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ค าน า 
  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ .  2542 ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ  (ฉบับที่  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) นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ   
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการดําเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนม จึงได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีร่วมกับผลการดําเนินงานของสถานศึกษา และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินคุณภาพภายใน 
และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปีถัดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
ตามสภาพจริงของสถานศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 

ลงชื่อ 
(นายพรศักดิ์  ธรรมวานิช) 

ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

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

  การศึกษาต่อเนื่อง 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
ซึ่งจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้  

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ 77.74 
คะแนน และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 
 1. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง  สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวม
เท่ากับ 77.29 คะแนน  
 2. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
มีคะแนนรวมเท่ากับ 90.13 คะแนน   
 ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงได้มีการกําหนดแนวทางเพ่ือรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ที่สถานศึกษาคาดว่าจะนําไปดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
  1. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง จัดให้มีการสํารวจความต้องการของผู้ เรียนผู้มาใช้บริการ  
เพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย  
สอดคล้องกับสภาพบริบทของกลุ่มเปูาหมายในชุมชนและเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ิมมากข้ึน 
  2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีการกําหนดจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของกลุ่มเปูาหมาย นักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป
และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมี ส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับ
บุคลากรของสถานศึกษา มีการกําหนดเปูาหมายของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ และ  อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษารวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา มีการสํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการ มีนําข้อมูลความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มาใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งโครงการและกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะนําผลการประเมิน
จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป  
 
 
 
    ลงชื่อ 

(นายพรศักดิ์  ธรรมวานิช) 
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 

         ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
               วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะนําผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้
เป็นข้อมูลในการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
    ลงชื่อ 

(นายชวลิต  วิชยสุทธิ์) 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนม เขต 4 

         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
         วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 



 
 1 

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.go.th  
E-mail ติดต่อ  nkpsci530@gmail.com  
สังกัด     สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 

 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
   
    วิสัยทัศน์ 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม เป็นแหล่ง เรียนรู้ชั้นนําที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือสร้างสังคมฐานความรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0 
    
  พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4. พัฒนาและส่งเสริมการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

อัตลักษณ์ 
ใฝุเรียนรู้ คู่กระบวนการคิด มีจิตวิทยาศาสตร์ 
 

ปรัชญา 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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บทบาทหน้าที่ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เรียกโดยย่อว่า “ศว.นครพนม”  มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  1. จัดระบบและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  และประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้าน
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 
 

 จ านวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจ านวนผู้จัดการเรียนรู้   
 

หลักสูตร/ประเภท/กิจกรรม 
จ านวนผู้เรียน (คน) รวมจ านวน 

(คน) 
จ านวนผู้จัดการ

เรียนรู้ (คน) ชาย หญิง 
การศึกษาต่อเนื่อง     
1. กิจกรรมค่าย 1,003 1,357 2,360  11  

รวมจ านวน (คน) 1,003 1,357 2,360   11  
การศึกษาตามอัธยาศัย     
1) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําที่ใกล้สูญพันธ์ 283 217 500  11  
2) โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่
ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ฯ 

1,003 1,357 2,360  11 

3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
ของบุคลากรกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

26 44 70  12 

4) โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนตะเวนชายแดน 

62 78 140  11 

5) โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การ
ทําโครงงานสําหรับครู กศน. 

64 36 100  11 

6) โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
สะเต็มศึกษา 

55 45 100  11 

7) กิจกรรมการศึกษา   84,853 11 
8) กิจกรรมบริการนิทรรศการ   40,237 12 
9) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา   76,960  11 



 

 

 

 

หลักสูตร/ประเภท/กิจกรรม 
จ านวนผู้เรียน (คน) รวมจ านวน 

(คน) 
จ านวนผู้จัดการ

เรียนรู้ (คน) ชาย หญิง 
10) บริการวิชาการ   19,269 11 

รวมจ านวน (คน) 1,493 1,777 224,589 112 

 
จ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 
ผู้บริหาร   1  1 
ข้าราชการครู  3   1 
ลูกจ้างประจํา   1   1 

พนักงานราชการ      
      - นักวิชาการศึกษา  5   5 

- นักวิชาการเงินและบัญชี     1   1 
- นักวิชาการพัสดุ  1   1 

     - นายช่างไฟฟูา  1   1 
พนักงานจ้างเหมาบริการ      

- นักวิชาการศึกษา  3   3 
- นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา  3   3 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 2    2 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  2   2 
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1   1 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 2    2 
- เจ้าหน้าที่เกษตร 4 1   5 
- ช่างเทคนิค 3    3 

     - พนักงานบริการ 4    4 
- ยามรักษาความปลอดภัย 3    3 

รวมจ านวน 18 22 1 - 41 
 
 

 งบประมาณ  
- เงินงบประมาณ   11,722,263.00  บาท 
- เงินนอกงบประมาณ    1,580,250 บาท 
 รวมจ านวนเงิน  13,302,513.00  บาท 
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 แหล่งเรียนรู้  
แหล่งเรียนรู้ ด้าน ที่อยู่/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 

 

 

 ภาคีเครือข่าย  
ภาคีเครือข่าย  

(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 
ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1. โรงเรียนคําเตยอุปถัมภ์ การจัดกิจกรรม อําเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

2. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การจัดกิจกรรม อําเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

3. โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา การจัดกิจกรรม อําเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

4. โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม การจัดกิจกรรม อําเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

5. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย การจัดกิจกรรม อําเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

 

6. โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม การจัดกิจกรรม อําเภอเมือง   
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ภาคีเครือข่าย  
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

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 

 

22. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม การจัดกิจกรรม อําเภอท่าอุเทน  
จังหวัดนครพนม 

 

23. โรงเรียนท่าจําปาวิทยา การจัดกิจกรรม อําเภอท่าอุเทน  
จังหวัดนครพนม 

 

24. โรงเรียนอุเทนพัฒนา  การจัดกิจกรรม อําเภอท่าอุเทน   
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ภาคีเครือข่าย  
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

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 

 

40. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
นครพนม 

การจัดกิจกรรม อําเภอเมือง   
จังหวัดนครพนม 

 

42. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

สนับสนุนและร่วม 
จัดกิจกรรม 

924 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กทม.

