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คำนำ 
  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ซ ึ ่ งแก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมโดยพระราชบ ัญญ ัต ิการศ ึกษาแห ่งชาต ิ  (ฉบ ับท ี ่  2) พ.ศ. 2545  
ได้กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แต่ละประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555  
ที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้สถานศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้  
1) จัดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 2) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 3) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดให้มี การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี 7) เสนอรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
8) นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  10) ยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ   
 ในการนี้ เพื่อเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนม จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีร่วมกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพภายใน 
และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปีถัดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
ตามสภาพจริงของสถานศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 

ว่าที่ ร.ต.  
(พรศักดิ์  ธรรมวานิช) 

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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• สภาพทั่วไปของสถานศึกษา       1 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 355 ถนนนครพนม-นาแก ตำบลหนองญาติ  
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 2 ประเภท ประกอบด้วย 

 ❑ การศึกษาต่อเนื่อง 
 ❑ การศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งจาก
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้  

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ 84.26
คะแนน และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 
 1. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวม
เท่ากับ 78.40 คะแนน  
 2. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู ่ในระดับ ยอดเยี ่ยม  
มีคะแนนรวมเท่ากับ 90.13 คะแนน   
 ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงได้มีการกำหนดแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ที่สถานศึกษาคาดว่าจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
  1. การจัดการศึกษาต่อเนื ่อง จัดให้มีการสำรวจความต้องการของผู ้เรียนผู ้มาใช้บริการ  
เพื ่อนำมาพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื ่อง พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย  
สอดคล้องกับสภาพบริบทของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนและเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ิมมากข้ึน 
  2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีการกำหนดจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป
และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรผู ้จ ัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เพื ่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมี ส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับ
บุคลากรของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา มีการสำรวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ มีนำข้อมูลความต้องการของชุมชน ท้องถิ ่น มาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ใน
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะนำผลการประเมิน
จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป  
 
 
 
    ว่าที่ ร.ต. 

(พรศักดิ์  ธรรมวานิช) 
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 

         ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
               วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะนำผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้
เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
    ลงชื่อ 

(นายชวลิต  วิชยสุทธิ์) 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนม เขต 4 

         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
         วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม 
ที่อยู่      355 หมู่ 6 ตำบลหนองญาติ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    48000            
เบอร์โทรศัพท์  042-530747 / 042-530780  โทรสาร : 042-530781   
เว็บไซต์     www.nkpsci.ac.th  
E-mail ติดต่อ  nkpsci530@gmail.com  
สังกัด     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 ประวัติความเป็นมา 

 ประว ัต ิความเป็นมาของศูนย ์ว ิทยาศาสตร ์เพ ื ่อการศ ึกษานครพนม กระทรวงศึกษาธ ิกา ร   
โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้นำเสนอโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนม เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดชีวิต ด้วยเหตุผลและความ
จำเป็น ดังนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ตามคำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 ข้อ 6.1 มีใจความสำคัญ คือ เร่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ส ังคมที ่อยู่บนพื ้นฐานขององค ์ความร ู ้  โดยพัฒนาความร ู ้ด ้านวิ ทยาศาสตร ์ให ้ก ับประชาชนได ้ ใช้                         
ในชีวิตประจำวันได้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให้มีแหล่งความรู้สาธารณะเพ่ิมขึ้นทั้งรูปองค์กร 
เช ่น พ ิพ ิธภ ัณฑ์ว ิทยาศาสตร ์  ส ิ ่ งพ ิมพ ์ และผ ่านทางเคร ือข ่ายเทคโนโลย ีสาระสนเทศ ตลอดจน           
ยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ และในขณะที่ทุกประเทศกลุ่มอาเซียนกำลัง
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการต่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยให้เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน และสนับสนุ น             
การเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการ
ทางประเทศกำลังพัฒนาประเทศ  การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เป็นการส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดตั ้งแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ  
ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการเสริมสร้างทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต อีกท้ังเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เกิดจากความต้องการและความพร้อมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังคม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนทั้งภายในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน   
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 ปัจจุบัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีผู้บริหารดำรงตำแหน่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
จำนวน 1 ท่าน  ดังนี้ 

 1.  ว่าที่ ร.ต. พรศักดิ์  ธรรมวานิช    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    เมื่อปี พ.ศ. 2557  ถึง ปัจจุบัน 

 ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา 
   
    วิสัยทัศน์ 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม เป็นแหล่ง เรียนรู้ชั้นนำที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างสังคมฐานความรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

  พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

อัตลักษณ์ 
ใฝ่เรียนรู้ คู่กระบวนการคิด มีจิตวิทยาศาสตร์ 
 

ปรัชญา 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ 

บทบาทหน้าที่ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เรียกโดยย่อว่า “ศว.นครพนม”  มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  1. จัดระบบและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  และประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื ่อ และกระบวนการเรียนรู ้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อาทิ ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 3. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

 4. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

 5. ส่งเสริม  สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 จำนวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจำนวนผู้จัดการเรียนรู้   

หลักสูตร/ประเภท/กิจกรรม 
ในระบบ นอกระบบ ประชาชน

ทั่วไป 
รวม 

คร ู นักเรียน คร ู นักเรียน 
การศึกษาต่อเนื่อง 
1. ค่ายวิทยาศาสตร์ 50 398 - - 9,206 9,654 

รวมจำนวน (คน) 50 398 - - 9,206 9,654 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 1,767 11,111 38 130 8,491 21,537 
2) กิจกรรมการศึกษา 4,308 18,041 1,388 538 4,034 28,354 
3) บริการวิชาการ 1,830 350 680 180 16,625 19,665 
4) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 1,632 8,697 23 - 29,322 39,674 

รวมจำนวน (คน) 9,587 38,597 2,129 848 67,678 118,884 

 
จำนวนบุคลากร 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวน (คน) 

ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน 
ผู้บริหาร - - 1 - 1 
ข้าราชการครู - 3 - - 3 

พนักงานราชการ      
     - นักวชิาการศึกษา - 6 - - 6 
     - นักวชิาการเงินและบัญชี    - 1 - - 1 
     - นักวชิาการพัสดุ - 1 - - 1 
     - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 - - 1 
     - นักจัดการงานทั่วไป - 1 - - 1 
     - นายช่างไฟฟ้า - 1 - - 1 

พนักงานจ้างเหมาบริการ      
- นักวิชาการศึกษา - 1 - - 1 
- นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา - 3 - - 3 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 1 - - 2 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 1 - - 1 
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - 1 - - 1 
- เจ้าหน้าที่เกษตร 6 - - - 6 
- ช่างเทคนิค 2 - - - 2 

     - พนักงานบริการ 5 - - - 5 
     - พนักงานขับรถยนต์ 1 - - - 1 

- ยามรักษาความปลอดภัย 3 - - - 3 
รวมจำนวน 18 22 1 - 41 
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 งบประมาณ  
- เงินงบประมาณ   18,922,923.00 บาท 
- เงินนอกงบประมาณ        799,010.00 บาท 
 รวมจำนวนเงิน  19,721,933.00  บาท 

 แหล่งเรียนรู้  
แหล่งเรียนรู้ ด้าน ที่อยู/่เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ 

1. พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัด 
นครพนม ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร 

ด้านวัฒนธรรม อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

 

2. สวนหลวง ร 9 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

 

3. เขื่อนหน้าเมืองนครพนม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

 

4. หมู่บ้านมิตรภาพไทย เวียดนามหรือ 
บ้านหนองจอก บ้านท่านโฮจิมินห์ 

ด้านประวัติศาสตร์ อำเภอหนองญาติ 
จังหวัดนครพนม 

 

5. พระธาตุพนม ด้านศาสนาวัฒนธรรม อำเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

 

6. พระธาตุท่าอุเทน ด้านศาสนาวัฒนธรรม อำเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม 

 

7. พระธาตุเรณู  ด้านศาสนาวัฒนธรรม อำเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม 

 

8. พระธาตุประสิทธิ์ ด้านศาสนาวัฒนธรรม อำเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม 

 

9. พระธาตุมหาชัย ด้านศาสนาวัฒนธรรม อำเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 

 

10. พระธาตุศรีมงคุณ  ด้านศาสนาวัฒนธรรม อำเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 

