3.5575 5.00 - - - - 

รวมท้ังสิ้น 237.1031 163.1212 68.80 60.0511 25.33 3.0508 1.28 10.8800 4.59 
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เบิกจ่ายในไตรมาสที่  3  จ านวน 3 รายการ วงเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 3.0508  
ล้านบาท เป็นรายการวัสดุที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในไตรมาสที่ 3 และเป็นการจัดซื้อจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ 

- วัสดุส าหรับพัฒนาระบบ Frontend จ านวน 0.2180 ล้านบาท 
- วัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน C จ านวน 2.5808 ล้านบาท 
- วัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถ่ีวิทยุย่าน Q-W จ านวน 0.2525 ล้านบาท 

 เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 จ านวน 2 รายการ วงเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 10.8800  
ล้านบาท ได้แก ่

- วัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบฐานเวลาและความถี่มาตรฐานความแม่นย าสูงส าหรับสถานีดารา
ศาสตร์วิทยุยีออเดซี  จ านวน 10.5000 ล้านบาท เป็นรายการวัสดุที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมในไตรมาสที่ 3 และเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศ 

- ค่าตอบแทนในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน จ านวน 0.3800 ล้านบาท 
 

3. เงินเหลือจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สดร.ได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การจ านวน 760.3712 ล้านบาท  ณ สิ้นปีงบประมาณ สดร.มีเงินเหลือจ่ายจ านวน 60.1987 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 7.92) โดยมีรายละเอียดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เงินเหลือจ่าย 
จากการด าเนินงาน จากการจัดซื้อจัดจา้ง รวมเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

35.3499 0.3538 1.00 0.0048 0.01 0.3586 1.01 

2. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม 
เพื่อการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพา
ตนเองในอนาคต 

294.0786 22.0126 7.49 6.1047 2.07 28.1173 9.56 

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ และ
ประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง 

35.3132 9.8496 27.89 0.0455 0.13 9.8951 28.02 

4. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดารา
ศาสตร์ เพื่อการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

180.5624 0.7193 0.40 5.9319 3.29 6.6512 3.69 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรร
มาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพ่ือลด
ภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

215.0671 13.2441 6.16 1.9324 0.90 15.1765 7.06 

รวมท้ังสิ้น 760.3712 46.1794 6.07 14.0193 1.85 60.1987 7.92 
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ทั้งนี้ หากพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละของเงินเหลือจ่าย
เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ มีเงินเหลือ
จ่าย 9.8951 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.02)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคนิค
วิศวกรรมฯ มีเงินเหลือจ่าย 28.1173 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.56)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้ทันสมัยฯ มีเงินเหลือจ่าย 15.1765 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.06)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ฯ มีเงินเหลือจ่าย 6.6512 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.69)
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพฯ มีเงินเหลือจ่าย 0.3586 ล้านบาท (คิดเป็น 
ร้อยละ 1.01)  ตามล าดับ   

หากท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้มีเงินเหลือจ่ายเป็นกลุ่มใหญ่ๆ สามารถแบ่งได้เป็น 4 
กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน และ/หรือมีการปรับรูปแบบการด าเนินงานและท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานและประหยัดงบประมาณ เช่น การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้าบางส่วน 
การจัดประชุมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์  รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 18.0305 ล้านบาท  

2. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น ต้องยกเลิกหรือ
เลื่อนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ / การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ /การจัดอบรม,สัมมนา,ประชุมเชิง
ปฏิบัติการต่างๆ รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 15.3633 ล้านบาท 

3. กลุ่มที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 14.0193 ล้านบาท 
4. ค่าใช้จ่ายเพ่ือรองรับการท าวิจัยและพัฒนาใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างปี งบประมาณทั้งสิ้น 12.7856 

ล้านบาท 
 

ทั้งนี้  เงินเหลือจ่ายดังกล่าวจ านวนทั้งสิ้น 60.1987 ล้านบาท สดร.ได้น าไปจัดสรรส าหรับการ
ด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 30 กันยายน 2564 
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 มิติโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สดร.ได้จัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานและสามารถน าส่งผลผลิตได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 760.3712  
ล้านบาท (ไม่รวมงบกลาง 71.8493 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน 120.0000 ล้านบาท) ตาม 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสมจ านวน 463.0694 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 60.90) มี
การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 237.1031 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.18) และมีเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานจ านวน 60.1987 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.92)  (น าไปจัดสรรในปีต่อไป)  

ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

          ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

35.3499 26.0742 73.76 8.9171 25.23 0.3586 1.01 

(01) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสภาพ
อวกาศและบรรยากาศโลก (กองทุน สกสว.) 

7.7784 5.6849 73.09 2.0420 26.25 0.015 0.66 

(02) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาฟิสิกส์
ดาราศาสตร์ของดาวฤกษ์และสสารระหว่างดาวฤกษ์ 
(กองทุน สกสว.) 

3.4699 2.3391 67.41 1.0909 31.44 0.0399 1.15 

(03) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาดาว
เคราะห์นอกระบบและสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ (กองทุน 
สกสว.) 

1.2850 0.8011 62.34 0.4484 34.89 0.0355 2.77 

(04) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการ
ก าเนิดเอกภพ (กองทุน สกสว.) 

5.8021 4.5040 77.63 1.2205 21.04 0.0776 1.33 

(05) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยดารา
ศาสตร์ฟิสิกส์ช่วงคลื่นวิทยุ (กองทุน สกสว.) 

1.0218 0.9549 93.45 0.0170 1.66 0.0450 4.89 

(06) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์และมรดกทางดาราศาสตร์ (กองทุน 
สกสว.) 

0.5172 0.4809 92.98 -  0.0363 7.02 

(08) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนา
ก าลังคนด้านการวิจัยทางดาราศาสตร์ (กองทุน สกสว.) 

15.3025 11.1513 72.87 4.0983 26.78 0.0529 0.35 

(20) โครงการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมกับหน่วยงานในต่างประเทศ 

0.1730 0.1581 91.39 -  0.0149 8.61 

2. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อ
การพัฒนาและสร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองใน
อนาคต 

294.0786 151.1851 51.41 114.7762 39.03 28.1173 9.56 

(07) เงินอุดหนุนโครงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อ
งานวิจัยทางดาราศาสตร์ (กองทุน สกสว.) 

21.0184 14.8416 70.61 6.0038 28.56 0.1730 0.83 

(09) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

3.0000 2.7054 90.18 -  0.2946 9.82 
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          ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ 

20.6083 17.7678 86.22 1.0159 4.93 1.8246 8.85 

(11) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง 

14.0880 1.2720 9.03 11.4630 81.37 1.3531 9.60 

(12) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนยี
แมคคาทรอนิกส์ 

9.0149 8.3103 92.18 0.0018 0.02 0.7027 7.80 

(13) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือภาคีกล้อง
โทรทรรศน์รังสีเชอเรนคอฟ 

9.5557 7.9949 83.67 -  1.5608 16.33 

(14) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุมกล้อง
โทรทรรศน์ยุคใหม่ 

1.6400 0.7986 48.70 0.2898 17.67 0.5515 33.63 

(15) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ 

7.9904 4.9490 61.94 0.7670 9.60 2.2745 28.46 

(16) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์
วิทยุ และยีออเดซ่ี 

3.9236 2.0443 52.10 0.0930 2.37 1.7864 45.53 

(17) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับสัญญาณ
ความถี่วิทยุย่านต่างๆ 

24.2195 13.5574 55.98 9.6468 39.83 1.0153 4.19 

(18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุม 
ประมวลผลสัญญาณ และจัดการข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ 

8.6178 7.7962 90.47 0.0600 0.70 0.7616 8.83 

(19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับและ
ประมวลผลสัญญาณคลื่นวิทยุส าหรับกล้องโทรทรรศน์
วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร (กองทุน สกสว.) 

24.8282 11.8472 47.72 12.8528 51.77 0.1282 0.51 

(21) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง (กองทุน สกสว.) 

67.9718 26.9487 39.65 40.7333 59.93 0.2899 0.42 

(22) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมทางด้านทัศน
ศาสตร์ (กองทุน สกสว.) 

31.3544 22.9110 73.07 8.1904 26.12 0.2530 0.81 

(23) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาอื่นๆ 12.7856 -  -  12.7856 100.00 
(24) โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและ
วิศวกรรม 

7.4800 4.4401 59.36 1.9208 25.68 1.1191 14.96 

(25) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการหอดูดาวแห่งชาติ 

2.4248 1.6312 67.27 0.0813 3.35 0.7124 29.38 

(26) โครงการบริหารจัดการหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์
วิทยุแห่งชาติ 

23.5572 1.3694 5.81 21.6565 91.93 0.5313 2.26 

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
ใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่
สังคมไทยในทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

35.3132 21.2233 60.10 4.1948 11.88 9.8951 28.02 

(27) โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการและ
สื่อสารทางดาราศาสตร์ 

3.6324 2.4787 68.24 0.2121 5.84 0.9416 25.92 

(28) โครงการจัดท าสื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทาง
ดาราศาสตร์ 

3.8000 1.5649 41.18 1.6049 42.23 0.6303 16.59 

(29) โครงการพัฒนาก าลังคนโดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ 

1.2920 0.6225 48.18 -  0.6695 51.82 
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          ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(30) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทาง
ดาราศาสตร์ 

5.7461 2.5956 45.17 1.6549 28.80 1.4956 26.03 

(31) เงินอุดหนุนโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดารา
ศาสตร์ 

4.0000 3.3557 83.89 -  0.6443 16.11 

(32) โครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก 0.6000 0.2611 43.52 -  0.3389 56.48 

(33) โครงการรณรงค์การลดมลภาวะทางแสงในเขต
ชุมชนและอุทยานแห่งชาติ 

0.3650 0.2381 65.23 -  0.1269 34.77 

(34) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์เพื่อ
การนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ 

1.5681 1.5673 99.95   0.0008 0.05 

(35) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ นครราชสีมา 1.3652 0.7440 54.50 0.0040 0.29 0.6172 45.21 
(36) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์/
เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน หอดู
ดาวฯ นครราชสีมา 

1.2434 0.5762 46.34 0.0345 2.77 0.6327 50.89 

(37) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 1.9615 1.4464 73.74 0.0887 4.52 0.4264 21.74 

(38) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์/
เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน หอดู
ดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

1.2505 0.8866 70.90 0.0500 4.00 0.3140 25.10 

(39) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ สงขลา 2.4834 1.8622 74.99 0.1134 4.57 0.5079 20.44 

(40) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์/
เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน หอดู
ดาวฯ สงขลา 

1.3100 0.5362 40.93 -  0.7738 59.07 

(41) โครงการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย 3.5660 2.0178 56.58 0.3022 8.47 1.2460 34.95 

(42) โครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ
ภายใต้ยูเนสโก 

0.5136 0.2137 41.61 -  0.2999 58.39 

(43) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดารา
ศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

0.0410 0.0116 28.29 -  0.0294 71.71 

(44) โครงการจัดต้ังหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์แห่งชาติ 
และการรวบรวมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาดารา
ศาสตร์ไทย 

0.5749 0.2448 42.58 0.1301 22.63 0.2000 34.79 

4. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ 
เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุก
ภูมิภาค 

180.5624 72.7692 40.30 101.1420 56.01 6.6512 3.69 

(45) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์
วิทยุ 

27.0314 0.6674 2.47 26.1572 96.77 0.2068 0.76 

(46) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 153.5310 72.1018 46.96 74.9849 48.84 6.4444 4.20 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิ
บาล และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณจากภาครัฐ 

215.0671 191.8176 89.19 8.0730 3.75 15.1765 7.06 

(47) โครงการบริหารจัดการบุคลากร 107.8379 103.5047 95.98 0.4622 0.43 3.8710 3.59 

(48) โครงการบริหารจัดการ สดร. 14.8768 7.3037 49.09 2.0687 13.91 5.5043 37.00 
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          ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(49) โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน 0.1800 0.1233 68.50 -  0.0567 31.50 

(50) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสดร. 1.9758 1.3156 66.59 0.0297 1.50 0.6305 31.91 

(51) โครงการสัมมนาประจ าปี 1.0800 0.1260 11.67 -  0.9540 88.33 

(52) โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหาร สดร. 0.0080 0.0077 96.25 -  0.0003 3.75 

(53) โครงการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี 46.9350 42.6645 90.90 2.7732 5.91 1.4974 3.19 

(54) โครงการบริหารจัดการงานด้านยานพาหนะ 3.2810 2.5564 77.92 0.4141 12.62 0.3105 9.46 

(55) โครงการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม 

2.7970 2.3488 83.98 0.3814 13.64 0.0668 2.38 

(56) โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 21.3976 17.6412 82.44 1.9437 9.08 1.8127 8.48 

(57) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.6000 7.5861 99.82 -  0.0139 0.18 

(58) โครงการพัฒนาบริหารจัดการระบบสื่อมัลติมีเดีย 1.3800 1.3740 99.57 -  0.0060 0.43 

(59) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและติดตามผลการด าเนินงาน 

5.5129 5.1477 93.38 -  0.3652 6.62 

(60) โครงการจัดท าสื่อดาราศาสตร์และการให้บริการ
วิชาการดาราศาสตร์เพื่อหารายได้ 

0.2052 0.1180 57.50 -  0.0872 42.50 

รวมทั้งสิ้น 760.3712 463.0694 60.90 237.1031 31.18 60.1987 7.92 

 
จากผลการบริหารงบประมาณทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุน

การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ฯ  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ าที่สุด จ านวน 72.7692  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40.30)  และมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากที่สุด จ านวน 101.1420 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 56.01)  โดยยุทธศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ รวมถึงกล้อง
โทรทรรศน์ขนาดใหญ่และงบด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อสร้างของ สดร.  ส าหรับรายการ
สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียวและผูกพัน) รวมทั้งสิ้น 16 รายการ  สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จ านวน 7 รายการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง  หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างล่าช้า หน่วยงานมีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ มีโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ า (ต่ ากว่าร้อยละ 80) และมี
การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมาก (มากกว่าร้อยละ 20) สามารถแสดงรายละเอียดร้อยละของการ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเรียงล าดับจากมากไปน้อยตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 2 โครงการ  ประกอบด้วย 
2 หน่วยงาน คือ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุและงานอาคารสถานที่  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 
180.5624 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 72.7692 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40.30)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีจ านวน 101.1420 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 56.01) โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมี
การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมากมี 2 โครงการ ประกอบด้วย 

1.1 โครงการที่ (45) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ  มีการจัดสรร
งบประมาณจ านวน 27.0314 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 0.6674 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.47) มีการ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 26.1572 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 96.77) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ผูกพัน 1 รายการ คือ กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 
เมตร  วงเงินงบประมาณ 26.0000 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา สาเหตุของความ
ล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างรอความเห็นจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 0.1572 ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการน าเข้า
เครื่องรับสัญญาณความถี่วิทยุ  และค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์  โดยจะเบิกจ่ายในไตมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.2 โครงการที่ (46) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ  มีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 153.5310 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 72.1018 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 46.96) มีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 74.9849 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 48.84) ประกอบด้วย 

 รายการผูกพันเดิม 2 รายการ 
1. ค่าก่อสร้างและควบคุมงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น 

1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 105,144,750 บาท 
2. ระยะเวลาในการผูกพัน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 จ านวน 13 งวด) 
3. เซ็นสัญญา 30 เมษายน 2562 
4. ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- วงเงินที่ได้รับจัดสรร 52,556,200 บาท 
     - จ านวนงวดงาน 6 งวด (งวดที่ 8-13) 

 - ผลการเบิกจ่าย 30,478,250 บาท เบิกถึงงวดที่ 10/13 และอยู่ระหว่างการ
แก้ไขสัญญา 

5. สาเหตุของความล่าช้า  มีการปรับแบบเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการใช้สอยมากขึ้น รวมถึง
ผลกระทบจาก COVID-19    

2. ค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น   106,660,000  บาท 
2. ระยะเวลาในการผูกพัน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 จ านวน 12 งวด) 
3. เซ็นสัญญา 26 มิถุนายน 2563 
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4. ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 - วงเงินที่ได้รับจัดสรร 44,220,000 บาท 

     - จ านวนงวดงาน 6 งวด (งวดที่ 3-8) 
     - ผลการเบิกจ่าย 17,507,400 บาท และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 6 ในเดือน

พฤศจิกายน 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  มีการขอแก้ไขแบบเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับโครงการภาคี
ความร่วมมืออวกาศไทยเพ่ือการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ (TSC) รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนทางเข้าออกของโครงการก่อสร้างเพ่ือความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน  

 รายการงานปรับปรุงปีเดียว 7 รายการ 
1. ค่าก่อสร้างและค่าคุมงานอาคารจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ พร้อมห้องน้ า หอดูดาว

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 20,900,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 2 มิถุนายน 2564 
3. ผลการเบิกจ่าย 6,045,500 บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  การสรุปแบบรูปรายการล่าช้า  รวมถึงระยะเวลาของการ
จัดหาผู้รับจ้าง เนื่องจากมีการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
แต่ไม่เป็นผล จึงด าเนินการจัดหาอีกครั้งโดยวิธีคัดเลือก  ประกอบกับคู่สัญญาขอขยาย
ระยะเวลาการวางหลักประกัน เนื่องจาก COVID-19 

2. ค่าปรับแบบก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 3,200,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 29 มิถุนายน 2564 
3. ผลการเบิกจ่าย 1,920,000 บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่าง
ปี (ไตรมาสที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

3. ค่าออกแบบอาคารเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบ 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 2,800,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 29 มิถุนายน 2564 
3. ผลการเบิกจ่าย 840,000 บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตุลาคม 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่าง
ปี (ไตรมาสที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2564) ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 
2564 

4. งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ) 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 2,390,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2564 
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3. ผลการเบิกจ่าย 717,000 บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตุลาคม 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  มีการส่งมอบพ้ืนที่ล่าช้าเนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลา
สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ส าหรับนักวิจัย ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในเดือน
ตุลาคม 2564 

5. งานก่อสร้างรั้วหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 1,324,053.84 บาท 
2. เซ็นสัญญา 22 มกราคม 2564 
3. ผลการเบิกจ่าย 264,810.76บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตุลาคม 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  คู่สัญญาขอขยายระยะเวลาการวางหลักประกันสัญญา  
รวมถึงผู้รับจ้างมีการส่งมอบงานล่าช้า จ านวน 119 วัน โดยมีค่าปรับการส่งมอบงาน
ล่าช้า ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 

6. ค่าออกแบบห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท 
2. เซ็นสัญญา 30 กันยายน 2564 
3. ผลการเบิกจ่าย - บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ มกราคม 2565 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่าง
ปี (ไตรมาสที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2564) เดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ระหว่างการ
ตรวจรับงานงวดที่ 1/3 

7. งานปรับปรุงห้องแอนโดรเมด้า ณ  อาคารท้องฟ้าจ าลองและนิทรรศการ 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 500,000 บาท 
2. เซ็นสัญญา 29 กรกฎาคม 2564 
3. ผลการเบิกจ่าย - บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตุลาคม 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่าง
ปี (ไตรมาสที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 
2564 

 รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ คือ  กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ 3.8288 ล้านบาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากเป็นการจัดซื้อจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมกี าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 งบด าเนินงาน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 0.0388 ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
ความพร้อมและส ารวจ ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาส
ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและ
สร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 18 โครงการ  
ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ  ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและ
วิศวกรรม ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์  และงานบริหารงานวิจัย มีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 294.0786 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 151.1851 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5141)  มีการกันเงิน
ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 114.7762 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 39.03) โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสม
ต่ าและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมากมี 8 โครงการ ประกอบด้วย 

 2.1 โครงการที่ (26) โครงการบริหารจัดการหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ  มีการ
จัดสรรงบประมาณจ านวน 23.5572 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 1.3694 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5.81) 
มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 21.6565 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 91.93) ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 21.6565 ล้านบาท ได้แก่  
1. อะไหล่ส ารองกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 40 เมตร วงเงินงบประมาณ 21.3000 ล้านบาท 

เป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศ  มีก าหนดการจัดส่งสินค้าในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

2. วัสดุส าหรับบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ระบบและกล้องโทรทรรศน์วิทยุ  วงเงินงบประมาณ 
0.2705 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น วงเงินงบประมาณ 0.0860 
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

2.2 โครงการที่ (11) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปขิ้นงาน
ความละเอียดสูง  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 14.0880 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 1.2720  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.03) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 11.4630 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
81.37) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ คือ เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานกลหลายมิติ (Mill-Turn) วงเงิน
งบประมาณ 11.3934 ล้านบาท ปัจจุบันตรวจรับแล้วเสร็จ และจะด าเนินการเบิกจ่ายใน
เดือนพฤศจิกายน 2565 

 งบด าเนินงาน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 0.0696 ล้านบาท ได้แก่ ค่าซ่อมบ ารุง
เครื่องมือ/อุปกรณ์  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

2.3 โครงการที่ (21) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง 
(กองทุน สกสว.) มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 67.9718 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 26.9487  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 39.65) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 40.7333 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
59.93) ประกอบด้วย 

 รายการงานปรับปรุงปีเดียว 1 รายการ คือ 
1. ค่าปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะธุรกิจ 

1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 6,963,561.36  บาท 
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2. เซ็นสัญญา 29 มีนาคม 2564 
3. ผลการเบิกจ่าย 4,178,136.81 บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  การขนส่งลิฟท์มีความล่าช้าจากการต้องขนส่งสินค้าตาม
หลักปฏิบัติภายใต้สถานการณ์โรคระบาด 

 รายการครุภัณฑ์ 37 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
1. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรต้นปีงบประมาณ จ านวน 1 รายการ คือ ซีเอ็นซีขึ้นรูป