0 2392 4021 
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ภาคีเครือข่าย  
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน) 

ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

10110 
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 

 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. โครงการ การ
จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสะเต็ม
ศึกษาประจาํปี
งบประมาณ 2563 

1.เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
ให้ครู กศน.
ตําบลมีความรู้ 
ความเข้าใจ 
การผลิตสื่อ
การเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์
ในรูปแบบ 
STEM  

 
2. เพื่อกระตุ้น
ให้ครู กศน.
ตําบลมี
การศึกษา
ค้นคว้ามีความ 
คิดริเริ่มสร้าง 
สรรค์การผลิต
สื่อการเรียนรู้
ด้านวิทยา 

ครู กศน.ตําบล 
ในเขต

รับผิดชอบ 

 

100 คน ศว.นครพนม
หรือพื้นที่
ดําเนินการ 
ที่ต้องการจัด
โครงการตาม 
ความเหมาะ 
สม 

ต.ค.62  – 
ก.ย. 63 

 

1๐๐,๐๐๐  
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

ศาสตร์ใน
รูปแบบ STEM  

3. เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
ให้ครู กศน.
ตําบล มโีอกาส
นําผลงานการ
ผลิตสื่อการ
เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์
ในรูปแบบ 
STEM ไปใชไ้ด้
จริง 

2. โครงการพัฒนา 
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้สู่การทํา
โครงงาน ประจาํปี
งบประมาณ 2563 

1. เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษา 
ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
นอกระบบ
โรงเรียน
(กศน.)มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ประสบการณ์
ในการจัดทํา
โครงงาน
วิทยาศาสตร ์
2. เพื่อพัฒนา
ครู กศน. ให้มี
ความรู้ ความ 
สามารถในการ
จัดกระบวน 
การเรียนรู้การ
ทําโครงงาน
ตามหลักสูตร
การศึกษานอก
ระบบระดบั
การศึกษาขั้น

ครู กศน. 
นักวิชาการ
ศึกษาและ

เจ้าหน้าที่ ศว.
นครพนม 

100 คน ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา

นครพนม 

เม.ย.62 - 
ก.ย.63 

100,000 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

พื้นฐาน 
พุทธศักราช 
2551 และ
สามารถถ่าย 
ทอดความรู้ 
ให้ความช่วย 
เหลือนักศึกษา 
กศน.ในการทํา
โครงงานได้
อย่างมี
คุณภาพ 

3. โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและจดัการ
ทรัพยากรสัตว์น้าํ 

1. เพื่อฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์
น้ําในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติให้มี
ปริมาณเพิ่ม
มากข้ึน  

2. เพื่อสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้และการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่อาศัย
อยู่ใกล้แหล่ง
น้ํา  

3. เพื่อสร้าง
จิตสํานึกให้
เกิดความผูก 
พันหวงแหน
ทรัพยากรสัตว์
น้ําที่อยู่บริเวณ
ชุมชน 

 
4. เพื่อให้
ประชาชนได้มี

ประชาชน
ทั่วไป 

๕๐๐ คน ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
นครพนม 
- ชุมชนในเขต
พื้นที่รับผดิ 
ชอบ ๕ 
จังหวัด ได้แก่ 
นครพนม  
บึงกาฬ 
มุกดาหาร
สกลนคร และ
หนองคาย 

 

ต.ค.62 – 
ก.ย.๖3 

100,000 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

สัตว์น้าํไว้
บริโภคและ
สร้างรายได ้

4. โครงการ สร้าง
ระบบคิด ปลูกจิต
วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนตํารวจ
ตะเวนชายแดน 

1.เพื่อจัด
กิจกรรมสร้าง
ระบบคิด  
ปลูกจิต
วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียน
ตํารวจตะเวน
ชายแดน 
จํานวน 2 คร้ัง  

2. เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพของ
นักเรียนให้เกิด
ทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร ์

นักเรียน
โรงเรียน

ตํารวจตระเวน
ชายแดนใน

จังหวัด
นครพนม 

500 คน โรงเรียน
ตํารวจตระเวน
ชายแดนใน

จังหวัดนคนพ
นม 

เม.ย.63–
ก.ย.63 

 

30,000 บาท 

5. โครงการ ส่งเสริม
การผลิตและพัฒนา
สื่อนิทรรศการและ
ฐานการเรียนรู ้

1. เพื่อผลิต
และพัฒนาสื่อ
นิทรรศการ
และฐานการ
เรียนรู้ วัสดุ
อุปกรณ์ที่มี
ความเหมาะ 
สม และ มี
คุณภาพมาใช้
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

 

นักเรียน 
นักศึกษา
ประชาชน

ทั่วไป 

๕๐๐ คน ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา

นครพนม 

ต.ค.๖๒ – 
ก.ย.๖๓ 

 

269,600 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

 2.เพื่อส่งเสริม
การจัด
กิจกรรม  
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

6. โครงการ ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อมของ
บุคลากรกลุ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา
ด้านวิทยา 
ศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
ในด้านตา่ง ๆ 
ดังนี้  
- การบริหาร
จัดการ 
- การบริหาร
วิชาการ  
- การบริหาร 
งานบุคคล 
- การบริหาร
งบประมาณ 

- ผู้บริหาร  
- ครูและ
บุคลากรของ
ศูนย์วิทยา 
ศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 
- บุคลากร
หน่วยงานภาคี
เครือข่าย 