 

 

 ภาคเีครือข่าย  
ภาคีเครือข่าย  

(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 
ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1. โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ การจัดกิจกรรม อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

2. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

3. โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา การจัดกิจกรรม อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ภาคีเครือข่าย  
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

4. โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

5. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย การจัดกิจกรรม อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

6. โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

7. โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ การจัดกิจกรรม อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

8. โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

9. โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 

 

10. โรงเรียนธาตุพนม การจัดกิจกรรม อำเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 

 

11. โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา การจัดกิจกรรม อำเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 

 

12. โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 

 

13. โรงเรียนวัดบึงเหล็ก การจัดกิจกรรม อำเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 

 

14. โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ การจัดกิจกรรม อำเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 

 

15. โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอปลาปาก  
จังหวัดนครพนม 

 

16. โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ การจัดกิจกรรม อำเภอปลาปาก  
จังหวัดนครพนม 

 

17. โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา การจัดกิจกรรม อำเภอปลาปาก  
จังหวัดนครพนม 

 

18. โรงเรียนปลาปากวิทยา การจัดกิจกรรม อำเภอปลาปาก  
จังหวัดนครพนม 

 

19. โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอปลาปาก  
จังหวัดนครพนม 

 

20. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1นครพนม การจัดกิจกรรม อำเภอปลาปาก   
จังหวัดนครพนม 

 

21. โรงเรียนเชียงยืนวิทยา การจัดกิจกรรม อำเภอท่าอุเทน  
จังหวัดนครพนม 

 



๖ 

 

  

 

ภาคีเครือข่าย  
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

22. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอท่าอุเทน  
จังหวัดนครพนม 

 

23. โรงเรียนท่าจำปาวิทยา การจัดกิจกรรม อำเภอท่าอุเทน  
จังหวัดนครพนม 

 

24. โรงเรียนอุเทนพัฒนา  การจัดกิจกรรม อำเภอท่าอุเทน  
จังหวัดนครพนม 

 

25. โรงเรียนค้อวิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอโพนสวรรค์  
จังหวัดนครพนม 

 

26. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล การจัดกิจกรรม อำเภอเรณูนคร  
จังหวัดนครพนม 

 

27. โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การจัดกิจกรรม อำเภอนาแก   
จังหวัดนครพนม 

 

28. โรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค์ การจัดกิจกรรม อำเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม 

 

29. โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม 

 

30. โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา การจัดกิจกรรม อำเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม 

 

31. โรงเรียนนาทมวิทยา การจัดกิจกรรม อำเภอนาทม   
จังหวัดนครพนม 

 

32. โรงเรียนหนองซนพิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอนาทม   
จังหวัดนครพนม 

 

33. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอบ้านแพง  
จังหวัดนครพนม 

 

34. โรงเรียนลังกาพิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอบ้านแพง  
จังหวัดนครพนม 

 

35. โรงเรียนวังยางวิทยาคม   การจัดกิจกรรม อำเภอวังยาง   
จังหวัดนครพนม 

 

36. โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอวังยาง   
จังหวัดนครพนม 

 

37. โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม การจัดกิจกรรม อำเภอนาหว้า   
จังหวัดนครพนม 

 

38. โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ การจัดกิจกรรม อำเภอนาหว้า   
จังหวัดนครพนม 

 

39. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครพนม 

การจัดกิจกรรม อำเภอเมือง   
จังหวัดนครพนม 

 



๗ 

 

  

 

ภาคีเครือข่าย  
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

40. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
นครพนม 

การจัดกิจกรรม อำเภอเมือง   
จังหวัดนครพนม 

 

42. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

สนับสนุนและร่วม 
จัดกิจกรรม 

924 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กทม.
10110 

0 2392 4021 

43. บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล 
อินโนเวชั่น จำกัด 

สนับสนุนและร่วม 
จัดกิจกรรม 

1285/2  
ถนนประชาชื่น แขวง
วงศ์สว่าง เขตบางชื่อ 

กทม. 10800 

0 2913 7555 

45. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

สนับสนุนและร่วม 
จัดกิจกรรม  

99/8 ซอยงามดูพลี 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพฯ 
10120 

0 2343 1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘ 

 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
1. โครงการส่งส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมของ
บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครพนม 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม  ใน
ด้านตา่ง ๆ ดังนี ้
 1) การบริหารจัดการ 
 2) การบริหารวิชาการ 
 3) การบริหารงานบุคคล 
 4) การบริหารงบประมาณ 
 5) การบริหารงานด้านพิพิธภณัฑ์ 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร  ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครพนม    

41 คน ศว.นครพนมหรือ
พ้ืนทีด่ำเนินการ 
ที่ต้องการจัด
โครงการตาม 
ความเหมาะ สม 

ต.ค.63  – 
ก.ย. 64 

 

170,000 
บาท 

2. โครงการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อ
มัลติมีเดีย Online 
Digital  Science  
Learning   

1.เพ่ือพัฒนาแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ที่
สอดคล้องกับผู้รับบริการ            
2.เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
3.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

1) ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร   
2) นักศึกษา กศน.    
3) นักเรียนใน
ระบบ       

1) ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร  จำนวน  
15   คน  
2) นักศึกษา 
กศน.      จำนวน  
100  คน        
3) นักเรียนใน
ระบบ      
จำนวน  100  
คน 
รวม 215 คน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา

นครพนม 

ปีงบประมาณ 
2564 

100,000 
บาท 



 

  

 
๙ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
3. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้วยกระบวน  การทาง
วิทยาศาสตร์                       
Science  Contest  
and  Science  Show   

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา 
กศน. ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย                           
2. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนได้มีหลักการ
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คือ รู้จักสังเกตตั้งสมมติฐาน รวบรวม
ข้อมูล ทำการทดลองเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานและสรุปผล                                 
3. เพ่ือปลูกฝังกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

1. สำนักงาน กศน. 
จังหวัด                           
2. สำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา       
3. ผู้เข้าร่วม
โครงการ                                                                

1. สำนักงาน 
กศน. จังหวัด 
ส่งผลงาน
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เข้า
ประกวด        
จำนวน  20  
ผลงาน   

2. สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาส่ง
ผลงานเข้า
ประกวด         
จำนวน  20  ทีม         

3. ผู้เข้าร่วม
โครงการ                                                               
จำนวน  200  
คน 
 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

มิ.ย. 2564 –   
ส.ค. 2564 

387,000 บาท 



 

  

 
๑๐ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
4. โครงการวิทยาศาสตร์
เคลื่อนที่สู่ชุมชน “แปลง
ชีวมวลสู่พลังงานและ 
ไบโอชาร์” 

1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีไบโอชาร์                    
2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการพัฒนาพลังงาน
สะอาดด้านการเกษตรแปลงชีวมวลสู่
พลังงานและไบโอชาร์        
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรใน
การทำโครงการนำร่องการพัฒนาการ
เกษตรด้วยเทคโนโลยีไบโอชาร์ 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร                   
2. นักศึกษานอก
ระบบ                      
3. ประชาชน 
เกษตรกร 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร            
จำนวน  10  คน       
2. นักศึกษานอก
ระบบ      
จำนวน  50  คน       
3) ประชาชน 
เกษตรกร       
จำนวน  150  
คน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา

นครพนม 

ปีงบประมาณ 
2564 

300,000 บาท 

5. โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้
นิทรรศการร่วมกับภาคี
เครือข่าย สสส. 