ชิ้นงาน 5 แกน ความละเอียดสูง วงเงินงบประมาณ 18.3800 ล้านบาท มีก าหนดส่ง
สินค้าในเดือนพฤศจิกายน 2564 คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 3) จ านวน 36 รายการ วงเงิน
งบประมาณ 1.9587 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 งบด าเนินงาน 5 รายการ วงเงินงบประมาณ 17.6092 ล้านบาท ได้แก่   

1. ค่าจ้างเหมาบริการ วงเงินงบประมาณ 0.0942 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 
1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. วัสดุส าหรับออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี วงเงินงบประมาณ 4.0603 
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3. ค่าวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลวิจัยและโมเดลเชิงวิศวกรรม
ด้านดาราศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 2.8960 ล้านบาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 3) โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

4. ค่าวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาระบบฐานเวลาและความถี่มาตรฐานความแม่นย าสูง
ส าหรับสถานีดาราศาสตร์วิทยุยีออเดซี วงเงินงบประมาณ 10.5000 ล้านบาท ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 3) โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5. ค่าตอบแทนนักศึกษา (Internship Program) วงเงินงบประมาณ 0.0587 ล้านบาท 
โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

2.4 โครงการที่ (19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับและประมวลผลสัญญาณคลื่นวิทยุ
ส าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 ม. (กองทุน สกสว.) มีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 24.8282 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 11.8472ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 47.72) มีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 12.8528 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 51.77) ประกอบด้วย 

 
 
 
 รายการครุภัณฑ์ 4 รายการ คือ  
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1 .ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรต้นปีงบประมาณ จ านวน 3 รายการ  
- ชุด Helium Compressor วงเงินงบประมาณ 2.0400 ล้านบาท มีก าหนดส่ง

สินค้าในเดือนตุลาคม 2564 คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2564 

- ระบบประมวลผลส าหรับระบบ VGOS วงเงินงบประมาณ 3.4963 ล้านบาท มี
ก าหนดส่งสินค้าในเดือนธันวาคม 2564 คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายใน
เดือนมกราคม 2565 

- ระบบบันทึกข้อมูลส าหรับ VGOS Mk6 system วงเงินงบประมาณ 0.4402  
ล้านบาท คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม 2565 

2.   ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 3) จ านวน 1 รายการ คือ 
ระบบท าความเย็นน้ าด้วยอากาศวงเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณ 0.8336  
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 งบด าเนินงาน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 6.0427 ล้านบาท ได้แก่   
1. วัสดุส าหรับพัฒนาระบบ Frontend วงเงินงบประมาณ 5.7966 ล้านบาท โดยจะ

เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. ชุดวัสดุส าหรับออกแบบระบบควบคุมและวิเคราะห์ผลรองรับการท างานของระบบ 

VGOS วงเงินงบประมาณ 0.1907 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่  1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3. วัสดุส าหรับพัฒนาระบบ Backend วงเงินงบประมาณ 0.0554 ล้านบาท โดยจะ
เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

2.5 โครงการที่ (17) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่านต่างๆ มี
การจัดสรรงบประมาณจ านวน 24.2195 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 13.5574 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
55.98) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 9.6468 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 39.83) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบโครงสร้างขนาด
ใหญ่ 3 มิติ วงเงินงบประมาณ 0.0830 ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม
ระหว่างปี (ไตรมาสที่ 3) โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 งบด าเนินงาน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 9.5638 ล้านบาท ได้แก่   
1. วัสดุส าหรับส่วนติดตั้งระบบสัญญาณความถี่วิทยุย่านเค วงเงินงบประมาณ 1.0294  

ล้านบาท มีก าหนดส่งสินค้าในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. วัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน C วงเงินงบประมาณ 5.8983  
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3. วัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน Q-W วงเงินงบประมาณ 2.6361 
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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2.6 โครงการที่ (07) เงินอุดหนุนโครงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่องานวิจัยทางดารา
ศาสตร์ (กองทุน สกสว.) มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 21.0184 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 14.8416 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70.61) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 6.0038 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
28.56) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 2 รายการ เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 3) 
1. โปรแกรมแมทแลปและมูลบ้อกซ์ Matlab and toolboxes วงเงินงบประมาณ 0.5500 

ล้านบาท คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. โปรแกรม LabVIEW Pro วงเงินงบประมาณ 0.2696 ล้านบาท คาดว่าจะตรวจรับและ

เบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 5.1842 ล้านบาท ได้แก่   
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัย วงเงินงบประมาณ 0.1120 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายใน

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. ค่าวัสดุด าเนินงานวิจัย วงเงินงบประมาณ 5.0722 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 

1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

2.7 โครงการที่ (22) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมทางด้านทัศนศาสตร์ (กองทุน 
สกสว.) มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 31.3544 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 22.9110 ล้านบาท (คิด
เป็นร้อยละ 73.07) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 8.1904  ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 26.12) 
ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 4 รายการ คือ  
1. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรต้นปีงบประมาณ จ านวน 2 รายการ   

- (อ137) กล้องความละเอียดสูง (Ultrafast Camera) วงเงินงบประมาณ 0.8342 
ล้านบาท เป็นการจัดซื้อต่างประเทศ เหลือเบิกจ่ายค่าพิธีการ คาดว่าจะเบิกจ่าย
ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

-  (อ140) กริซึ่มส าหรับสเปคโตรกราฟ (StandOff Raman Spectrograh 
Optics)วงเงินงบประมาณ 0.0002 ล้านบาท เป็นการจัดซื้อต่างประเทศ เหลือ
เบิกจ่ายค่าพิธีการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

2. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 3) จ านวน 2 รายการ 
- ปป (อ217) เครื่องแม่ข่ายและงานติดตั้งโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล

วิจัยและโมเดลเชิง วิศวกรรมด้านดาราศาสตร์ (Virtual Infrastructure for 
Scientific and Engineering Research computing: VISER) ว ง เ งิ น
งบประมาณ 0.7000 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่  1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- ปป (อ218)  โปรแกรมซอฟแวร์  Ansys Mechanical Enterprise วง เงิน
งบประมาณ 3.3949 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่  1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 3.2611 ล้านบาท ได้แก่   
1. วัสดุส าหรับพัฒนาเครื่องมือ วงเงินงบประมาณ 3.2103 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายใน

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. ค่าจัดซื้อการรับประกันเครื่อง DM192 วงเงินงบประมาณ 0.0508 ล้านบาท โดยจะ

เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

2.8 โครงการที่ (24) โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม มีการ
จัดสรรงบประมาณจ านวน 7.4800 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 4.4401 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 59.36) 
มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 1.9208 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.68) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 4 รายการ คือ  
1. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรต้นปีงบประมาณ จ านวน 2 รายการ   

- (อ137) กล้องความละเอียดสูง (Ultrafast Camera) วงเงินงบประมาณ 0.8342 
ล้านบาท เป็นการจัดซื้อต่างประเทศ เหลือเบิกจ่ายค่าพิธีการ คาดว่าจะเบิกจ่าย
ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

-  (อ140) กริซึ่มส าหรับสเปคโตรกราฟ (StandOff Raman Spectrograh 
Optics)วงเงินงบประมาณ 0.0002 ล้านบาท เป็นการจัดซื้อต่างประเทศ เหลือ
เบิกจ่ายค่าพิธีการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

2. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 3) จ านวน 2 รายการ 
- ปป (อ217) เครื่องแม่ข่ายและงานติดตั้งโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล

วิจัยและโมเดลเชิง วิศวกรรมด้านดาราศาสตร์ (Virtual Infrastructure for 
Scientific and Engineering Research computing: VISER) ว ง เ งิ น
งบประมาณ 0.7000 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่  1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- ปป (อ218)  โปรแกรมซอฟแวร์  Ansys Mechanical Enterprise วง เงิน
งบประมาณ 3.3949 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่  1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 3.2611 ล้านบาท ได้แก่   
1. วัสดุส าหรับพัฒนาเครื่องมือ วงเงินงบประมาณ 3.2103 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายใน

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. ค่าจัดซื้อการรับประกันเครื่อง DM192 วงเงินงบประมาณ 0.0508 ล้านบาท โดยจะ

เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 8 โครงการ  ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ งานบริหาร
งานวิจัย  และงานวิเทศสัมพันธ์ มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 35.3499 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 
26.0742 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 73.76)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 8.9171 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 25.23) โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมากมี 5 
โครงการ ประกอบด้วย 

 3.1 โครงการที่ (03) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบและ
สิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ (กองทุน สกสว.)  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 1.2850 ล้านบาท เบิกจ่าย
สะสมจ านวน 0.8011 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 62.34) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 0.4484  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 34.89) ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 0.4484 ล้านบาท ได้แก่  
1. ค่าวัสดุส าหรับด าเนินงานวิจัย วงเงินงบประมาณ 0.3869 ล้านบาท  มีแผนเบิกจ่ายใน

ไตรมาสที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. เงินสนุบสนุนนักศึกษาช่วยวิจัย/ Internship program วงเงินงบประมาณ 0.0615  

ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3.2 โครงการที่ (02) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของดาว
ฤกษ์และสสารระหว่างดาวฤกษ์ (กองทุน สกสว.)  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 3.4699 ล้านบาท 
เบิกจ่ายสะสมจ านวน 2.3391 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 67.4)1 มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 
1.0909 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.44) ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 1.0909 ล้านบาท ได้แก่  
1. ค่าวัสดุส าหรับด าเนินงานวิจัย วงเงินงบประมาณ 1.0609 ล้านบาท  มีแผนเบิกจ่ายใน

ไตรมาสที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. เงินสนุบสนุนนักศึกษาช่วยวิจัย วงเงินงบประมาณ 0.0300 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายใน

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3.3 โครงการที่ (08) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาก าลังคนด้านการวิจัย
ทางดาราศาสตร์ (กองทุน สกสว.)  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 15.3025 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสม
จ านวน 2.3391 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 67.41) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 1.0909 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 31.44) ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 1.0909 ล้านบาท ได้แก่  
1. ค่าวัสดุส าหรับด าเนินงานวิจัย วงเงินงบประมาณ 1.0609 ล้านบาท  มีแผนเบิกจ่ายใน

ไตรมาสที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. เงินสนุบสนุนนักศึกษาช่วยวิจัย วงเงินงบประมาณ 0.0300 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายใน

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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3.4 โครงการที่ (01) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสภาพอวกาศและบรรยากาศ
โลก (กองทุน สกสว.)  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 7.7784 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 5.6849 ล้าน
บาท (คิดเป็นร้อยละ 73.09) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 2.0420 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 26.25) 
ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 2.0420 ล้านบาท ได้แก่  
1. ค่ารับประกันเครื่องตรวจวัดละอองลอยในอากาศ (Mini LiDAR) วงเงินงบประมาณ 

1.5502 ล้านบาท  มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. ค่าจ้างเหมาบริการ วงเงินงบประมาณ 0.4118 ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่  

1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. เงินสนุบสนุนนักศึกษาช่วยวิจัย/Intrenship Program วงเงินงบประมาณ 0.0800 ล้าน

บาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3.5 โครงการที่ (04) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการก าเนิดเอกภพ (กองทุน 
สกสว.)  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 5.8021 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 4.5040 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 77.63) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 1.2205 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 21.04) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 2 รายการ เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปี (ไตรมาส 2 
และ 3) ได้แก่  
1. ปป (อ214) เครื่องแม่ข่ายสมรรถนะสูงส าหรับประมวลผลข้อมูลวิจัยดาราศาสตร์ด้วย

ระบบ Lustre File System และ Chalawan HPC Cluster วงเงินงบประมาณ 
0.5000 ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

2. ปป (อ163) โปรแกรม Interactive Data Language (IDL) วงเงินงบประมาณ 0.2985 
ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 0.4220 ล้านบาท ได้แก่  
1. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วงเงินงบประมาณ 0.3380 ล้านบาท  มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่  

1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
2. เงินสนุบสนุนนักศึกษาช่วยวิจัย/Intrenship Program วงเงินงบประมาณ 0.0840  

ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทาง
ดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 
18 โครงการ  ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์  หอดูดาวเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค 3 แห่ง (นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา) งานประชาสัมพันธ์ 
งานวิเทศสัมพันธ์ และงานห้องสมุดดาราศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 35.3132 ล้านบาท เบิกจ่าย
สะสมจ านวน 21.2233 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 60.10)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 4.1948  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 11.88) โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
จ านวนมากมี 3 โครงการ ประกอบด้วย 



37 
 

4.1 โครงการที่ (28) โครงการจัดท าสื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์   มีการ
จัดสรรงบประมาณจ านวน 3.8000 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 1.5649 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 41.18) 
มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 1.6049 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 42.23) ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 1.6049 ล้านบาท ได้แก่  
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อสารสนเทศทางดาราศาสตร์ส าหรับการให้บริการวิชาการ 

วงเงินงบประมาณ 1.3639 ล้านบาท  มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่  1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าภาพยนตร์ดาราศาสตร์ส าหรับท้องฟ้าจ าลองระบบฟลูโดมดิจิทัล 
วงเงินงบประมาณ 0.1980 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

3. ค่าจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ดาราศาสตร์ และจัดส่งอุปกรณ์ดาราศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 
0.0430 ล้านบาท  มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

4.2 โครงการที่ (30) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์   มีการ
จัดสรรงบประมาณจ านวน 5.7461 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 2.5956 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 45.17) 
มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 1.6549 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.80) ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 1.6549 ล้านบาท ได้แก่  
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์สารสนเทศทาง

ดาราศาสตร์ส าหรับการให้บริการวิชาการ วงเงินงบประมาณ 1.4496 ล้านบาท ซึ่งได้มี
การเลื่อนการจัดกิจกรรมไปในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่  
1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก และการจัดค่ายดาราศาสตร์  วงเงิน
งบประมาณ 0.2054 ล้านบาท  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ได้ เลื่อนมาจัดในไตรมาสที่  4  
อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

 
4.3 โครงการที่ (44) โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์แห่งชาติและการรวบรวม

ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาดาราศาสตร์ไทย  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 0.5749 ล้านบาท เบิกจ่าย
สะสมจ านวน 0.2448 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 42.58) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 0.1301  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.63) ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 0.1301 ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
ค้นคว้า รวบรวมเผยแพร่ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาทางดาราศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นการจ้าง
เหมาออกแบบและจัดท าตู้จัดแสดงหินอุกกาบาตแบบเคลื่อนย้ายได้ และจ้างท าหนังสือ
ต านานกลุ่มดาว  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุน
การแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 14 โครงการ  
ประกอบด้วย 12 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานกฎหมาย งานการเงิน บัญชี งานจัดหา
รายได้ งานบริหารงานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ ทรัพย์สิน งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
งานวิเทศสัมพันธ์ งานห้องสมุดดาราศาสตร์ งานอาคารสถานที่ และงานอ านวยการ  มีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 215.0671 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 191.8176 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 89.19)  มีการกันเงิน
ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 8.0730 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.75) และมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน
จ านวน 15.1765 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.06)  โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีเงินเหลือจ่าย
จากการด าเนินงานจ านวนมากมี 4 โครงการ ประกอบด้วย 

5.1 โครงการที่ (51) โครงการสัมมนาประจ าปี  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 1.0800  
ล้านบาท เพ่ือใช้ในการจัดสัมมนาประจ าปี 2564 แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ต้อง
ยกเลิกการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4  และหน่วยงานไม่มีการแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ  ท าให้มี
งบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 

5.2 โครงการที่ (60) โครงการจัดท าสื่อดาราศาสตร์และการให้บริการวิชาการดาราศาสตร์
เพื่อหารายได้  ต้นปีมีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 0.6000 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ท าให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงคืนงบประมาณบางส่วน  ท าให้คงเหลืองบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 
0.2052 ล้านบาท  เบิกจ่ายสะสมจ านวน 0.1180 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 57.50) มีเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานจ านวน 0.0872 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 42.50)  ซึ่งเป็นงบประมาณในรายการค่าธรรมเนียม
จัดหาประโยชน์และเงินอุดหนุนเพ่ือการบริหารจัดการโครงการหารายได้   ซึ่งได้ยกเลิกการด าเนินงานใน 
ไตรมาสที่ 4 และหน่วยงานไม่มีการแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 

5.3 โครงการที่ (48) โครงการบริหารจัดการ สดร.  ต้นปีมีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 
14.3413 ล้านบาท ระหว่างปีมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ท าให้มี
งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 14.8768 ล้านบาท  เบิกจ่ายสะสมจ านวน 7.3037 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 49.09) 
มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวน 5.5043 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 37.00)  ซึ่งเงินคงเหลือส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน และ/หรือมีการปรับรูปแบบการด าเนินงานและท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานและประหยัดงบประมาณ เช่น การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้าบางส่วน 
การจัดประชุมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์  เป็นต้น  และหน่วยงานไม่มีการแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ   
ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 

5.4 โครงการที่ (50) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สดร.  ต้นปีมีการจัดสรร
งบประมาณจ านวน 2.5000 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้มีการโอน
เปลี่ยนแปลงคืนงบประมาณบางส่วน  ท าให้คงเหลืองบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 1.9758 ล้านบาท  เบิกจ่าย
สะสมจ านวน 1.3156 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 66.59) มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวน 0.6305  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.91)  ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่
คลี่คลายท าให้ต้องยกเลิกการอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติ  และหน่วยงานไม่มี
การแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบางส่วนที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน  ทั้งที่มีสาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19   
ความล่าช้าของการจัดซื้อจัดจ้าง  การด าเนินงานเพิ่มเติมนอกแผนที่เกิดขึ้นระหว่างปีและไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ทันภายในปีงบประมาณ  การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงท าให้ไม่สามารถตรวจรับงานและ
เบิกจ่ายได้  รวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่ต้องเลื่อนหรือยกเลิก
กิจกรรม  ท าให้หัวหน้าโครงการยังคงยืนยันการด าเนินงานและงบประมาณไว้ก่อน  และเมื่อสถานการณ์ การ
ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยยังไมค่ลี่คลาย  บางกิจกรรมจึงจ าเป็นต้องยกเลิกการด าเนินงาน  ซึ่ง
ส่งผลกระทบท าให้มีเงินเหลือจ่ายและมีเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมาก  และอาจส่งผลต่อการประเมิน
ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายของ สดร. ในภาพรวมเม่ือเทียบกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ 
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การเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตามที่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว590 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2561 เรื่องมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบตามทีส่ านักงบประมาณเสนอ ข้อเสนอ ข้อ 3. “เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณของทุกส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนของรัฐ สำมำรถเป็นกลไกสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท รวมทั้งเพ่ือให้
กำรใช้จ่ำยภำครัฐเป็นกลไกสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ จึงเห็นสมควรก ำหนดเป้ำ หมำย
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นรำยไตรมำสในภำพรวม รำยจ่ำยลงทุน รำยจ่ำยประจ ำ หำกหน่วยงำนใดสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมแผนฯ ที่ก ำหนดไว้แล้วแต่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยเฉลี่ย ให้ถือว่ำได้ด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยใน
ไตรมำสนั้นแล้ว  ส ำหรับหน่วยงำนที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตำมเป้ำหมำยหรือแผนฯ ที่ก ำหนด
ไว้ ส ำนักงบประมำณจะน ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อไป”  

โดยรัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้เป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  จึงก าหนดมาตรการการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้ 

รายการ 
เป้าหมายการใช้จ่ายของรัฐบาล (%สะสม) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม 32 54 77 100 

รายจ่ายลงทุน 20 45 65 100 

รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 

 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สดร. ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถจ าแนกตามหมวด

รายจ่ายตามตาราง ดังนี้                                                                                   (หน่วย : ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ปี 2564 
เบิกจ่ายสะสม 

ณ 30 ก.ย. 2564 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม คงเหลือ 

 จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ภาพรวม *760.3712 463.0694 60.90 237.1031 31.18 700.1725 92.08 60.1987 7.92 

รายจ่ายลงทุน 347.7029 182.7806 52.57 150.9031 43.40 333.6837 95.97 14.0193 4.03 

รายจ่ายประจ า 412.6683 280.2888 67.92 86.2001 20.89 366.4889 88.81 46.1794 11.19 

หมายเหต ุ: *งบประมาณปี 2564 จ านวน 760.3712 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  ไม่รวมเงินส ารองจ่ายทั่วไป จ านวน 71.8493 ล้านบาท และเงินส ารอง
ยามฉุกเฉิน 120.0000 ล้านบาท 
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กราฟการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของ สดร. กับ เป้าหมายของรัฐบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

 

 

 

กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) ของสดร. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล 

เป้าหมายการเบิกจ่าย (% สะสม) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

32 
243.3188 

54 
410.6004 

77 
585.4858 

100 
760.3712 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   60.90 
463.0694 

รายจ่ายลงทุน 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

20 
69.5406 

45 

156.4663 

65 
226.0069 

100 
347.7029 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   52.57 
182.7806 

รายจ่ายประจ า 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

36 
148.5606 

57 
235.2209 

80 
330.1346 

100 
412.6683 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   67.92 
280.2888 
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ภำพรวม รำยจ่ำยลงทุน รำยจ่ำยประจ ำ

เป้ำหมำยรัฐบำล ผลกำรเบิกจ่ำย สดร. ผลกำรเบิกจ่ำยรวมกับอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

60.90% 

92.08% 

52.57% 

95.97% 

67.92% 

88.81% 

เป้าหมาย 100% เป้าหมาย 100% 

ร้อยละ 

เป้าหมาย 100% 
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กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง + อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
ของสดร. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล 

เป้าหมายการเบิกจ่าย (% สะสม) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

32 
243.3188 

54 
410.6004 

77 
585.4858 

100 
760.3712 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   92.08 
700.1725 