70 คน - ศว.นครพนม 
- ต่างจังหวัด 

ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

300,000 
บาท 

7. โครงการ จัดทํา
ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ 
(Science For Fun) 

1. เพื่อจัดทํา
ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ 
(Science For 
Fun) พร้อม
สื่อการเรียน

ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ 
(Science For 
Fun) พร้อม
สื่อการเรียน
การสอน และ
วัสดุอุปกรณ์ที่

1 ห้อง ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา

นครพนม 

 

ต.ค. 62 –
ก.ย.63 

 

100,000 
บาท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

การสอน และ
วัสดุอุปกรณ์ ที่
มีความเหมาะ 
สมและมี
คุณภาพ  

2. เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การจัด
การศึกษาและ
การพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
ให้กับกลุ่มเปูา 
หมายให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

มีความ
เหมาะสมและ

มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



 

 

 

 

รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ  
รางวัล เกียรติบัตร 

การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษา
ได้รับ 

ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

1. ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 – 
2563 
 

๒. ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2562 – 
2563 
 
3. ได้รับรางวัลชมเชยการคัดเลือก
รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ดีเด่น ประจําปี 2563 
 
4. ให้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วม
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประจําปี 2563 
ระดับประเทศ 
 
5. ให้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วม
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประจําปี 2563 
ระดับประเทศ 
 

6. ให้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วม
กิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 
2563 
 

7. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
Show) ระดับประเทศ ประจําปี 
2563 

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยาการ 
(พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืดโลกของปลาแม่น้ําโขง) 
 
 

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
(หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี) 
 
 
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น 
 
 
 
ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟูา
เพ่ือชีวิตและสังคม 
 
 
 
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมประเภทการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
 
 
 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 
 
 
 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) 
ระดับมัธยมศึกษา 
 

สถาบันรับรองมาตรฐาน 
ไอเอสโอ 
 
 

สถาบันรับรองมาตรฐาน 
ไอเอสโอ  
 
 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

8. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
Show) ระดับประเทศ ประจําปี 
2563 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) 
ระดับประถมศึกษา 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษา

ได้รับ 
ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

9. ได้สนับสนุนกิจกรรมในโครงการ
มหกรรมวิทยาศาสตร์นักศึกษา 
กศน. 
 
10. ได้ร่วมเป็นพันธมิตรสร้างเสริม
สุขภาวะ 
 
11. ให้การสนับสนุน การประกวด
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับประเทศ 
ประจําปี 2562 
 
12. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
งบพัฒนาจังหวัดนครพนม ระดับ
ดีเด่น 
 
13. ร่วมแสดงผลงานและประสาน
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา 
กศน. 
 
 
14. สนับสนุนกิจกรรรมในโครงการ
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ประจําปี 
2562 
 
15. ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวด Museum Thailand 
awards 2018 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
16. ให้การสนับสนุน การประกวด
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับประเทศ 
ประจําปี 2561 

สนับสนุนกิจกรรมในโครงการมหกรรม
วิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน. 
 
 
พันธมิตรสุขภาวะ 
 
 
การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) 
ระดับประเทศ 
 
 
 
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนงบพัฒนา
จังหวัดนครพนม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 วงเงินเกิน5ล้านบาทข้ึนไป 
 
ร่วมแสดงผลงานและประสานการจัด
แสดงผลงานของนักศึกษา กศน.  งาน
มหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา 
กศน. (ONIE Science Project Festival) 
 
โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ บูรณาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ และการใช้สื่อเทคโนโลยี 
 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) 
ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กศน.อําเภอเมือง
มุกดาหาร 
 
 
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
จังหวัดนครพนม 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ โดย 
สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
 
กศน.อําเภอเมือง
มุกดาหาร 
 
 
Museum Thailand 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นการกําหนดเปูาหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกําหนดค่าเปูาหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่
ผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการเทียบเคียง 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มีการ
กําหนดค่าเปูาหมาย สําหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้  

 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์
หรือตัวอย่างท่ีดี 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ สถานศึกษาคาดว่าจะมีจํานวนผู้จบการศึกษา และหรือจํานวนกลุ่มผู้จบ
การศึกษาต่อเนื่อง ที่มีผลการดําเนินงานที่เห็นเป็นประจักษ์ในพ้ืนที่ หรือเป็นตัวอย่างที่ดี จํานวน 10 คน 
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บทท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

   

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา  2 ประเภท 
ประกอบด้วย 

 การศึกษาต่อเนื่อง 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

ซึ่งได้มีการกําหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้แล้ว เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 จึงได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

50   

  

1.1 ผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง 
มีความรู้ ความสามารถ 
และหรือทักษะ และหรือ
คุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์
การจบหลักสูตร 

 

10 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม  มีการจัดการเรียนรู้
การศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563  มีการดําเนินงานจัด
การศึกษาต่อเนื่อง ตามหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ค่ายสะเต็มศึกษา และค่ายดาราศาสตร์  ในการจัด
กิจกรรมค่าย  ผู้เรียนหรือกลุ่มเปูาหมายจะเป็นคนเลือกหลักสูตรเอง
ว่าผู้เรียนมีความสนใจอยากเรียนหลักสูตรค่ายอะไร มีการแจ้งกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม  เพ่ือที่จะได้มีการวางแผน
และเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน โดยในปีงบประมาณ 2563 มีผู้จบหลักสูตรทั้งหมดคิด
เป็นร้อยละ 100  

1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ข้อมูลจํานวนผู้เรียนการศึกษา   
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร  
3.รายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษา 
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร  
4. ผลการวัดและประเมินผลตามที่ 
หลักสูตรกําหนด 
  4.1 แบบทดสอบก่อนเรียน–
หลังเรียน 
  4.2 แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมค่าย 
5.  รายงานผลกาดํ า เนินงาน  
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