1. เพ่ือจัดทำห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นิทรรศการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสส.                  
2. เพ่ือส่งเสริมแหละสนับสนุนการจัด
การศึกษาเสริมสร้างสุขภาวะให้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง     
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนทั้งใน
ระบบและนอก

ระบบ                  
2. นักศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก

ระบบ                       
3. ประชาชนทั่วไป 

10,200 คน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา

นครพนม 

ปีงบประมาณ 
2564 

66,000 บาท 



 

  

 
๑๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
6. โครงการวิทยาศาสตร์
สัญจร “รุกถึงที่ ลุยถึง
ถิ่น” 

1. เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะความคิด
วิเคราะห์ ปลูกจิตสำนึกทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           
2. เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
นำความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชีวิต 
พัฒนาอาชีพ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

1. นักเรียนทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ                  
2. นักศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ                       
3. ประชาชนทั่วไป 

23,000 คน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม และ
เครือข่าย 

ปีงบบประมา
ณ 2564 

89,000 บาท 

7. โครงการวิทยาศาสตร์
เคลื่อนที่สู่ กศน.ตำบล
และชุมชน 

1. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ่นให้นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้
มีโอกาศเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 
2. เพื่อขยายโอกาส และสร้างภาคี
เครือข่ายทางการศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม                       
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกนอกระบบ
โรงเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  

1. นักเรียนใน
ระบบ และ
นักศึกษา กศน.                  
2. ประชาชน 

3,000 คน กศน.ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 5 จงัหวัด 
ได้แก่ นครพนม บงึ
กาฬ มุกดาหาร 
สกลนคร และ
หนองคาย  

ม.ค. 2564 - 
ก.ย. 2564 

30,000 บาท 



 

  

 
๑๒ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
8. โครงการสร้างเสริม
ความรักความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

1. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความรัก 
ความมั่นคงในการดำรงชีวิต                       
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก 
ความสัมพันธ์ให้กับประชาชนในรูปแบบ 
ครอบครัว เพื่อ คนรัก 

ประชาชน 100 คน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

ม.ค.2564 - 
มี.ค. 2564 

17,700 บาท 

9. โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1. เพื่อให้นักเรียนในระบบ นักศึกษา 
กศน. และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้
ทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์                          
2. เพื่อให้นักเรียนในระบบ นักศึกษา 
กศน. และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้
ทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์                          
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนในระบบ 
นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป มี
ทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ
รู้จักกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า                                         
4. เพื่อให้นักเรียนในระบบ นักศึกษา 
กศน. และประชาชนทั่วไป มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถ
นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้นำไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนและการดำรงชีวิต
ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. บุคลากร ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครพนม         
2. หน่วยงาน
เครือข่าย                     
3. นักเรียนใน
ระบบ นักศึกษา 
กศน. และ
ประชาชน 

950 คน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

ปีงบประมาณ 
2564 

110,000 
บาท 



 

  

 
๑๓ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
10. โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ ค่าย
เยาวชน ภาคฤดูร้อน 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในระบบ
และนักศึกษา กศน. เกิดความรู้เข้าใจใน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง       
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในระบบ
และนักศึกษา กศน. เกิดกระบวนการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อต่อ
ยอดในการเรียนวิทยาศาสตร์ 

1. นักเรียนใน
ระบบ               
2. นักศึกษา กศน. 

200 คน ศูนยว์ิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

ม.ค. 2564 - 
ก.ย. 2564 

50,000 บาท 

11. โครงการเทศกาล
ภาพยนต์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการเรียนรู้ 

1. จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ นครพน   
บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร และ
หนองคาย        2. เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ให้กับผู้ร่วม
กิจกรรม 

1. นักเรียน 
นักศึกษาท้ังใน
ระบบ และนอก
ระบบ              
2. ประชาชนทั่วไป 

5,000 คน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

ต.ค. 2563 - 
ธ.ค. 2564 

57,000 บาท 

12. โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2562 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนม มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา          
2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนมสามารถดำเนินการให้
เกิดคุณภาพตามการศึกษาตามบทบาท
หน้าที่ ในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 

บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครพม 

15 คน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

ปีงบประมาณ 
2564 

30,000 บาท 



 

  

 
๑๔ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
13. โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2562 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนม มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา          
2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนมสามารถดำเนินการให้
เกิดคุณภาพตามการศึกษาตามบทบาท
หน้าที่ ในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครพ 

15 คน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

ปีงบประมาณ 
2564 

30,000 บาท 

14. โครงการ
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สร้างชุมชนสุขภาพดี 

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์การ
กีฬาสู่ชุมชน และออกกำลังกายอย่างถูก
วิธี    
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรัก
การออกกำลังกาย และห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

ประชาชนทั่วไป 500 คน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

ปีงบประมาณ 
2564 

203,000 
บาท 

15. โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การปลูกพืชไร้ดิน 
(Hydroponics) 

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี
การปลูกพืชไร้ดิน ( Hydroponics) ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย                                    
2. สามารถนำความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี
การปลูกพืชไร้ดิน ( Hydroponics) นำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
 

1. นักเรียน 
นักศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบโรงเรียน         
2. ประชาชนทั่วไป 

150 คน  ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

ปีงบประมาณ 
2564 

20,000 บาท 



 

  

 
๑๕ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
16. โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2564 

1. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษา กศน. และประชาชน
ทั่วไป ให้เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 1. นักเรียน 
นักศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบโรงเรียน         
2. ประชาชนทั่วไป 

1,595 คน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

ก.ค. 2564 - 
ก.ย. 2564 

70,000 บาท 

17. โครงการอบรมการ
เขียนข่าวเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกลักการเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์                                   
2. เพื่อเป็นการออกแบบ ด้านงานเขียน
ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น         
3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเขียนข่าวเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีแก่องค์กร 

ครู นักวิชาการ
ศึกษา นักวิชาการ
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

15 คน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

ปีงบประมาณ 
2564 

15,000 บาท 

18. โครงการอนุรักษ์
แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต
ปลาที่หายากใกล้สูญ
พันธุ์ 

1. เพื่อเป็นการศึกษาความสำคัญของ
แหล่งน้ำและการวิเคราะห์น้ำ                  
2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายรู้ถึง
หลักการวิเคราะห์น้ำในการเลี้ยงปลา         
3. เพื่อปลูกฝังกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แก่กลุ่มเป้าหมาย                  
4. เพื่อสร้างจิตสำนักให้เกิดความผูกพัน
หวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณ
ชุมชน 

1. นักเรียน            
2. นักศึกษา  

13,000 คน 1. ศูนย์
วิทยาศาสตร์    
เพ่ือการศึกษา
นครพนม              
2. ชุมชนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 5
จังหวัด ได้แก่ 
นครพนม บึงกาฬ 
มุกดาหาร สกลนคร 
และหนองคาย 

ม.ค. 2564 - 
ก.ย. 2564 

32,900 บาท 



 

  

 
๑๖ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 
19. โครงการพัฒนาสื่อ
นิทรรศการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำจืดโลกของปลา
แม่น้ำโขง  

1. เพื่อผลิดสื่อนิทรรศการ และฐานการ
เรียนรู้ ที่มีความเหมาะสม และมีคุณภาพ
มาใช้พัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ                 
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายในพิพิธภัณฑ์ 

1. ผู้เข้ารับบริการ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ     

2. นักเรียน 
นักศึกษา กศน.        

3. ประชาชนทั่วไป 

13,000 คน ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
นครพนม 

ปีงบประมาณ 
2564 

20,000 บาท 



๑๗ 
 

 

 รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ  
 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษา

ได้รับ 

ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

1. ไดส้นับสนุนการจัดฝึกอบรมผู้
กำกับลูกเสือ ประจำปี 2564 

สนับสนุนการจัดฝึกอบรมผู้กำกับ
ลูกเสือ ประจำปี 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 

2. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 – 
2564 

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะ
วิทยาการ 
(พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลา
แม่น้ำโขง) 

กรมการท่องเที่ยว 
 

3. ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 – 
2564 

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
(หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์
จักรี) 

กรมการท่องเที่ยว 
 

4. ได้รับรางวัลชมเชยการ
คัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 
2564 

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น 
(พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลา
แม่น้ำโขง) 
 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ 
 

5. ได้รับรางวัลชมเชยการ
คัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 
2564 

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
(หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์
จักรี) 
 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ 
 

6.ได้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม
อบรม “การใช้งานชุดสื่อการ
เรียนรู้พลังงานสะอาดเคลื่อนที่ 
(Clean Energy Learning 
Mobile kit) 

สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม 
“การใช้งานชุดสื่อการเรียนรู้
พลังงานสะอาดเคลื่อนที่ (Clean 
Energy Learning Mobile kit) 
 

บริษัทรักลูก ฮิวแมน แอนด์ 
โซเซียล อินโนเวชั่น จำกัด 
 

7.ให้การส่งเสริมสนับสนุนและ
ร่วมกิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 
2564 ระดับประเทศ 

 
 
 
 

ด้านการใช้และการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตและสังคม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



๑๘ 

 