รายจ่ายลงทุน 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

20 
69.5406 

45 

156.4663 

65 
226.0069 

100 
347.7029 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   95.97 
333.6837 

รายจ่ายประจ า 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

36 
148.5606 

57 
235.2209 

80 
330.1346 

100 
412.6683 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   88.81 
366.4889 

ที่มา : รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับงวด 12 เดือน (งานการเงินและบัญชี) 

 

 จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการบริหารงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สดร.มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมายของรัฐบาล  โดยเฉพาะ
ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายลงทุน (ในทุกงบรายจ่าย)  ที่เบิกจ่ายสะสมทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 52.57 
(เป้าหมายของรัฐบาลคือ ร้อยละ 100)  ดังนั้น ในการด าเนินงานของปีต่อไป  สดร.จะต้องเพ่ิมมาตรการเร่งรัด
การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้มีความเข้มงวดมากขึ้น  เพ่ือให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ  นอกจากนี้ยังต้องเร่งรัดการเบิกจ่ ายรายการผูกพันเดิมที่กันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี  เพื่อจะได้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีปัจจุบันและแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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 มิติหน่วยงานหลัก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้มีโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน  โดยหลักหน่วยงานหลัก หมายถึง หน่วยงานที่มีการ
ด าเนินงานภายใต้พันธกิจหลักของ สดร. ทั้ง 4 ด้าน มีการน าส่งผลผลิตและตัวชี้วัดหลักตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
2. ศูนยบ์ริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
3. ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 
4. ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม 
5. ศูนย์เทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
8. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
9. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 
10. งานอาคารสถานที่ 

โดยหน่วยงานหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 48 โครงการ  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 616.5534 ล้านบาท  มีการเบิกจ่ายจ านวน 347.9245 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 56.43) มีเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 234.1102 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 37.97) และมีเงิน 
เหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวน 34.5187 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5.60) 

(หน่วย : ล้านบาท) 
หน่วยงาน จัดสรร

งบประมาณ
ปี 2564 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 64 เงินเหลือจ่าย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงานหลัก 616.5534 347.9245 56.43 234.1102 37.97 34.5187 5.60 
  กลุ่มวิจัยและพัฒนา 38.1769 28.6215 74.97 8.9171 23.36 0.6383 1.67 
  ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 21.0036 12.6839 60.39 3.4719 16.53 4.8478 23.08 
  ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทย ุ 138.4561 57.4915 41.52 74.6031 53.88 6.3615 4.60 
  ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาตแิละวิศวกรรม 120.1656 56.3448 46.89 55.2570 45.98 8.5638 7.13 
  ศูนย์เทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 46.7027 35.3108 75.61 11.0733 23.71 0.3186 0.68 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 35.8905 31.7490 88.46 1.9437 5.42 2.1978 6.12 
  หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 3.2120 2.3329 72.63 0.1387 4.32 0.7404 23.05 
  หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติฯ นครราชสีมา 2.6086 1.3202 50.61 0.0385 1.48 1.2499 47.91 
  หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติฯ สงขลา 3.7934 2.3984 63.23 0.1134 2.99 1.2816 33.78 
  งานอาคารสถานท่ี 206.5440 119.6714 57.94 78.5535 38.03 8.3191 4.03 
หน่วยงานสนับสนนุ 143.8178 115.1449 80.06 2.9929 2.08 25.6800 17.86 

รวมท้ังสิ้น 760.3712 463.0694 60.90 237.1031 31.18 60.1987 7.92 

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2564 จ านวน 952.2205 ล้านบาท หัก งบกลาง (1)  จ านวน 71.8493 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน (2) จ านวน 
120.0000 ล้านบาท คงเหลือ 760.3712 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ 
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จากตาราง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานหลักที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 31.7490 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 88.46)  มีการกันเงิน
ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 1.9437 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5.42)  และมีเงินเหลือจ่ายเพียงจ านวน 2.1978 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.12)  โดยในปีที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินการตามแผน
เทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีการพัฒนาระบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน
ดาราศาสตร์  พัฒนาระบบริหารจัดการระบบสื่อมัลติมีเดีย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการและติดตามผลการด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นต้น   

หน่วยงานหลักที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ าสุดและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากที่สุด คือ 
ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงจ านวน 57.4915 ล้านบาท (คิดเป็น 
ร้อยละ 41.52)  และมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากถึงจ านวน 74.6031 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 53.88)   
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุมีการปรับแผนการด าเนินงานและมีการ
โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณจ านวนมาก  ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การด าเนินงานล่าช้าและท าให้เบิกจ่าย
ไม่ทันในปีงบประมาณ  นอกจากนี้ ยังอาจเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้
การด าเนินงานบางส่วนต้องหยุดชะงักและไม่สามารถด าเนินการในส่วนที่เหลือได้  ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามแผนและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมาก 

 

หน่วยงานหลักที่มีร้อยละของเงินเหลือจ่ายเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 
นครราชสีมา โดยมีเงินเหลือจ่ายจ านวน 1.2499 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 47.91) รองลงมาคือหอดูดาว 
เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา มีเงินเหลือจ่ายจ านวน 1.2816 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 33.78)  ศูนย์บริการ
วิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ มีเงินเหลือจ่ายจ านวน 4.8478 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.08)  และหอ
ดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา มีเงินเหลือจ่ายจ านวน 0.7404 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.05) ทั้งนี้ 
เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่ต้องเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรม  ท า
ให้หัวหน้าโครงการยังคงยืนยันการด าเนินงานและงบประมาณไว้ก่อน  และเม่ือสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19 ในประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย  ทุกอย่างจึงจ าเป็นต้องยกเลิกการด าเนินงาน  ซึ่งส่งผลกระทบท าให้
มีเงินเหลือจ่ายจ านวนมาก 
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2.ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สดร.มีตัวชี้วัดที่จะต้องน าส่งตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี 
(วาระแรก 3 ปี คือ พ.ศ. 2563 – 2565) และหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งสิ้นจ านวน 49 ตัวชี้วัด ณ สิ้น 
ไตรมาสที่ 4 มีผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

กราฟแสดงผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนตัวชี้วัด 
สถานภาพตัวชี้วัด 

เป็นไปตาม
แผน 

ตกแผน 

รวมท้ังสิ้น 49 46 3 
1.ยกระดับผลงานวิจยัให้มีคณุภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 15 14 1 
2.เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้าง
อุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต 

16 16 - 

3.ส่งเสรมิสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดารา
ศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สูส่ังคมไทยในทุกระดับอยา่งทั่วถึง 

13 13 - 

4.สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บรกิารที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลมุทุกภมูิภาค 

1 - 1 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการ
แสวงหารายไดเ้พื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

4 3 1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5

จ ำนวนตัวชีวั้ด ตำมแผน ตกแผน

15 

14 

16 16 

13 13 

1 

4 

1 

3 

1 1 



46 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
สิ้นไตรมาสที่ 4 

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 
KPI 

แผน* ผล 

1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยท่ีไดร้บัการตีพิมพ์เผยแพร่ที่
อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และ 
มีชื่อเป็น First author หรือ Corresponding author 

เรื่อง 10 6 งานบริหารงานวิจัย 

2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยท่ีไดร้บัการตีพิมพ์เผยแพร่
ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 24 24 งานบริหารงานวิจัย 
 

3 ความถี่ในการน าผลงานวิจัยของนกัวิจัย สดร. ไปอ้างอิง 
citation 

ครั้ง 25 30 งานบริหารงานวิจัย 

4 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาทีต่พีิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

เรื่อง 40 40 งานบริหารงานวิจัย 
 

5 สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวน
บุคลากรด้านวิจัยของ สดร. 

เรื่อง/คน 1.50 
เรื่อง/คน 

1.54 
เรื่อง/คน 

งานบริหารงานวิจัย 
(40/26) 
 

6 จ านวนโครงการวิจยัและพัฒนา โครงการ 27 27 งานบริหารงานวิจัย 

7 จ านวนงานวิจัยท่ีเกิดจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์  

เรื่อง 57 57 ศูนย์ปฏิบัติการ 
หอดูดาวฯ 

8 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังในและต่างประเทศ ท่ีมีการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

เครือข่าย 35 35 งานบริหารงานวิจัย 
ศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทย ุ

9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มีส่วนร่วมในการ
ผลิตโดยตรง 

คน 30 35 งานบริหารงานวิจัย 
 

10 จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านวิจัยกับหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 47 47 งานบริหารงานวิจัย 
 

11 จ านวนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกท่ีได้รับการ
สนับสนุนการให้ท างานวิจัยโดยผ่านกระบวนการ
ส่งเสริมของ สดร.  

หน่วยงาน 28 28 งานบริหารงานวิจัย 
 

12 จ านวนก าลังคนท่ีไดร้ับการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย 

คน 200 205 งานบริหารงานวิจัย 

13 จ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพรสู่่ภาคประชาชนใน
รูปแบบและช่องทางต่างๆ 

เรื่อง 8 8 งานบริหารงานวิจัย  

14 จ านวนกระบวนงานทางด้านการวจิัยที่ไดร้ับการ
ปรับปรุง พัฒนา 

งาน 1 1 งานบริหารงานวิจัย  

15 จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางด้านวิจัย
วิทยาศาสตร์บรรยากาศ 

ฉบับ 1 1 งานบริหารงานวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
สิ้นไตรมาสที่ 4 

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI แผน* ผล 

1 จ านวนต้นแบบเทคโนโลยีเพื่อการต่อยอดสู่
ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคสังคม 

ต้นแบบ 3 3 
 เครื่องช่วยหายใจ 
 แขนเทียมอิเล็กทรอนิกส์  
 TNT Low Resolution 

Spectrograph 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์ฯ 

2 จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูกพัฒนา หรือสรา้ง
ขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

    

- จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูกพัฒนา หรือ
สร้างขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีแมคคา
ทรอนิกส ์

ช้ินงาน 5 5 
 เครื่องล้างกระจก 
 ระบบติดตามดาวเทียม

และวัตถุใกล้โลก 
 อุปกรณ์เครื่องเร่งอนุภาค

ขนาดเล็ก 
 เครื่องช่วยหายใจ 
 แขนเทียมอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
 

- จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูกพัฒนา 
หรือสรา้งขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยทีัศน
ศาสตร ์

ช้ินงาน 1 1 
 TNT Low Resolution 

Spectrograph 

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์ฯ  

3 จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมีการผลติได้จาก
ห้องปฏิบัติการขั้นสูงเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

    

- จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมีการผลติได้
จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแมคคา
ทรอนิกส ์

ช้ินงาน 5 5 
 ระบบตรวจวัดทัศนวิสัย

ท้องฟ้า 
 ตู้ควบคุมสถานีกล้อง

โทรทรรศน์ระยะไกล 
 โดมฉายภาพ 3 มิติ แบบ

เคลื่อนย้ายได้ 
 จานรับสัญญาณ

ดาวเทียมสภาพอากาศ
แบบฮิมาวาริ 

 ระบบติดตามวัตถุเพื่อ
ทดสอบการเคลื่อนที่ของ
แกนมอเตอร์กล้อง
โทรทรรศน์ 2.4 ม. 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
 

- จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมีการผลติได้
จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร ์

ช้ินงาน 2 2 
 EXohSPEC prototype 
 Fourier transform 

Spectrograph 
prototype 

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์ฯ  

 - จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมีการผลติได้
จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ 

ช้ินงาน 5 5 
 แพคเกจพร้อมอุปกรณ์

ประกอบเพื่อการสอน
ดาราศาสตร์วิทยุ 

 ต้นแบบอุปกรณ์พาสซีฟ
ย่านความถ่ีสูง 

ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยุ  
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
สิ้นไตรมาสที่ 4 

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI แผน* ผล 

 ตัวรับสัญญาณในช่วง
ความยาวคลื่นมิลลิมิเตอร์ 

 ออกแบบระบบเฝ้าระวัง
และตรวจสอบสัญญาณ
รบกวนวิทยุ 

 ต้นแบบระบบรับ
สัญญาณย่าน C 

4 จ านวนช้ินงานท่ีมีการผลติได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรปูช้ินงาน
ความละเอียดสูง 

ช้ินงาน 300 316 
 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
 

5 จ านวนโครงการวิจยัและพัฒนาที่มาใช้ระบบ
คอมพิวเตอรส์มรรถนะสูง 

โครงการ 5 5 งานบริหารงานวิจัย 
 

6 ร้อยละความพึงพอใจของช้ินงานต้นแบบ
เทคโนโลยีที่เป็นไปตามข้อก าหนด 

ร้อยละ 80 80.18 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ  
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์ฯ  

7 จ านวนก าลังคนของประเทศท่ีได้รบัการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม  

คน 300 315  

 150 165 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ  

 100 100 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์ฯ  

 50 50 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์ฯ  

8 จ านวนบุคลากรของสดร.ทีไ่ดร้ับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

คน 30 30  

 5 5 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

 5 5 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

 10 10 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์ฯ  

 10 10 ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยุ  

9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีส่วน
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 75 76  

        Internship 
        บุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม  
        (นักวิจัย , ผช.นักวิจัย , วิศวกร) 
        นศ.ฝึกงาน 

 20 
8 
 
3 

20 
8 
 
4 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
(คก.21)  

        Internship 
        บุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม  
        (นักวิจัย , ผช.นักวิจัย , วิศวกร) 

 10 
6 

10 
2 

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์ฯ (คก. 22) 
(ขาดนักวิจัย 1 , ช่าง
เทคนิค 2 , วิศวกร 1) 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
สิ้นไตรมาสที่ 4 

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI แผน* ผล 

        บุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม  
        (นักวิจัย , ผช.นักวิจัย , วิศวกร)          

 12 8 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์ฯ (คก. 7.5) (ขาด
นักวิจัย 2 ,  วิศวกร 2) 

        Internship 
        บุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม  
        (นักวิจัย , ผช.นักวิจัย , วิศวกร) 

 5 
7 

10 
7 

 

ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยุ (คก. 7.1 , 7.2 , 7.4 , 
19)  

        นศ.ฝึกงาน  3 6 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
(คก.12.1) 

        บุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม  1 1 งานบริหารงานวิจัย (คก.
9.1) 

10 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือท่ีมีกจิกรรม
ร่วมกันทั้งในด้านการสร้างและพฒันา
อุปกรณ์/เครื่องมือ และการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ  

เครือข่าย 10 10  

 4 4 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
(คก. 13, 14, 15) 

 3 3 ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยุ (คก. 17) 

 3 3 ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยุ (คก. 19) 

11 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในและ
ต่างประเทศ  

ร้อยละ 85 86.73 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
 

12  ประสิทธิภาพของการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานท้ังในและต่างประเทศ  

    

- กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร ช่ัวโมง 1,200 1,210.06 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ช่ัวโมง 1,500 1,511.55 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

- กล้องควบคุมระยะไกล ณ 
สหรัฐอเมริกา  

ช่ัวโมง 1,500 1,505.04 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

- กล้องควบคุมระยะไกล ณ 
ออสเตรเลีย  

ช่ัวโมง 1,500 1,502.31 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

13 จ านวนบุคลากรของ สดร.ทีไ่ด้เข้าร่วมการ
พัฒนาและสร้างอุปกรณ์ หรือมีการ
แลกเปลีย่นบุคลากรกับโครงการความร่วมมือ
ขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติ  

คน 10 10  

 4 4 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
(คก. 13, 14) 

 6 6 ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยุ (คก. 17) 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
สิ้นไตรมาสที่ 4 

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI แผน* ผล 

14 จ านวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่
ระดับชาติและนานาชาติ ที่ สดร.สง่บุคลากร
ของ สดร.เข้าร่วมในการพัฒนาและสร้าง
อุปกรณ์  

โครงการ 5 5  

 2 2 
 CTA 
 ระบบควบคุมกล้อง

โทรทรรศน์ยุคใหม่ 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ  

 2 2 
 ระบบรบัสัญญาณย่าน K 
 ระบบรบัสัญญาณย่าน L 

ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยุ  

 1 1 
 JUNO 

งานบริหารงานวิจัย  

15 ร้อยละของระบบที่มีความพร้อมในการ
สนับสนุนให้กล้องโทรทรรศน์วิทยสุามารถใช้
งานได ้

ร้อยละ 85 85 ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยุ  

16 จ านวนอุปกรณ/์เทคโนโลยีทีม่ีการปรับปรุง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ช้ิน/
เครื่อง 

4 4  

 3 3 
 อุปกรณ์แก้ผลความ

แปรปรวนของแสง
เนื่องจากชั้นบรรยากาศ 

 ชุดติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติม
ส าหรับช่องรับสัญญาณ
ของกล้อง 2.4 ม. 

 รบบเครือข่ายกล้องแบบ
อัตโนมัติ 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
(คก. 14, 15)  
 

 1 1 
 ระบบเฝ้าระวังและ

ตรวจสอบสัญญาณ
รบกวนวิทยุ 

ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยุ (คก. 16)  
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ 
และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
สิ้นไตรมาสที่ 4 

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI แผน* ผล 

1 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีส่วนร่วม
ในการผลติโดยตรง 

คน 20 20 ศูนย์บริการวิชาการฯ 

      Internship 
      นศ.ฝึกงาน 

 15 
5 

13 
7 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
สิ้นไตรมาสที่ 4 

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI แผน* ผล 

2 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้/เทคโนโลยดี้านดาราศาสตร์  

คน 1,105 1,111  

- อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  คน 220 173 ศูนย์บริการวิชาการฯ  
(เลื่อนการอบรมโครงการ
กระจายโอกาสการเรยีนรู้ฯ) 

-  หอดูดาวฯ นครราชสีมา  คน 110 200 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
-  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  คน 170 227 หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

-  หอดูดาวฯ สงขลา คน 60 52 หอดูดาวฯ สงขลา 
(ยกเลิกกิจกรรมที่เลื่อนมาจดั
ในไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก 
COVID-19) 

-  ในระดับนานาชาต ิ คน 545 459 งานวิเทศสัมพันธ์  
o UNESCO 
o SEAROAD 

 445 
100 

372 
87 

(ยกเลิกกิจกรรมของ UNESCO
ที่เลื่อนมาจดัในไตรมาสที่ 4 
เนื่องจาก COVID-19) 

3 ร้อยละของก าลังคนท่ีสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ร้อยละ 95 95.02 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
 

4 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความ
ตระหนักทางด้านดาราศาสตร์  

คน 154,100 174,319  

- อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  คน 32,800 31,236 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
(เลื่อนงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์ไปในปลายปี 64) 

-  หอดูดาวฯ นครราชสีมา  คน 25,440 33,996 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
-  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  คน 45,860 51,755 หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
-  หอดูดาวฯ สงขลา คน 50,000 57,332 หอดูดาวฯ สงขลา  

5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรากฏการณ์ดาราศาสตรผ์่าน
ช่องทางออนไลน์  

คน 300,000 327,145 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
หอดูดาวฯ ภมูิภาค 

6 จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการท้องฟ้าจ าลองและ
นิทรรศการทางดาราศาสตร ์

คน 98,745 112,212  

- อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  คน 34,745 47,497 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
-  หอดูดาวฯ นครราชสีมา  คน 10,000 10,713 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
-  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  คน 14,000 14,999 หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
-  หอดูดาวฯ สงขลา คน 40,000 39,003 หอดูดาวฯ สงขลา  

7 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนการสรา้งความรู้
ความเข้าใจสู่ประชาชน 

ร้อยละ 100 124.30 งานประชาสัมพันธ์ 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
สิ้นไตรมาสที่ 4 

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI แผน* ผล 

8 จ านวนผู้เข้าร่วมในการอบรมโครงงานวิจัย/ยุว
วิจัย  

คน 90 118 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
หอดูดาวฯ สงขลา 

9  จ านวนโครงงานวิจัยท่ีเกิดจากการถ่ายทอดองค์
ความรู้/เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์  

โครงงาน 8 8 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
หอดูดาวฯ สงขลา 

10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างเครอืข่าย 

ร้อยละ 80 80.05 งานวิเทศสัมพันธ์ 

11 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์ (AstroPark , หอดูดาว
ภูมิภาคฯ) 

ร้อยละ 85 85 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
 

12 ร้อยละของผู้ใช้บริการโครงสรา้งพื้นฐาน 
(AstroPark , หอดูดาวภมูิภาคฯ) สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 85 87.40 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
 

13 ร้อยละของก าลังคนด้านการให้บรกิารวิชาการ
ทางดาราศาสตร์ทีไ่ดร้ับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 80.65 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
สิ้นไตรมาสที่ 4 

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 
KPI แผน* ผล 

1 ร้อยละการเบิกจา่ยของงานก่อสรา้ง งานปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ร้อยละ    

- ร้อยละการเบิกจา่ยของงานก่อสรา้ง 
(รายการผูกพันเดมิ) เทียบกับงบประมาณ
ที่ได้รับจดัสรรในปีนั้น 

 100 
(หอดูดาวฯ 
ขอนแก่น , 

Advanced Lab) 

49.58 งานอาคารสถานท่ี 
 

- ร้อยละการเบิกจา่ยของงานปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างปีเดียว เทียบกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในปีนั้น (ต้นปี) 

 100 
(12 รายการ) 

47.62 
(เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
7/12 รายการ) 

งานอาคารสถานท่ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล  
และสนับสนุนการแสวงหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
สิ้นไตรมาสที่ 4 หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI 

แผน* ผล  

1 ค่าคะแนนตามผลการประเมินองค์การมหาชนประจ าป ี ระดับ ระดับด ี ระดับด ี งานยุทธศาสตรฯ์ 

2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน  ร้อยละ 30 17.74 งานบริหารงานบุคคล 