10 ยอดเยี่ยม 

1.2 ผู้จบหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องสามารถ
นําความรู้ที่ได้ไปใช้  

20 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม ได้ดําเนินการติดตามผู้จบ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถนําความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันบนฐานค่านิยมร่วมของสังคม พบข้อมูลดังนี้ ด้าน

1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2.ข้อมูลจํานวนผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร  

11.33 ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพ

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 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม 
ได้กําหนดค่าเปูาหมายของผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี จํานวน 10 คน 
ของจํานวนผู้จบการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมดในปีงบประมาณ 2563  
จํานวน 109 คน (นับเฉพาะผู้เรียนหลักสูตรที่เกิน 6 ชั่วโมง) 
 

1. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ข้อมูลจํานวนผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร 
3.ข้อมูลรายงานผู้จบการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นรายหลักสูตร และ 
ภาพรวม 
4 .  ผู้ จ บ ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
ต่อเนื่องมีผลการเรียนดีขึ้นหรือมี
เกรดเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
5 .  รู ปภาพผู้ เ รี ยนการศึ กษ า
ต่อเนื่องนําความรู้ไปใช้เห็นเป็น
ประจักษ์ 

12 ปานกลาง 

รวมคะแนน 50   33.33 ดี 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจดัการเรียนรู้
การศกึษาต่อเนื่อง 

20     

2.1 หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง 
มีคุณภาพ 

4 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม มีการสํารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ  มีการศึกษาสภาพบริบท หรือความจําเป็น
ของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม และนโยบายของ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนํามาใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทํา หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
2. ได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตร ที่มีองค์ประกอบสําคัญครบถ้วน 
ประกอบด้ วย ความเป็นมา จุ ดมุ่ งหมายหรือวั ตถุประสงค์ 
กลุ่มเปูาหมาย ระยะเวลา โครงสร้างหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร 
3. มีการเสนอหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติใช้หลักสูตรจาก
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม ก่อนนําไปใช้
จัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. แบบสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
2.  นโยบายการจัดการศึกษา 
สํานักงาน กศน.ประจําปี 2563 
3. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
4. บันทึกการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และ
อุปสรรค์หลังจากได้นําหลักสูตรไป
ใช้ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาหลักสูตร 
5. บันทึกข้อความเสนออนุมัติใช้
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของ
สถานศึกษา 
6. สรุปผลการดําเนินงานการจัด
กิจกรรมหรือจั ดกระบวนการ
เรียนรู้ตาม หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง 

2.4 ปานกลาง 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

7.  รู ปภาพการจั ดการศึ กษา
ต่อเนื่อง 

2.2 วิทยากรการศึกษา
ต่อเนื่อง 
มีความรู้ ความสามารถ  
หรือประสบการณ์ตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  

4 1. วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครพนม มีความรู้ 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.ประวัติการทํางาน วิทยากร
การศึกษาต่อเนื่อง  
4. คําสั่งแต่งตั้งวิทยากรต่อเนื่อง 
5. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
6. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. แบบประเมินการจัดกิจกรรม
ค่าย 
8. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลัง
เรียน 
9. ทําเนียบสื่อ 
10. ภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4 ยอดเยี่ยม 

2.3 สื่อที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

4 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนมดําเนินการผลิตและ
พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้อง
ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา  

1. บันทึกข้อความเสนอชื้อสื่อการ
เรียนรู้ 
2. ทําเนียบสื่อ 

4 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2. ได้มีการดําเนินการจัดทําข้อมูลสื่อ ทําเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนม 
3. มีการแนะนํา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ แก่ผู้เรียนหรือผู้มาศึกษา
เรียนรู้  ผ่าน เว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม 
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. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม  มีการกําหนดวิธีการ 
หรือเครื่องมือวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับกิจกรรม
และตรงตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. มีการจัดทํา หรือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. มีการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่จัดทําหรือพัฒนาขึ้น 
4. มีการนําผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 

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

3.2 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.5 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่
มีคุณภาพ 

4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม มีการดําเนินการบริหาร
จัดการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา เพ่ือจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
หรือคุณลักษณะที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

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

4 ยอดเยี่ยม 

รวมคะแนน    17.6 ยอดเยี่ยม 
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องใน มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง มีคะแนนรวมเท่ากับ 33.33 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 และหรือคุณธรรมเป็นไป
ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร  มีการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 การจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ด้านพัฒนาทักษะชีวิต ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีความรู้ 
ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร  สามารถนําความรู้ที่ได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

มาตรฐานที่ 2  คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษา

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

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

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

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ มีการดําเนินการบริหารจัดการ 
และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนากระบวนการเรียน
เรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
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จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการเพ่ิมจํานวนผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องรวมถึงสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือ

ประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม เพ่ิมมากข้ึน 
 ควรมีการพัฒนารูปแบบการติดตามผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยม
ร่วมของสังคมให้มีความชัดเจน พัฒนาแบบประเมินให้มีความสอดคล้องกับฐานค่านิยมร่วมของสังคม ด้วย
วิธีการและเครื่องมือประเมินผลที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ด้านหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ ควรมีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียนหรือผู้รับบริการเพ่ิมมากข้ึน  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสํารวจความต้องการของผู้เรียน
ผู้รับบริการ 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้รับบริการการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
50     

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้  
หรือทักษะ หรือประสบการณ์ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

50 ได้มีการดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย มีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมไว้
อย่างชัดเจน สามารถวัดได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ หรือทักษะ และประสบการณ์ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 
  1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําที่ใกล้สูญ
พันธ์ มีผู้รับบริการ จํานวน 500 คน 
  2. โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการ
ส อ น ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ค่ า ย วิ ท ย์ ฯ  
มีผู้รับบริการ จํานวน 2,360  คน  
  3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เ ท ค โ น โ ล ยี 
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา มีผู้รับบริการ จํานวน 70 คน 
  4. โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 

1. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําที่ใกล้สูญพันธ์ 
มีผู้รับบริการ  
2. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่
ใ ช้ ใ นก าร จั ด กิ จ กร รมค่ า ย วิ ทย์ ฯ  
มีผู้รับบริการ  
3. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่ งแวดล้อมของบุคลากรกลุ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนตะเวนชายแดน 
5. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

45 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
โรงเรียนตะเวนชายแดน มีผู้รับบริการ จํานวน 
140 คน 
  5. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่
การทําโครงงานสําหรับครู กศน. มีผู้รับบริการ 
จํานวน 100 คน 
  6. โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
สะเต็มศึกษา มีผู้รับบริการ จํานวน 100 คน 
  7. กิจกรรมการศึกษา มีผู้รับบริการ จํานวน 
84,853 คน 
  8. กิจกรรมบริการนิทรรศการ จํานวน 40,237 
คน 
  9. กิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 19,269คน 
  10. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืดโลกของปลาแม่น้ําโขง  
จํานวน 76,960 คน   
      สรุปรวมผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย จํานวน 224,589 คน เกินค่าเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 
      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ หรือทักษะ และ
ประสบการณ์  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80  

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การ
ทําโครงงานสําหรับครู กศน.  
6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
สะเต็มศึกษา  
 7. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
การศึกษา 
 8. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
บริการนิทรรศการ  
9. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
บริการวิชาการ  
10. สรุปสถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ําจืดโลกของปลาแม่น้ําโขง 
11. สรุปสถิติผู้เข้าชมอาคารหอเฉลิม
พระเกียรติพระราชวงศ์จักรี 

รวมคะแนน     45 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

20     

2.1 การกําหนดโครงการ  
หรือกิจกรรมการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5 1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ
ศึ กษ าสภาพชุ มชน  หรื อค ว ามจํ า เ ป็ น ขอ ง
กลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม รวมถึงศึกษาโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการกําหนดโครงการ 
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. มีการกําหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย 
3. ออกแบบการจัดกิจกรรมที่ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่กําหนดไว้ 
4. มีการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือรับทราบ 

1. แบบสํ ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
2. นะโยบายการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
3 . แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
4. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที ่
5. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
การศึกษา 
6. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
บริการนิทรรศการ 
7. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
บริการวิชาการ 
8. สรุปสถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา 
9. สรุปสถิติผู้เข้าชมอาคารหอเฉลิม
พระเกียรติพระราชวงศ์จักรี 
10. หนังสือเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม 
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น กิจกรรม

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
วัน เด็ กแห่ งชาติ  หนั งสื อขอความ
อนุเคราะห์เข้าชมนิทรรศการ 
11. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมตาม
อัธยาศัย 

2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 

5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม มีการ
ส่งเสริมให้วิทยากรหรือผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย และมีการปรับปรุง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
    วิ ทย ากรหรื อผู้ จั ดกิ จกร รม  สามารถจั ด
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตามโครงการหรือ
กิจกรรมที่กําหนดตามวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
คิดเป็นร้อยละ100 
     วิทยากรหรือผู้จัดกิจกรรม ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ หรือมีการพัฒนาตนเองในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คิดเป็น
ร้อยละ 80  
    วิทยากรหรือผู้จัดกิจกรรม มีการนําความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพ หรือมีการนําความรู้
ที่ ได้รับจากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย คิดเป็นร้อยละ 80 

1. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ผู้จัด
กิจกรรมการศึกษาตาม 
2. ประวัติและประสบการณ์การ
ทํางานผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตาม 
3.  บันทึกข้ อความกรายงานการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 
4. สรุปโครงการโครงการ ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
ของบุคลากรกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา 
5. หนังสือเชิญและแบบตอบรับเข้า
ร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา 
6.  ใบประกาศ เกียรติบั ตร  และ
วุฒิบัตร ผ่านการอบรม/สัมมนา 
7. แบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา 
8 . ภ าพกิ จ ก ร รม ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรม/สัมมนา 

4.33 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
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
ท้องถิ่นแก่กลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการ เช่น แผ่นพับ
แนะนํากิจกรรมหรือนิทรรศการ และมีการแนะนํา
ผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครพนม www.nkpsci.ac.th  
4. มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้               
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดหาสื่อ แหล่ง
เรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. บันทึกข้อความเสนอชื้อสื่อการ
เรียนรู้ 
2. บันทึกข้อความเสนอซ่อมบํารุง
นิทรรศการ 
3. ทําเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้
สื่อ 
5. ภาพการประชุมวางแผนการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ 
6. ภาพผู้จัดกิจกรรมแนะนําการใช้สื่อ
การเรียนรู้ให้กบัผู้รับบริการ 
7. ภาพผู้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้
จากสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ 
8. ภาพการซ่อมบํารุงและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ 
 
 

5 ยอดเยี่ยม 

2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

5 การจัดโครงการหรือกิจกรรมตามอัธยาศัย ศูนย์
วิทยาศาสตร์เ พ่ือการศึกษานครพนม ได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย ทุกโครงการหรือทุกกิจกรรม โดยคิด

1 . แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
2. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที ่

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เป็ นร้ อยละของจํ านวนโครงการ  กิ จกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

3. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
การศึกษา 
4. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
บริการนิทรรศการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
บริการวิชาการ 
6. สรุปสถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา 
7. สรุปสถิติผู้เข้าชมอาคารหอเฉลิม
พระเกียรติพระราชวงศ์จักกรี 
8.  แบบสอบถามความพึ งพอใจ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
9. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
แต่ละโครงการและกิจกรรมตาม
อัธยาศัย 

