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ค ำน ำ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีบทบัญญัติที่ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง              
มีการประกันคุณภาพสถานศึกษาและให้ถือ เป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนกา รบริห ารงานของสถาน ศึกษา                      
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2560 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการจัดการศึก ษาตามอัธยาศัย 6 มาตรฐาน        
23 ตัวบ่งชี้  ภายใต้การด าเนินงานตามวงจรของการประกันคุณภาพ PDCA และน าเสนอรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน    
และน าข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาจากผลการปฏิบัติจริงเพ่ือน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดกิจกรรมการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปนั้น 
 ในการนี้  ศูน ย์วิทย าศาสตร์เพ่ือการศึกษา นครสวรรค์ ได้ด าเนิน การร วบรวมข้อมูลรายละเอียด            
การปฏิบัติงานทั้งหมดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เรียบร้อยแล้ว      
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้ เก่ียวข้อง   
และจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างดียิ่งต่อไป 
        

 
นางสาวจันทร์ทิพย์  สินธุวงษานนท์             

             ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
           1 ตุลาคม 2560 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์  ต้ังอยู่  หน้า ค่า ยจิ รปร ะวั ติ  ต าบลนครสวร รค์ออก             

อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  60000 สังกัดส านักงา นส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีบุคลากร จ านวน 23 คน  

 สรุปผลกำรประเมินตนเองรำยมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  โดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและ     

ตัวบ่งชี้ ของสถานศึกษา มีดังนี้ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา พบว่าผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 90.55 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ พบว่ามีค่าคะแนนผลการ
ประเมินเท่ากับ 31.37  มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ พบว่ามีค่าคะแนนผลการ
ประเมินเท่ากับ 23.00  มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา พบว่ามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.40 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่ามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 8.43 มาตรฐานที่ 5    
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา พบว่ามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.00 มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 
พบว่ามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.35  

 สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 ท้ัง 4 ด้ำน 
 ผลการประเมินตนเองของสถา นศึกษา  ตามกฎกระทรวงฯ  พ.ศ .2553  ทั้ ง 4  ด้ าน  ของ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ พบว่าผลการประเมินทั้ง 4 ด้านมีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 
90.55 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี โดยมีรายละเอียดมาตรฐานดังนี้  ด้านที่ 1 ผลการจัดการศึกษามีค่าคะแนน 
45.37 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก ด้านที่ 2 การบริหารจัดการมีค่าคะแนน 16.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก   
ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญมีค่าคะแนน 20 .00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี     
ด้านที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายในมีค่าคะแนน 8.43 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 จุดเด่น 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาที่พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ใน เขต
พ้ืนที่ให้บริการ  รวม  5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร ตาก ก าแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี พร้อมให้บริการ
ทั้งกลุ่มเป้าหมายการศึกษาในระบบ นอกระบบ และกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป โดยเน้นด้านการเกษตร และ
ด้านพลังงาน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่การเกษตรและพลังงานซ่ึงเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน  

 จุดท่ีควรพัฒนำ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ควรพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการเข้ารับบริการ
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดตกแต่งพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค มีพ้ืนที่จอดรถที่ เหมาะสม และอ านวย
ความสะดวกได้เพียงพอกับจ านวนผู้รับบริการ รวมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้เรียน 
ผู้รับบริการ เช่น ที่พักรอคอยของผู้มาใช้บริการ ร้านค้าสวัสดิการ ตู้ATM ตู้โทรศัพท์สาธารณะ โรงอาหาร ฯลฯ 
และควรพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ควรด าเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคารสถานที่ 
นิทรรศการและฐานการเรียนรู้  พร้อมทั้งกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้สามารถให้บริการได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้รับบริการ 

 ทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์มีทิศทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการ การพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ และการน าหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ไปใช้ให้เหมาะสม
กับกลุ่มผู้รับบริการและขยายผลการให้บริการสู่การพัฒนาบุคลากร กศน. ด้านวิทยาศาสตร์ให้ทั่วถึงในเขต
ให้บริการ  
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บทท่ี 1 

ข้อมูลท่ัวไปของสถำนศึกษำ 

1. สภำพท่ัวไปของสถำนศึกษำ 
ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
สังกัด   ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานที่ต้ัง   หน้ าค่ายจิร ปร ะวั ติ ต า บลนครสวร รค์ออก อ า เภอเ มืองนครสวรร ค์                         

                       จังหวัดนครสวรรค์ 60000   
การติดต่อ  โทร : 056 – 256522 โทรสาร : 056 - 256523   

Website : http://www.nwsci.go.th 

2.  ประวัติควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ เป็นสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา              
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอโครงการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาและเครือข่าย เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ          
เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2540 ต้ังอยู่หน้าค่ายจิรประวัติ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ บนเนื้อที่ 15 ไร่ ด้านหลังส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติวิทยา  และสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน       
และประชาชนทั่วไป มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์           
และรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน โดยการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย 
รูปแบบ เน้นสื่อนิทรรศการปฏิสัมพันธ์ของจริง ของจ าลอง การประกวด การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ การอบรม การจัดแสดงต่าง ๆ โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกชม เลือกแสวงหาความรู้ตามความสนใจ 
โดยไม่จ ากัดเวลา อายุ ระดับการศึกษา จึงนับว่าเป็นแหล่งการศึกษาแบบเปิดในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิต 
ตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงเป็นไปตามสาระส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ลักษณะท่ีต้ังและอำณำเขต 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ได้จัดสร้างขึ้นบนที่ดินของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในรั้วเดียวกันกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ และ กศน.อ าเภอเมืองนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 
  
 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  หน้าสนามบินเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  แผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3                     
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค์  
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สัญลักษณ์ 

 
 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีให้บริกำร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ มีเขตพ้ืนที่ให้บริการ  รวม  5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ 

พิจิตร ตาก ก าแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายที่เป็น เยาวชน ประช าชน นักเรียน 
นักศึกษา ของสถานศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
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3. โครงสร้ำงกำรบริหำรศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ก าหนดโครงสร้างการบริหาร ดังน้ี 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำนครสวรรค์ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ส่วนอ ำนวยกำร 

 - งานธุรการและ     
สารบรรณ 
 - งานการเงิน 
 - งานบัญชี 
 - งานพัสดุและ
ยานพาหนะ 
 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 - งานบริหารการจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ 
- งานแผนงาน/โครงการ 
- งานมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- งานข้อมูลสารสนเทศ 
- งานบริการ 
 

ส่วนวิชำกำร 

- งานพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- งานวัดผลและ
ประเมินผล 
- งานวิจัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
- งานโครงการ
พิเศษ 
 

 ส่วนพิพิธภัณฑ์ 

- งานจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่าน
นิทรรศการ 
- งานจัดกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ 
- งานจัดกิจกรรม
การศึกษา 
- งานให้บริการ
วิชาการ 
 

ส่วนท้องฟ้ำจ ำลอง 

- งานจัดแสดง 
- งานช่าง 
 

ส่วนส่งเสริมและบริกำร 

- งานส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่าย 
- งานการตลาด 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานผลิต และซ่อมแซม
บ ารุงสื่อ 
- งานออกแบบตกแต่ง 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำนครสวรรค์ 
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4. ท ำเนียบผู้บริหำร 
 

ล ำดับท่ี ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำท่ีด ำรงต ำแหน่ง 
1 นายนรา  เหล่าวิชยา ผอ.ศว.จังหวัดนครสวรรค์ 18 ส.ค. 2540 - 25 ต.ค. 

2544 
2 นายสมศักด์ิ  วงศ์แสงธรรม ผอ.ศว.จังหวัดนครสวรรค์ 7 ม.ค. 2545 - 11 พ.ย. 2546 
3 ว่าที่ร้อยตรีธนิต  แท่งทองค า ผอ.ศว.จังหวัดนครสวรรค์ 17 พ.ย. 2546 -   4 ม.ค. 