3 ความสามารถทางการหารายไดเ้พื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ  

ล้านบาท 3.40 3.08 งานหารายได้ (เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19) 

4 ร้อยละความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการเทียบกับแผน      

- ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะ
การท างานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 85 95.08 งานบริหารงานบุคคล 

-  ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

ร้อยละ 85 86.24 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมายเหตุ  

           ได้มีการขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 24 
พฤษภาคม 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

                 เงินจากกองทุน                                  เงินจากส านักงบประมาณ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ท าให้การด าเนินงานของโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  ทั้งนี้ 
สดร.ได้มีการขอปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564  โดยมีการยกเลิกกิจกรรม/ปรับรูปแบบกิจกรรม/  
ปรับแผนการด าเนินงานบางส่วนไปในไตรมาสที่ 4  โดยผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด ณ สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 มีบางตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมที่
เลื่อนมาในไตรมาสที่ 4 ได้  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย กอรปกับ
บางกิจกรรมมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่จะจัดในรูปแบบออนไลน์ได้ 
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3. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานหลัก 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สดร. ได้จัดประชุมเพ่ือให้หน่วยงานหลักได้น าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปิดโครงการ) จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 มีหน่วยงานหลักเข้าร่วมการน าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 1  
หน่วยงาน ได้แก ่

- ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม 
 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 มีหน่วยงานหลักเข้าร่วมการน าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 4  
หน่วยงาน ได้แก ่

- งานบริหารวิจัย 
- ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 
- งานอาคารสถานที่   
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2564  มีหน่วยงานหลักเข้าร่วมการน าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 2  

หน่วยงาน ได้แก ่
- ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม 
- สงขลาศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 

 
 ครั้งที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2564  มีหน่วยงานหลักเข้าร่วมการน าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 4  

หน่วยงาน ได้แก ่
- ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 
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จากการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปิดโครงการ) ของโครงการ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 40 โครงการ  หน่วยงานหลักได้มีการรายงานปัญหา/อุปสรรค  รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถสรุปตามหน่วยงาน ได้ดังนี้ 

 
หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทยุ 
 

1.ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้การด าเนินการผลิตและการ
จัดส่งมีความล่าช้ามากกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงการเดินทาง
ของผู้เ ช่ียวชาญจากต่างประเทศเพื่ออบรมบุคลากรของ
สถาบันฯ เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ เครื่องมือที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง กระบวนการสั่งซื้อวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์เป็นไปได้ล่าช้า  

 

2.กระบวนการพัสดุ เอกสารการจัดซื้อ  ล าดับขั้นตอนการ
ท างาน รูปแบบเอกสารต่างๆ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน  ท าให้ต้อง
มีการแก้ไขหลายครั้ง   

 

3.กระบวนการจัดซื้อไม่สมบูรณ์ ท าให้วิศวกรต้องด าเนินการ
เรื่องการจัดซื้อและต่อรองราคา ท าให้เสียเวลาในการท างาน
หลัก เช่นออกแบบและพัฒนาระบบ  ท าให้การออกแบบและ
พัฒนาล่าช้า 

 

4.วัสดุหลายอย่างต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ  และมี
ระยะเวลาจัดส่งนาน 

 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาว
แห่งชาติและวิศวกรรม 

1.ปัญหาทางด้านการผลิตชิ้นงาน 
- เครื่องจักรยังไม่สามารถผลิตช้ินงานที่มีความยาว

มากกว่า 160 มม. ในรูปแบบของทรงกระบอก ซึ่งใช้
เป็นจ านวนมากในช้ินส่วนจับยึดอุปกรณ์ทางดารา
ศาสตร์ เช่น ช้ินส่วนทางเดินแสงส าหรับยึดกับ CCD 
=>(เครื่อง Mill turn) 

- มีช้ินงานที่ต้องการความเรียบผิวที่มีความค่าต่ ากว่า 2 
ไมครอน ซึ่งต้องใช้กระบวนการเจียรไนผิวในการผลิต 
=>(เครื่องเจียรไน, EDM wire) 

- มี ช้ินงานที่มีลักษณะซับซ้อน และต้องการความ
ละเอียดสูง เช่น ช้ินส่วนกระจก แบบผิวพาราโบลิก, ข้อ
เข่าเทียม, ช้ินส่วนมือเทียม เป็นต้น =>(เครื่อง 5-axis 
mill, Mill turn) 

- มีช้ินงานที่มีโครงสร้างภายในที่มีความลึกหรือรูที่มี
ลักษณะเป็นเหลี่ยม หรือทรงกรวย ซึ่งกระบวนการใน
การกัดโดยใช้ดอกกัดไม่สามารถผลิตได้ =>(EDM wire, 
เครื่องเจียรไนร) 

- เครื่องมือที่เอาไว้ส าหรับวัดช้ินงาน เช่น เวอร์เนียร์ 
ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ เป็นต้น ขาดการสอบเทียบกับ
เครื่องมือสอบเทียบที่มีมาตรฐาน =>(ห้องส าหรับสอบ
เทียบเครื่องมือวัด) 
 

1.การพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบ
ต่ า ง ๆ  ที่ ต้ อ ง น า ไ ป ท ด ล อ ง กั บ
สัตว์ทดลอง  ควรหาผู้เช่ียวชาญมาร่วม
ด าเนินงาน 
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หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
2.ปัญหาทางด้านการจัดซื้อ 
        เนื่องจากขั้นตอนการจัดซื้อในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการจัดซื้อวัสดุ เป็นขั้นตอนการจัดซื้อที่ทางหน่วยงาน
ต้องการความรวดเร็วในการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ 
ซึ่งที่ผ่านมาวิศวกรของทางหน่วยงานจะเป็นผู้ด าเนินการใน
การ ออกแบบ -> การจัดท ารายการวัสดุ –> การติดต่อห้าง
ร้าน -> การจัดท า TOR -> การขอใบเสนอราคา -> การ
ตรวจรับ –> และการใช้งานวัสดุดังกล่าว ซึ่งกระบวนการต่าง 
ๆ เหล่านี้  จะใช้เวลาในการด าเนินงานทั้งหมดโดยเฉลี่ย
ประมาณ 2 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยิ่งส่งผลให้ระยะเวลาในการ
ส่งมอบนานออกไปหรือบางรายการไม่สามารถก าหนด
ระยะเวลาในการส่งมอบได้  จนต้องท าเรื่องขอยกเลิกการ
จัดซื้อ และในปัจจุบันได้มีการเพิ่มงานด้านการจัดหาห้างร้าน
ที่อยู่ในเครือข่าย SME เข้ามาภายในระบบการจัดซื้อ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวนี้ได้เพิ่มระยะเวลาในการด าเนินงาน
ให้กับทีมวิศวกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากตัวเว็บไซต์ของระบบ 
SME มีความล่าช้าประกอบกับการต้องกรอกรายชื่อวัสดุทีละ
รายการเข้าสู่ระบบ ซึ่งบางชุดรายการจัดซื้อมีจ านวนวัสดุ
หลายร้อยช้ิน จึงยากแก่การจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ถ้าหากเปรียบเทียบกับภาคเอกชนแล้ว 
วิศวกรมีหน้าที่เพียงแค่ส่ง Spec วัสดุที่ต้องการใช้ให้กับทาง
ฝ่ายจัดซื้อ และไม่มีความจ าเป็นต้องท างานเอกสารมากนัก 
ซึ่งท าให้ทีมวิศวกรสามารถใช้เวลาไปในการทดลองและ
ประดิษฐ์ได้มากขึ้น  

 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาว
แห่งชาติและวิศวกรรม 

3.ปัญหาทางด้านการพัฒนา 
           เนื่องจากอุปกรณ์ที่น ามาติดตั้งให้กับตัวระบบเป็น

อุปกรณ์ที่ทางหน่วยงานยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้งาน
และอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกันด้วยตัวกลางที่
ต่างยี่ห้อกัน ดังนั้นจึงเกิดปัญหาขณะเช่ือมต่อ ซึ่งส่งผลให้ทีม
ผู้พัฒนาจ าเป็นต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและท าการทดลอง 
เพื่อหาวิธีการเชื่อมต่อ รวมไปถึงการตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสม 

 

 4. ปัญหาการซ่อมบ ารุง 
        ทีมงานซ่อมบ ารุงไม่สามารถด าเนินการซ่อมบ ารุง
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่อยู่ต่างพื้นที่ได้  เนื่องจากไม่สามารถ
เดินทางไปที่สถานที่นั้น ๆ ได้ ดังนั้นทางหน่วยจึงท าได้เพียง
ส่งช้ินส่วนที่เป็นอุปกรณ์ทดแทนส่วนที่เสียหาย ไปยังสถานี
นั้น ๆ แต่จะขาดขั้นตอนการติดตั้งส าหรับบางอุปกรณ์ที่ต้อง
ติดตั้งอย่างเหมาะสมจึงจะสามารถตรวจวัดค่าข้อมูลต่าง ๆ ได้
ตามที่ ที ม งานต้ องการ ซึ่ งถ้ าหากติดตั้ ง ไม่ เหมาะสม 
กระบวนการวัดอาจคลาดเคลื่อน และกระทบต่อการอ่านค่า 
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หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
วัดค่าของข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์นั้น ๆ ดังนั้นข้อมูลที่ได้
ภายในช่วงปี 2564 นี้จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็นจริง 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาว
แห่งชาติและวิศวกรรม 

5.อุปกรณ์เกิดการช ารุดเสียหายโดยกระทันหัน ตามอายุการ
ใช้งาน และจ าเป็นต้องมีการจัดซื้ออะไหล่หรืออุปกรณ์อย่าง
เร่งด่วน แต่ติดเรื่องระเบียบการจัดซื้อจึงท าให้ต้องมีการ
ส ารองเงิน เพื่อซื้ออุปกรณ์มาใช้ก่อน  

 

 6.ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ท าให้นักวิจัยไม่สามารถ
ทดสอบการทดลองได้ 

 

งานบริหารวิจัย 
 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายนอก
ต่างๆ  ต้องยกเลิก/เลื่อนออกไป  ท าให้การจัดกิจกรรมย่อย
ภายใต้โครงการไม่ครบถ้วน 

 

ศูนย์บริการวิชาการ
และสื่อสารทางดารา
ศาสตร์ 
 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้ต้องยกเลิกการด าเนินงานกิจกรรมต่ างๆ ภายใต้
โครงการ  ท าให้ด าเนินกิจกรรมย่อยไม่ครบถ้วน 

1.ปรับกิจกรรมบางอย่างให้สามารถ
ด าเนินการได้ผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ  

2.สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมที่มีการ
ถ่ายภาพจากท้องฟ้าจริง  

2.ปรับแผนการจัดกิจกรรมไปในเดือนที่
สภาพอากาศดี เช่น ในฤดูหนาว 

3.สถานท่ีในท ากิจกรรมและสถานที่พักอยู่ห่างไกลกัน  ท าให้
ไม่สะดวกในการเดินทาง   

3.ให้ข้อมูลด้านต่างๆ แก่ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลาย เช่น สถานท่ีพักที่ใกล้เคียง 
สถานท่ีรับประทานอาหาร  

4.การจัดอบรมในบางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้จากหลายสาเหตุ 

4.แก้ไขปัญหาในหลายด้าน เช่น การ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ที่
หลากหลายโดยเน้นผ่านหน่วยงานที่
ก ากับดูแลโดยตรง  รับสมัครคนเข้าร่วม
อบรมมากขึ้นเล็กน้อยเผื่อบางคนมีการ
ย ก เ ลิ ก   แ ล ะ อ า จ มี ก า ร เ ก็ บ
ค่ าธรรมเนียมบางส่วนเพื่ อ ไม่ ให้ผู้
ลงทะเบียนยกเลิก 

5.อุปกรณ์บางส่วนเริ่มช ารุด/เสียหาย  ท าให้การจัดกิจกรรม/
สังเกตการณ์ไม่สมบูรณ์ 

5.จั ดซื้ อครุ ภัณฑ์ ใหม่ เพื่ อทดแทน
ครุภัณฑ์ที่เสียหาย  

6.การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก  อาจท าให้เกิด
ปัญหาต่างๆ เช่น ที่จอดรถไม่เพียงพอ  สถานที่ในการ
รับประทานอาหาร/พักผ่อน/ห้องน้ าไม่เพียงพอ  

6.ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ใน
การบริหารจัดการที่ จอดรถ  และ
สถานท่ีในการให้บริการต่างๆ 

ห อดู ด า ว เ ฉ ลิ มพระ
เกียรติฯ นครราชสีมา 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้ต้องปรับแผนการด าเนินงาน ยกเลิกบางโครงการ และ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online  

 

2.การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลา
เตรียมงานมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการจัดอบรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ผู้จัดงานต้องตัดอุปกรณ์ แบ่ง และออกแบบให้
อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมท าตามได้ด้วยตนเอง 
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หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ซึ่งต่างจากการอบรมในพื้นที่  ที่ผู้จัดอบรมหรือวิทยากร 
สามารถช่วยจับ ตัด แต่ง ให้ได้ทันที ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมท า
ไม่ได้ หรือตามไม่ทัน 
3.ปัญหาอื่นๆ  เช่น อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ข้อจ ากัดของเงิน
ทดรองจ่าย ที่เบิกก่อนวันจัดงานล่วงหน้านานๆ ไม่ได้ สภาพ
อากาศ เครื่องไม้เครื่องมือในการตัดแต่งวัสดุ เพื่อจัดเตรียม 
และการส่งวัสดุให้ผู้เข้าอบรมล่วงหน้า 

 

ห อดู ด า ว เ ฉ ลิ มพระ
เกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้ไม่สามารถให้บริการตามปกติได้ ท าให้ต้องปรับกิจกรรม
เป็นรูปแบบออนไลน์ 

1.ปรับกิจกรรมบางอย่างให้สามารถ
ด าเนินการได้ผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ 

 2.บางกิจกรรมเปลี่ยนมาจัดกิจกรรมออนไลน์ได้ยากมาก จึง
ท าให้เกิดปัญหาบางส่วน แต่ก็ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะ
ปรับเปลี่ยนวิธีให้ด าเนินงานต่อไปได้ 

 

 3.ในช่วงเเรกเครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่พร้อมในการจัดกิจกรรม
ออนไลน์ จึงต้องเร่งด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 

ห อดู ด า ว เ ฉ ลิ มพระ
เกียรติฯ สงขลา 

1.เนื่องจากประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาอันได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่สามารถเปิด
พื้นที่ให้บริการวิชาการได้ รวมถึงไม่สามารถเดินทางไปสร้าง
ความตระหนักทางด้านดาราศาสตร์ในเชิงรุกได้ 

1.ปรับกิจกรรมบางอย่างให้สามารถ
ด าเนินการได้ผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ  

งานอาคารสถานท่ี   1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เกิดความล่าช้า  
เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 

 

2.การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ล่าช้าอาจท าให้ต้องมีการกันงบ
เหลื่อมป ี

 

3.ผู้ใช้งานเข้าร่วมเป็นกรรมการแบบรูปรายการ แต่ส่งเรื่อง
การปรับแก้ไขแบบล่าช้า ท าให้ส่งเรื่องเข้าพัสดุช้า 

 

4.ประธานตรวจรับไม่มีประสบการณ์ ไม่น างานที่ได้ ไป
ปรึกษากับ ผสดร. หรือผู้มีอ านาจ ท าให้ต้องมีการปรับแบบ
ในช่วงท้ายของสัญญา 

 

5.การปรับรูปแบบการท างานให้สอดคล้องตามระเบียบ ว89  
6.ผู้ควบคุมงานบางรายมีปัญหาในการปฏิบัติตามสัญญา  
7.ในการจ้างออกแบบ ได้แบบทีม่ีข้อผิดเยอะ เช่น ช่ือในแบบ
กับสารบัญไม่ตรงกัน มีการก าหนดช่ือผลิตภัณฑ์ลงในแบบ 
การระบายน้ ายังมีการระบายผ่านตัวอาคาร เป็นต้น 

 

งานวิเทศสัมพันธ์ 1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้การจัดกิจกรรมอบรมต้องท าในรูปแบบออนไลน ์

1.จัดการอบรม/บรรยายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ  
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ภาคผนวก 
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ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

รายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับผลงานวจิัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

(1) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาสภาพ
อวกาศและบรรยากาศ
โลก 

บริหารงานวจิัย 7.7784 
 
 

5.6849 
(73.09%) 

2.0420 
(26.25%) 

5,338,790.0
1 

(65.73%) 

ผลผลิตที่ได้รับ   
นศ.บัณฑิตศึกษา 9 คน (ตรี2, โท4, 
เอก3) 
บทความตีพิมพ์ Q1/Q2 จ านวน 2 
การประชุมวิชาการ 11 ครั้ง 
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ( Asteroid Dara 
Record)  1 องค์ความรู้ 

1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีชือ่เป็น First 
author หรอื Corresponding author  

เรื่อง 5 2 

     1-3 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 9 9 

     1-6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทางด้านวจิัยกบั
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
การด าเนนิการรว่มกันอย่างเป็นรูปธรรม 

เครือข่าย 13 13 

     1-7 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 9 9 

     1-10 จ านวนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกที่ไดร้ับ
การสนับสนนุให้ท างานวิจัยโดยผ่าน
กระบวนการส่งเสริมของ สดร. 

หน่วยงาน 3 3 

     1-12 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 38 38 

     1-13 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 12 14 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

     1-14 จ านวนผลงานวิจัยทีม่ีการเผยแพร่สู่ภาค
ประชาชนในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 

เรื่อง 3 3 

     1-16 บันทึกข้อตกลงความรว่มมอืทางด้านวจิัย 
วิทยาศาสตร์บรรยากาศ 

ฉบับ 1 1 

(2) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาฟิสกิส์
ดาราศาสตรข์องดาวฤกษ์
และสสารระหว่างดาว
ฤกษ์ 

บริหารงานวจิัย 3.4699 2.3391 
(67.41%) 

1.0909 
(31.44%) 

0.0399 
(1.15%) 

ได้ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล
วิจัยในโครงการ และวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลวิจัยโดยละเอียด 

1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีชือ่เป็น First 
author หรอื Corresponding author  

เรื่อง 4 1 

     1-3 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 3 6 

     1-6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทางด้านวจิัยกบั
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
การด าเนนิการรว่มกันอย่างเป็นรูปธรรม 

เครือข่าย 9 10 

     1-7 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 7 7 

     1-10 จ านวนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกที่ไดร้ับ
การสนับสนนุให้ท างานวิจัยโดยผ่าน
กระบวนการส่งเสริมของ สดร. 

หน่วยงาน 5 5 

     1-12 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 13 15 

     1-13 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 12 13 

     1-14 จ านวนผลงานวิจัยทีม่ีการเผยแพร่สู่ภาค
ประชาชนในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 
 
 

เรื่อง 1 1 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

(3) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาดาว
เคราะห์นอกระบบและ
สิ่งมีชีวิตนอกระบบสรุิยะ 
(กองทนุ สกสว.) 

บริหารงานวจิัย 1.2850 0.8011 
(62.34%) 

0.4484 
(34.89%) 

0.0355 
(2.77%) 

ได้ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล
วิจัยในโครงการ และวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลวิจัยโดยละเอียด 

1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีชือ่เป็น First 
author หรอื Corresponding author  

เรื่อง 2 1 

     1-3 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 6 6 

     1-6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทางด้านวจิัยกบั
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
การด าเนนิการรว่มกันอย่างเป็นรูปธรรม 

เครือข่าย 8 11 

     1-7 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 4 4 

     1-10 จ านวนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกที่ไดร้ับ
การสนับสนนุให้ท างานวิจัยโดยผ่าน
กระบวนการส่งเสริมของ สดร. 

หน่วยงาน 4 4 

     1-12 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 31 31 

     1-13 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 8 8 

     1-14 จ านวนผลงานวิจัยทีม่ีการเผยแพร่สู่ภาค
ประชาชนในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 

เรื่อง 1 1 

(4) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาการ
ก าเนิดเอกภพ (กองทุน 
สกสว.) 

บริหารงานวจิัย 5.8021 4.5040 
(77.63%) 

1.2205 
(21.04%) 

0.0776 
(1.33%) 

ได้ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล
วิจัยในโครงการ และวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลวิจัยโดยละเอียด 

1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีชือ่เป็น First 
author หรอื Corresponding author  

เรื่อง 2 1 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

     1-3 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 6 6 

     1-6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทางด้านวจิัยกบั
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
การด าเนนิการรว่มกันอย่างเป็นรูปธรรม 

เครือข่าย 8 12 

     1-7 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 6 6 

     1-10 จ านวนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกที่ไดร้ับ
การสนับสนนุให้ท างานวิจัยโดยผ่าน
กระบวนการส่งเสริมของ สดร. 

หน่วยงาน 4 4 

     1-12 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 11 11 

     1-13 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 16 16 

     1-14 จ านวนผลงานวิจัยทีม่ีการเผยแพร่สู่ภาค
ประชาชนในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 

เรื่อง 1 1 

(5) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการวิจัยดารา
ศาสตร์ฟิสิกสช์่วงคลืน่วิทยุ 
(กองทนุ สกสว.) 

บริหารงานวจิัย 1.0218 0.9549 
(93.45%) 

0.0170 
(1.66%) 

0.0450 
(4.89%) 

ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการ 
จ านวน 2  ครั้ง 

1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีชือ่เป็น First 
author หรอื Corresponding author  

เรื่อง 1 1 

     1-3 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 5 5 

     1-6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทางด้านวจิัยกบั
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
การด าเนนิการรว่มกันอย่างเป็นรูปธรรม 

เครือข่าย 4 5 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

     1-7 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 6 6 

     1-10 จ านวนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกที่ไดร้ับ
การสนับสนนุให้ท างานวิจัยโดยผ่าน
กระบวนการส่งเสริมของ สดร. 