รวมคะแนน 20   18.33 ยอดเยี่ยม 
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย  มีคะแนนรวมเท่ากับ 50 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเท่ากับ 18.33 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
ด้านการจัดกิจกรรม มีการดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน สามารถวัดได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 
หรือทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม  มีการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการศึกษาสภาพชุมชน หรือความจําเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม รวมถึงศึกษาโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการกําหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีการส่งเสริมให้วิทยากรหรือผู้
จัดกิจกรรม พัฒนาตนเอง สามารถจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  

ด้านสื่อการเรียนรู้  มีการพัฒนา จัดหาสื่อ นวัตกรรม หรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงมีการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน 
หรือทําเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดหาสื่อ  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านการจัดกิจกรรม  ควรเพ่ิมหรือพัฒนาโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาตาม

อัธยาศัย ให้มีความหลากหลายและทันสมัย สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ทุกช่วงวัย  
ด้านสื่อการเรียนรู้  ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย สามารถรองรับผู้มาใช้

บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
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ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  3 คุณภาพ 
การบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

30     

3.1 การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาท่ีเน้นการมี
ส่วนร่วม   

3 1. สถานศึกษาได้ดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การ ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดโครงการและกิจกรรมการ
เรียนรู้ รวมถึงศึกษานโยบายการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
2. สถานศึกษาได้มีการประชุมระดมความคิดเห็น
รวมกัน ในการกําหนดเปูาหมายการจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
และร่วมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3.  สถานศึ กษามี การประชุมบุ คลากรและ
มอบหมายให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเขียน
โครงการและร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
ของสถานศึกษา โดยการนําผลข้อมูลจากการ
สํารวจความต้องการของผู้รับบริการและผลจาก
การทําวิจัย เรื่อง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ

1. แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.
2563 
2 .  เ ปู า ห ม า ย ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
3.  หนั งสื อประกาศใช้ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
4. แบบสํ ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
5. รายงานวิจัย เรื่อง ผลกระทบต่อ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจ 
ในการท่องเที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครพนม ที่มีต่อชุมชนชาว
หนองญาติ  ต.หนองญาติ  อ . เมือง  
จ.นครพนม 
6. สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

2.4 ดีเลิศ 

32 



 

 

 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจ 
ในการท่องเที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครพนม ที่มีต่อชุมชนชาวหนองญาติ ต.หนอง
ญาติ อ.เมือง จ.นครพนม  
4 .  ในการ เ ขี ยน โคร งการหรื อ กิ จ กร รม ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษามีความ
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและ
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

เรื่อง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม
เศรษฐกิ จ  ในการท่ อง เที่ ย วศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ที่
มีต่อชุมชนชาวหนองญาติ 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  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  
ประกอบด้วย, มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา
จํานวน 3 ประเด็น, มาตรฐานที่ 2  คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการ
พิจารณา จํานวน 5 ประเด็น, มาตรฐานที่ 3  
คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมี

1 .  หนั งสื อประกาศใช้ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจําปี  พ.ศ .
2563 
3. สรุปผลการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
4. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที ่
5. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
การศึกษา 
6. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
บริการนิทรรศการ 
7. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
บริการวิชาการ 

3.2 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา จํานวน 9  ประเด็น  
 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจ านวน 3  
มาตรฐาน, มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา 
จํานวน 1 ประเด็น, มาตรฐานที่  2  คุณภาพการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่ งมีประเด็นการ
พิจารณา จํานวน 4 ประเด็น, มาตรฐานที่  3 
คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมี
ประเด็นการ พิจารณา จํ านวน 9  ประเด็ น 
(มาตรฐานที่ 3 ใช้ร่วมกันกับการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง) 
2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
และมีการนิ เทศติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 
3. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามประกาศสถานศึกษา เรื่อง การใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
4. สถานศึกษาจัดให้มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองประจําปี และมีการเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทาง 

8. สรุปโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 
9. สรุปโครงการ สร้างระบบคิด ปลูก
จิตวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตํารวจตะเวน
ชายแดน 
10. สรุปโครงการ จัดทําห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ (Science For Fun) 
11. รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
เว็บไซต์ของสถานศึกษา www.nkpsci.ac.th  

3.3 การพัฒนาครู และ
บุคลากรของสถานศึกษา  

3 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา จากหน่วยงานภายใน หรือ
ภายนอกสังกัดสํานักงาน กศน. 
2. บุคลากรของสถานศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 
8 0  ข อ ง จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร ที่ ทํ า ห น้ า ที่ 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 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
สิ่ งแวดล้อมของบุคลากรกลุ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
2. หนังสือเชิญและแบบตอบรับเข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา 
3.บันทึกข้อความรายงานการฝึกอบรม 
 /สัมมนา 
4. รายงานการฝึกอบรม/สัมมนา 
5.  ใบประกาศ เกียรติบั ตร  และ
วุฒิบัตร ผ่านการอบรม/สัมมนา 
6.ภาพกิจกรรมการเข้ารับการฝึก 
อบรม /สัมมนา 
7.บันทึกรายงานการประชุมประจํา 
เ ดื อน ใน เ รื่ อ งที่ ผู้ บั ง คั บบัญชา ให้
คําปรึกษา และข้อเสนอแนะในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ก่ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
5. บุคลากรทุกคนได้รับคําปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการ
เรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชา 