  

 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษา

ได้รับ 
ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

8.ให้การส่งเสริมสนับสนุนและ
ร่วมกิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 
2564 ระดับประเทศ 

นวัตกรรมขยะ สำหรับนักศึกษา 
กศน. 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9.ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
Show) ระดับประเทศ ประจำปี 
2564 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

10.ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
Show) ระดับประเทศ ประจำปี 
2564 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) 
ระดับประถมศึกษา 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

11.ได้ผ่านรับการรับรอง
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ปี พ.ศ.
2562 – 2563 

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะ
วิทยาการ 
(พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลา
แม่น้ำโขง) 

สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ 

12.ได้ผ่านรับการรับรอง
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ปี พ.ศ.
2562 – 2563 
 

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
(หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์
จักรี) 
 

สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ 

13. ได้รับรางวัลชมเชยการ
คัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 
2563 
 

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น 
 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ 

14.ให้การส่งเสริมสนับสนุนและ
ร่วมกิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 
2563 ระดับประเทศ 

ด้านการใช้และการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตและสังคม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

15.ให้การส่งเสริมสนับสนุนและ
ร่วมกิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 
2563 ระดับประเทศ 
 

พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมประเภท
การจัดการขยะมูลฝอย 

กระทรวงศึกษาธิการ 



๑๙ 

 

  

 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษา

ได้รับ 
ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

16.ให้การส่งเสริมสนับสนุนและ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 
2563 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

17.ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
Show) ระดับประเทศ ประจำปี 
2563 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) 
ระดับมัธยมศึกษา 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

18.ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
Show) ระดับประเทศ ประจำปี 
2563 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) 
ระดับประถมศึกษา 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

19.ได้สนับสนุนกิจกรรมใน
โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์
นักศึกษา กศน. 

สนับสนุนกิจกรรมในโครงการ
มหกรรมวิทยาศาสตร์นักศึกษา 
กศน. 
 

กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร 

20.ได้ร่วมเป็นพันธมิตรสร้าง
เสริมสุขภาวะ 

พันธมิตรสุขภาวะ 
 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
 

21. ให้การสนับสนุน การ
ประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับประเทศ ประจำปี 2562 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) 
ระดับประถมศึกษา 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

22. ผลการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุนงบพัฒนาจังหวัดนครพนม 
ระดับดีเด่น 

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนงบ
พัฒนาจังหวัดนครพนม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน
เกิน5ล้านบาทขึ้นไป 

จังหวัดนครพนม 
 

23. ร่วมแสดงผลงานและ
ประสานการจัดแสดงผลงานของ
นักศึกษา กศน. 

ร่วมแสดงผลงานและประสานการ
จัดแสดงผลงานของนักศึกษา 
กศน.  งานมหกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. 
(ONIE Science Project 
Festival) 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ โดย 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 



๒๐ 

 

  

 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษา

ได้รับ 
ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

24. สนับสนุนกิจกรรรมใน
โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ 
ประจำปี 2562 
 

โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ 
บูรณาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และ
การใช้สื่อเทคโนโลยี 

กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร 
 

15. ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวด Museum Thailand 
awards 2018 ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

Museum Thailand 
 

26. ให้การสนับสนุน การ
ประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับประเทศ ประจำปี 2561 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) 
ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกำหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่
ผู ้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเทียบเคียง 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มีการ
กำหนดค่าเป้าหมาย สำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้  

 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์
หรือตัวอย่างท่ีดี 

ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจำนวนผู้จบการศึกษา และหรือจำนวนกลุ่มผู้จบ
การศึกษาต่อเนื่อง ที่มีผลการดำเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี จำนวน 10 คน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๑ 

 

  

 

บทท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

   

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา  2 ประเภท 
ประกอบด้วย 

❑ การศึกษาต่อเนื่อง 
❑ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ซึ ่งได้มีการกำหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้แล้ว เมื ่อวันที ่ 9 เดือน ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 จึงได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

50   

  

1.1 ผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง 
มีความรู้ ความสามารถ 
และหรือทักษะ และหรือ
คุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตร 

 

10 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษานครพนม  มีการจัดการเร ียนรู้
การศึกษาต่อเนื ่อง ปีงบประมาณ 2563  มีการดำเนินงานจัด
การศึกษาต่อเนื่อง ตามหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ ่งแวดล้อม ค่ายสะเต็มศึกษา และค่ายดาราศาสตร์  ในการจัด
กิจกรรมค่าย  ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนเลือกหลักสูตรเอง
ว่าผู้เรียนมีความสนใจอยากเรียนหลักสูตรค่ายอะไร มีการแจ้งกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม  เพื่อที่จะได้มีการวางแผน
และเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน โดยในปีงบประมาณ 2563 มีผู้จบหลักสูตรทั้งหมดคิด
เป็นร้อยละ 100  

1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ข้อมูลจำนวนผู้เรียนการศึกษา   
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร  
3.รายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษา 
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร  
4. ผลการวัดและประเมินผลตามที่ 
หลักสูตรกำหนด 
  4.1 แบบทดสอบก่อนเร ียน–
หลังเรียน 
  4.2 แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมค่าย 
5. รายงานผลกาดำเน ินงาน  
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

10.00 ยอดเยี่ยม 

1.2 ผู้จบหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องสามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้  

20 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม ได้ดำเนินการติดตามผู้จบ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันบนฐานค่านิยมร่วมของสังคม พบข้อมูลดังนี้ ด้าน

1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2.ข้อมูลจำนวนผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร  

12.00 ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

หรือประยุกต์ใช้ บนฐาน
ค่านิยมร่วมของสังคม 

การพัฒนาอาชีพ (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมไม่มี
หลักสูตรด้านการพัฒนาอาชีพ) ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต มีผู้จบ
หลักสูตรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันบนฐานค่านิยมร่วมของสังคมคิดเป็นร้อยละ 100 ผู้
จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบนฐาน
ค่านิยมร่วมของสังคมคิดเป็นร้อยละ 70 

3.รายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร 

1.3 ผู้จบหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องที่นำ
ความรู้ไปใช้จนเห็นเป็น
ประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี   

 

 

20 ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
ได้กำหนดค่าเป้าหมายของผู ้จบการศึกษาต่อเนื ่องที ่สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี จำนวน 10 คน 
ของจำนวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564  
จำนวน 109 คน (นับเฉพาะผู้เรียนหลักสูตรที่เกิน 6 ชั่วโมง) 
 

1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ข้อมูลจำนวนผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร 
3.ข้อมูลรายงานผู้จบการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร และ 
ภาพรวม 
4. ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
มีผลการเรียนดีขึ้นหรือมีเกรดเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 
5. ร ูปภาพผ ู ้ เ ร ี ยนการศ ึ กษา
ต่อเนื ่องนำความรู ้ไปใช้เห็นเป็น
ประจักษ์ 

12.00 ปานกลาง 

รวมคะแนน 50   34.00 ดี 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจดัการเรียนรู้
การศกึษาต่อเนื่อง 

20     

2.1 หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง 
มีคุณภาพ 

4 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษานครพนม มีการสำรวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ  มีการศึกษาสภาพบริบท หรือความจำเป็น
ของกลุ ่มเป้าหมายในชุมชน สังคม และนโยบายของ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำมาใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทำ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร ที่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน 
ประกอบด ้วย ความเป ็นมา จ ุดม ุ ่ งหมายหร ือว ัตถ ุประสงค์  
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา โครงสร้างหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
3. มีการเสนอหลักสูตรการศึกษาต่อเนื ่อง ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติใช้หลักสูตรจาก
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ก่อนนำไปใช้
จัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. แบบสำรวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
2. นโยบายการจ ัดการศ ึกษา 
สำนักงาน กศน.ประจำปี 2564 
3. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
4. บันทึกการประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และ
อุปสรรคหลังจากได้นำหลักสูตรไป
ใช้ เพื ่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาหลักสูตร 
5. บันทึกข้อความเสนออนุมัติใช้
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื ่องของ
สถานศึกษา 
6. สรุปผลการดำเนินงานการจัด
ก ิจกรรมหร ือจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ตาม หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง 

2.4 ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

7.  ร ูปภาพการจ ัดการศ ึกษา
ต่อเนื่อง 

2.2 วิทยากรการศึกษา
ต่อเนื่อง 
มีความรู้ ความสามารถ  
หรือประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  