หน่วยงาน 1 1 

     1-12 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 38 38 

     1-13 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 4 4 

     1-14 จ านวนผลงานวิจัยทีม่ีการเผยแพร่สู่ภาค
ประชาชนในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 

เรื่อง 1 1 

(6) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษา
ประวัติศาสตร์และมรดก
ทางดาราศาสตร์ (กองทุน 
สกสว.) 

บริหารงานวจิัย 0.5172 0.4809 
(92.98%) 

- 0.0363 
(7.02%) 

ได้ด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล
วิจัยในโครงการ และวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลวิจัยโดยละเอียด 

1-6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทางด้านวจิัยกบั
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
การด าเนนิการรว่มกันอย่างเป็นรูปธรรม 

เครือข่าย 3 4 

     1-7 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 4 4 

     1-12 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 17 18 

     1-13 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 2 2 

     1-14 จ านวนผลงานวิจัยทีม่ีการเผยแพร่สู่ภาค
ประชาชนในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 
 

เรื่อง 1 1 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

(8) เงินอดุหนุนโครงการสร้าง
ความร่วมมอืและพฒันา
ก าลังคนด้านการวจิัยทาง
ดาราศาสตร ์(กองทุน 
สกสว.) 

บริหารงานวจิัย 15.3025 11.1513 
(72.87%) 

4.0983 
(26.78%) 

0.0529 
(0.35%) 

ได้ด า เนินกิจกรรมส่ ง เสริมความ
ร่วมมือการวิจัยทางดาราศาสตร์กับ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ ,
จัดประชุมส่งเสริมการพัฒนาก าลังคน
ด้านการวิจัยทางดาราศาสตร์และมี
การหารือการจัดการประชุมส่งเสริม
การพัฒนาก าลังคนด้านการวิจัยทาง
ดาราศาสตร์ 
 

1-4 ความถี่ในการน าผลงานวิจัยของนกัวจิัย สดร. 
ไปอ้างอิง citation 

ครั้ง 25 30 

     1-5 สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยทีม่ีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตอ่
จ านวนบุคลากรด้านวิจัยของ สดร. 

เรื่อง/คน 1.50 1.60 

     1-6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทางด้านวจิัยกบั
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
การด าเนนิการรว่มกันอย่างเป็นรูปธรรม 

เครือข่าย 3 3 

     1-7 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 5 5 

     1-8 จ านวนผลงานวิจัยและพฒันาที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เรื่อง 40 40 

     1-9 จ านวนโครงการวิจัยและพัฒนาของ สดร. (ปี 
64 เสนอผ่านกองทุน อววน.) 

โครงการ 27 27 

     1-10 จ านวนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกที่ไดร้ับ
การสนับสนนุให้ท างานวิจัยโดยผ่าน
กระบวนการส่งเสริมของ สดร. 

หน่วยงาน 13 13 

     1-11 จ านวนงานวิจัยที่เกิดจากการใชโ้ครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์ (TNO & TRT) 

เรื่อง 57 57 

     1-12 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 100 100 

     1-15 จ านวนกระบวนงานทางด้านการวิจัยที่ได้รบั
การปรับปรุง พัฒนา 

งาน 1 1 

     2-14 จ านวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่
ระดับชาติและนานาชาตทิี่ สดร.ส่งบุคลากร
ของ สดร.เข้ารว่มในการพฒันาและสร้าง
อุปกรณ ์

โครงการ 1 1 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

(20) โครงการแสวงหาเครอืข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัย 
พัฒนาและนวตักรรมกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

งานวิเทศสัมพนัธ ์ 0.1730 0.1581 
(91.39%) 

- 0.0149 
(8.61%) 

ด าเนินการมอบหนังสือความรู้ดารา
ศาสตร์ภาษาลาว 8,000 เล่ม แก่รอง
ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก พุทธ 
ซิ ม ม า ล า ว ง ษ์  รั ฐ ม น ต รี
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.
ลาว และอบรมการใช้งานกล้อง
โทรทรรศน์ให้กับเจ้าหน้าที่ สปป. 
ล า ว  ( 1 0  มี น า ค ม  2 5 6 4  โ ด ย
ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทาง
ดาราศาสตร์) 

1-6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทางด้านวจิัยกบั
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
การด าเนนิการรว่มกันอย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงาน 2 2 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในอนาคต 

(7) เงินอดุหนุนโครงการสร้าง
และพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่
งานวิจัยทางดาราศาสตร์ 
(กองทนุ สกสว.) 

บริหารงานวจิัย 21.0184 14.8416 
(70.61%) 

6.0038 
(28.56%) 

0.1730 
(0.83%) 

1.การพัฒนาระบบประมวลสญัญาณ
ดาราศาสตรว์ิทยุ มกีารพัฒนาต้นแบบ
ประมวลผลสญัญาณดาราศาสตร์วทิยุ 1 
ต้นแบบ มนีักวิจัย Post doc/ผู้ช่วยวจิัย 
2 คน น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติ 1 เรื่อง 
2.การพัฒนาแพ็คเกจพรอ้มอุปกรณ์
ประกอบเพื่อการสอนดาราศาสตร์วทิยุ 
มีการพฒันาชดุแพ็คเกจพร้อมอุปกรณ์
ประกอบเพื่อการสอนดาราศาสตร์วทิยุ 
2 ต้นแบบ มกีารอบรมการสร้างและ
ประกอบแพ็คเกจให้กับบุคลภายนอก 
10 คน มีการน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 1 เรื่อง 
3.การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์พาส
ซีฟย่านความถี่สูงเพือ่ใช้ในระบบความ
เย็นย่ิงยวด อยู่ระหว่างการออกแบบและ
ทดลองระบบ 
4.การพัฒนาตัวรับสัญญาณในชว่งความ
ยาวคลื่นมิลลิมเิตอร์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 
อยู่ระหว่างการออกแบบและทดลอง
ระบบ 
5.การออกแบบ วจิัยและพัฒนาอุปกรณ์
ทางทัศนศาสตร ์พัฒนาอุปกร์ต้นแบบ 3 
ต้นแบบ (Low Resolution 
Spectrograph , EXohSPEC , 
EvWaCo) นศ.ป.ตร ี1 คน นักศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 4 คน นกัวจิัย Post 
doc/ผู้ช่วยวิจัย 9 คน น าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

1-10 จ านวนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกที่ไดร้ับ
การสนับสนนุให้ท างานวิจัยโดยผ่าน
กระบวนการส่งเสริมของ สดร. 

หน่วยงาน 2 2 

     2-4.2 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์เพือ่
การพึ่งพาตนเอง 

ชิ้นงาน 2 2 

     2-4.3  จ านวนอุปกรณ/์ระบบที่มกีารผลิตไดจ้าก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลืน่วิทยุเพือ่การ
พึ่งพาตนเอง 

ระบบ 4 4 

     2-6 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 130 130 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 17 17 

     2-10 จ านวนก าลังคนทีร่่วมพัฒนานวัตกรรม
ต่างๆ 

คน 5 5 



68 
 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

ระดับชาติ1 เรื่อง ระดับนานาชาติ 2 
เรื่อง 

(9) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

บริหารงานวจิัย 3.0000 2.7054 
(90.18%) 

- 0.2946 
(9.82%) 

 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพระบบ
ให้บริการ HPC ทั้งระบบ 
computing และ storage รวมไป
ถึงการปรับปรุงพัฒนาการเขา้ใช้งานให้
ง่าย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
มากชึน้ 

 ระบบการเข้าใช้งาน Chalawan 
Cluster แบบ Cloud-like Google 
CoLab  ผ่าน web-interface ที่
สะดวกมากขึ้น รองรับงาน 
interactive โดยเฉพาะงานด้าน big 
data analytics & machine 
learning มากขึ้น 
https://lab.narit.or.th 

 พัฒนาศักยภาพนักวจิัย บุคลากร ของ
สถาบันฯ และนกัศกึษาที่เกี่ยวขอ้ง
ผ่านเครอืข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ การ
น าเสนอผลงานในงานประชมุของ
สาขาที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในและ
ต่างประเทศ: ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและ virtual 
training  ในลักษณะ lecture และ 
hands-on tutorial กับหน่วยงาน
ต่างประเทศ Institut Teknologi 
Bandung (ITB) ประเทศอินโดนเีซีย 
“International Virtual Course 
on Astrostatistics and 

2-6 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 50 50 

     2-8 จ านวนโครงการวิจัยและพัฒนาที่มาใช้
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

เครือข่าย/
โครงการ 

20 20 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 1 1 

      จ านวนครั้งในการเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
หรือการเข้ารว่มประชุมหารอืสร้างเครอืข่าย
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาต ิ

ครั้ง 3 3 

      เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลบนระบบ 
Lustre Storage ของสถาบันฯ 

เทอระ
ไบต์ 

380 380 

      เพิ่มอัตราเร็วในการอ่านเขียนของระบบ 
Lustre Storage ขึ้นอกีอย่างนอ้ย 

ร้อยละ 100 100 

https://lab.narit.or.th/
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

Machine Learning” ระหว่างวันที่ 
2 - 13 สิงหาคม 2564 โดย ดร.อุเทน 
แสวงวทิย์ และ ดร.อนริุทธิ์ พรกิสี โดย
มีการสนับสนนุให้ผู้เข้าร่วมสามารถใช้
งานระบบ Chalawan ผ่านระบบ 
cloud-like web-interface หรือ 
Chalawan lab 

 ด าเนนิการต่อระยะรับประกนัของ
อุปกรณ์ที่ส าคัญของโครงการและตอ่
การให้บรกิารของระบบ Chalawan 
HPC และ Lustre parallel 
filesystem เพื่อเป็นการป้องกนัการ
ลงทุนของสถาบันฯ และขอ้มูลที่มีค่า
สูงของงานวิจัยที่ใช้บริการระบบ 
Chalawan HPC และ Lustre 
Storage 

 ปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพระบบ 
Chalawan HPC และ Lustre 
Storage โดยเฉพาะการเพิ่มพืน้ทีเ่ก็บ
ข้อมูลของระบบ High 
performance storage จากเดิมที่
มีพื้นทีก่ารใช้งานอยู่ที่ 340 TB และ
ถูกใช้งานไปแล้วถึง 90% ในช่วง
ปีงบประมาณ 2563 และขณะนีร้ะบบ 
Lustre storage มีพื้นทีเ่ก็บข้อมูล
เพิ่มขึน้เป็น 1.1PB โดยได้ถกูใชพ้ื้นที่
ไปแล้วประมาณ 45% 

 ระบบจัดการ versioning ของ 
documentation และ software 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

จัดการระบบต่างๆ ของ Chalawan 
cluster 

 ท า Proof of Concept (PoC) 
Lab ระบบ Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI) ส าหรับงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และงานวจิัย
ที่ต้องการ Graphic User 
Interface และ High-
performance computing 
power รวมไปถึงความสามารถใน
การใช้งาน 3D rendering เพือ่
รองรับนโยบาย 
pooled/centralized Advance 
Scientific & Engineering 
Visualization and Computing 
(ASEVaC) โดยใช้อุปกรณ์ 
Hardware ที่มีอยู่ในปัจจุบันของ
ระบบ Chalawan HPC ในการ
ทดสอบ ผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการทดสอบ 
คือ technical recommended 
system ระบบ VDI ที่รองรับระบบ 
ASEVaC ของสถาบันฯ ในอนาคต 
รวมไปถึงโครงการต่อเนือ่งที่จะท าการ 
implement test-pilot ที่จะพรอ้ม
ให้บริการระบบภายในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ 2565 ได้ 

(10) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
คลื่นวิทยุ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์
วิทยุ 

20.6083 17.7678 
(86.22%) 

1.0159 
(4.93) 

1.8246 
(8.85%) 

ได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุ
ครบตามรายการที่ระบุไว้ในโครงการฯ 

2-10 จ านวนบุคลากรของสดร.ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 5 5 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

และฝึกอบรมจากการผู้ ข ายใ ห้ แก่
บุคลากรของศูนย์ฯ ดังนี้ 
- อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ออกแบบ
แผ่นวงจรพิมพ์  (Althium 2021) 
-  อบรมการใช้ งานเครื่ องท าระบบ
สูญญากาศและหัววัด 

(11) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
การขึน้รูปชิน้งานความ
ละเอียดสูง 

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาว
แห่งชาติและ
วิศวกรรม 

14.0880 1.2720 
(9.03%) 

11.4630 
(81.37%) 

0.7027 
(7.80%) 

ด าเนินการรับแบบงานเชิงกลจากกลุ่ม
งานต่างๆในสถาบัน เพื่อน ามาชิ้นรูป
ชิ้นงาน ด้วยวิธีการตัด กัด กลึง เชื่อม ให้
เหมาะสมกับแบบเชิ งกลที่ ได้รับมา 
พร้อมทั้งวัดขนาดและตรวจสอบคุณภาพ
ของชิ้นงานที่ได้จากการผลิตว่ามีความ
ถูกต้องเป็นไปตามแบบเชิงกล หรือ 
สามารถน าไปใช้ได้จริงตามกลุ่มงานที่
ร้องขอ ในระยะเวลาที่ก าหนด  
-  ผลิตชิ้นงานชิ้นงานจับยึดอุปกรณ์
ทางด้านแสง รวมทั้งเลนส์ ซ่ึงมีการ
ควบคุมความละเอียดและความแม่นย า 
ต่ ากว่าระดับ 15 ไมครอน  
- ท าสีอะโนไดร์กับผิวชิ้นงานที่ ใช้ใน
ทางเดินแสง เพื่อป้องกันการสะท้อนของ
แสง และท าให้ผิวชิ้นงานมีความแข็งแรง
ทนต่อการขีดข่วนได้มากขึ้น 
-  ผลิตชิ้นงานโครงสร้างดาวเทียมที่
ใช้วัสถุ เช่น A7075 อลูมิเนียมที่มีค่า 
strength ที่สูงกว่าเกรดที่ใช้กับอุปกรณ์
ทางดาราศาสตร์ ณ ปัจจุบัน 
ชิ้นงานมีความบาง และ น้ าหนักเบา ซึ่ง
ต้องออกแบบตัวจับยึดชิ้นงานนั้นๆ เพื่อ
ป้องกันการโก่งตัว หรือ เสียรูป ในขณะ
กัดชิ้นงาน 

2-10 จ านวนบุคลากรของสดร.ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 3 3 

     2-5 จ านวนชิ้นงานทีม่ีการผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึน้รูปชิน้งาน
ความละเอียดสูง  

ชิ้นงาน 360 365 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

-  ผลิตชิ้ นงานความแม่นย าสูง  เช่น 
ชิ้นงานประกอบแบบสวมพอดีส าหรับ 
Encoder และ Motor ที่มีขนาดเส้นผา่น
ศูนย์กลางมากว่า 300 มม 
- ผลิตงานเชื่อมส าหรับทดสอบฐานของ
กล้องดูดาว ที่รับน้ าหนักมากกว่า 1 ตัน 
- ผลิตชิ้นงานวัสดุประเภทพลาสติก และ
ใช้เทคนิคการสวมอัดเกลียวด้วยโหละ 
- ผลิตชิ้นส่วนทางการแพทย์ เช่น แขน
เทียม มือเทียม ที่มีโครงสร้างเบาและ
แข็งแรง 

(12) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนยีแมค
คาทรอนกิส ์

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาว
แห่งชาติและ
วิศวกรรม 

9.0149 8.3103 
(92.18%) 

0.0018 
(0.02%) 

0.7027 
(7.80%) 

จัดสรรเครื่ องมือ อุปกรณ์และวัสดุ
ส า ห รั บ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ง า น ภ า ย ใ น
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  โ ด ย ก่ อ น เ ริ่ ม
ปีงบประมาณ 2564 ทางหน่วยงานได้
รวบรวมความต้องการจากผู้ ใช้ งาน
ห้องปฏิ บัติการ เกี่ยวกับการใช้งาน
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายและจัดท าแผนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณให้
เหมาะสมกับความต้องการของสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน  จากการด าเนินงาน
ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2564 ทาง
หน่วยงานสามารถจัดหาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ได้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดย
สามารถด าเนินการ ทดลอง ออกแบบ 
และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ตามหัวข้อ
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงถึงแม้ว่าบางงานจะ
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ ในภาพรวม

2-4.1 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

ชิ้นงาน 5 5 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 3 3 

     2-10 จ านวนบุคลากรของสดร.ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 2 2 



73 
 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

ผลลัพธ์การด าเนินงานก็เ ป็นไปตาม
เป้าหมาย และมีคุณภาพตามที่คาดการ
ไว้ตั้งแต่แรก 
จ า น ว น อุ ป ก ร ณ์ ที่ ผ ลิ ต ไ ด้ จ า ก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแมคคทรอนกิส์ 
   1. ระบบควบคุมสถานีการล้างกระจก
กึ่งอัตโนมัติ 
   2. ตู้ควบคุมสถานีกล้องโทรทรรศน์
ระยะไกลจ านวน 3 ตู้ 
   3. ระบบตรวจวัดทัศนวิสัยท้องฟ้า 
(DIMM) 
   4. โดมฉายภาพ 3 มิติ แบบเคลื่อนย้าย
ได้ ขนาด 6 เมตร 
   5. งานการออกแบบห้องปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   6. จานรับสัญญาณดาวเทียมสภาพ
อากาศ จากระบบฮิมาวาริ 
   7. ระบบติดตามวัตถุเพื่อทดสอบการ
เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ ง แ ก น ม อ เ ตอ ร์ ก ล้ อ ง
โทรทรรศน์  
   8. ฐานติดตามดาวความแม่นย าสูง 
   9. LRES (ภาคการควบคุม) 
   10. งานการปรับปรุงระบบรายงาน
สถานภาพระบบกล้องควบคุมอัตโนมัติ
ระยะไกล 
   11. งานการจัดแผนผังตารางงาน และ
การรวบรวมองค์ความรู้ตามหัวข้องาน 

(13) เงินอดุหนุนโครงการความ
ร่วมมอืภาคีกล้อง
โทรทรรศนร์ังสีเชอเรนคอฟ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาว
แห่งชาติและ
วิศวกรรม 

9.5557 7.9949 
(83.67%) 

- 1.5608 
(16.33%) 

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้ 
• ประกอบและติดตั้งเครื่องล้างกระจก 
และเริ่มทดสอบกระบวนการล้างกระจก 
• เริ่มท าการทดลองเครื่องเคลือบกระจก 

2-11 จ านวนบุคลากรของ สดร.ที่ได้เข้ารว่มการ
พัฒนาและสร้างอุปกรณ์ หรอืมกีาร
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับโครงการความ
ร่วมมอืขนาดใหญร่ะดับชาตแิละนานาชาต ิ

คน 4 4 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

     • ท าการย้ายเครื่องเคลือบกระจกจาก 
สซ. มายัง สดร. เพื่อท าการทดสอบการ
เคลือบ และกระบวนการล้างกระจก 
เคร่ืองล้างกระจก 
         สดร. ได้ออกแบบและประกอบ
เครื่องล้างกระจก โดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ 
( arm robot) เ ป็ น หั ว ใ จ ห ลั ก ใ น
ก ร ะ บว นกา รล้ า ง ก ระ จก  เ พื่ อ ท า
กระบวนการ  
• ลอกฟิล์ม Al + SiO2 ออกจากกระจก 
โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) ความเข้มข้นสูง 
• ล้างและท าความสะอาดกระจกด้วยน้ า
ปราศจากประจุ (DI: Deionized Water)  
• ตรวจสอบฟิล์มที่ลอกออกไม่หมด ด้วย
กล้อ งถ่ ายภาพที่ มี ร ะบบ machine 
learning โดยท าการสอนให้ระบบรู้ว่าสิง่
ไหนคือฟิล์มที่ยังลอกไม่หมด 
• ขัดกระจกให้สะอาดด้วยผ้าขัดกระจก
และน้ ายาท าความสะอาดกระจก IPA 
ปัจจุบัน การติดตั้งแล้วส าเร็จตามแผน 
(คิดเป็นร้อยละ 100) และพร้อมจะท า
การทดสอบกระบวนการล้างในขั้นตอน
ถัดไป 

2-12 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทีม่ีกจิกรรม
ร่วมกันทั้งในด้านการสร้างและพฒันา
อุปกรณ์/เครื่องมือ และการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ 

เครือข่าย 1 1 

     2-14 จ านวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่
ระดับชาติและนานาชาตทิี่ สดร.ส่งบุคลากร
ของ สดร.เข้ารว่มในการพฒันาและสร้าง
อุปกรณ ์

โครงการ 1 1 

(14) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ระบบควบคุมกลอ้ง
โทรทรรศน์ยุคใหม ่

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาว
แห่งชาติและ
วิศวกรรม 

1.6400 0.7986 
(48.70%) 

0.2898 
(17.67%) 

0.5515 
(33.63%) 

จัดหาวัสดุ เพื่อประกอบเป็นหนึ่ ง ใน
องค์ประกอบของชุดรับสัญญาณกล้อง
โทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 
เมตร 
ผลการด าเนินงาน เนื่องจากการพัฒนา
ระบบขับเคลื่อนกล้องโทรทรรศน์ขนาด

2-11 จ านวนบุคลากรของ สดร.ที่ได้เข้ารว่มการ
พัฒนาและสร้างอุปกรณ์ หรอืมกีาร
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับโครงการความ
ร่วมมอืขนาดใหญร่ะดับชาตแิละนานาชาต ิ

คน 2 2 

     2-12 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทีม่ีกจิกรรม
ร่วมกันทั้งในด้านการสร้างและพฒันา

เครือข่าย 1 1 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.4 เมตร มี
ความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการ
ทดสอบตั วแปรการปรับตั้ งค่ า การ
เ คลื่ อ นที่  เ พื่ อ ใ ห้ ที ม ง านสามารถ
ประมาณการ ค่าการปรับจูนที่ควร
เป็นได้ ก่อนการไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์
ตัวจริงที่ติดตั้งอยู่ภายในกล้อง 2.4 เมตร 
ดังนั้นการประกอบชุดทดลองดังกล่าวนี้
จึงถูกด าเนินการผลิตขึ้น ซึ่งหลังจากที่
ผ่านการทดสอบนี้แล้วนั้น ตัว อุปกรณ์ที่
ติดตั้งอยู่ภายในชุดทดลองนี้ จะสามารถ
น า ไ ป ใ ช้ ง า น  ต่ อ ไ ด้ กั บ ตั ว ก ล้ อ ง
โทรทรรศน์ 2.4 เมตรต่อไปในอนาคต 
- บุคลากรของ สดร. ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม จ านวน 6 คน 
- อุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีการปรับปรุง
พัฒนาและ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน คือ ชุดติดตั้ง
อุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับช่องรับสัญญาณ
ของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 ม. 