3.4 การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ   

3 1 .  มี กา รนํ า เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ลมา ใช้ ใ นการ
บริหารงานด้านวิชาการ เช่น การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปมาช่วยในการทํางาน หรือการติดต่อ
ประสานงาน 
2.  มี กา รนํ า เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ลมา ใช้ ใ นการ
บริหารงานด้านงบประมาณ เช่น ระบบบริหาร
การ เงินการคลั งภาครั ฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ 
3.  มี กา รนํ า เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ลมา ใช้ ใ นการ
บริหารงานด้านบุคคลมี การนําระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการสํานักงาน กศน. (DMIS) 
4.  มี กา รน า เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ลมา ใช้ ใ นการ
บริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป  
5. มีการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  

1. จัดทําสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (E-
book,E-learning,คลิปVDO,แบบทด 
สอ [ออน ไลน์ )  ผ่ า น ทา ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.nkpsci.ac.th และ Facebook 
ศูนย์ วิ ทยาศาสตร์ เ พ่ื อกา รศึ กษ า
นครพนม  
2 .  มี ก า ร นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ ระบบบริหารการเงินการ
คลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ 
(GFMIS) ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ 
3. มีการนําระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการสํานักงาน กศน. (DMIS) 
มาใช้ในการบริหารงานด้านบุคลากร
รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงาน 
4. มีการนําเทคโนโลยีเครื่องแสกน
ลายนิ้วมือลงเวลาในการปฏิบัติงานเป็น

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
การนําเทคโนโลยีในการบริหารงาน
ด้านบุคล 
5. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารงานทั่วไปในรูปแบบแอพลิเคชั่น  
Line เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอกศูนย์วิทยา 
ศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 

3.5 การกํากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
ของสถานศึกษา   

3 1. จัดทําคําสั่ งแต่งตั้ งคณะทํางาน การนิ เทศ 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
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 
7. ภาพการประชุมวางแผนเตรียมงาน
กลุ่มวิชาการและกลุ่มส่งเสริมและ
บริการ  

2.4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
 

3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ที่เป็นไปตามบทบาทที่
กําหนด   

3 1. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้คําปรึกษา 
และพิจารณาให้ข้อ เสนอแนะ และให้ความ
เ ห็ น ช อ บ แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้คําปรึกษา 
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็น 
ชอบแผนปฏิบัติ การประจํ าปี  พ .ศ .  2563 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือการจัด
กิจกรรมค่าย 

1 .  คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณ ะก ร ร มก า ร
สถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.
2563 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. สมุดเยี่ยมสถานศึกษา 
5. ภาพถ่ายการตรวจเยี่ยมและให้
คําแนะนําของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษา 

1.8 ปานกลาง 

3.7 การส่งเสริม สนับสนุน
ภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา   

3 1. มีการชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พันธกิจ 
และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ให้แก่ภาคี
เครือข่ายได้รับทราบ 
2. ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในด้ านสื่ อ  หรือ เทคโนโลยี เ พ่ือ
การศึกษา 
3. ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษา หรือพัฒนา
วิชาการ และบุคลากร 
4. ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุน

1. บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) 
2. ทําเนียบภาคีเครือข่าย 
3. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมกิน
อย่างไรให้ปลอดภัย 
4. สรุปโครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้าน
สิ่ งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ 
2563 
5. สรุปโครงการเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สถานศึกษาในด้านขวัญกําลังใจแก่ผู้ที่จัดการศึกษา 
หรือผู้เรียน หรือผู้รับบริการ 
5. ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมกับสถานศึกษาในการ
ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือสร้าง หรือพัฒนาแหล่ง 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3.8 การส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้   

5 1. มีการวางแผน โครงการ กิจกรรม หรือขั้นตอน
การดําเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. มีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม หรือขั้นตอนการดําเนินงานในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. มีการถอดองค์ความรู้ หรือการนําความรู้ที่มีอยู่
แล้วในพ้ืนที่ ไปใช้ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย 
4. มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงง่าย และใช้
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ 
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ กิจกรรม หรือข้ันตอนการดําเนินงานใน
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ หรือติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ
แหล่งเรียนรู้   
 

1. แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.
2563 
2. ทําเนียบสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
3. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
4. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 
5. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
6. สมุดเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ 
7. เกียรติบัตรผ่านรับการรับรอง
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะ
วิทยาการ 
(พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืดโลกของปลา
แม่น้ําโขง) ปี พ.ศ.2562 – 2563 
8. เกียรติบัตร ผ่านรับการรับรอง
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
6. มีการนําผลการติดตาม และประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาโครงการ กิจกรรม หรือแหล่งเรียนรู้  
 

วัฒนธรรม 
(หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี) 
ปี พ.ศ.2562 – 2563 
9. ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน
ศูนย์ วิ ทยาศาสตร์ เ พ่ื อกา รศึ กษา
นครพนม 
10. ภาพการพัฒนาสื่อนิทรรศการ
และแหล่งเรียนรู้ 

3.9 การวิจัยเพื่อการ
บริหาร 
จัดการศึกษาสถานศึกษา 

3 1. มีการกําหนดประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ปัญหา หรือความต้องการของ
สถานศึกษา 
2. มีการดําเนินงานออกสํารวจเก็บข้อมูลวิจัย 
3. มีรายงานผลการวิจัย 
4. มีการเสนอผลงานวิจัยต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
5. มีการนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง หรือ
พัฒนางานหรือกิจกรรมของสถานศึกษา 

๑. บันทึกข้อความเสนอรายงานการ
วิจัยต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
2. รูป เล่มรายงานการวิจัย  เรื่ อง 
ผลกระทบ ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรม สังคมและ
เศรษฐกิจ ในการท่อง เที่ ยวที่ มี ต่ อ 
ชุมชนชาวหนองญาติ ตําบลหนองญาติ  
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

3 ยอดเยี่ยม 

รวมคะแนน 30   26.8 ยอดเยี่ยม 
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 26.8 คะแนน 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
มีการสํารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผล

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

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษามีการให้คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพิ่มมากข้ึน ควรมีการรายงานผลการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น  
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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 