4 1. วิทยากรการศึกษาต่อเนื ่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษา
นครพนม มีความรู ้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสูตร  
2. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรและได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
3. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีการวางแผนและเตรียมการในการ
จัดการเรียนรู้  เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีความหลากหลาย
สอดคล้องกับเนื้อหาและผู้เรียน 
4. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร  
วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
2.วุฒิบัตรเกียรติบัตร วิทยากร
การศึกษาต่อเนื่อง 
3.ประว ัต ิการทำงาน ว ิทยากร
การศึกษาต่อเนื่อง  
4. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรต่อเนื่อง 
5. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
6. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. แบบประเมินการจัดกิจกรรม
ค่าย 
8. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียน 
9. ทำเนียบสื่อ 
10. ภาพการจ ัดก ิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4 ยอดเยี่ยม 

2.3 สื่อที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

4 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมดำเนินการผลิตและ
พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้อง
ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา  

1. บันทึกข้อความเสนอชื้อสื่อการ
เรียนรู้ 
2. ทำเนียบสื่อ 

4 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2. ได้มีการดำเนินการจัดทำข้อมูลสื่อ ทำเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนม 
3. มีการแนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ แก่ผู้เรียนหรือผู้มาศึกษา
เรียนรู ้ ผ่าน เว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษานครพนม 
www.nkpsci.ac.th รวมถึงแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
4. มีตรวจสอบ รวมถึงมีการประเมินคุณภาพของสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการนำผลการ
ตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพของสื่อ มาวางแผนปรับปรุง ซ่อม
บำรุง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และเป็นปัจจุบัน 

3. บันทึกการประชุมกลุ่มส่งเสริม
และบรกิาร ในการตรวจสอบสื่อ
การเรียนรู้การประเมินสื่อการ
เรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
4. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
5. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. ภาพการใช้สื่อการเรียนรู้ 
7. ภาพการผลิตและพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ 

2.4 การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง 

4 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม  มีการกำหนดวิธีการ 
หรือเครื่องมือวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจกรรม
และตรงตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. มีการจัดทำ หรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. มีการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการหรือเครื ่องมือวัดและ
ประเมินผลที่จัดทำหรือพัฒนาขึ้น 
4. มีการนำผลการวัดและประเมินผลผู ้เร ียนไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 

1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. สรุปแบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมค่าย 
4. แบบทดสอบก่อนเรียน–หลัง
เรียน 

3.2 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.5 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่
มีคุณภาพ 

4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีการดำเนินการบริหาร
จัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการจัดการศึกษา เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู ้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
หรือคุณลักษณะที่เป็นไปตามจุดมุ ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้การศึกษาต่อเนื ่อง รวมถึงมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. สร ุปแบบสอบถามความพึง
พอใจ 
4. สรุปผลการดำเนินงานการจัด
กิจกรรมค่าย 
5. ภาพการจัดกิจกรรมค่าย 

4 ยอดเยี่ยม 

รวมคะแนน    17.6 ยอดเยี่ยม 



๒๘ 

 

  

 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องใน มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ 34.00 คะแนน  อยู่ในระดับ ดี และใน มาตรฐานที่  2 คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ 17.6 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง  พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 

ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตาม
เกณฑ์การจบหลักสูตร  มีการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2564 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ด้านพัฒนาทักษะชีวิต ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ และ
หร ือท ักษะ และหร ือค ุณธรรมเป ็น ไปตามเกณฑ ์การจบหล ักส ูตร   สามารถนำความร ู ้ท ี ่ ได ้ รั บ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

มาตรฐานที่ 2  คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษา

ต่อเนื่อง ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมค่าย 
สะเต็มศึกษา วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักสูตร มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและผู้เรียน  และวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มี
การศึกษาค้นคว้าพัฒนาตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง 

ด้านสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการดำเนินการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี             
ความสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำ ทำเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการแนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ กับผู้เรียนผ่านเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม www.nkpsci.ac.th  
มีการตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพของสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้ และเป็นปัจจุบัน 

ด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง การกำหนดวิธีการ หรือเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจกรรมและจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  มีการจัดทำ หรือ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการ
จัดหา หรือจัดทำ หรือพัฒนาขึ้น ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษามีการนำผลการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ มีการดำเนินการบริหารจัดการ 
และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนากระบวนการเรยีน
เรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 



๒๙ 

 

  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการเพ่ิมจำนวนผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องรวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ 

บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม เพ่ิมมากข้ึน 
 ควรมีการพัฒนารูปแบบการติดตามผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยม
ร่วมของสังคมให้มีความชัดเจน พัฒนาแบบประเมินให้มีความสอดคล้องกับฐานค่านิยมร่วมของสังคม ด้วยวิธีการ
และเครื่องมือประเมินผลที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ด้านหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ ควรมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียนหรือผู้รับบริการเพ่ิมมากข้ึน  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานสำรวจความต้องการของผู้เรียน
ผู้รับบริการ 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้รับบริการการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
50     

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้  
หรือทักษะ หรือประสบการณ์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

50 ได้มีการดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมการ
เรียนรู ้ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย มีการ
กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมไว้
อย่างชัดเจน สามารถวัดได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ หรือทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 
 
  1. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ จำนวน 
21,537 คน 
  2. กิจกรรมการศึกษา จำนวน 28,354 คน 
  3. กิจกรรมบริการวิชาการ จำนวน 19,665 คน 
  4. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) 9,654 
คน 
  5. กิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 39,674 คน 
  

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อมัลติมีเดีย Online 
Digital  Science  Learning   
2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย
ก ร ะบ ว น ก า ร ท า ง ว ิ ท ย าศ าสตร์                        
Science Contest and  Science  
Show   
3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน “แปลง
ชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ 
4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
สร้างเสริมความรักความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

45.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
      สรุปรวมผู ้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย จำนวน 118,884 คน เกินค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 
      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ หรือทักษะ และ
ประสบการณ์ เป ็นไปตามว ัตถ ุประสงค ์ของ
โครงการหรือกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85  
 
 
 

5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ส ัปดาห ์ ว ิ ทยาศาสตร ์  ประจำปี
งบประมาณ 2564  
6. สรุปผลการดำเนินโครงการเทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการเรียนรู้ 
7. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
การศึกษา 
 8. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
บริการนิทรรศการ  
9. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
บริการวิชาการ  
10. สรุปสถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง 
11. สรุปสถิติผู้เข้าชมอาคารหอเฉลิม
พระเกียรติพระราชวงศ์จักรี 
 
 
 

รวมคะแนน     45.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

20     

2.1 การกำหนดโครงการ  
หรือกิจกรรมการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5 1. มีการสำรวจความต้องการของผู ้ร ับบริการ
ศ ึ กษาสภาพช ุมชน หร ื อความจำ เป ็นของ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน สังคม รวมถึงศึกษาโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการกำหนดโครงการ 
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. มีการกำหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
3. ออกแบบการจ ัดก ิจกรรมที่ สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่กำหนดไว้ 
4. มีการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือรับทราบ 

1. แบบสำรวจความต ้องการของ
ผู้รับบริการ 
2. นะโยบายการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
3.แผนปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
4. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที ่
5. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
การศึกษา 
6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
บริการนิทรรศการ 
7. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
บริการวิชาการ 
8. สรุปสถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 
9. สรุปสถิติผู ้เข้าชมอาคารหอเฉลิม
พระเกียรติพระราชวงศ์จักรี 
10. หนังส ือเช ิญ เข ้าร ่วมกิจกรรม 
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น กิจกรรม

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
ว ันเด ็กแห ่งชาต ิ  หน ังส ือขอความ
อนุเคราะห์เข้าชมนิทรรศการ 
11. ภาพถ่ายการจ ัดกิจกรรมตาม
อัธยาศัย 