2548 
4 นางสาวทรงศรี  วิระรังษิยากรณ์ ผอ.ศว.จังหวัดนครสวรรค์ 5 ม.ค. 2548 -   2 ต.ค. 2549 
5 นายสุชาติ  มาลากรรณ์ ผอ.ศว.จังหวัดนครสวรรค์ 1 พ.ย. 2549 -   7 มี.ค. 2551 
6 นายชัยกิจ  อนันตนิรัติศัย ผอ.ศว.จังหวัดนครสวรรค์ 10 มี.ค. 2551 – 15 ก.ย. 

2551 
7 นายสุรัติ  วิภักด์ิ ผอ.ศว.นครสวรรค์ 15 ก.ย. 2551 – 17 ธ.ค. 

2553 
8 นางสาวมนต์สุดา  เกรียงไกร ผอ.ศว.นครสวรรค์ 14 มี.ค. 2554 -   5 ก.ย. 

2554 
9 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผอ.ศว.นครสวรรค์ 12 ก.ย. 2554 -  30 ก.ย. 

2555 
10 นายเจริญศักด์ิ  ดีแสน ผอ.ศว.นครสวรรค์ 1 ต.ค. 2555 – 25 พ.ย. 2558 
11 น.ส.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ ผอ.ศว.นครสวรรค์ 29 ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน 

5. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล คณะกรรมกำรด้ำน ต ำแหน่ง 
1 พันโทนิรันดร์ สิทธิสวัสด์ิ ด้านความม่ันคง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2 นายแทน โมราราย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี                 

และสิ่งแวดล้อม 
กรรมการสถานศึกษา 

3 นางกมลรัตน์ บุญทอง ด้านการศึกษา กรรมการสถานศึกษา 
4 ส.ต.ท.ชุมพล  โพธิ์อ่อง ด้านการเมือง การปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
5 นายสมควร  แย้มแสง ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษา 
6 นายบ ารุง  ลิมพลีวงศ์ ด้านพัฒนาสังคม ชุมชน                

และสิ่งแวดล้อม 
กรรมการสถานศึกษา 

7 นายวีระพล ป้องภาษิต ด้านสาธารณสุข กรรมการสถานศึกษา 
8 พระครูนิสิตสุคนธศีล  ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการสถานศึกษา 
9 น.ส.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
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6. งบประมำณ 
       งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย คือ 
เงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายอ่ืน  
  

ล าดับที่ แหล่งงบประมาณ ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 เงินงบประมาณ 5,196,260.- 5,196,260.- 0.-  
2 เงินรายได้สถานศึกษา 455,017.48  288,050.88 166,966.60 ยอดยกมา 249,597.18 บาท 
3 3.1 เงินสนับสนุนจาก 

สสวท.(ภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์) 

75,000.- 75,000.- 0.- 
 

 3.2 เงินสนับสนุนจาก 
สสวท.(STEM) 134,992.- 134,992.- 0.-  

 3.3 เงินสนับสนุนจาก 
กฟผ.(ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์) 

22,000.- 22,000.- 0.- 
 

รวม 5,883,269.48 5,716,302.88 166,966.60 คงเหลือเงินรำยได้สถำนศึกษำ 

7. จ ำนวนผู้เรียน ผู้รับบริกำร และจ ำนวนผู้สอน  

  ผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 
 

กิจกรรม 
ผลผลิต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
เป้ำหมำย ผลผลิต 

การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 42,560 22,021 
ค่ายวิทยาศาสตร์  1,440  2,214 
กิจกรรมการศึกษา 28,600 48,278 
บริการวิชาการ 26,400 65,227 

รวมท้ังส้ิน 99,000      137,740 
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 ผู้สอน 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

 1. นางสาวคนึงนิจ  คงหอม 
 2. นางวิภาวี  นิธินันทน์ 
 3. นางยุพเรศ  แก้วจงประสิทธ์ิ 
 
 4. นายอภิชัย  แดงดี 
 
 
 5. นางสาวนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง 
 
 6. นายสราวุธ  จันทวงษ์ 
 7. นายพิพัฒน์  ผึ้งพรรณ์ 
 8. นางสาวอ าพร  ท้วมนิ่ม 
 9. นางสาวเกตุวดี  แก้วหะวงษ์ 
10. นายอรรคพล  วันจันทร์ 
11. นายพายัพ  แก้วนิคม 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

 
ครูช านาญการพิเศษ 

 
 

ครู 
 

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาโท 

 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

การศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษาผู้ใหญ่ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) 

คุรุศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการหลักสูตรและ

การเรียนรู้) 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาเทคโนโลยีบริหาร
การศึกษา) 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 

8. จ ำนวนบุคลำกรสถำนศึกษำ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ มีอัตราก าลัง จ านวน 23 อัตรา แยกเป็นข้าราชการ จ านวน  
6 อัตรา พนักงานราชการ 1 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 16 อัตรา โดยมีรายละเอียดบุคลากร ดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
ผู้บริหาร 
1. น.ส.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ 

 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 
ปริญญาโท 

 

 
การบริหารการศึกษา 

 
ข้าราชการ 
1. นางสาวคนึงนิจ  คงหอม 
2. นางวิภาวี      นิธินันทน์ 
3. นางยุพเรศ     แก้วจงประสิทธ์ิ 
 
4. นายอภิชัย     แดงดี 
 
 
 
 

 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

 
ครูช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 

 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาโท 

 
 
 
 

 
การศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษาผู้ใหญ่ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) 

คุรุศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการหลักสูตร 

และการเรียนรู้) 
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ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
5. นางสาวนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง ครู ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาเทคโนโลยีบริหาร
การศึกษา) 

พนักงานราชการ 
1. นางสาวเบญญพร หอมลออ 

 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 

 
ปริญญาตรี 

 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจบัณฑิต 

ลูกจ้างชั่วคราว 
1. นายสราวุธ     จันทวงษ์ 
2. นายพิพัฒน์     ผึ้งพรรณ์ 
3. นางสาวอ าพร   ท้วมนิ่ม 
4. นางสาวเกตุวดี  แก้วหะวงษ์ 
5. นายอรรคพล   วันจันทร์ 
6. นายพายัพ      แก้วนิคม 
7. นายอรรถพงศ์ เกียรติวัชรภรณ์ 
8. นางสาวนิศาชล อินหันต์ 
9. นางสาวสุธิดา    ภู่ขาว 
10. นายสันติ      นิ่มฟัก 
11. นายส ารวม    รอดมาก 
 
12. นางฉวี         สบายแท้ 
13. นางพัชรี       คงหอม 
14. นายพยุง       โตเสม 
15. นายเฉลิมชัย   พันก้อม 
16. นายสุเทพ       คงหอม 
 

 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

พนักงานขับรถยนต์ราชการ 
พนักงานขับรถยนต์ราชการ 

นิทรรศการเคลื่อนที่ 
พนักงานบริการ 
พนักงานบริการ 

คนสวน 
คนสวน 

ยามรักษาการณ์ 
 

 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปวส. 
ม.6 
ป.7 

 
ป.6 
ป.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 

 

 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต 

รัฐศาสตร์บัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 

การเงินและการธนาคาร 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

9. งบประมำณท่ีได้รับ 
       งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 
 คือ เงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายอ่ืน
  

ล าดับที่ แหล่งงบประมาณ ได้รับ หมายเหตุ 
1 เงินงบประมำณ    5,196,260.-  
2 เงินนอกงบประมำณ 687,009.48  
 2.1 เงินรายได้สถานศึกษา 455,017.48  
 2.2 เงินสนับสนุนจาก 

สสวท. และกฟผ. 
  231,992.-  

รวม 5,883,269.48  
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10. อำคำรสถำนท่ี 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ มีอาคารส านักงานและนิทรรศการ
ถาวร 1 อาคาร อาคารสนับสนุน 6 อาคาร และนิทรรศการฐานเรียนรู้ด้านนอกอาคารจ านวน 7 ฐาน 
ประกอบด้วย  
 * อาคารส านักงานและนิทรรศการถาวร        จ านวน 1 อาคาร 
 * อาคารจัดกิจกรรมการเรียนรู้         จ านวน 1 อาคาร  

* อาคารวิทยาศาสตร์ชุมชน         จ านวน 1 อาคาร 
 * อาคารนิทรรศการเปิดโลกดิจิตอล        จ านวน 1 อาคาร 
 * อาคารพลังงานทดแทน          จ านวน 1 อาคาร 
 * อาคารนิทรรศการวิทยาศาสตร์การเกษตร        จ านวน 1 อาคาร 
 * ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน (เรื่องเสียง)      จ านวน 1 แห่ง       

* ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน (เรื่องเชือก)      จ านวน 1 แห่ง             
* ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน (เรื่องสวนหินและฟอสซิล)    จ านวน 1 แห่ง       
* ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เรื่องพืชไร้ดินเพ่ือการศึกษา)                 จ านวน 1 แห่ง 
* ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เรื่องวิถีเกษตรไทย)       จ านวน 1 แห่ง 
* ฐานการเรียนรู้สวนวิทยาศาสตร์ (Science Park)       จ านวน 1 แห่ง 
* ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เรื่องสวนสมุนไพร)       จ านวน 1 แห่ง                        
* ห้องสมุด           จ านวน 1 แห่ง 
* โรงจอดรถนิทรรศการ                   จ านวน 1 แห่ง 
* สุขา            จ านวน 2 แห่ง 
* โรงเก็บของ           จ านวน 1 แห่ง     

นิทรรศกำร 
  นิทรรศการถาวร 
   1) นิทรรศการพลังงานทางเลือก 
   2) นิทรรศการพลังงานเพ่ือชีวิต 
   3) นิทรรศการความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน 
   4) นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ 
   5) นิทรรศการวิทยาศาสตร์การเกษตร 
   6) นิทรรศการพืชไร้ดินเพ่ือการศึกษา 

7) นิทรรศการเกษตรธรรมชาติ 
8) นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
9) นิทรรศการชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
10) นิทรรศการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
11) นิทรรศการเปิดโลกดิจิตอล 
12) นิทรรศการธรณีวิทยา 
13) นิทรรศการพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย 
14) นิทรรศการวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนส าหรับเด็ก 
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  นิทรรศการเคลื่อนที่  
   1) นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย 
   2) นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด พลังงานเพ่ือชีวิต 
   3) นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด ดาราศาสตร์และอวกาศ 
   4) นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด พืชไร้ดินเพ่ือการศึกษา 
   5) นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด งานวิทย์ฯ งานวัด 
   6) นิทรรศการเคลื่อนที่ ชุด เครื่องบินกระดาษพับ 
   7) นิทรรศการคลื่อนที่ ชุด ความหลากหลายทางชีวภาพ   
   8) นิทรรศการคลื่อนที่ ชุด วิทยาศาสตร์การกีฬา 

  นิทรรศการชั่วคราว  
   1) นิทรรศการชั่วคราว ชุด พระบิดาฝนหลวง 
   2) นิทรรศการชั่วคราว ชุด พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย 
   3) นิทรรศการชั่วคราว ชุด แผ่วดินไหว 
   4) นิทรรศการชั่วคราว ชุด สภาวะโลกร้อน 
   5) นิทรรศการชั่วคราว ชุด ดาวชาละวัน 

 ฐำนกำรเรียนรู้ 

ชื่อฐำนกำรเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ 
1. วิทยาศาสตร์การเกษตร นางยุพเรศ      แก้วจงประสิทธ์ิ 

นางสาวอ าพร   ท้วมนิ่ม 
2.Science  Show นางสาวคนึงนิจ  คงหอม 

นายพายัพ       แก้วนิคม 
นายพิพัฒน์      ผึ้งพรรณ์ 
นายสราวุธ       จันทะวงษ์ 

3. ดาราศาสตร์และอวกาศ นางวิภาวี         นิธินันทน์ 
นางสาวเกตุวดี   แก้วหะวงษ์ 

4. พลังงาน นางสาวคนึงนิจ  คงหอม 
นายพิพัฒน์       ผึ้งพรรณ์ 
นายสราวุธ        จันทะวงษ์ 

5. วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นายอภิชัย        แดงดี 
นายพายัพ        แก้วนิคม 
 

6. สมุนไพรใกล้ตัว นางวิภาวี        นิธินันทน์ 
นางสาวเกตุวดี  แก้วหะวงษ์ 

7. วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน นายอภิชัย       แดงดี 
นายอรรคพล    วันจันทร์ 
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ชื่อฐำนกำรเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ 
8. สวนหินและฟอสซิล นางสาวคนึงนิจ คงหอม 

นายพายัพ       แก้วนิคม 
9. เปิดโลกดิจิตอล 
 

นายอภิชัย       แดงดี 
นายสราวุธ      จันทะวงษ์ 
นายพิพัฒน์      ผึ้งพรรณ์ 

10. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย นางยุพเรศ      แก้วจงประสิทธ์ิ 
นายอรรคพล    วันจันทร์ 
นายส ารวม      รอดมาก 
 

11. วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน           
ส าหรับเด็ก 

นางสาวนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง 
นายอรรคพล        วันจันทร์ 
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11. แหล่งเรียนรู้ และภำคีเครือข่ำย 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ท่ีต้ัง 
1.อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 62180  
2. เกาะแก่งใหญ่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ท่าเลย์  อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 
3.น้ าตกแม่เรวา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ บ.ตลิ่งสูง อ.แม่วงก์  

จ.นครสวรรค์ 
4.ทุ่งหินเทิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.5 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 
5.วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ด้านศาสนาวัฒนธรรม 99  ม.2  อ.ท่าตะโก  จ.นครสวรรค์ 
6. เขาหน่อเขาแก้ว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน  

ช่วงนครสวรรค์-ก าแพงเพชร อ.บรรพตพิสัย  
จ.นครสวรรค์ 

7.วัดถ้ าพรสวรรค์  แหล่งฟอสซิล 3 ต.ล าพยนต์  อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  
8. บึงบอระเพ็ด พื้นที่ชุ่มน้ า ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

9. อุทยานนกน้ า นกน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

10. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า  พันธุ์ปลา ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

11. วนอุทยานถ้ าเพชร – ถ้ าทอง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
แหล่งฟอสซิล 

บริเวณเขาชอนเดื่อ ม.15 และ ม.17  
บ้านเขาชอนเดื่อ บ้านสระแก้ว ต.ตาคลี 
และบ้านหนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

12. บริเวณต้นแม่น้ าเจ้าพระยา  
(แม่น้ าสองสี) 

ด้านสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

13. อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตู้ ปณ.11  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก  63140 
14. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.10   ถ.ตาก-แม่สอด  ต.แม่ท้อ  อ.เมือง   

จ.ตาก  63000  โทร 055 - 511429 
15. เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ด้านเทคโนโลยี อ.สามเงา จ.ตาก 
16.ศูนย์วิ จัยพันธ์พืชหม่อนไหมดอ ย
มูเซอ 

ด้านเกษตร ต.แม่ท้อ  อ.เมือง จ.ตาก 63000 

17. ไม้กลายเป็นหิน แหล่งฟอสซิล อ.บ้านตาก จ.ตาก  63100 
18. อุทยานแห่งชาติลานสาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.แม่ท้อ  อ.เมือง จ.ตาก  055-519278 
19. พิพิธภัณฑ์ไชยบวร ด้านวัฒนธรรม วัดหิริญญาราม(วัดบางคลาน)อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
20. เหมืองแร่ทองค าเขาพนมพา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขาพนมพา  อ.วังทรายพูน  อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
21. สวนเกษตรวังทับไทร แหล่งทดลองการเกษตรด้านพืชสวน ต.วังทับไทร  อ.สากเหล็ก  จ.พิจิตร 
22. วนอุทยานนครไชยบวร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 บ.หนองดง  ต.ท่าเสา  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร 
23. บึงสีไฟ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ อ.เมือง  จ.พิจิตร 
24. ไร่องุ่น แหล่งเพาะปลูกและแปลรูปองุ่น ไร่ขจรฟราม์  อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 



 
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐                                          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษานครสวรรค ์  
 

15 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ท่ีต้ัง 
 

25. ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชน ด้านวัฒนธรรม วัดจันทาราม ต.วังเขม อ.คลองขลุง  
จ.ก าแพงเพชร 

26. อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ด้านวัฒนธรรม อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  โทร 055 - 711921 
27. น้ าตกคลองลาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 62180 
28. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.โกสัมภี จ.ก าแพงเพชร 
29. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ต.บ้านเก่ง  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 