33.33 17.6 26.8 77.29 ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

45 18.33 26.8 90.13 ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 77.74 ดีเลิศ 
 
ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อนํา

คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐานที่ได้ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ พบว่า สถานศึกษามีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ 77.74 คะแนน และเมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ได้ดังนี้  
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ 77.29 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ  มีการศึกษาสภาพ
บริบท หรือความจําเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม และนโยบายของ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํา หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  มีการจัดทําหลักสูตร ที่มี
องค์ประกอบสําคัญครบถ้วน ประกอบด้วย ความเป็นมา จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย ระยะเวลา 
โครงสร้างหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร มีการเสนอหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติใช้หลักสูตรจากผู้อํานวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม ก่อนนําไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้  วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและได้ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
มีการจัดหาและพัฒนาสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  มีการติดตามผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถนําความรู้ไป
ใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันบนฐานค่านิยมร่วมของสังคม  

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

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้มีความ

หลากหลาย และมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของบุคคลสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและสภาพของสังคม โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อพิจารณาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขกับสถานการณ์ในปัจจุบัน    

การพัฒนาศักยภาพของวิทยากรหรือผู้จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครพนม ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้วิทยากร หรือผู้จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง โดยการพัฒนาด้วยตนเอง หรือส่งเข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือนอกสังกัดสํานักงาน กศน. เพ่ือให้วิทยากร  มีความรู้และ
ประสบการณ ์สามารถนํามาพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
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ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม ควรมีการพัฒนารูปแบบการติดตามผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ 
หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคมให้มีความชัดเจน และมีความหลากหลาย พัฒนาแบบประเมินให้มี
ความสอดคล้องกับฐานค่านิยมร่วมของสังคม รวมถึงการติดตามการนําความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ ของผู้จบ
การศึกษาต่อเนื่อง 
 
 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการการพัฒนาศักยภาพบุคลกรจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
3. การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร  

การประเมินผลหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 90.13 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการศึกษาสภาพชุมชน 
หรือความจําเป็นของกลุ่มเปูาหมายในชุมชน สังคม รวมถึงศึกษาโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการกําหนด
โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน สามารถวัดได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ หรือทักษะ และประสบการณ์ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม มีการดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีการส่งเสริมให้วิทยากรหรือผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีความรู้  ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และมีการปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนา จัดหาสื่อ 
นวัตกรรม หรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน หรือทําเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เป็นปัจจุบัน มีการแนะนํา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
กลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการ เช่น แผ่นพับแนะนํากิจกรรมหรือนิทรรศการ และมีการแนะนําผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม www.nkpsci.ac.th  มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา ท้องถิ่น มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดหาสื่อ หรือแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ทั้งนี้ จากการดําเนินงานของสถานศึกษาทําให้มีร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานจริงของ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม  ดังนี้ สรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยทุกโครงการทุกกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชารประจําปี แบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ประวัติและประสบการณ์การ
ทํางาน ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย แบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา ทําเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
ควรเพ่ิมหรือพัฒนาโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความ

หลากหลายและทันสมัย สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ทุกช่วงวัย  ควรมีการจัดหา ผลิต พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้
ทันสมัยและมีความหลากหลาย สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 
 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการการพัฒนาศักยภาพบุคลกร ร่วมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการ

จัดหา ผลิต และพัฒนาสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 
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ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 



 

 

 

 

หนังสื่อให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จาก เลขาธิการ ส านักงาน กศน. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค าสังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(แก้ไขเพิ่มเติม) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา 
 1. นายพรศักดิ์  ธรรมวานิช   ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 

2. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
คณะท างาน    

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

 11. นายทวี   ชัยมุงคุณ       นายช่างไฟฟูา  
12. นายสหภาพ เขียวมาก  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา        
13. นางสาวฑิตาพร   ฝุายอินทร์  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา  
14. นายสุริยะ ภารไสว   นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
15. นางสาวกรรณิกา  จันทรสิตางกรู  เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 
16. นางสาวศิริรัตน์  ไชยผาบ  เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
17. นางสาวปณิตา   ยาสาชยั  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
18. นายสุภชัย วิชัยวงค์   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
19. นายอาชิต พิมจันทร์      ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
20. นายภูดล บัวริ   ช่างเทคนิค 
21. นายสมัย  สุวอ   ช่างเทคนิค 
22. นายวรพล   พรหมเทพ  ช่างเทคนิค 
23. นายสุระ อุทธบรูณ์  คนสวน  
24. นายศิริศักดิ์ เมืองจันทร์  คนสวน 
25. นายพงศกร อนุพันธ์   คนสวน 



 

 

 

 

26. นายประวิทย์    บัวร ิ  คนสวน 
27. นายอรรถสิทธิ์   หนันอ้าย  คนสวน 
28. นางไกรหวาน  นิตยาคม  พนักงานบริการ   
29. นางหนูเล็ก   ขุนชัย   พนักงานบริการ  
30. นางลํา   อาสาวัง   พนักงานบริการ   
31. นางสุมาลี   แผ่นพงษ์  พนักงานบิการ   
32. นางเกวลิน   สวุอ   พนักงานบริการ  
33. นายประมง  สานุชิตย  พนักงานขับรถยนต์  
34. นายนาวี  อาสาวัง   ยามรักษาความปลอดภัย  
35. นายสุดสาคร  แสนพรหม  ยามรักษาความปลอดภัย 
36. นายวิลัย  สุวอ   ยามรักษาความปลอดภัย 

 
รวบรวม/เรียบเรียง/จัดพิมพ์ 
 นายสนธยา   ทิพย์โพธิ์สิงห์  ครูผู้ช่วย 
  
ออกแบบปก 
 นายสนธยา   ทิพย์โพธิ์สิงห์  ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