2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 

5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีการ
ส่งเสริมให้วิทยากรหรือผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย และมีการปรับปรุง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
    ว ิทยากรหร ือผ ู ้ จ ัดก ิจกรรม สามารถจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตามโครงการหรือ
กิจกรรมที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
คิดเป็นร้อยละ 100 
     วิทยากรหรือผู้จัดกิจกรรม ได้รับการพัฒนา
ศ ักยภาพ หร ือม ีการพัฒนาตนเองในเร ื ่องที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คิดเป็น
ร้อยละ 90  
    วิทยากรหรือผู้จัดกิจกรรม มีการนำความรู ้ที่
ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพ หรือมีการนำความรู้
ท ี ่ ได ้ร ับจากการพัฒนาตนเองไปใช ้ในการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย คิดเป็นร้อยละ 80 

1. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ผู้จัด
กิจกรรมการศึกษาตาม 
2. ประว ัต ิและประสบการณ์การ
ทำงานผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม 
3. บ ันท ึกข ้อความกรายงานการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 
4. สรุปโครงการโครงการ ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ ่งแวดล้อม
ของบุคลากรกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา 
5. หนังสือเชิญและแบบตอบรับเข้า
ร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา 
6. ใบประกาศ เกียรติบัตร และวุฒิบัตร 
ผ่านการอบรม/สัมมนา 
7. แบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา 
8 .ภาพก ิ จกร รมการ เ ข ้ า ร ั บการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 

4.50 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 

5 1. มีการพัฒนา จัดหาสื่อ นวัตกรรม หรือจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน หรือทำเนียบสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน 
3. มีการแนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ เช่น แผ่นพับ
แนะนำกิจกรรมหรือนิทรรศการ และมีการแนะนำ
ผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครพนม www.nkpsci.ac.th  
4. มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้               
และภูมปิัญญาท้องถิ่น  
5. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดหาสื่อ แหล่ง
เรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. บันทึกข้อความเสนอชื ้อส ื ่อการ
เรียนรู้ 
2. บ ันทึกข ้อความเสนอซ่อมบำรุง
นิทรรศการ 
3. ทำเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้
สื่อ 
5. ภาพการประชุมวางแผนการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ 
6. ภาพผู้จัดกิจกรรมแนะนำการใช้สื่อ
การเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ 
7. ภาพผู้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้
จากสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ 
8. ภาพการซ่อมบำรุงและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ 
 
 

5 ยอดเยี่ยม 

2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 การจัดโครงการหรือกิจกรรมตามอัธยาศัย ศูนย์
ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษานครพนม ได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย ทุกโครงการหรือทุกกิจกรรม โดยคิด

1 .แผนปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
2. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที ่

4.25 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
เป ็นร ้อยละของจำนวนโครงการ ก ิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
85 ของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

3. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
การศึกษา 
4. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
บริการนิทรรศการ 
5. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
บริการวิชาการ 
6. สรุปสถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 
7. สรุปสถิติผู ้เข้าชมอาคารหอเฉลิม
พระเกียรติพระราชวงศ์จักกรี 
8.  แบบสอบถามความพ ึ งพอ ใจ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
9. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
แต ่ละโครงการและก ิจกรรมตาม
อัธยาศัย 

รวมคะแนน 20   18.75 ยอดเยี่ยม 
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย  มีคะแนนรวมเท่ากับ 45.00 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเท่ากับ 18.75 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
ด้านการจัดกิจกรรม มีการดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน สามารถวัดได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 
หรือทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม  มีการสำรวจความต้องการของ
ผู ้รับบริการศึกษาสภาพชุมชน หรือความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน สังคม รวมถึงศึกษาโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการกำหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีการส่งเสริมให้วิทยากรหรือผู้
จัดกิจกรรม พัฒนาตนเอง สามารถจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตามโครงการหรือกิจกรรมที ่กำหนดตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  

ด้านสื่อการเรียนรู้  มีการพัฒนา จัดหาสื่อ นวัตกรรม หรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 
หรือทำเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน  มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดหาสื่อ  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านการจัดกิจกรรม  ควรเพิ่มหรือพัฒนาโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาตาม

อัธยาศัย ให้มีความหลากหลายและทันสมัย สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ทุกช่วงวัย  
ด้านสื่อการเรียนรู้  ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย สามารถรองรับผู้มาใช้

บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 
 
 



 

 

  

 
38 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  3 คุณภาพ 
การบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

30     

3.1 การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาท่ีเน้นการมี
ส่วนร่วม   

3 1. สถานศึกษาได้ดำเนินการสำรวจ ว ิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การ ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดโครงการและกิจกรรมการ
เรียนรู้ รวมถึงศึกษานโยบายการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
2. สถานศึกษาได้มีการประชุมระดมความคิดเห็น
รวมกัน ในการกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
และร ่วมก ันกำหนดมาตรฐานการศ ึกษาของ
สถานศึกษา 
3. สถานศ ึกษาม ีการประช ุมบ ุคลากรและ
มอบหมายให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเขียน
โครงการและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสถานศึกษา โดยการนำผลข้อมูลจากการ
สำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผลจาก
การทำวิจัย เรื่อง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.
2564 
2 .  เป ้ าหมายการจ ั ดการศ ึ กษ า 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
3.  หนั งส ื อประกาศใช ้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
4. แบบสำรวจความต ้องการของ
ผู้รับบริการ 
5. รายงานวิจัย เรื ่อง ผลกระทบต่อ
ส ภ า พแ ว ด ล ้ อ ม แ ล ะ ท ร ั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจ 
ในการท่องเที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนม ที่มีต่อชุมชนชาว
หนองญาต ิ ต.หนองญาต ิ อ.เม ือง  
จ.นครพนม 

2.4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจ 
ในการท่องเที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครพนม ที ่มีต่อชุมชนชาวหนองญาติ ต.หนอง
ญาติ อ.เมือง จ.นครพนม  
4. ในการเขียนโครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจำปีของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

6. สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 
เรื่อง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม
เศรษฐก ิจ ในการท ่องเท ี ่ ยวศ ูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ที่
ม ีต ่อช ุมชนชาวหนองญาติ ต.หนอง
ญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 

3.2 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา   

4 1. สถานศึกษาได้มีการประชุมระดมความคิดเห็น
รวมกัน ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จำนวน 2 รูปแบบ คือ 1. การจัดการ
ศึกษาต่อเนื่อง, 2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง มีการกำหนด มาตรฐาน
การศึกษาต่อเนื่อง  มีจำนวน  3  มาตรฐาน  
ประกอบด้วย, มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา
จำนวน 3 ประเด็น, มาตรฐานที่ 2  คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการ
พิจารณา จำนวน 5 ประเด็น, มาตรฐานที่ 3  

1 .  หน ั งส ือประกาศใช ้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนปฏ ิบั ติการประจำป ี  พ.ศ.
2564 
3. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
4. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที ่
5. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
การศึกษา 
6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
บริการนิทรรศการ 
7. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
บริการวิชาการ 

3.2 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมี
ประเด็นการพิจารณา จำนวน 9  ประเด็น  
 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจำนวน 3  
มาตรฐาน, มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา 
จำนวน 1 ประเด็น, มาตรฐานที่  2  คุณภาพการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ ่งมีประเด็นการ
พิจารณา จำนวน 4 ประเด็น, มาตรฐานที ่ 3 
คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมี
ประเด ็นการพ ิจารณา จำนวน 9 ประเด็น 
(มาตรฐานที ่ 3 ใช้ร่วมกันกับการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง) 
2. สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
และม ีการน ิ เทศต ิดตาม ตรวจสอบค ุณภาพ 
การศึกษา 
3. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามประกาศสถานศึกษา เรื่อง การใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื ่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
4. สถานศึกษาจัดให ้ม ีการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองประจำปี และมีการเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 

8. สรุปโครงการอนุร ักษ์ฟื ้นฟูและ
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 
9. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ส ัปดาห ์ ว ิ ทยาศาสตร ์  ประจำปี
งบประมาณ 2564 
10. สร ุปผลการดำเน ินโครงการ
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการเรียนรู้ 
11. รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทาง 
เว็บไซต์ของสถานศึกษา www.nkpsci.ac.th  