โทร 055 - 5192145 
30. อุทยานแห่งชาติรามค าแหง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 อ.ศรีมาส จ.สุโขทัย 64160 โทร055-

5619200 
31. อุทยานแห่งชาติคลองตรอน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ต.น้ าไผ่  อ.น้ าปาด  จ.อุตรดิตถ์  53110 
32. อุทยานแห่งชาติสอยดาว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ห้วยมุ่น  อ.น้ าปาด  จ.อุตรดิตถ์  53110 
33. อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ต.ผาเสียด  อ.ท่าปลา  จ.อุตรดิตถ์  53190 
34. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง จ. พิษณุโลก  65000  

โทร 055 - 268019 
35. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.นครไทย จ. พิษณุโลก  65120  

โทร 055 - 233527 
36. อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  

65170 โทร 055 - 237028 
37. อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.แก่งโสภา  อ.วังทอง จ. พิษณุโลก  65220  
38. อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.น้ าหนาว  จ.เพชรบูรณ์67260 
39. อุทยานแห่งชาติน้ าตกตาดหมอก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000  
40. อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33  ม.11 ต.บุ้งน้ าเต้า  อ.หล่มสัก   

จ.เพชรบูรณ์  67110   
41. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กศน.อ าเภออุทัยธานี  ถ.อุทัยธานี  อ.เมือง 

จ.อุทัยธานี   
42. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

ภำคีเครือข่ำย 
 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ท่ีต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
ประเภทบุคคล 
1. นางกมลมาลย์  แสงธ ารง 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 1 

 
คณะกรรมการประกวด 
 Science  Show 

2. นางมยุรี  คงโต ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 1 

คณะกรรมการประกวด 
 Science  Show 

3. นางชลธิชา  เหล็กกล้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คณะกรรมการประกวด 
 Science  Show 
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ชื่อภำคีเครือข่ำย ท่ีต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
4. นางนิตยา  เมธาเศรษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะกรรมการประกวด 

 Science  Show 
5. นายวินัย  เกียรติอดิศร 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม วิทยากรอบรม 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

6. นางกนกพร  จีนมหันต์  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม วิทยากรอบรม 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

7. นางสาวสินใจ  ชาริดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม วิทยากรอบรม 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

8. นางวัชรี  ปิ่นทอง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยากรอบรม และ
คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

9. ผศ.ถิรายุ  ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยากรอบรม และ
คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

10. นางสุดใจ  เกตุเดชา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยากรอบรม และ
คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

11. นางรัชนี  โสดถานา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณะกรรมการประกวด 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

12. นางธีรวรรณ  ฉิมมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะกรรมการประกวด 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

13. นายอ านาจ  ประจง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ คณะกรรมการประกวด 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

14. ดร.แทน โมราราย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คณะกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

15. นางศิวรักษ์ บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คณะกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

16. นายบัญชา จันทร์อ่อน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 
นครสวรรค์ 

คณะกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

17. ผศ.ดร.ทัศนพันธุ์ กุศลสถิตย ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์     
ด้านธรรมชาติวิทยา 

18. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์ค า
จันทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
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ชื่อภำคีเครือข่ำย ท่ีต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
ด้านธรรมชาติวิทยา 

19. รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คณะกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ด้านธรรมชาติวิทยา 

20. นางกัลยา หอมดี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

คณะกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ด้านธรรมชาติวิทยา 

21. นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธ์ิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

คณะกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ด้านธรรมชาติวิทยา 

ประเภทองค์กรชุมชน 
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย                                         

 
53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์  ต.บางกรวย 
กรุงเทพมหานคร 

 
ร่วมจัดกิจกรรมอบรมการจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์และ  
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

2. มณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัด
นครสวรรค์ (ค่ายจิรประวัติ) 

ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์สู่ตลาดนัดหน้า
ค่ายจิรปรวัติ 

3. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กรุงเทพฯ ร่วมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้
เธอ...เยาวชน และนิทรรศการ
สัญจรชุด “Sex วัยรุ่น...เลือก
ได้” 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ 

ถนนสวรรค์วิถี อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
จ.นครสวรรค์  

เทศกาลเย็นดูดาว ...เช้าดูนก 

5. สพป.พิจิตร เขต 1 จังหวัดพิจิตร  กิจกรรมสัมมนาภาคีเครือข่าย 
6. สพป.พิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร กิจกรรมสัมมนาภาคีเครือข่าย 
7. สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 จังหวัดก าแพงเพชร กิจกรรมสัมมนาภาคีเครือข่าย 
8. สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร กิจกรรมสัมมนาภาคีเครือข่าย 
9. เทศบาลอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
10. กองก าลังนเรศวรจังหวัด

ทหารบกตากค่ายวิชรปราการ 
จังหวัดตาก  ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

สัญจรสู่ชายแดนไทย 
11. ส านักงานสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึกเขตนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

12. พลังงานภาค 8  จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
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13. มหาวิทยาลัยราชภัฏ        

นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
15. สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

กรุงเทพฯ กิจกรรมภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ และประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

16. องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

กรุงเทพฯ กิจกรรมศึกษาดูงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ด้านธรรมชาติวิทยา 

17. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมศึกษาดูงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

18. เทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กิจกรรมถนนเด็กเดิน 
สถำบันศำสนำ 
1.สวนปฏิบัติธรรมแม่หมุ่ยลั้ง 

 
หมู่ 6 ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง  
จ.นครสวรรค์ 

 
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

2. วัดศรีสวรรค์สังฆาราม ค่ายจิระประวัติ กลางแดด อ าเภอเมือง  
จ.นครสวรรค์ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

สถำนศึกษำ 
1. โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 

 
จังหวัดพิจิตร 

 
เครือข่ายจัดกิจกรรม 

 2. โรงเรียนอนุบาลศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 3. โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 4. โรงเรียนบ้านห้วยหมากล่ า จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 5. โรงเรียนมาบกระเปา จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 6. โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 7. โรงเรียนบ้านบุใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 8. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 9. โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
10. โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์ จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
11. โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
12. โรงเรียนวัดไผ่ค่อม จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
13. โรงเรียนวัดแสงดาว จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
14. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
15. โรงเรียนวัดตาประชาวหาย จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
16. โรงเรียนบ้านธารมะยม จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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17. โรงเรียนเยาวชนพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
18. โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
19. โรงเรียนบ้านแม่สาด จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
20. โรงเรียนบ้านลานกระทิง จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
21. โรงเรียนเซ็นโยเซฟ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
22. โรงเรียนย่านคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
23. โรงเรียนสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
24. โรงเรียนแม่จะเรา จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
25. โรงเรียนชุมชนแม่จะเรา 
     บ้านทุ่ง 

จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 

26. โรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
27. โรงเรียนสังฆวิถี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
28. โรงเรียนอนุบาลวังไทร จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
29. โรงเรียนบ้านเข้าวัด จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
30. โรงเรียนวัดสังฆวิถี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
31. โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
32. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
33. โรงเรียนคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
34. โรงเรียนลาซานโชติรวี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
35. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
36. โรงเรียนพยุหะวิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
37. โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี

นาคพรต 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

38. โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
39. โรงเรียนวัดบางไซ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
40. โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
41. โรงเรียนวัดสวนหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
42. โรงเรียนบ้านหนองเต่า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
43. โรงเรียนบ้านท่าโรง จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
44. โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
45. โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
46. โรงเรียนหนองใหญ่ จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
47. โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
48. โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
49. โรงเรียนสระวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
50. โรงเรียนวัดคลองจินดา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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51. โรงเรียนวัดหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
52. โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
53. โรงเรียนบ้านหนองระมาน จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
54. โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
55. โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
56. โรงเรียนห้วยทองพิทยา จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
57. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
58. โรงเรียนทุ้งแม่น้ าน้อย จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
59. โรงเรียนหนองเขนง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
60. โรงเรียนคีรีราษฎร์สามัคคี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
61. โรงเรียนวัดหาดทรายงาม จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
62. โรงเรียนบ้านลานคาน จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
63. โรงเรียนบ้านแก้วหินปูน จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
64. โรงเรียนเทศบาลวัดช่องศรี