อุปกรณ์/เครื่องมือ และการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ 

     2-15 จ านวนอุปกรณ/์เทคโนโลยีที่มกีารปรับปรุง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิาร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ชิ้นงาน 2 2 

(15) เงินอดุหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการให้บริการ
เครือข่ายกลอ้งโทรทรรศน์
ควบคุมระยะไกลอัตโนมัต ิ

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาว
แห่งชาติและ
วิศวกรรม 

7.9904 4.9490 
(61.91%) 

0.7670 
(9.60%) 

2.2745 
(28.46%) 

ได้ด าเนินการพัฒนาระบบควบคุมกล้อง
อัตโนมัติ และการซ่อมบ ารุงระบบให้
สามารถท างานได้ปกติ โดยส่วนงานการ
พัฒนาจะถูกด าเนินการโดยวิศวกร
ภ า ย ใ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร  ซ่ึ ง ใ น
ปีงบประมาณ 2564 นี้ทางทีมงานได้
พัฒนาระบบควบคุมใหม่เป็นรุ่นที่ 3 ซ่ึง
จะตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้มาก
ขึ้น และรองรับฟังก์ชั่นการท างานใหม่ ๆ 

2-12 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทีม่ีกจิกรรม
ร่วมกันทั้งในด้านการสร้างและพฒันา
อุปกรณ์/เครื่องมือ และการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ 

เครือข่าย 3 3 

     2-7 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
และต่างประเทศ 

ร้อยละ 85 86.73 

     2-13.2 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้งควบคุม
ระยะไกล ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ชั่วโมง 1500 1,511.55 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

     อีกส่วนหนึ่งเป็นการซ่อมบ ารุงระบบ 
ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งมีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่าง
ต่อเนื่องจึงท าให้การซ่อมบ ารุงระบบ
เ ป็นไปได้อ ย่างยากล าบาก และไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุเพื่อ
ด าเนินการได้ตามแผน ดังนั้นจึงท าให้
อุปกรณ์ในหลายสถานีต้องช ารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมบ ารุงได้ 
ผลการด าเนินงาน สรุปการด าเนินงาน
ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาใน
ภาพรวมนับว่าทีมงานยังสามารถดูแล
รักษาและพัฒนาระบบควบคุมกล้อง
ระยะไกลได้ ดี ในระดับหนึ่ ง  ซ่ึ ง ใน
ภาพรวมของการพัฒนาระบบบสามารถ
ด าเนินการได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการ
พัฒนาซอร์ฟแวร์ แต่ส าหรับการพัฒนา
ในส่วนของฮาร์ดแวร์ หรือตัวอุปกรณ์ 
ทางหน่วยงานท าได้แค่เพียงการพัฒนา
และเก็บไว้ เพื่อรอเวลาติดตั้ง ซ่ึงจะมี
เพียงบางอุปกรณ์เท่านั้นที่สามารถส่งไป
ติดตั้งยังสถานีได้ และรวมไปถึงการซ่อม
บ ารุงที่ไม่สามารถซ่อมบ ารุงด้วยวิธีการ
ควบคุมระยะไกล ทางทีมงานก็อาศัย
ความช่วยเหลือจากผู้ดูแลสถานีเป็นผู้
ซ่อมบ ารุง แต่หากมีอุปกรณ์ที่ผู้ดูแลไม่
สามารถซ่อมบ ารุงได้ ทางทีมงานจึง
จ าเป็นต้องหยุดการใช้งานอุปกรณ์นั้น ๆ 
เพื่ อ ป้องกันความ เสี ยหายที่ อ าจมี
เพิ่มเติมได้หากยังคงมีการใช้งาน 

2-13.3 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้งควบคุม
ระยะไกล ณ สหรฐัอเมรกิา 

ชั่วโมง 1500 1,505.04 

     2-13.4 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้งควบคุม
ระยะไกล ณ ออสเตรเลีย 

ชั่วโมง 1500 1,502.31 

     2-15 จ านวนอุปกรณ/์เทคโนโลยีที่มกีารปรับปรุง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิาร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ 1 1 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

- บุคลากรของ สดร. ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม ได้แก่ เจ้าหน้าจากศูนย์บริการ
วิชาการ 
-  จ านวนอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่มีการ
ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (ชิ้น/
เครื่อง) จ านวน 5 ชิ้น คือ  
1 . ร ะบบควบคุ มกล้ อ ง โทรทรรศน์
ระยะไกล V3 1 ระบบ,  
2. ต้นแบบอุปกรณ์ปรับระยะโฟกัสและ
ชดเชยมุมมอง 1 ชุด,  
3.ต้นแบบระบบฟิลเตอร์วิล จ านวน 18 
ช่อง 1 ชุด,  
4.อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ 
5. ต้นแบบกล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้า 1 
ชุด 

(16) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
เครือข่ายดาราศาสตร์วทิยุ 
และยีออเดซ่ี 
 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์
วิทยุ 

3.9236 2.0443 
(52.10%) 

0.0930 
(2.37%) 

1.7864 
(45.53%) 

ออกแบบและพฒันา ดังนี ้
-สายอากาศที่ย่านความถี่ 0.7 – 18 
GHz ชนิดเกลียวบนแผน PCB 
-ระบบแปลงความถี่ที่ย่านความถี ่6 – 
11.93 GHz และ 11.93 – 17.86 GHz 
ให้อยู่ในช่วง 70 GHz – 6 GHz 
-โปรแกรมส าหรับควบคุมและแสดงผล
ผ่านโปรแกรม Labview ส าหรับบอร์ด 
SDR และชุดควบคุมสายอากาศ 

1-6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทางด้านวจิัย
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ ทีม่ีการด าเนนิการร่วมกนั
อย่างเป็นรูปธรรม 

เครือข่าย 9 9 

     2-4.3 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลืน่วิทยุเพือ่การ
พึ่งพาตนเอง 

ระบบ 1 1 

     2-10 จ านวนบุคลากรของสดร.ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 11 12 

     2-15 จ านวนอุปกรณ/์เทคโนโลยีที่มกีารปรับปรุง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิาร
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ระบบ 1 1 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

     2-16 ร้อยละของระบบที่มีความพรอ้มในการ
สนับสนุนให้กล้องโทรทรรศน์วทิยุสามารถ
ใช้งานได้ 

ร้อยละ 100 100 

(17) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ระบบรับสัญญาณความถี่
วิทยุย่านต่างๆ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์
วิทยุ 

24.2195 13.5574 
(55.98%) 

9.6468 
(39.83) 

1.0153 
(4.19%) 

การติดตั้งระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุ
ย่าน K 
1 การทดสอบแลปเทสและจัดซื้อวัสดุ 
2 ติดต่อประสานงานเรื่องการน าเข้าชุด

รับสัญญาณย่านเค 
3 การติดตั้งชุดรับสัญญาณ 

 
การติดตั้งระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุ
ย่าน C 
1 การทดสอบแลปเทสและจัดซื้อวัสดุ 
2 ติดต่อประสานงานเรื่องการน าเข้า

ชุดรับสัญญาณย่าน ซี 
3 เตรียมแผน ติดตั้งชุดรับสัญญาณ 

การพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุ
ย่าน Q-W 

1 ออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ OMT, 
Feed, DPS, DIVIDERS  แ ละ สั่ ง
ผลิต 

2 จั ด ซ้ื อ พั ส ดุ  Waveguide, LNA, 
Mixer, RF component  

3 การเชื่อมต่อและทดสอบวัดผล 
 
พัฒนาตัวรับสัญญาณในช่วงความยาว
คลื่นมิลลิมิเตอร์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 

1 ศึกษารวบรวมข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2 วิเคราะห์ผลจากข้อมูลเบ้ืองต้น 
3 พัฒนาต้นแบบ 

2-3.3 จ านวนนวตักรรมใหม่ที่ถกูพัฒนา หรอืสรา้ง
ขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีคลื่นวทิยุ 

ชิ้นงาน 1 1 

     2-4.3  2-4.3 จ านวนอุปกรณ/์ระบบที่มกีารผลิต
ได้จากห้องปฏิบัตกิารเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ
เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

ชิ้นงาน 2 2 

     2-11 จ านวนบุคลากรของ สดร.ที่ได้เข้ารว่มการ
พัฒนาและสร้างอุปกรณ์ หรอืมกีาร
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับโครงการความ
ร่วมมอืขนาดใหญร่ะดับชาตแิละนานาชาต ิ

คน 6 6 

     2-12 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทีม่ีกจิกรรม
ร่วมกันทั้งในด้านการสร้างและพฒันา
อุปกรณ์/เครื่องมือ และการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ 

เครือข่าย 2 2 

     2-14 จ านวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่
ระดับชาติและนานาชาตทิี่ สดร.ส่งบุคลากร
ของ สดร.เข้ารว่มในการพฒันาและสร้าง
อุปกรณ ์

โครงการ 3 3 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

4 สรุปผลการด าเนินงานออกแบบ
พัฒนา 

5 จัดท ารายงานผลการวิจัย 
(18) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา

ระบบควบคุม ประมวลผล
สัญญาณ และจัดการขอ้มูล
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์
วิทยุ 

8.6178 7.7962 
(90.47%) 

0.0600 
(0.70%) 

0.7616 
(8.83%) 

เตรียมความพร้อมระบบประมวลผล
สัญญาณ 

2-4.3  2-4.3 จ านวนอุปกรณ/์ระบบที่มกีารผลิต
ได้จากห้องปฏิบัตกิารเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ
เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

ระบบ 3 3 

(19) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ระบบรับและประมวลผล
สัญญาณคลืน่วทิยุส าหรับ
กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 
เมตร (กองทุน สกสว.) 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์
วิทยุ 

24.8282 11.8472 
(47.12%) 

12.8528 
(51.77%) 

0.1282 
(0.51%) 

กิจกรรมการพัฒนาระบบ Frontend 
- ด าเนินการสั่งซ้ือ components 

ที่ อ ยู่ ใ น ส่ วนข อ ง  Filter and 
Pre-Amplifier และ ส่วนของ 
Filter and Post-Amplifier 
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ Fiber 
optic transceiver 
module(2-14 GHz) 4 ชุด และ 
components ข อ ง ร ะ บ บ 
calibration บางส่วน 

กิจกรรมการพัฒนาระบบ Backend 
- แผนผังระบบ Backend สมบูรณ์ 

ด า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ
ประกอบระบบ 

- ด าเนินการเพื่อยกเว้นภาษีน าเข้า
ครุภัณฑ์จากต่างประเทศ 

- ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุประกอบ
ระบบ 

2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 7 12 

     2-12 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทีม่ีกจิกรรม
ร่วมกันทั้งในด้านการสร้างและพฒันา
อุปกรณ์/เครื่องมือ และการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ 

เครือข่าย 3 5 

     2-4.3  2-4.3 จ านวนอุปกรณ/์ระบบที่มกีารผลิต
ได้จากห้องปฏิบัตกิารเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ
เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

ระบบ 2 2 

(21) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
สิ่งประดิษฐแ์ละถ่ายทอด
เทคโนโลยีขัน้สูง (กองทนุ 
สกสว.) 

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาว
แห่งชาติและ
วิศวกรรม 

61.9718 26.9487 
(39.65%) 

40.7333 
(59.93%) 

0.2899 
(0.42%) 

สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ท า ง ด า ร า ศ า ส ต ร์  
วิทยาศาสตร์ 
1. โครงการออกแบบและสร้างเครื่องมือ
ส าหรับทดสอบ กลไกการเกิด และอันตร

2-1 จ านวนต้นแบบเทคโนโลยี เพื่อการตอ่ยอดสู่
ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคสังคม 

ชิ้นงาน 2 2 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

     กิริยาระหวางโมเลกุลของโมเลกุลไฮโดร
คารบอนและโมเลกุลอินทรียในอวกาศ 
(ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์ มช. พัฒนา 
LINAC เพื่อท าสถานีทดลองของ สดร.) 
2. โครงการพัฒนาระบบฐานเวลาและ
ความถี่มาตรฐานความแม่นย าสูงส าหรับ
สถานีดาราศาสตร์วิทยุยีออเดซี (Atomic 
clock ส าหรับหอดูดาววิทยุสงขลา) 
3. โครงการพัฒนาระบบประมวลผล
ข้อมูลวิจัยและโมเดลเชิงวิศวกรรมด้าน
ดาราศาสตร์ (เพิ่มสมรรถภาพ HPC) 
4 .  ก า รออกแบบและพัฒนา  SEM 
(ผลงานจาก Advanced Engineering) 
สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ 
1. เครื่องช่วยหายใจ (ร่วมกับ สซ., รพ.
นครพิงค,์ รพ.มหาราชฯ เชียงใหม่) 
2. แขนเทียมอิเล็กทรอนิกส์  (ร่วมกับ 
มูลนิธิขาเทียม) 
3. ข้อเข่าเทียมอัจฉริยะ (ร่วมกับ มูลนิธิ
ขาเทียม) 
4. Oxygen High Flow (ร่วมกับ บริษัท
น าวิวัฒน์การช่างฯ) 
5. Temperature management 
( ร่ ว ม กั บ  ค ณ ะ แ พ ท ย์ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

2-3.1 จ านวนนวตักรรมใหม่ที่ถกูพัฒนา หรอืสรา้ง
ขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีแมคคาทรอนกิส์ 

ชิ้นงาน 5 5 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 8 8 

     2-10 จ านวนบุคลากรของสดร.ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 5 5 

     2-17 ร้อยละความพึงพอใจของชิน้งานต้นแบบ
เทคโนโลยีทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

ร้อยละ 80 80.18 

     2-6 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 200 210 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 23 25 

(22) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
นวัตกรรมทางด้านทัศน
ศาสตร์ (กองทนุ สกสว.) 

ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์และโฟ
โตนกิส ์

31.3544 22.9110 
(73.07%) 

8.1904 
(26.12%) 

0.2530 
(0.81%) 

มีโครงการส าคัญก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการ
ทดสอบในระยะสุดท้ายและมีก าหนด
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ 
โครงการการพัฒนา Focal reducer 
ส าหรับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ณ 
หอดูดาวแห่งชาต ิ

2-1 จ านวนต้นแบบเทคโนโลยี เพื่อการตอ่ยอดสู่
ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคสังคม 

ชิ้นงาน 1 1 

2-3.2 จ านวนนวตักรรมใหม่ที่ถกูพัฒนา หรอืสรา้ง
ขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ชิ้นงาน 1 1 

2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 16 16 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

    การพัฒนาสเปกโตรกราฟที่ประกอบด้วย 

- Low Resolution 
Spectrograph (โครงการ
พัฒนาสเปกโตรกราฟความ
ละเอียดต่ า) ส าหรับกล้อง
โทรทรรศนข์นาด 2.4 เมตร ที่
หอดูดาวแห่งชาต ิ
- EXOplanet High 

Resolution 
Spectrograph  (โครงการ
พัฒนาสเปกโตรกราฟความ
ละเอียดสูง) ส าหรับกล้อง
โทรทรรศนข์นาด 2.4 เมตร ที่
หอดูดาวแห่งชาติ และที่ 0.7 
เมตร ที่ Astropark 
- Fourier Transform 

spectrograph ส าหรับวัด
สเปคตรัมและองค์ประกอบ
ของธาต ุ

 โครงการการวจิัยอีวาเนสเซนส์ โค
โรนากราฟ Evanescent wave 
coronagraph (EvWaCo) และ
การพัฒนาเครื่องตน้แบบ ส าหรับ
ทดสอบกับกลอ้งโทรทรรศน์ 2.4 
เมตร ที่หอดูดาวแห่งชาติทีอ่ยู่
ระหว่างการพัฒนาโครงการด้านชุด
ทดลองในห้องปฏิบัติการส าหรับ
นักศกึษาที่มีความสนใจในงาน
ทางด้านทัศนศาสตร์ อาท ิเชน่   
Spectrograph KIT , Fourier 

2-10 จ านวนบุคลากรของสดร.ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 10 10 

       2-17 ร้อยละความพึงพอใจของชิน้งานต้นแบบ
เทคโนโลยีทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

ร้อยละ 80 80.21 

     2-6 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 100 105 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

Optics KIT, Adaptive Optics 
KIT, Polarization and 3D 
camera technology KIT      
และ Michelson 
interferometer KIT. 

นอกจากนี้ยังมกีารสมันาเชิงปฏิบัติการ 
อบรมให้ความรู้ ในการออกแบบระบบ
ทัศนศาสตร์แก่นกัศกึษา นกัวิจัย และ
วิศวกร 

(25) โครงการปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธภิาพการให้บริการ
หอดูดาวแห่งชาต ิ

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาว
แห่งชาติและ
วิศวกรรม 

2.4248 1.6312 
(67.27%) 

0.0813 
(3.35%) 

0.7124 
(29.38%) 

- อบรมและสร้างอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วย 
CCD โดยด าเนินการอบรมเดือนละ
สามครั้ง ตั้งแต่ พ.ค. – ก.ย. 

- จ านวนชั่ ว โมงการ ใช้ ง านกล้อง
โทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร ณ หอดู
ดาวแห่งชาติ 1,210.16 ชั่วโมง 

- ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากสภาพอากาศ 
571 ชั่วโมง 

- ไม่ ได้ ใช้งานเนื่องจากปัญหาทาง
เทคนิค 151 ชั่วโมง 

- จ า น ว น  Proposal ที่ ผ่ า น ก า ร
พิจารณา 26 เรื่อง 

- ควบคุมจากที่พัก/บ้าน 70 % 
- ควบคุมจากห้องควบคุม AstroPark 

20% 
- ควบคุมจากต่างประเทศ 10% 
ด าเนินการซ่อมบ ารุง หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติฯ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
- เปลี่ยนล้อขับเคลื่อนโดม 
- ซ่อมตัวควบคุมการขับเคลื่อนโดม 

(drive motor : Baldor) 

2-13.1 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้งโทรทรรศน์ 
ขนาด 2.4 เมตร ณ หอดูดาวแห่งชาต ิ

ชั่วโมง 1,200 1,210.06 

     2-7 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการ
โครงสร้างพืน้ฐานที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
และต่างประเทศ 

ร้อยละ 85 85.24 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธส์ู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

(28) โครงการจัดท าสือ่
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรูท้างดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

3.8000 1.5649 
(41.18%) 

1.6049 
(42.23%) 

0.6303 
(16.59%) 

- ด าเนินงานเขียน Content ดารา
ศาสตร์ ทั้งหมด 184 งาน 

- ด าเนินงานเรียบเรียงหนังสือดารา
ศาสตร์ จ านวน 2 เรื่อง คือ 
1.การดูดาวเบ้ืองต้น 
2.เทคโนโลยีอวกาศ 

- จัดส่งสื่อดาราศาสตร์ จ านวน 132 
โรงเรียน  
o โรงเรียนเครือข่าย โครงการ

กระจายโอกาสการเรียนรู้ดารา
ศาสตร์  "มุ มดาราศาสตร์ "  
จ านวน 97 โรงเรียน 

o โรงเรียนเครือข่ายมอบกล้อง
โทรทรรศน์ สนับสนุนสื่อดารา
ศาสตร์  จ านวน 5 โรงเรียน 

o โรงเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
Astronomy day in 
schools  จ านวน 28 โรงเรียน 

o ประชาชนทั่วไป จ านวน 2 คน 

 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่ไดร้ับสื่อ
ดาราศาสตร ์

หน่วยงาน 840 851 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ภาพยนตร ์

ร้อยละ 80 85.65 

     

(29) โครงการพัฒนาก าลังคน
โดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดารา
ศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

1.2920 0.6225 
(48.18%) 

- 0.6695 
(51.82%) 

จัดท าบัญชีค าศัพท์ดาราศาสตร์ใน
ภาษามือไทย และการจัดท าหนังสือ
รวมบัญชีค าศัพท์  จ านวนค าดารา
ศาสตร์ในภาษามือไทยที่ได้จากการ
ประชุม : จ านวน 31 ค า แบ่งเป็น 4 
หมวด 
- ระบบสุริยะ  
- ปรากฏการณ์ท้องฟ้า 
- วัตถุท้องฟ้า กาแล็กซี และเอกภพ 