3.3 การพัฒนาครู และ
บุคลากรของสถานศึกษา  

3 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษา
ได ้ร ับการพัฒนา จากหน่วยงานภายใน หรือ
ภายนอกสังกัดสำนักงาน กศน. 
2. บุคลากรของสถานศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 
80  ขอ งจ ำนวนบ ุ ค ล าก รท ี ่ ท ำหน ้ า ท ี ่ จั ด
กระบวนการเรียนรู้ 
3. บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
แล้วมีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวน
บุคลากรที่ทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ 
4. บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากร
ที่ทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
ส ่งเสร ิมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ส ิ ่งแวดล้อมของบุคลากรกลุ ่มศ ูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
2. หนังสือเชิญและแบบตอบรับเข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา 
3.บันทึกข้อความรายงานการฝึกอบรม 
 /สัมมนา 
4. รายงานการฝึกอบรม/สัมมนา 
5. ใบประกาศ เกียรติบัตร และวุฒิบัตร 
ผ่านการอบรม/สัมมนา 
6.ภาพกิจกรรมการเข้ารับการฝึก 
อบรม /สัมมนา 
7.บันทึกรายงานการประชุมประจำ 
เด ือนในเร ื ่องท ี ่ผ ู ้บ ังค ับบ ัญชาให้
คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า นแก ่ บ ุ ค ล าก รภ าย ใน
สถานศึกษา 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
 
5. บุคลากรทุกคนได้รับคำปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการ
เรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชา 

3.4 การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ   

3 1.  ม ีการนำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ั ลมาใช ้ ในการ
บริหารงานด้านวิชาการ เช่น การใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปมาช่วยในการทำงาน หรือการติดต่อ
ประสานงาน 
2. ม ีการนำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ั ลมาใช ้ ในการ
บริหารงานด้านงบประมาณ เช่น ระบบบริหาร
การเง ินการคล ังภาคร ัฐแบบอิเ ล ็กทรอน ิกส์  
(GFMIS) ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ 
3. ม ีการนำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ั ลมาใช ้ ในการ
บริหารงานด้านบุคคลมี การนำระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS) 
4. ม ีการนำ เทคโนโลย ีด ิจ ิท ั ลมาใช ้ ในการ
บริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป  
5. มีการใช้สารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

1. จัดทำสื ่อการเรียนรู ้ออนไลน์ (E-
book,E-learning,คลิปVDO,แบบทด 
สอบ(ออนไลน ์ )  ผ ่านทางเว ็บไซต์  
www.nkpsci.ac.th และ Facebook 
ศ ูนย ์ว ิทยาศาสตร ์ เพ ื ่ อการศ ึกษา
นครพนม  
2 .  ม ี ก า ร น ำ เ ท ค โ น โ ล ย ี ด ิ จ ิ ทั ล 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ ระบบบริหารการเงินการ
คล ั งภาคร ั ฐแบบอ ิ เล ็ กทรอน ิ กส์  
(GFMIS) ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ 
3. มีการนำระบบฐานข้อมูลเพื ่อการ
บริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS) 
มาใช้ในการบริหารงานด้านบุคลากร
รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงาน 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
4. มีการนำเทคโนโลยีเครื ่องแสกน
ลายนิ้วมือลงเวลาในการปฏิบัติงานเป็น
การนำเทคโนโลยีในการบริหารงาน
ด้านบุคล 
5. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารงานทั่วไปในรูปแบบแอปพลิเค
ช ั น ,  Line เ พ ื ่ อ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
ศ ูนย ์ว ิทยาศาสตร ์ เพ ื ่ อการศ ึกษา
นครพนม 

3.5 การกำกับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา   

3 1. จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงาน การนิเทศ 
ต ิดตาม และประเม ินผลการดำเน ินงานของ
สถานศึกษา 
2. จัดทำแผนการกำกับ นิเทศติดตาม 
3. สรุปรายงานผลการกำกับ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน การนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา 
2. แผนการกำกับ นิเทศ ติดตาม 
3. รายงานผลการกำกับ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชา 
4. แบบบันทึกการนิเทศติดตาม 
5. รายงานการประชุมประจำเดือน 
6. บันทึกการประชุมวางแผนเตรียม
งานกลุ่มวิชาการและกลุ่มส่งเสริมและ
บริการ 

2.4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
7. ภาพการประชุมวางแผนเตรียมงาน
กลุ ่มว ิชาการและกลุ ่มส่งเสริมและ
บริการ  
 

3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ที่เป็นไปตามบทบาทที่
กำหนด   

3 1. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้คำปรึกษา 
และพ ิจารณาให ้ข ้อเสนอแนะ และให ้ความ
เ ห ็ น ช อบ แ ผ น พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พก า ร ศ ึ ก ษ า 
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้คำปรึกษา 
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็น 
ชอบแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ี  พ.ศ.  2564 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และคู่มือการจัด
กิจกรรมค่าย 

1.  คำส ั ่ ง แต ่ งต ั ้ ง คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.
2564 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. สมุดเยี่ยมสถานศึกษา 
5. ภาพถ่ายการตรวจเยี่ยมและให้
คำแนะนำของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษา 

1.8 ปานกลาง 

3.7 การส่งเสริม สนับสนุน
ภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา   

3 1. มีการชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พันธกิจ 
และบทบาทหน้าที ่ของสถานศึกษา ให้แก่ภาคี
เครือข่ายได้รับทราบ 
2. ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุน
สถานศ ึกษาในด ้านส ื ่อ หร ือเทคโนโลย ี เ พ่ือ
การศึกษา 

1. บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) 
2. ทำเนียบภาคีเครือข่าย 
3. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมกิน
อย่างไรให้ปลอดภัย 
4. สรุปโครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์พัฒนานว ัตกรรมด้าน

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
3. ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษา หรือพัฒนา
วิชาการ และบุคลากร 
4. ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในด้านขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่จัดการศึกษา 
หรือผู้เรียน หรือผู้รับบริการ 
5. ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมกับสถานศึกษาในการ
ส่งเสริม สนับสนุนเพื ่อสร้าง หรือพัฒนาแหล่ง 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ส ิ ่ งแวดล ้อม ประจำป ีงบประมาณ 
2564 
5. สรุปโครงการเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 

3.8 การส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้   

5 1. มีการวางแผน โครงการ กิจกรรม หรือขั้นตอน
การดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. ม ีการดำเน ินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม หรือขั้นตอนการดำเนินงานในการส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. มีการถอดองค์ความรู้ หรือการนำความรู้ที่มีอยู่
แล้วในพ้ืนที่ ไปใช้ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
4. มีแหล่งเรียนรู ้ที ่สามารถเข้าถึงง่าย และใช้
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ 
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ กิจกรรม หรือข้ันตอนการดำเนินงานใน

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.
2564 
2. ทำเนียบสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
3. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ 
4. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 
5. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
6. สมุดเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ 
7. เกียรติบัตรผ่านรับการรับรอง
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะ
วิทยาการ 

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ หรือติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ
แหล่งเรียนรู้   
 
6. มีการนำผลการติดตาม และประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาโครงการ กิจกรรม หรือแหล่งเรียนรู้  
 

(พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลา
แม่น้ำโขง) ปี พ.ศ.2562 – 2564 
8. เกียรติบัตร ผ่านรับการรับรอง
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
(หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี) 
ปี พ.ศ.2562 – 2564 
9. ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน
ศ ูนย ์ว ิทยาศาสตร ์ เพ ื ่ อการศ ึกษา
นครพนม 
10. ภาพการพัฒนาสื ่อนิทรรศการ
และแหล่งเรียนรู้ 

3.9 การวิจัยเพื่อการ
บริหาร 
จัดการศึกษาสถานศึกษา 

3 1. มีการกำหนดประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ป ัญหา หร ือความต ้องการของ
สถานศึกษา 
2. มีการดำเนินงานออกสำรวจเก็บข้อมูลวิจัย 
3. มีรายงานผลการวิจัย 
4. มีการเสนอผลงานวิจัยต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
5. มีการนำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง หรือ
พัฒนางานหรือกิจกรรมของสถานศึกษา 

๑. บันทึกข้อความเสนอรายงานการ
วิจัยต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ร ูปเล ่มรายงานการว ิจ ัย เร ื ่อง 
ผลกระทบ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส ิ ่ งแวดล ้อมว ัฒนธรรม ส ังคมและ
เศรษฐก ิจในการท ่องเท ี ่ยวท ี ่ ม ีต่อ 
ชุมชนชาวหนองญาติ ตำบลหนองญาติ  
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

3 ยอดเยี่ยม 

รวมคะแนน 30   26.8 ยอดเยี่ยม 

 