สิทธิวราราม 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

65. โรงเรียนเยาวชนพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
66. โรงเรียนบ้านหินประกาย จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
67. โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
68. โรงเรียนหนองก่ีวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
69. โรงเรียนบ้านน้ าปาด จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
70. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
71. โรงเรียนบ้านมะเกลือ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
72. โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
73. โรงเรียนบ้านปากตก จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
74. โรงเรียนบ้านซับอีลุม จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
75. โรงเรียนวัดพรมจริยาวาศ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
76. โรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัติ

วิทยา 
จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 

77. โรงเรียนเทศบาลหางน้ าสาคร จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
78. โรงเรียนบ้านห้วยโศก จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
79. โรงเรียนบ้านหินประกาย จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
80. โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
81. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
82. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
83. โรงเรียนเสริมปัญญา

นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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84. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
85. โรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
86. โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
87. โรงเรียนหัวดงราช 
      พรหมาภรณ์ 

จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

88. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย 

จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 

89. โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา
คม 

จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

90. โรงเรียนบ้านหนองน้ าแดง จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
91. โรงเรียนบ้านเจ้าวัด  จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
92. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
93. โรงเรียนหนองลวกราษฎร์       

บ ารุง 
จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

94. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 

95 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
96. โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
97. โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
98. โรงเรียนนรบุตรศึกษา จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
99. โรงเรียนวัดผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
100. โรงเรียนบ้านโนนจัน จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
101. โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
102. โรงเรียนบางกระทุ่ม 
      พิทยาคม 

จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 

103. โรงเรียนศรีวรลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
104. โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
105. โรงเรียนวัดหนองปลิง  จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
106. โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
107. โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 

สพฐ. 
จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 

108. โรงเรียนบ้านไผ่ท่าโพใต้ จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
109. โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
110. โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิ

เหนือ 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

111. โรงเรียนบ้านเขาจักจั่น จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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112. โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
113. โรงเรียนบุมะกรูด จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
114. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
115. โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
116. โรงเรียนอนุบาลปาริมา จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
117. โรงเรียนบ้านเนินคนธา จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
118. โรงเรียนบ้านหนองงา จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
119. โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
120. โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
121. โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
122. โรงเรียนบ้านปางขนุน จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
123. โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
124. โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
125. โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ต่ีม้ิง) จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
126. โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
127. โรงเรียนบ้านดอนคา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
128. โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
129. โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
130. โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
131. โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
132. โรงเรียนวังเมืองชน

ประสิทธ์ิวิทยาคม 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

133. โรงเรียนห้วยน้ าหอม 
      วิทยาคาร 

จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

134. โรงเรียนบุญวาทยวิ์ทยาลัย จังหวัดล าปาง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
135. โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
136. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
137. โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง จังหวัดล าปาง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
138. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ จังหวัดล าพูน เครือข่ายจัดกิจกรรม 
139. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

พายัพ 
จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

140. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 – 
บ้านทุ่งพร้าว 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายจัดกิจกรรม 

141. กศน.อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
142. กศน.อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
143. ศศช.บ้านที่หลึคี จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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144. กศน.ทรายทองวัฒนา  จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
145. กศน.อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
146. กศน.อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
147. กศน.อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
148. กศน.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
149. กศน.อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
150. กศน.อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
151. กศน.อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
152. กศน.อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
153. กศน.จังหวัดน่าน และกศน.

อ าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน เครือข่ายจัดกิจกรรม 

154. กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
155. กศน.อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

156.  กศน.อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
157. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

158. กศน.อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
159. กศน.อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
160. กศน.อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
161. กศน.อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
162. กศน.อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
163. กศน.อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
164. กศน.อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
165. กศน.อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
166. กศน.อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
167. กศน.อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
168. กศน.อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
169. กศน.อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
170. กศน.อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
171. กศน.อ าเภอเมือง

ก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

172. กศน.อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
173. สมาร์ทเบรนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
174. กศน.อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
175. กศน.หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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176. กศน.อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
177. กศน.อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
178. กศน.อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
179. กศน.อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
180. กศน.อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
181. กศน.อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
182. กศน.อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
183. กศน.อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
184. กศน.อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
185. กศน.อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
186. กศน.อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
187. กศน.อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
188. กศน.อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
189. กศน.อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
190. กศน.อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
191. กศน.อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
192. กศน.อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
193. กศน.อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
194. กศน.อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
195. กศน.อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
196. กศน.อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
197. กศน.อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
198. กศน.อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
199. กศน.อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
200. กศน.อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เครือข่ายจัดกิจกรรม 
201. กศน.อ าเภอขานุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
202. กศน.อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอยุธยา เครือข่ายจัดกิจกรรม 
203. กศน.อ าเภอจุล จังหวัดพะเยา เครือข่ายจัดกิจกรรม 
204. กศน.อ าเภอเมือแพร่ จังหวัดแพร่ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
205. กศน.อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เครือข่ายจัดกิจกรรม 
206. กศน.อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เครือข่ายจัดกิจกรรม 
207. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
208. กศน.อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เครือข่ายจัดกิจกรรม 
209. กศน.อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
210. กศน.อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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12. เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดีเด่นของสถำนศึกษำ 
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา และรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาจาก

ส านักงาน กศน. ให้การสนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนคลองขลุงราษฎ์รังสรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร และระดับประถมศึกษา 
ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาและวัฒนธรรม
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เม่ือวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 

2. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการให้การส่งเสริม
สนับสนุนนักศึกษา กศน. เข้าร่ วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับประเทศ ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพัดลมไอเย็น
ประหยัดพลังงาน จาก กศน.อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องเครื่องฉีดน้ า
อเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน จาก กศน.อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2560 

3. นางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ เนื่องในงานสัปดาห์วิท ยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปีพ.ศ.2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี เม่ือวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560  

4. นางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าข้อสอบ บรรณาธิการ และจัดชุดข้อสอบปลายภาคส าหรับนักศึกษา กศน. ในปี
การศึกษา 2560 ในสาระทักษะการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

5. นางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการสร้างเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิดของส านักงาน กศน. 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

6. นางสาวคนึงนิจ คงหอม ต าแหน่งครู วิทยฐานครูช านาญการพิเศษ เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ
ดีเด่น แม่ต้อคีโมเดล ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ในวันที่ 20 –  21 กรกฎาคม 2560 ณ 
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง  

7. นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์ ต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้การส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษา กศน. เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

8. นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธ์ิ  ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับ ปวช. ประจ าปี  พ.ศ.
2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
 9. นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธ์ิ ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการสร้าง
เครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ของส านักงาน กศน. ประจ าปีการศึกษา 2560 
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13. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยภำพรวมของสถำนศึกษำ 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน โดยภำพรวมของสถำนศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

มำตรฐำน 
คะแนน

เต็ม 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 30.89 ดี 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 22.00 ดี 
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 9.20 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 8.43 ดี 
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 8.80 ดี 
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 10 9.20 ดีมาก 

รวมคะแนนโดยภำพรวม 100 88.52 ดี 

 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด 

 

มำตรฐำน 
ผลกำรประเมินตนเองของ

สถำนศึกษำ 
ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กล
ยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.33 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง 4.60 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4.75 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 3.60 ดี 
มาตรฐานที่ 5 การท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 4.00 ดี 

รวมคะแนน 4.05 ดี 

หมำยเหตุ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด ณ วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2554 

ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร (35) 30.89 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5 4.32 ดี 
ตัวบ่งชี้ ที่1.2 ผู้ เรี ยนคิดเป็น/ท าเป็น (ทั กษะกระบวนการทา ง
วิทยาศาสตร์) 