3-5.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดารา
ศาสตร ์

คน 100 173 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

- การดูดาว เทคโนโลยีทางดาราศาสตร์
และอวกาศ 
*ด าเนินงาน จัดการโครงการอบรมครู 
เชิงฏิบัติการด้าน ดาราศาสตร์ขั้นต้น 
ประจ าปี 2564 จัดกิจกรรม 5 ครั้ง : 
#1 จ.กาญจนบุรี (ยกเลิก) 
#2 12-14 ก.พ.64 จ.แพร่  จ านวน 96 
คน (เสร็จสิ้น) 
#3 5-7 มี.ค.64 จ.อุดรธานี จ านวน 
122 คน (เสร็จสิ้น) 
#4 19-21 มี.ค.64 จ.ศรีสะเกษ จ านวน 
86 คน (เสร็จสิ้น) 
#5 จ.สุราษฎร์ธานี* (ยกเลิก) 
*ด าเนินการจัดการอบรมนักดารา
ศาสตร์สมัครเล่น จ านวนกิจกรรม 3 
ครั้ง 
ครั้งที่ 1  13- 14 มีนาคม 2564 จ านวน 
20 คน ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง 
ครั้งที่ 2  พฤษภาคม 2564 จ านวน 50 
คน  ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ด
รอบ ฉะเชิงเทรา/นครราชสีมา 
ครั้งที่  3  วันที่  14 สิงหาคม 2564 
(รูปแบบออนไลน์) จ านวน 27 คน 
*ด าเนินการจัดการอบรมครูเชิงฏิบัติ
การด้าน ดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจ าปี 
2564 
จัดกิจกรรมที่ 1 อบรมครู+นักเรียน : 
25-29 พ.ย. 2563 จ านวนผู้เข้าร่วม : 
ครู 9 คน นักเรียน 27 คน 
*ด าเนินการจัดการอบรมครู เชิงฏิบัติ
การด้าน ดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจ าปี 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

2564 จัดกิจกรรมที่  1  อบรมครู+
นักเรียน : 
25-29 พ.ย. 2563 จ านวนผู้เข้าร่วม : 
ครู 9 คน นักเรียน 27 คน 
จัดกิจกรรมที่ 2 อบรมครู+นักเรียน : 
19-24 มี.ค. 2564 จ านวนผู้เข้าร่วม : 
ครู 9 คน นักเรียน 7 คน 
จัดกิจกรรมที่ 3 อบรมครู+นักเรียน : 
12-13 พ.ค. 2564 
จ านวนโครงงาน : 
- 24 โครงงาน 
- จ านวน ครู+นักเรียน 32 คน 
จัดกิจกรรมที่ 4 การน าเสนอผลงาน
ออนไลน์ : 31 ก.ค.-1 ส.ค. 2564 
จ านวนโครงงาน : 43 โครงงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 125 คน 

(30) โครงการสร้างความ
ตระหนกัและความตืน่ตัว
ทางดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

5.7461 2.5956 
(45.17%) 

1.6549 
(28.80%) 

1.4956 
(26.03%) 

ปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลก 
วันที่จัดกิจกรรม :วันที่ 6 ต.ค. 2563 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 694 คน  
ลงทะเบียนหน้างาน 535 คน 
ลงทะเบียน Online 159 คน 
ปรากฏการณ์ดาวอังคารอยู่ต าแหน่ง
ตรงข้ามดวงอาทิตย์ 
วันที่จัดกิจกรรม :วันที่ 14 ต.ค. 2563 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 745 คน  
ลงทะเบียนหน้างาน 551 คน 
ลงทะเบียน Online 194  คน 
ปรากฏการณ์ Micro Blue Moon ดวง
จันทร์เต็มดวงไกลโลกมากที่สุดในรอบ
ปี 
วันที่จัดกิจกรรม :วันที่  31 ต.ค. 2563 

3-6.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการสร้าง
ความตระหนกัทางด้านดาราศาสตร์ 
อุทยานดาราศาสตร์สิรนิธร 

คน 69,820 31,236 

     3-7.1 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิารโครงสร้าง
พื้นฐาน (เช่น ทอ้งฟ้าจ าลอง 
นิทรรศการฯ และกล้องโทรทรรศน์
ขนาดต่างๆ) อทุยานดาราศาสตร์สริินธร 

คน 34,750 47,497 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

จ านวนผู้เข้าร่วม : 1,321 คน  
ลงทะเบียนหน้างาน 1,127 คน 
ลงทะเบียน Online 194  คน 
ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ 
วันที่จัดกิจกรรม :วันที่ 13 ธ.ค. 2563 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 1,421คน 
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์  The Great 
Conjunction 
ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ 
วันที่จัดกิจกรรม :วันที่ 13 ธ.ค. 2563 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 765 คน 
NARIT Public Night 
ผลการด าเนินงานระหว่างเดือน 
ตุลาคม 2563 ถึงเมษายน 2564 18 
ครั้ง 
จ านวนผู้เข้าร่วมจริง :6,982 คน 

- มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจ าปี 2563 
วันที่จัดกิจกรรม :วันที่  13-23 พ.ย. 
2563 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 8,754 คน 

(31) เงินอดุหนุนโครงการ
กระจายโอกาสการเรียนรู้
ดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

4.0000 3.3557 
(83.89%) 

- 0.6443 
(16.11%) 

จ านวนการให้บริการมอบสื่อการเรียนรู้  
 - 625  โรงเรียน/หน่วยงาน 
(ต.ค.2563 - ก.ค.2564) 
รับกล้องดอปโซเนี่ยน จ านวน 50 
โรงเรียน 
เครือข่าย Astro Corner จ านวน 100 
โรงเรียน 
การประเมินความพึงพอใจโครงการ
อบรมครู เชิ งปฏิ บัติการด้ านดารา

3-5.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดารา
ศาสตร ์

คน 100 0 

 จ านวนโรงเรียนเครอืข่ายที่ไดร้ับมอบ
ส่ือ Astro-Corner 

โรงเรียน 100 100 

3-4 ร้อยละของก าลังคนที่สามารถน า
ความรูท้ี่ได้รับจากการถ่ายทอดองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 85 0 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

ศาสตร์ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง ประจ าปี 
2564 รายละเอียดผลการประเมิน : 
- การอบรมครูฯ ขั้นต้น  3  ครั้ง 
   ยกเลิกจัดอบรม 2 ครั้ง  
- การอบรมครูฯ ขั้นกลาง  
   ยกเลิกจัดอบรม  
- การอบรมครูฯ ขั้นสูง 1 ครั้ง 
   ด าเนินการเสร็จสิ้น 
-  ติ ดตามผลการน าคว ามรู้ ไ ป ใช้
ประโยชน์  
   อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รายละเอียดการประเมิน : 
- อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร          
   จ.เชียงใหม่ 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  
   7 รอบ พระชนมพรรษา 
   > นครราชสีมา 
   > ฉะเชิงเทรา  
   > สงขลา 
การด าเนินงาน   
 อยู่ระหว่างด าเนินการ (ยังด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ) เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
COVID-19  จึงต้องปิดให้บริการท้องฟา้
จ าลองและยกเลิกการจดักิจกรรมต่างๆ 
(** ด าเนินการเก็บข้อมูลแล้ว  จ านวน  
1  ครั้ง  กิจกรรม NARIT AstroFest 
2021)  
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

ปัญหา/อุปสรรค 
- ที่ปรึกษา (ผู้รับจ้าง) ไม่สามารถเก็บ
ข้ อมู ล ได้  เ นื่ อ ง จ ากสถานการณ์  
COVID-19  
- มีจ านวนผู้มาใช้บริการลดลงเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 

(32) โครงการจัดแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลิมปิก 

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

0.6000 0.2611 
(43.52%) 

- 0.3389 
(56.48%) 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท า
ให้ยังไม่สามารถจัดสอบแข่งขันได้ โดย
ได้ด าเนินการเฃื่อนการจัดสอบ เป็น
วันที่ 9-15 ต.ค.64 

 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมดาราศาสตร์
โอลิมปกิ 

คน 240 120 

(33) โครงการรณรงคก์ารลด
มลภาวะทางแสงในเขต
ชุมชนและอทุยาน
แห่งชาต ิ

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

0.3650 0.2381 
(65.23%) 

- 0.1269 
(34.77%) 

กิจกรรมโต้ลมหนาว นอนนับฝนดาวตก
เจมินิดส์ 
วันที่จัดกิจกรรม :13 - 14 พ.ย. 2563 
สถานที่ :อ่างเก็บน้ าห้วยลาน อ.สัน
ก าแพง จ.เชียงใหม่ 
จ านวนผู้เข้าร่วมจริง :1,421 คน 
Astrophotography Marathon 2021 
วันที่จัดกิจกรรม :วันที่ 13-14 มี.ค. 
2564 
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
จ านวนผู้เข้าร่วม : 50คน 

3-5.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดารา
ศาสตร ์

คน 50 50 

 จ านวนสถานที่ด าเนนิการส ารวจเขต
อนรุักษ์ท้องฟ้ามืด 

แห่ง 4 4 

     

(34) เงินอดุหนุนโครงการ
สร้างเครอืข่ายดารา
ศาสตร์เพือ่การ
นันทนาการในอทุยาน
แห่งชาต ิ

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

1.5681 1.5673 
(99.95%) 

- 0.0008 
(0.05%) 

 เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของ
โครงการสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์
เ พื่ อ ก า รนันทนาการ ในอุทยาน
แห่งชาติ ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านดารา
ศาสตร์  โดยแนะน าวิ ธี การที่ จะ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะทางดารา

3-6.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการสร้าง
ความตระหนกัทางด้านดาราศาสตร์ 
อุทยานดาราศาสตร์สิรนิธร 

คน 40 47 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

ศาสตร์ โดยได้พูดคุยความเป็นมา
ที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์
ของโครงการผลและประโยชน์ของ
กิจกรรมการอบรมดูดาวที่ผ่านมา        

 ด าเนินการแนะน าวิธีการเข้าร่วม
ด าเนินการโครงการ Dark Sky กับ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  
และได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้และ
ทบทวนการใช้แผนที่ดาว การดูดาว
เบ้ืองต้นนิทานดาวให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบที่ผ่านการฝึกอบรมตาม
โครงการฯและเจ้าหน้าที่ที่สนใจ โดย
ได้ เ สนอวิ ธี ก า รปรับปรุ งพื้ นที่ ที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมดารา
ศาสตร์ ของแต่ละอุทยาน   

 ด าเนินการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมดารา
ศาสตร์แก่ผู้ประกอบการในจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 2 รุ่นผู้เข้าร่วม
อบรม จ านวน 70 คน วันที่ 22-23 
ธันวาคม 2563 ณ  เดอะเปียโน รี
สอร์ท เขาใหญ่  และจัดกิจกรรม
อบรมดาราศาสตร์แก่ผู้ประกอบการ
ในจังหวัดนครราชสีมา ณ วิสาหกิจ
หนองย่างเสือ ต.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
วันที่ 29-30 กรกฏาคม 2564                                                                                                                                   

(36) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศนแ์ละอุปกรณ์/
เครื่องมือทางดารา
ศาสตร์รวมถึงโครงสร้าง

หอดูดาวฯ 
นครราชสีมา 

1.2434 0.5762 
(46.34%) 

0.0345 
(2.77%) 

0.6327 
(50.89%) 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
(Online) โดยส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมจัด
แสดงทีเ่พจ Narit 

3-6.2 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการสร้าง
ความตระหนกัทางด้านดาราศาสตร์ 
หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

คน 25,440 33,996 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

พื้นฐาน หอดดูาวฯ 
นครราชสีมา 

- เข้าชมคลิป สนกุกับแสงและ
ระยะทางดวงดาว 3,151 คน 

- คลิปทัวร์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรตฯิ 
นครราชสีมา  3,249 คน 

กิจกรรม Korat Public Night จัด
แบบ On site ชว่งต้นปีและ Online 
ช่วงปลายปีงบประมาณ เนื่องจาก
สถานการณโ์รคระบาดทางจังหวัดให้งด
กิจกรรมทีร่วมกลุม่  
- ประชาชนร่วมกิจกรรมแบบ On 

Site  1,037 คน 
- ผู้เข้าชมคลิปแบบ  Online (เพจหอ

ดูดาวฯ)  2,754 คน 
กิจกรรมดนตรีในสวน (AstroFest) 
- จัดกิจกรรมแบบ On Site จ านวน 1 

วัน 1 คนื / เช่าเต็นท์ขนาดใหญ่เพือ่
กางรอบหอดูดาว เพือ่เป็นร่มเงา
ส าหรับกิจกรรมชว่งกลางวัน และจัด
ดนตร ีตั้งกล้องดูดาว ชว่งกลางคืน 
ประชาชนร่วมกิจกรรมแบบ On 
Site  1,233 คน 

กิจกรรมครอบครัวดูดาว (Online) 
- ประชาชนร่วมกิจกรรมเป้าหมาย 15 

ครอบครัว 

กิจกรรมอบรมการท ากิจกรรมชุมนุม
ดาราศาสตร์ในโรงเรียน (Online) 

       3-7.2 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิารโครงสร้าง
พื้นฐาน (เช่น ทอ้งฟ้าจ าลอง 
นิทรรศการฯ และกล้องโทรทรรศน์
ขนาดต่างๆ) หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

คน 10,000 10,713 

     3-5.2 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดารา
ศาสตร์ หอดดูาวฯ นครราชสีมา 

คน 110 200 

     3-8 จ านวนผู้เขา้ร่วมในการอบรม
โครงงานวิจัย/ยุววิจัย 

คน 30 30 

     3-9 จ านวนโครงงานวจิัยที่เกิดจากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี
ทางด้านดาราศาสตร ์

โครงงาน 3 3 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

- จัดกิจกรรมแบบ Online ในวนัที่ 7 
และ 14 สิงหาคม หอดดูาวฯ 
น าเสนอตัวอย่างการด าเนินกิจกรรม
ดาราศาสตร์ในโรงเรียน จากนัน้ 
ก าหนดหัวข้อให้โรงเรียน ท ากจิกรรม
ส่ง ครูและนกัเรียนร่วมกจิกรรมแบบ 
Online  90 คน 

กิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพดารา
ศาสตร์ (ทักษะการใช้อุปกรณ์ส าหรับ
นักเรียน) 
- จัดกิจกรรมแบบ On Site กึ่งค่าย

ดาราศาสตร ์ในรูปแบบการจัดอบรม
ช่วงกลางวัน เนน้ทกัษะการใชก้ล้องดู
ดาว และการเป็นวิทยากร น าดูดาว 
จากนั้นมกีิจกรรม ฝึกปฏิบัตกิาร
ค้นหาดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์
ในช่วงกลางคืน  นกัเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแบบ On Site  20 คน                

กิจกรรมอบรมการท าโครงงานและสื่อ
ดาราศาสตร์ (Online) 
- จัดกิจกรรมแบบ Online จ านวน 2 

วัน คอื 28 ส.ค. และ 4 ก.ย. โดยจัด
อบรมเกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์ และ
น าไปใช้งาน ได้แก่ อุปกรณ์ถ่ายภาพ
สเปกตรมั แบบจ าลองดาวแปรแสง 
ท้องฟ้าจ าลองจิ๋ว และกิจกรรมอืน่ๆ 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

ครูเข้าร่วมกิจกรรมแบบ Online  
50 คน 

กิจกรรมอบรมนักดาราศาสตร์
สมัครเล่น (ถ่ายภาพดาราศาสตร์) 
(Online) 
- จัดกิจกรรมแบบ Online จ านวน 2 

วัน คอื 20 ม.ิย. และ 4 ก.ค. เน้น
การถา่ยภาพทางช้างเผือก และการ
ถกประเดน็ปัญหาและวิธกีาร
ถ่ายภาพร่วมกันของผูเ้ข้าร่วมอบรม 
ผู้เข้ารว่มกิจกรรมแบบ Online  85 
คน 

การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
ดาราศาสตร์ 

- จ านวนผู้เขา้ใช้บริการโครงสร้าง
พื้นฐาน  21,973 คน แบ่งเป็น 

- ท้องฟ้าจ าลอง   7,192 คน 
- นิทรรศการ   8,658 คน 
- กิจกรรมดูดาวด้วยกลอ้งโทรทรรศน์

และอืน่ๆ  เช่น กิจกรรมฝนดาวตก     
6,123 คน 

- การให้บรกิารกล้องโทรทรรศน์เพือ่ท า
วิจัยดาราศาสตร ์

- ชั่วโมงการเปิดให้บริการกลอ้ง
โทรทรรศน ์ 186 ชั่วโมง 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

- จ านวนโครงงานวจิัย 7 เรื่อง 

โครงงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ท่ี
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของหอดูดาวฯ 
- เป็นแบบจ าลองดาวคู ่รุ่นที่ 3 โดย 2 

รุ่นแรกเป็นแบบกล่องกระดาษ ซ่ึง
พัฒนาขึน้ในโครงการอบรมการท าสื่อ
ดาราศาสตร ์โดยเจ้าหน้าที่หอดูดาวฯ 
เนื้อหาเป็นการอธิบายขั้นตอนและ
วิธีการท าสิ่งประดิษฐ์ “แบบจ าลอง
ดาวคู”่ จากวัดสอุย่างง่าย มีความ
ยาว 12 นาท ีถ่ายท า ตัดตอ่ โดย 
จนท. หอดูดาวฯ ทั้งหมด 

(38) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศนแ์ละอุปกรณ์/
เครื่องมือทางดารา
ศาสตร์รวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน หอดดูาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

หอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

1.2505 0.8866 
(70.90%) 

0.0500 
(4.00%) 

0.3140 
(25.10%) 

กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อชุมชน 
วันที่จัดกิจกรรม :28 ต.ค. - 8 พ.ย. 
2563 
ณ งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร  
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:21,658 คน 
NARIT AstroFest 2021 
วันที่จัดกิจกรรม:วันที่ 27 มี.ค. 64  
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:1,043 คน 
NARIT Public Night On Site 
จ านวนกิจกรรม:23 ครั้ง 
วันที่จัดกิจกรรม:ทุกวันเสาร์ 
3 ต.ค. 63 – 10 เม.ย. 64   
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:4,272 คน 
NARIT Public Night Online 
จ านวนกิจกรรม:12 ครั้ง 

3-6.3 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการสร้าง
ความตระหนกัทางด้านดาราศาสตร์ 
หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  

คน 45,860 51,755 

     3-7.3 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิารโครงสร้าง
พื้นฐาน (เช่น ทอ้งฟ้าจ าลอง 
นิทรรศการฯ และกล้องโทรทรรศน์
ขนาดต่างๆ) หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

คน 14,000 14,999 

     3-5.3 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดารา
ศาสตร์ หอดดูาวฯ ฉะเชิงเทรา 

คน 170 227 

     3-8 จ านวนผู้เขา้ร่วมในการอบรม
โครงงานวิจัย/ยุววิจัย 

คน 40 40 

     3-9 จ านวนโครงงานวจิัยที่เกิดจากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี
ทางด้านดาราศาสตร ์

โครงงาน 3 3 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

วันที่จัดกิจกรรม:Live ผ่าน Facebook 
ทุกวันเสาร์ 
5 มิ.ย. - ปัจจุบัน 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:3,988 คน 
ครอบครัวดาราศาสตร์รูปแบบออนไลน์ 
จ านวนกิจกรรม:2 ครั้ง 
วันที่จัดกิจกรรม 
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ก.พ. 64 จ านวน 185 
คน 
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ก.ค. 64 จ านวน 184 
คน 
ค่ ายดาราศาสตร์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 
วันที่จัดกิจกรรม:วันที่ 25 ส.ค. 64  
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:343 คน 
ค่ายดาราศาสตร์กับธรรมชาติ 
วันที่จัดกิจกรรม:วันที่ 4 - 5 ส.ค. 64  
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:84 คน 
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ด า ร า ศ าสต ร์ ต า ม
ปรากฏการณ์ส าคัญ 
จ านวนกิจกรรม:10 ครั้ง 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:8,066 คน 
นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย 
วันที่จัดกิจกรรม:22 - 25 ตุลาคม 2563 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:35 คน 
ค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรมดารา
ศาสตร์ 
วั นที่ จั ด กิ จกรรม :23 - 26 มี นาคม  
2564 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 58  คน 



95 
 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

อบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่นรูปแบบ
ออนไลน์ 
วันที่จัดกิจกรรม:6 กุมภาพันธ์ 25642 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:35  คน 
ยุววิจัยดาราศาสตร์ 
วันที่จัดกิจกรรม:13 มิ.ย. 64.20 - 21 
มิ.ย. 64 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:202 คน,76 
คน 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์
ส าหรับครู 
วันที่ จัดกิจกรรม :28 - 29 สิ งหาคม  
2564 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ครู 44 คน 
จนท.ฉะเชิงเทรา  6 คน 
จนท.สงขลา 2 คน 
จนท.ศูนย์บริการวิชาการ 2 คน 
 
 

(40) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศนแ์ละอุปกรณ์/
เครื่องมือทางดารา
ศาสตร์รวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน หอดดูาวฯ 
สงขลา 

หอดูดาวฯ 
สงขลา 

1.3100 0.5362 
(40.93%) 

- 0.7738 
(59.07%) 

- ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน 5 
กิจกรรม ดังนี้ 
1. ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล 
2. ตะลุยโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
3. ค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชุมนุม

ดาราศาสตร์ในโรงเรียน 
4. กิจกรรมครอบครัวดูดาว 
5. ดาราศาสตร์เพื่อคนทั้งมวล 

3-6.4 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการสร้าง
ความตระหนกัทางด้านดาราศาสตร์ 
หอดูดาวฯ สงขลา 

คน 50,000 54,790 

     3-7.4 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิารโครงสร้าง
พื้นฐาน (เช่น ทอ้งฟ้าจ าลอง 
นิทรรศการฯ และกล้องโทรทรรศน์
ขนาดต่างๆ) หอดูดาวฯ สงขลา 

คน 40,000 41,545 

     3-5.4 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดารา
ศาสตร์ หอดดูาวฯ สงขลา 

คน 60 52 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

     จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักทางด้านดาราศาสตร์ หอดูดาว
ฯ สงขลา 54,790 คน 

จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการโครงสร้าง
พื้นฐาน (เช่นท้องฟ้าจ าลอง นิทรรศการ
ฯ และกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่าง ๆ ) 
หอดูดาวฯ สงขลา 41,545 คน 