๔๗ 

 

  

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 26.8 คะแนน 
 ซึ ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
มีการสำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผล

การนิเทศติดตาม ประเมินการจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงศึกษานโยบายการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด  มีการประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน ในการกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการประชุมระดม
ความคิดเห็นรวมกัน ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนา จากหน่วยงานภายใน หรือภายนอกสังกัดสำนักงาน กศน.  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในด้านสื่อ หรือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพิ่มมากข้ึน ควรมีการรายงานผลการกำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

  

บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา 
แต่ละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ 

รวม 
คะแนนที่ได้ ระดับ 

คุณภาพ 

ด้านที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

ด้านที่ 2 
คุณภาพการจัด

การศึกษา 

ด้านที่ 3 คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 

มาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง 

34 18.75 26.8 78.40 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

45 18.33 26.8 90.13 ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 84.26 ดีเลิศ 
 
ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อนำ

คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐานที่ได้ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ พบว่า สถานศึกษามีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ 84.26 คะแนน และเมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

  

สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ 78.40 คะแนน 

ผลการดำเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ  มีการศึกษาสภาพ
บริบท หรือความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน สังคม และนโยบายของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  มีการจัดทำหลักสูตร ที่มี
องค์ประกอบสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย ความเป็นมา จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
โครงสร้างหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร มีการเสนอหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติใช้หลักสูตรจากผู้อำนวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษานครพนม ก่อนนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้  วิทยากรการศึกษาต่อเนื ่อง ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร   
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการจัดหาและพัฒนาสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  มีการติดตามผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถนำความรู้ไป
ใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบนฐานค่านิยมร่วมของสังคม  

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของสถานศึกษาทำให้มีร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม  ดังนี้ แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ข้อมูลจำนวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร สรุปผลการ
ดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคหลังจากได้นำหลักสูตรไปใช้ เพ่ือนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตร 
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง  ประวัติการทำงาน วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ทำเนียบ
สื่อและแหล่งเรียนรู้  มีการตรวจสอบสื่อการเรียนรู้การประเมินสื่อการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ แบบทดสอบ
ก่อนเรียน–หลังเรียน สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่าย หรือการจัด
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษานครพนม ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื ่องให้มีความ

หลากหลาย และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของบุคคลสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและสภาพของสังคม โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อพิจารณาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขกับสถานการณ์ในปัจจุบัน    

การพัฒนาศักยภาพของวิทยากรหรือผู้จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครพนม ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้วิทยากร หรือผู้จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง โดยการพัฒนาด้วยตนเอง หรือส่งเข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือนอกสังกัดสำนักงาน กศน. เพ่ือให้วิทยากร มีความรู้และประสบการณ์ 
สามารถนำมาพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 



๕๐ 

 

  

ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ควรมีการพัฒนารูปแบบการติดตามผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ 
หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคมให้มีความชัดเจน และมีความหลากหลาย พัฒนาแบบประเมินให้มี
ความสอดคล้องกับฐานค่านิยมร่วมของสังคม รวมถึงการติดตามการนำความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้  ของผู้จบ
การศึกษาต่อเนื่อง 
 
 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการการพัฒนาศักยภาพบุคลกรจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
3. การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร  

การประเมินผลหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

  

สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 90.13 คะแนน 

ผลการดำเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการศึกษาสภาพชุมชน 
หรือความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน สังคม รวมถึงศึกษาโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการกำหนด
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน สามารถวัดได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ หรือทักษะ และประสบการณ์ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม มีการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีการส่งเสริมให้วิทยากรหรือผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีความรู้  ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และมีการปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนา จัดหาสื่อ 
นวัตกรรม หรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ ที ่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดทำข้อมูลพ้ืนฐาน หรือทำเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เป็นปัจจุบัน มีการแนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ เช่น แผ่นพับแนะนำกิจกรรมหรือนิทรรศการ และมีการแนะนำผ่านทางเว็บ ไซต์ ศูนย์
ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษานครพนม www.nkpsci.ac.th  มีการประเมินความพึงพอใจเกี ่ยวกับการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา ท้องถิ่น มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดหาสื่อ หรือแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของสถานศึกษาทำให้มีร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจริงของ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม  ดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยทุกโครงการทุกกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ประวัติและประสบการณ์การ
ทำงาน ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย แบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา ทำเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ควรเพิ ่มหรือพัฒนาโครงการและกิจกรรมการเรียนรู ้ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความ

หลากหลายและทันสมัย สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ทุกช่วงวัย  ควรมีการจัดหา ผลิต พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้
ทันสมัยและมีความหลากหลาย สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการการพัฒนาศักยภาพบุคลกร ร่วมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการ

จัดหา ผลิต และพัฒนาสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย



๕๒ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 



 

  

 



 

  



 

  

ค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 



 

  

หนังสื่อให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จาก เลขาธิการ สำนักงาน กศน. 

 



 

  

 



 

  

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 



 

  

คณะผู้จัดทำ 
 

คณะที่ปรึกษา 
 1. ว่าที่ ร.ต. พรศักดิ์  ธรรมวานิช  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 

2. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
คณะทำงาน    

1. นายสนธยา   ทิพย์โพธิ์สิงห์  คร ู
2. นายไกรสร ไทยแสนทา  ครูผู้ช่วย 
3. นางสาววีริยา ธานี   ครูผู้ช่วย  
4. นายบุรทัศ   จันทรังษี    นักวิชาการศึกษา  
5. นางสาวนภา   พิมจันทร์  นักวิชาการศึกษา 
6. นายพิทักพงษ์   อินทร์ตา     นักวิชาการศึกษา  
7. นางสาวเอมิกา   พิลาสุข        นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวจิรนันท์ ตั๋นเต๋   นักวิชาการศึกษา 
9. นางณัฏฐยา   รามฤทธิ์   นักวิชาการเงินและบัญชี         
10. ว่าที่ ร.ต.ญ.พิชญามณฑ์ ไชยคีนี      นักวิชาการพัสดุ 

 11. นายทวี   ชัยมุงคุณ       นายช่างไฟฟ้า  
12. นายพงษ์ศักดิ์ ดอนขวา  นักวิชาการศึกษา  
13. นางสาวอมรรัตน์ แสนสามารถ นักจัดการงานทั่วไป 
14. นางสาวขรินทร์ทิพย์ บุญเจือ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
15. นายสหภาพ เขียวมาก  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา        
16. นางสาวฑิตาพร   ฝ่ายอินทร์  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา  
17. นายสุริยะ ภารไสว   นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
18. นายภานุทัศน์  แสนสุภา  นักวิชาการศึกษา 
19. นางสาวปณิตา   ยาสาชยั  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
20. นางสาวชลธิชา  คนครอง  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
21. นายสุภชัย วิชัยวงค์   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
22. นายอาชิต พิมจันทร์      ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
23. นายภูดล บัวริ   ช่างเทคนิค 
24. นายสมัย  สุวอ   ช่างเทคนิค 
25. นายวรพล   พรหมเทพ  ช่างเทคนิค 
26. นายสุระ อุทธบรูณ์  คนสวน  
27. นายศิริศักดิ์ เมืองจันทร์  คนสวน 



 

  

28. นายพงศกร อนุพันธ์   คนสวน 
29. นายประวิทย์    บัวริ   คนสวน 
30. นายอรรถสิทธิ์   หนันอ้าย  คนสวน 
31. นางไกรหวาน  นิตยาคม  พนักงานบริการ   
32. นางหนูเล็ก   ขุนชัย   พนักงานบริการ  
33. นางลำ   อาสาวัง   พนักงานบริการ   
34. นางสุมาลี   แผ่นพงษ์  พนักงานบริการ   
35. นางเกวลิน   สวุอ   พนักงานบริการ  
36. นายประมง  สานุชิตย์  พนักงานขับรถยนต์  
37. นายนาวี  อาสาวัง   ยามรักษาความปลอดภัย  
38. นายวิลัย  สุวอ   ยามรักษาความปลอดภัย 

 
รวบรวม/เรียบเรียง/จัดพิมพ์ 
 นายไกรสร ไทยแสนทา   ครูผู้ช่วย 
  
ออกแบบปก 
 นายไกรสร ไทยแสนทา   ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