5 4.37 ดี 
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มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ ที่  1.3 ผลสัมฤทธิ์ ทางกา รเรียนของผู้ เ รียนกา รศึกษา
ต่อเนื่อง(ผ่านตามเกณฑ์) 

5 4.60 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้ มีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.25 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา 
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) 

15 13.35 ดี 

มำตรฐำนท่ี 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร  
ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

(25) 22.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 3 2.40 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร 4 4.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่
เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3 3.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 4 3.20 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

4 3.20 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.20 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 3.00 ดีมาก 
มำตรฐำนท่ี 3 กำรบริหำรกำรศึกษำ (10) 9.20 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 2 1.60 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 1.60 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบา ทของคณะกรรมกา ร
สถานศึกษา 

2 2.00 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (10) 8.43 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 4.43 ดี 
มำตรฐำนท่ี 5 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (10) 8.80 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 

5 4.40 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ผลการพัฒนาตา มจุดเน้นและจุ ดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 
 

5 4.40 ดี 
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มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี 6 มำตรกำรส่งเสริม (10) 9.20 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.20 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

5 5.00 ดีมาก 

รวม 100 88.52 ดี 
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บทท่ี 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

1. ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  พ.ศ.2560 และมีผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

ปรัชญำ  :   
 
 
 
 

   
  วิสัยทัศน์ : 
   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์เป็นผู้น าในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เรียนและชุมชนในพ้ืนที่รับบริการ
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

พันธกิจ : 
  จากวิสัยทัศน์การบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ได้ก าหนดพันธกิจ ดังนี้ 
  1.จัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ 
  2. ศึกษา ค้นคว้ า วิจัย  และพัฒนารู ปแบบกิจกร รม หลั กสูตร สื่ อ และกระบวนการ เรียนรู้                       
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อาทิ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา 
  3. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                          
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
  4. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสอนและพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสื่อ

นิทรรศการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
  6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตลักษณ์ : กล้าคิดกล้าท า 

เอกลักษณ์ : กิจกรรมท้าคิด เรียนวิทย์ฯแสนสนุก 
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เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ          
              

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1.จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้กับ 
สถานศึกษา นักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและชุมชน     
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ให้บริการ 5 จังหวัด โดยการ
จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมบริการ
วิชาการ  

1. ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติทีดีขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมและสื่อร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
4. ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้า
ชมนิทรรศการและมีส่วนร่วมในการจัดแสดง
นิทรรศการ 

2.ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงาน/
สถานศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความรู้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อ
ประกอบการสอนเก่ียวกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ร้อยละ 75 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และสถานศึกษาให้เข้ากับชุมชนและสภาพแวดล้อม 
ได้เป็นอย่างดี 

3.ท าการผลิตสื่อและพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับ
นักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน นิสิต 
นักศึกษา ประชาชน และชุมชน เพ่ือใช้ในการจัดและ
ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับบริการมีความรู้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และผลิตสื่อประกอบการเรียนการ
สอน มีความรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์  

4.แสวงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และชุมชน     
เพ่ือเน้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และด้านสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมผ่านสื่อและมี
รูปแบบกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
2. ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความรู้ และเกิดทักษะใน
การประกอบอาชีพ 
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
5.แสวงหาและร่วมมือภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน บุคคล เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัด
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย   ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และประเภทสิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมผ่านสื่อและมีรูปแบบ
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
2.ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความรู้ และเกิดทักษะ   
ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ชุมชน   
และสิ่งแวดล้อม 

6.จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จัดและ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถ
จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี          
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับบริการมีความรู้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และผลิตสื่อประกอบการเรียน
การสอน มีความรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ 
2. ร้อยละ 75 ข้าราชการสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
มากขึ้น 

7.จัดหาและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่น ามาใช้ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 80 ข้าราชการสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
มากขึ้น 

 
2. กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับปรุง พัฒนา นิทรรศการให้ทันสมัย และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย    
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อการสอนโดยเน้นทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริม  

หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าค่ายทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการ
เรียน 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าและพัฒนาเอกสารทางวิชาการให้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 5 ประชาสัมพันธ์งานด้านวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการทั้งหมด 

 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารส านักงาน อาคารฐานการเรียนรู้ ต่าง ๆ โดยรอบให้สะอาด
น่ามองและเกิดความร่มรื่น 

กลยุทธ์ที่ 7 ประสานงานการจัดกิจกรรม และร่วมจัดกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่  
แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นที่สนใจแก่ผู้รับบริการ 

กลยุทธ์ที่ 8 คัดเลือกวิทยากรผู้มีความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถให้มีความรู้ตรงต่อการจัดกิจกรรม
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรและสร้างบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
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3.  แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ พ.ศ.2559 – 2561 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 

มำตรกำร/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย กิจกรรมโครงงำน งบประมำณ 
2559 2560 2561  2559 2560 2561 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 500 500 500 1. โครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

100,000 100,000 100,000 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน
ให้มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 500 500 500 2. โครงการ
พัฒนาการจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือชีวิตและสังคม 

100,000 100,000 100,000 

3. พัฒนาผลการเรียนของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อเนื่องให้
ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 120 120 120 3. โครงการ
วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
บนพ้ืนท่ีสูง 

200,000 200,000 200,000 

4. เสริมสร้างความพอใจต่อการ
ให้บริการ 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 200 200 200 4. โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม 

500,000 500,000 500,000 

5. โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ 

100,000 100,000 100,000 

รวม   1,320 1,320 1,320 รวม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 

มำตรกำร/กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย กิจกรรมโครงงำน งบประมำณ 
2559 2560 2561  2559 2560 2561 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 

จ านวน
หลักสูตร/
โปรแกรม
การเรียนรู้ 

คน 80 80 80 1. โครงการสนุกกับกระบวนการ
วิทย์ เสริมสร้างพลังคิดให้ครูไทย 

150,000 150,000 150,000 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ 

จ านวน
หลักสูตร 

คน 40 40 40 2. โครงการส่งเสริมการผลิตส่ือ
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์จาก
วัสดุใกล้ตัว 

40,000 40,000 40,000 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

จ านวน
หลักสูตร 

คน 5 5 5 3. โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร 400,000 400,000 400,000 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและ
ให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
อย่างหลากหลาย 

จ านวน
หลักสูตร 

คน 50 50 50 4. โครงการประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ 

70,000 70,000 70,000 

รวม   175 175 175 รวม 660,000 660,000 660,000 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

มำตรกำร/กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต หน่วยนับ 

เป้ำหมำย กิจกรรมโครงงำน งบประมำณ 
2559 2560 2561  2559 2560 2561 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 300 300 300 1. โครงการสัมมนาภาคี
เครือข่ายเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจของสถานศึกษา 

100,000 100,000 100,000 

2. สร้างความสัมพันธ์และขยาย
ภาคีเครือข่ายทุกระดับ        
ทุกภาคส่วน 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 3,000 3,000 3,000 2. โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย 

100,000 100,000 100,000 

รวม   3,300 3,300 3,300 รวม 200,000 200,000 200,000 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 

มำตรกำร/กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย กิจกรรมโครงงำน งบประมำณ 
2559 2560 2561  2559 2560 2561 

1. ส่งเสริมระบบการบริหาร
องค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
(มุ่งเน้นตามจุดหมายของ
องค์กร) 

จ านวนคร้ัง คร้ัง/คน 1 1 1 1. โครงการเสริมสร้างระบบ
การบริหารองค์กรแบบมุ่ง
สัมฤทธ์ิ 

400,000 400,000 400,000 

2. น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวน
เร่ือง 

เร่ือง 1 1 1 2. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการความเส่ียง
ในองค์กร 

30,000 30,000 30,000 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ตามบทบาทหน้าท่ี 

จ านวน
หน่วยงาน 

แห่ง 21 21 21 3. โครงการพัมนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

60,000 60,000 60,000 

4. พัฒนาระบบการบริหารการ
จัดการความเส่ียงในองค์กร 

จ านวนคน คน 25 25 25 4. โครงการพัฒนาบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ 

100,000 100,000 100,000 
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มำตรกำร/กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย กิจกรรมโครงงำน งบประมำณ 
2559 2560 2561  2559 2560 2561 

5. พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

จ ำนวนคน คน 23 23 23     

6. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์     
(อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
องค์กร) 

จ ำนวนคน คน        

รวม   71 71 71 รวม 590,000 390,000 390,000 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 พัฒนำองค์กร สถำนศึกษำ เพ่ือเข้ำสู่มำตรฐำน 

มำตรกำร/กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต หน่วยนับ 

เป้ำหมำย กิจกรรมโครงงำน งบประมำณ 
2559 2560 2561  2559 2560 2561 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
องค์กรด้านต่างๆ เพ่ือเข้าสู่
มาตรฐาน( เช่น ด้านความ
ปลอดภัย ด้านประหยัดพลังงาน 
ด้านอารยสถาปัตย์ ด้านการ
ให้บริการ ด้านสุขาภิบาล 
ส่ิงแวดล้อม ด้านการท่องเท่ียว) 

จ านวน
โครงการ 

โครงการ 0 
 
 

1 
1 

1 
 
 

0 
0 
 

1 
 
 

0 
0 

1. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์
ลานจัดกิจกรรม และบริเวณ
อาคารจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 3 

0 400,000 400,000 

2. โครงการปรับปรุง ติดต้ัง 
ขยายเขตไฟฟ้าศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครสวรรค์ 

1,200,000 0 0 

3. โครงการจัดหา
เคร่ืองปรับอากาศขนาด 
36000 บีทียู พร้อมติดต้ัง
จ านวน 8 ชุด 

450,000 0 0 

4. โครงการจัดหารถยนต์   
4 ล้อ ขนาด 1 ตัน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวม   2 1 1 รวม 2,650,000 400,000 400,000 
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 4.แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ.2560 

ท่ี กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 

จ ำนวน 
(คน) 

1. กิจกรรมนิทรรศกำรทำง
วิทยำศำสตร์ 
(Science Exhibition)  
-นิทรรศการถาวร  
(Permanent  Exhibition) 
-นิทรรศการเคล่ือนท่ี  
(Mobile  Exhibition) 
-นิทรรศการช่ัวคราว  
(Temporary  Exhibition) 

1. เพ่ือกระตุ้นความสนใจใน
การศึกษาหาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชนและประชาชน  
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ 
สามารถน าความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีเจตคติท่ีดีต่อ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม  

ตัวชี้วัดผลผลิต (Out 
Put) 
1. มีจ านวนผู้เข้ารับ
บริการ 
2. ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out 
Come) 
1. มีผู้เข้ารับบริการอย่าง
น้อยร้อยละ 80  
2. ผู้เข้ารับบริการมีความ
พึงพอใจในระดับดี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

นักเรียน 
นักศึกษา 
เยาวชน ครู 
อาจารย์และ
ประชาชน
ท่ัวไปในเขต
บริการ  
9 จังหวัด 

42,560 367,000 

2. กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ 
-ค่ายวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงแวดล้อม  
-ค่ายอนุรักษ์พลังงาน 

  -ค่ายการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science  
Show ) 
-ค่ายดาราศาสตร์ 
-ค่ายพืชไร้ดินเพ่ือการศึกษา 
-ค่ายเกษตรธรรมชาติสู่
ความพอเพียง 
-ค่ายนักชีววิทยา 
-ค่ายต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ค่ายนักธรณีวิทยา  
-ค่ายฤดูร้อน  
-ค่ายวิทยาศาสตร์  
Science  Camp 
-ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
-ค่ายวิทยาศาสตร์
การเกษตร 
-ค่ายสร้างระบบคิดปลูกจิต
วิทยาศาสตร์ 
 

1. เพ่ือให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครสวรรค์เป็นแหล่ง
เรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป มี
ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์            มี
กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา วิพากษ์ วิจารณ์ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
ความสามารถในการตัดสินใจ มี
ทักษะการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี และ
การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อ่ืน 
รวมท้ังสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข  
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไป มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงแวดล้อม  

ตัวชี้วัดผลผลิต (Out 
Put) 
1. มีจ านวนผู้เข้ารับ
บริการ 
2. ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการ 
3. คะแนนทดสอบก่อน
และหลังเรียน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out 
Come) 
1. มีผู้เข้ารับบริการ
อย่างน้อยร้อยละ 80  
2. ผู้เข้ารับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. คะแนนทดสอบหลัง
เรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
 
 
 

นักเรียน 
นักศึกษา
เยาวชน 
และประชาชน
ท่ัวไปในเขต
บริการ 9
จังหวัด 

1,440 76,000 
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ท่ี กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

เป้ำหมำย งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 

จ ำนวน 
(คน) 

3. กิจกรรมกำรศึกษำ  
(Education Activities) 
-การอบรมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
-การอบรมพืชไร้ดิน 
-การอบรมคุณธรรมน า
ความรู้โลกศึกษาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-อบรม Science Show 
-งานวันเด็ก 
-งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-งานการประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ Science 
Show 
-School  Program  

1. เพ่ือสนองตอบตามความ
ต้องการการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ของประชาชน 
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และจัด
กิจกรรมท่ีเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของผู้รับบริการ 
3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม 
4. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Out 
Put) 
1. มีจ านวนผู้เข้ารับ
บริการ 
2. ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out 
Come) 
1. มีผู้เข้ารับบริการ
อย่างน้อยร้อยละ 80  
2. ผู้เข้ารับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

นักเรียน 
นักศึกษาใน
ระบบโรงเรียน 
และนอกระบบ
โรงเรียน 
ครู อาจารย์  
และ
ประชาชนใน
เขตบริการ  
9 จังหวัด 

28,600 240,000 

4. กิจกรรมบริกำรวิชำกำร 
การจัดการพัฒนา ผลิตและ

เผยแพร่ส่ือการศึกษา ส่ือการ
สอน เอกสารทางราชการ 
แผ่นพับ แผ่นปลิว จดหมาย
ข่าว ชุดอุปกรณ์การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ กล้องดูดาว 
อุปกรณ์สังเกตปรากฏการณ์
บนท้องฟ้า ตลอดจนการ
บริการวิทยากรบรรยายให้
ความรู้แก่สาธารณชน พัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
ได้แก่ 
- บริการส่ือ นิทรรศการ 
- บริการ วัสดุ  อุปกรณ์ 

1. เพ่ือกระตุ้นความสนใจใน
การศึกษาหาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชนและประชาชน  
2. เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีเจตคติท่ีดีต่อ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม 
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

ตัวชี้วัดผลผลิต (Out 
Put) 
1. มีจ านวนผู้เข้ารับ
บริการ 
2.ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out 
Come) 
1. มีผู้เข้ารับบริการ
อย่างน้อยร้อยละ 80 
2. ผู้เข้ารับบริการมี
ความพึงพอใจในระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. มีหน่วยงานภาคี
เครือข่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 

นักเรียน 
นักศึกษาใน
ระบบโรงเรียน 
และนอกระบบ
โรงเรียน 
ครู อาจารย์  
และ
ประชาชนใน
เขตบริการ 
9 จังหวัด 

26,400 37,000 
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ท่ี กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของโครงกำร 

เป้ำหมำย งบ 
ประมำณ 

(บำท) 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
จ ำนวน 
(คน) 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
1 โครงกำรประกวด

โครงงำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ส ำหรับ
นักศึกษำ กศน. 
 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีประสบการณ์ในการจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์           
2.  เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน มีการศึกษาค้นคว้า มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยผ่านการจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
3.  เพ่ือให้นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน มีโอกาสน าเสนอผลงาน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) - จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 - จัดกิจกรรมตาม
โครงการ อย่างน้อยร้อย
ละ 70  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70 มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ ในการ
จัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70 มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม  
 

นักศึกษา ครู 
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษานอก
โรงเรียน 

200 45,000.- 

2 โครงกำรพัฒนำกำร
จัดท ำโครงงำน
วิทยำศำสตร์เพ่ือ
ชีวิตและสังคม  
โดยใช้ กศน.ต ำบล
เป็นฐำน 
 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นอกระบบ
โรงเรียน (กศน.) มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการ
จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์           
2. เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นอกระบบ
โรงเรียน (กศน.) มีการศึกษาค้นคว้า  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยผ่านการจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
3.  เพ่ือให้นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นอกระบบ
โรงเรียน (กศน.)  มีโอกาสน าเสนอ