6. กิจกรรมอบรมการดูดวงจันทรเ์พือ่
ก าหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน 

7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอนครูดาราศาสตร์ 

8. กจิกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร 
9. กิ จกรรมอบรมโครงงานวิจั ย

ระดับอุดมศึกษา 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ หอ
ดูดาวฯ สงขลา 52 คน 
จ านวนโครงงานวิจัยที่ เกิดจากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีทางด้าน
ดาราศาสตร์ 9 โครงงาน 

3-8 จ านวนผู้เขา้ร่วมในการอบรม
โครงงานวิจัย/ยุววิจัย 

คน 30 0 

     3-9 จ านวนโครงงานวจิัยที่เกิดจากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี
ทางด้านดาราศาสตร ์

โครงงาน 3 9 

(41) โครงการสือ่สารดารา
ศาสตร์สู่สังคมไทย 

งาน
ประชาสัมพนัธ ์

3.5660 2.0178 
(56.58%) 

0.3022 
(8.47%) 

1.2460 
(34.95%) 

ในปี 2564 ได้มีการด าเนินการต่างๆ 
ดังนี้  
 จัดท า Press Release เผยแพร่ 

จ านวน 60  ข่าว  
 ด า เ นิ น ก า ร จั ด ก า ร แ ถ ล ง ข่ า ว

กิจกรรมหรือปรากฏการณ์ส าคัญ 
จ านวน 21 ครั้ง  

 กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ด้านดาราศาสตร์ จ านวน 3 กิจกรรม 

 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

3-11 ร้อยละการด าเนนิงานตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชน 

ร้อยละ 100 124.30 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

 Banner จ านวน 564 Banner 
 คลิป จ านวน 82 คลิป 
 มีข่าวของ สดร. เผยแพร่ผ่าน สื่อ

ต่าง ๆ TV ,นสพ.,เว็บไซต์ และเฟ
ซบุ๊ก รวม 5,600 ครั้ง 

(42) โครงการศูนย์ฝกึอบรม
ดาราศาสตรน์านาชาติ
ภายใต้ยูเนสโก 

งานวิเทศ
สัมพันธ ์

0.5136 0.2137 
(46.61%) 

- 0.2999 
(58.39%) 

-  ด า เนินการจัดการอบรม Optical 
Design Summer School เรียบร้อย
ทางออนไลน์ 
- ได้ด าเนินการหารือเพื่อเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจัดอบรม Exoplanet 
and Astrobiology School เ ป็ น
รูปแบบออนไลน์ 

- ก า ห น ด รู ป แ บ บ กิ จ ก ร ร ม TCA 
Colloquium 2021 เรียบร้อยแล้ว 
ก า ลั ง อ ยู่ ใ น ร ะหว่ า ง ก า รติ ดต่ อ
วิทยากร 

- ด า เ นิ น ก า ร UNESCO General 
Conference เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 

- ด าเนินการจัดอบรมการใช้งานกล้อง
โทรทรรศน์ให้กับเจ้าหน้าที่ สปป. 
ล า ว  ( 1 0  มี น า คม  2 564  โ ด ย
ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทาง
ดาราศาสตร์) 

 

3-5.5 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดารา
ศาสตร์ ในระดับนานาชาต ิ

คน 445 372 

3-10 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทีเ่กิดจากการ
สร้างเครอืข่าย 

ร้อยละ 80 80.05 

     

(43) โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพด้านดารา
ศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

งานวิเทศ
สัมพันธ ์

0.0410 0.0116 
(28.29%) 

- 0.0294 
(71.71%) 

- ด าเนินการจัดท าสื่อดาราศาสตร์
ภาษาต่างประเทศให้แก่ สปป.ลาว 
เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนใน
ประเทศลาว เป็น booklet จ านวน 
8,000 เล่ม เรียบร้อยแล้ว และมีแผน

3-5.5 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดารา
ศาสตร์ ในระดับนานาชาต ิ

คน 100 87 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

จะท าแผนที่ดาวเพิ่มเติม พร้อมส่ง
มอบสื่อดาราศาสตร์ 

- เข้าร่วมประชุมและได้รับเชิญให้
น าเสนอโครงการ SEA-ROAD ใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม  European 
Astronomical Society 2021 ใน
ช่องทางออนไลน์ 

โครงการกิจกรรมการด าเนินงานเพื่อ
ก า รพัฒนาดาราศาสตร์ภ ายใต้
ส ห พั น ธ์ ด า ร า ศ า ส ต ร์ ส า ก ล 
(SEAROAD) มีผู้ เข้าร่วมอบรม 87 
คน 

(44) โครงการจัดตั้งหอ
จดหมายเหตุดาราศาสตร์
แห่งชาติ และการ
รวบรวมประวตัิศาสตร์
และภูมิปัญญาดารา
ศาสตร์ไทย 

งานห้องสมดุ
ดาราศาสตร ์

0.5749 0.2448 
(42.58%) 

0.1301 
(22.63%) 

0.2000 
(34.79%) 

 รวบรวมเอกสารข้อมูล คู่มือ หรือ
หนังสือเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระวิชา
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านดารา
ศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา 
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น  แ ล ะ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 29 
รายการ 

 - ด าเนินการแปลงเอกสารโบราณ 
(ป๊ับสา) จ านวน 39 ป๊ับสา เป็น file 
ดิจิตัล รูปแบบ .PDF  

 ด า เ นิ นก ารลงพื้ นที่ เ ก็ บข้ อมู ล
ภาคสนามในจังหวัดเชียงใหม่ ณ 
ศูนย์ใบลานศึกษา ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เพื่อรวบเอกสาร ได้แก่ 
แผนที่ ด าว  (สี่ เ หลี่ ยม )  ,ข้ อมู ล
ลักษณะแก่นดาวแดงจากฐานข้อมูล

 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวกับ
การสร้างความตระหนักทางด้านดารา
ศาสตร ์

คน 30 30 
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รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกใน
ประเทศไทย , เอกสารปริวรรต 
เรื่อง ริกฎ์ วัดป่าสักน้อย สันก าแพง 
เชียงใหม่ 

 ด า เ นิ นก ารลงพื้ นที่ เ ก็ บข้ อมู ล
ภาคสนามในจังแพร่ -น่าน ได้แก่ 
ค านวณสุริยคราส แผนที่ดาว ณ วัด
พระธาตุดวงดี  (วัดดอยช าค่ า ) , 
ภาพถ่ายเพดานดาวในวิหาร และปี
นักษัตร ณ วัดพงษ์สุนันท์พระธาตุ
พงษ์สุนันท์มงคล เพดานดาวล้านนา
บนธรรมมาสน์ ณ วัดอ้อยหลวง , 
การอนุรักษ์ใบลาน และพับสา ณ 
วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ , แผนที่ดาว 
ลักษณะของดวงดาว ดวงอาทิตย์ ณ 
วัดนาเหลืองใน จังหวัดน่าน  

 ด าเนินการสืบค้นค้นมูล "ดารา
ศาสตร์และโหราศาสตร์" โดย เชื้อ 
ศรีสุวรรณ เพื่อเป็นเอกสารข้อมูล
อ้างอิง ด้านประวัติศาสตร์ดารา
ศาสตร์ไทย  

 ด าเนินการเก็บภาพถ่าย ผนังวิหาร
ภ าย ใน โ บสถ์  ( ภ าพก ลุ่ ม ด า ว
จั ก ร ราศี )  ณ  วั ด ธ า ร าทิพ ย์ชั ย
ประดิษฐ์ อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สนับสนนุการวางโครงสรา้งพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภมิูภาค 
(45) โครงการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน
ทางดาราศาสตร์วทิยุ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์
วิทยุ 

27.0314 0.6674 
(2.47%) 

26.1572 
(96.77%) 

0.2068 
(0.76%) 

 ประสานงานการน าส่งและน าเข้า
อุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ  

 ตัวรับสัญญาณย่าน L น าเข้าส าเร็จ
เ ป็นที่ เ รี ยบร้อย จัด เก็บที่ ห้อง 
Clean Room 

 ตัวรับสัญญาณย่าน K  ก าลังเข้าอยู่
ในระหว่างเดินทาง คาดว่าจะแล้ว
เสร็จเดือนกันยายน 

 จัดหาเช่าตู้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ท า
สัญญา 12 กรกฎาคม 64 ถึง 11 
มีนาคม 65 

4-1.1 จ านวนสิ่งกอ่สรา้งปีเดียว/งานปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างทีด่ าเนินการแล้วเสร็จในปีนั้น 

รายการ 1 1 

     4-2.2 ร้อยละการเบิกจ่ายของครุภณัฑ์ (รายการ
ผูกพัน) เทียบกับงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรในปีนัน้ 

ร้อยละ 100 0 

     4-2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายของงานปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างปีเดียว 

ร้อยละ 100 100.00 

(46) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน
ทางกายภาพ 

งานอาคาร
สถานที ่

153.5310 72.1018 
(46.96%) 

74.9849 
(48.84%) 

6.4444 
(4.20%) 

เ ป็นการจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุง 
อาคารสถานที่ในแต่ละส่วนงาน ทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อรองรับการใช้
งานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ
ใช้สถานที่ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ใช้
วิธีการจัดหาตามพระราชบัญญัติ การ
จัด ซ้ือจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อด าเนินการสรร
หาผู้ รับจ้ างหรือผู้ ใ ห้บริการในการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงการต่างๆ 
ตามแต่ละหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ และ
ด าเนินการให้โครงการแล้วเสร็จตาม
สัญญา แต่ละโครงการประกอบไปด้วย 
1. (ส7) งานปรับปรุงทางลาดและสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

4-2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายของงานกอ่สร้าง 
(รายการผกูพัน) เทียบกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในปีนัน้ 

ร้อยละ 100 49.58 

     4-2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายของงานปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างปีเดียว 

ร้อยละ 100 47.62 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 4 

พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า  ( ห อ ดู ด า ว
แห่งชาติ) ท าสัญญากับห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงใหม่ เอส.โอ.พี เมื่อวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งมอบพื้นที่
เ มื่ อ วั นที่  1 9  เ มษายน  2564 
ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน สัญญา
สิ้นสุดวันที่ 16 กันยายน 2564 อยู่
ระหว่างสัญญา และด าเนินการ
ก่อสร้าง ในงวดที่ 2 

2. (ส8) งานปรับปรุงห้องล้างและ
เคลือบกระจก ท าสัญญากับ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด นโม คอนสตรัคชั่น 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ส่ง
มอบพื้นที่เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน สัญญา
สิ้นสุดวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
แล้วเสร็จตามก าหนดในสัญญา 

3. (ส9) ค่าก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรม
ด้านดาราศาสตร์ พร้อมห้องน้ า หอ
ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา นครราชสีมา ท า
สัญญากับ บริษัท เอส.ที. 32 จ ากัด 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ส่งมอบ
พื้นที่ เมื่ อ  15 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน สัญญา
สิ้นสุดวันที่ 12 ธันวาคม 2564 อยู่
ระหว่างสัญญา และด าเนินการ
ก่อสร้าง ในงวดที่ 3 

4. (ส10) ค่ าควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ 
พร้อมห้องน้ า หอดูดาวเฉลิมพระ
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 4 

เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
นครราชสีมา ท าสัญญากับ บริษัท 
สแปน คอนซัลแตนท์ จ ากัด เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ส่งมอบ
พื้นที่ เมื่ อ  15 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน สัญญา
สิ้นสุดวันที่ 12 ธันวาคม 2564 อยู่
ระหว่างสัญญา และด าเนินการ
ก่อสร้าง ในงวดที่ 2  

5. (ส11) งานปรับปรุงหลังคาอาคาร
อ านวยการและอาคารฉายดาว หอ
ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา สงขลา ท าสัญญากับ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธาวิน2015 เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2564 ส่งมอบ
พื้นที่ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน สัญญา
สิ้นสุดวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
แล้วเสร็จตามก าหนดในสัญญา 

6. (ส12) ค่าออกแบบอาคารควบคุม
กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ท าสัญญา
กับ  บริ ษัท  วิ จั ยและออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จ ากัด 
เมื่ อ วั นที่  4  กุ มภาพั นธ์  2564 
ระยะเวลาออกแบบตามสัญญา 
150 วั น  สัญญาสิ้ นสุ ดวั นที่  4 
กรกฎาคม 2564 แล้วเสร็จตาม
ก าหนดในสัญญา 

7. (ส16) งานปรับปรุงบันไดอาคาร
ส านักงาน ท าสัญญากับ บริษัท พี.
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 4 

เอส.ที. กรีนเฮาส์ ซิสเต็ม เอนจิ
เนียริ่ง จ ากัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน 
สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564 แล้วเสร็จตามก าหนดใน
สัญญา 

8. (ส13) งานก่อสร้างรั้วหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระ
ชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ท าสัญญา
กับ บริษัท อินโปรเกรสซีฟเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2 5 6 4  ส่ ง ม อ บ พื้ น ที่ เ มื่ อ  1 1 
กุ มภาพันธ์  2564 ระยะ เวลา
ก่อสร้าง 90 วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 
1 2  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 4  เ ล ย
ระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา (มี
ค่าปรับ) และด าเนินการก่อสร้าง 
ในงวดที่ 2 

9. ( ส 1 4 )  ค่ า ข ย า ย เ ข ต ร ะ บ บ
ไฟฟ้าแรงสูง หอดูดาวฯ ขอนแก่น 
ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

10. (ส15) ค่าขยายเขตระบบประปา 
หอดูดาวฯ ขอนแก่น ด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

11. (ปป17) ค่าออกแบบอาคารเทคนิค
วิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบ ท า
สั ญ ญ า กั บ  บ ริ ษั ท  วิ จั ย แ ล ะ
ออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม 
จ ากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 
ระยะเวลา 90 วัน สัญญาสิ้นสุด
วั นที่  28  กันยายน 2564  อ ยู่
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 4 

ระหว่างสัญญา และด าเนินการ
ออกแบบ ในงวดที่ 2 

12. (ปป18) ค่าปรับแบบก่อสร้างหอดู
ดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา พิษณุโลก ท าสัญญา
กับ  บริ ษัท  วิ จั ยและออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จ ากัด 
เมื่ อ วั นที่  29  มิ ถุ น ายน  2564 
ระยะเวลา 90 วัน สัญญาสิ้นสุด
วั นที่  28  กันยายน 2564  อ ยู่
ระหว่างสัญญา และด าเนินการ
ออกแบบ ในงวดที่ 2 

13. (ปป19) งานปรับปรุงห้องแอนโดร
เมดา ณ อาคารท้องฟ้าจ าลองและ
นิทรรศการ ท าสัญญากับ บริษัท พี.
เอส.ที. กรีนเฮาส์ ซิสเต็ม เอนจิ
เ นี ย ริ่ ง  จ า กั ด  เ มื่ อ วั น ที่  2 9 
ก รกฎาคม 2563  ร ะยะ เวลา
ก่อสร้าง 60 วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 
27 กันยายน 2564 อยู่ระหว่าง
สัญญา และด าเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุง ในงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) 

14. (ปป20) ค่าออกแบบห้องปฎิบัติการ
ทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์  อ ยู่
ระหว่างจัดท า TOR 

15. (ปป21) งานติดตั้งกันสาดส าหรับ
ลิฟต์อาคารหอดูดาว อุทยานดารา
ศ า ส ต ร์ สิ ริ น ธ ร  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด าเนินการ 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 4 

16. (ปป22) งานติดตั้งกันสาดส าหรับ
ลิฟต์อาคารหอดูดาว หอดูดาวฯ 
นครราชสีมา อยู่ระหว่างด าเนินการ 

17. (ปป23) งานติดตั้งกันสาดส าหรับ
ลิฟต์อาคารหอดูดาว หอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

18. (ปป24) งานติดตั้งกันสาดส าหรับ
ลิฟต์อาคารหอดูดาว หอดูดาวฯ 
สงขลา 
เ ป็นการจ้ างก่อสร้ างโครงการ

ก่อสร้างอาคารเฉพาะหรือก่อสร้างหอดู
ดาวภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อ ง ค์ ก ร ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์ ของ สดร. ใช้วิธีการจัดหา
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เพื่อด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างหรือผู้
ให้บริการในการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ 
และด าเนินการให้โครงการแล้วเสร็จ
ตามสัญญา แต่ละโครงการประกอบไป
ด้วย 
1. (ส3) ค่าก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
ขอนแก่น อยู่ระหว่างสัญญา และ
ด าเนินการก่อสร้าง ในงวดที่ 10 

2. (ส4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างหอดู
ดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา ขอนแก่น อยู่ระหว่าง
สัญญา และด าเนินการก่อสร้าง ใน
งวดที่ 10 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 4 

3. (ส5) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง อยู่ระหว่าง
สัญญา และด าเนินการก่อสร้าง ใน
งวดที่ 5 

4. (ส6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง 
อยู่ระหว่างสัญญา และด าเนินการ
ก่อสร้าง ในงวดที่ 5 

 

 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

(50) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
สดร. 

งานบริหารงาน
บุคคล 

1.9758 1.3156 
(66.59%) 

0.0297 
(1.50%) 

0.6305 
(31.91%) 

ในปี 2564 บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
บุคลากร จ านวนทั้งสิ้น  28 หลักสูตร 

5-4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
สมรรถนะการท างานตามแผนพฒันา
บุคลากร 

ร้อยละ 85 95.08 

(51) โครงการสัมมนา
ประจ าปี 

งานบริหารงาน
บุคคล 

1.0800 0.1260 
(11.67%) 

- 0.9540 
(88.33%) 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ระลอกใหม่หลาย
พื้นที่  ประกอบกับกระทรวง อว.ได้มี
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (ฉบับที่8) ระบุ "ให้หน่วยงาน
ภายในกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษา
หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การประชุม หรือการสัมมนาใด ๆ..." 

 จ านวนครั้งการอบรม/สัมมนาประจ าป ี ครั้ง 2 0 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) สถาบันจึงแจ้ง
ยกเลิกงานสัมมนาประจ าปี ครั้ งที่  1 
ประจ าปี 2564 

(52) โครงการพัฒนาคณะ
กรรมการบริหาร สดร. 

งานอ านวยการ 0.0080 0.0077 
(96.25%) 

- 0.0003 
(3.75%) 

กรรมการ สดร. เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ของสถาบันพระปกเกล้า เรียบร้อย  และ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดตอ่เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้ตอ้งยกเลกิการจัด
อบรม สมัมนา หลักสตูรต่างๆ 

 จ านวนคณะกรรมการสถาบันทีไดร้ับการ
พัฒนา 

คน 8 2 

(57) โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพการ
ให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7.6000 7.5861 
(99.82%) 

- 0.0139 
(0.18%) 

ได้ท าการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 รายการ ซ่ึงเป็นการจัดหา
อุปกรณ์เพื่อใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ท า
หน้าที่แม่ข่าย ส าหรับงานส ารองข้อมูล 
และระบบส ารองข้อมูลด้านดาราศาสตร์ 
ที่มีความจุขนาดใหญ่รองรับการขยายได้
ในอนาคต โดยให้บริการจัดเก็บและ
ส ารองข้อมูลด้านดาราศาสตร์ทั้งหมดของ
สถาบันฯ 
ผลการด าเนินงาน  
    สถาบันมี ระบบการจัด เก็บข้อมูล
ทางด้านดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ ซ่ึงมี
ความจุในการจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 
PB รองรับการจัดเก็บข้อมูลด้านดารา
ศาสตร์ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลด้านดารา
ศาสตร์ของกล้องโทรทรรศน์ต่าง ๆ ของ
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับ
ข้อมูลได้มากย่ิงขึ้น 

 มีระบบทีร่องรับการจัดการข้อมลูขนาด
ใหญ่ด้านดาราศาสตร ์

ระบบ 1 1 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

(58) โครงการพัฒนาบริหาร
จัดการระบบสือ่
มัลติมีเดีย 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.38 1.3740 
(99.57%) 

- 0.0060 
(0.43%) 

วิธีการด าเนินงาน  
เ ป็นการจัดหาอุปกร์ส าหรับเ ป็นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อแสดง
ข่าวสาร ต่าง ๆ และเป็นอุปกรณ์แสดงผล
ส าหรับห้องประชุม  ส าหรับประชุม
ทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย โดยมีการ
ติดตั้งในทุก ๆ หอดูดาวภูมิภาคฯ ของ
สถาบัน 
ผลการด าเนินงาน  
สถาบันมี จุดแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ ต่าง 
ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการ เช่น ประชาชนทั่วไป 
นักเรียน นักศึกษา ที่มาใช้บริการ หอดู
ดาวภูมิภาคฯ ได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสถาบัน หรือ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ 

 จ านวนระบบสือ่มัลติมเีดีย ระบบ 1 1 

(59) 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
และติดตามผลการ
ด าเนนิงาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.5129 5.1477 
(93.38%) 

- 0.3652 
(6.62%) 

ดูแลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ MIS 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการท างาน
ของผู้ใช้งาน แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจาก
การใช้งานระบบ 
ผลการด าเนินงาน  
ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกรวดเรว็
ในการท างานของเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ 

5-4.2 ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการ 

ร้อยละ 85 86.24 

      ระบบควบคุมระบบทอ้งฟ้าจ าลอง ระบบ 1 10 

(60) โครงการจัดท าสือ่ดารา
ศาสตร์และการ
ให้บริการวชิาการดารา
ศาสตร์เพือ่หารายได้ 

งานอ านวยการ 0.2052 0.1180 
(57.50%) 

- 0.0872 
(42.50%) 

ได้ด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
1 รายการ ได้แก่ ร่มลายแผนที่ดาว 

5-2 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลด
ภาระงบประมาณภาครฐั 

ล้านบาท 3.40 3.08 