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) 
 - จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 - จัดกิจกรรมตาม
โครงการ อย่างน้อยร้อย
ละ 70  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70 มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ ในการ

นักศึกษา ครู 
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษานอก
ระบบ
โรงเรียน 
รวมท้ัง
ประชาชน
ท่ัวไป 

150 100,000.- 
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ท่ี กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของโครงกำร 

เป้ำหมำย งบ 
ประมำณ 

(บำท) 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
จ ำนวน 
(คน) 

ผลงาน   ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการทดลองใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน    และสังคม 

จัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70 มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

3 โครงกำรค่ำย
วิทยำศำสตร์ 
Science Camp 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียน/ ผู้รับบริการมี
ความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการเกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการมีทักษะในการท างาน 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต 
(Output) มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) - ผู้เรียน/
ผู้รับบริการร้อยละ 70 
มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี          และ
ส่ิงแวดล้อม 
- ผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ร้อยละ 70 มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียน 
นักศึกษา ครู 
กศน. 

640 100,000.- 

4 โครงกำรค่ำย
ปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์ (ค่ำย
วิทย์ฯ คิดสนุก) 
 

เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต 
(Output) มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) ผู้เรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิทยาศาสตร์สูงข้ึน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

นักศึกษา 
กศน. 
ระดับประถม 
ศึกษา ถึง
มัธยมศึกษา 

240 120,000.- 
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ท่ี กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของโครงกำร 

เป้ำหมำย งบ 
ประมำณ 

(บำท) 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
จ ำนวน 
(คน) 

5 โครงกำร
วิทยำศำสตร์สู่
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
 

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของ
นักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) ด้วย
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome)  
มีนักเรียนของศูนย์การ
เรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" 
(ศศช.) มีผลการเรียนดี
ข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

นักเรียนของ
ศูนย์การ
เรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา 
"แม่ฟ้าหลวง" 
(ศศช.) 
ชุมชนบน
พ้ืนท่ีสูง 

240 120,000.- 

6 โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรในกำรจัด
กิจกรรมด้ำน
วิทยำศำสตร์ 
 

1.  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามรถ
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับ
บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครสวรรค์ 
2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครสวรรค์ให้น่าสนใจ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) - จ านวน
บุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครสวรรค์ ท่ี
มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome)  
- จ านวนกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมข้ึน ไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม 

บุคลากรของ
ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพ่ือ
การศึกษา
นครสวรรค์ 

21 80,000.- 

7 โครงกำรพัฒนำ
กระบวนกำรคิด
ด้วยกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ 
 

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) มี
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

นักเรียนใน
ระบบ
ประถม 
ศึกษา ถึง
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1,180 150,000.- 
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ท่ี กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของโครงกำร 

เป้ำหมำย งบ 
ประมำณ 

(บำท) 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
จ ำนวน 
(คน) 

8 โครงกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำคี
เครือข่ำย 
“กิจกรรมหนูน้อย
คอยครูเพ่ือดูดำว”  
 

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิชาดารา
ศาสตร์ด้วยส่ือท้องฟ้าจ าลองดิจิตอล
เคล่ือนท่ี 
2. เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการท่ีอยู่
ห่างไกลอย่างท่ัวถึง 
3. เพ่ือขยายภาคีเครือข่ายและ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครสวรรค์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) 
- กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
80 มีความเข้าใจวิธีการ
ดูกลุ่มดาวและวิธีการหา
ต าแหน่งดาวเหนือ  
- กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 
80 มีความเข้าใจค าว่า 
“กลุ่มดาวจักรราศี” 
และ “เส้นสุริยะวิถี” 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
- กลุ่มเป้าหมายมีพ้ืน
ฐานความรู้ด้านดารา
ศาสตร์น าไปใช้ในการ
เรียนได้ 
- สร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้
อย่างท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน 
 
 

ข้าราชการ 
และ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพ่ือ
การศึกษา
นครสวรรค์ 

2,500 80,000.- 

9 โครงกำรสร้ำง
สัมพันธ์และขยำย
ภำคีเครือข่ำย 
 
 

1.เสริมสร้างความเข้าใจภาระกิจการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. เพ่ือน าเสนอแนวทางและรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อมของศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) 
- ผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีให้บริการเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ทราบ
รายละเอียดและ
ภาระกิจของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครสวรรค์
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome) 
- โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
ประชุมเข้ามาใช้บริการ
กิจกรรมของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครสวรรค์ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ในระบบ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 80,000.- 
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ท่ี กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของโครงกำร 

เป้ำหมำย งบ 
ประมำณ 

(บำท) 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
จ ำนวน 
(คน) 

 
10 โครงกำรปฏิบัติกำร

วิทยำศำสตร์
ส ำหรับนักเรียน 
นักศึกษำ กศน. 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์และมีทักษะ
กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output)จ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 
ร้อยละ  ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และมีทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ครู นักเรียน 
นักศึกษา 
กศน. และ
ประชาชน
ผู้สนใจท่ัวไป 

300 100,000.- 

11 โครงกำร
วิทยำศำสตร์นอก
ห้องเรียนตำม
แนวทำงสะเต็ม
ศึกษำ 

๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ท้ังในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน รวมท้ัง
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

๒. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน 
นักศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน รวมท้ังประชาชนผู้สนใจ
ท่ัวไปเกิดทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์   

๓. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ท้ัง
ในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
รวมท้ังประชาชนผู้สนใจท่ัวไปเกิด
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome)  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๗๐ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๗๐ เกิด
ทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์   
๓. ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๗๐ 
มีความพึงพอใจกับ
การเข้าร่วมโครงการ 
 

นักเรียน 
นักศึกษาท้ัง
ในระบบและ
นอกระบบ
โรงเรียน 
รวมท้ัง
ประชาชน
ผู้สนใจท่ัวไป 
 

200 80,000.- 

12 โครงกำรประชุม
ปฏิบัติกำรส่งเสริม
ศักยภำพครู และ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ใน

๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู 
กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ การ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ใน
รูปแบบ STEM 
๒.เพ่ือกระตุ้นให้ครู กศน. มี
การศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์การออกแบบการจัดการ

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output)  
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ครู กศน.
ต าบล / ครู 
ศรช. 

50 60,000.- 
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ท่ี กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของโครงกำร 

เป้ำหมำย งบ 
ประมำณ 

(บำท) 
กลุ่ม 

เป้ำหมำย 
จ ำนวน 
(คน) 

รูปแบบสะเต็ม
ศึกษำ 
 

เรียนรู้ และผลิตส่ือการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ STEM 
๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู 
กศน. มีโอกาสน าผลงานการผลิตส่ือ
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ใน
รูปแบบ STEMไปใช้ได้จริง 
 
 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome)  
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ ๗๐ มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการการจัดการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ในรูปแบบ STEM 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๗๐เกิดความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์การ
ออกแบบและผลิตส่ือ
การเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ 
STEM 
 

13 โครงกำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงในองค์กร 
 

๑. เพ่ือให้บุคลกรทุกคนเกิดความ
ตระหนักและเข้าใจถึงความเส่ียง
ด้านต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีวิธี
จัดการท่ีเหมาะสมในการลดความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับ
ได้ 
๒. เพ่ือมีแนวทางการบริหารจัดการ
ความเส่ียงอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือให้มีระบบในการติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินงานบริหาร
ความเส่ียง 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output)  
๑. บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. ก าหนดความเส่ียง
ของงานได้ ๑ งาน 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome)  
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเข้าร่วมประชุมสัมมนา
มีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติตามแนว
ทางการบริหารความ
เส่ียงท่ีร่วมกันก าหนด 
 

บุคลากรของ
ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพ่ือ
การศึกษา
นครสวรรค์ 

25 30,000.- 
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5. เป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมรำยมำตรฐำน 
 

มำตรฐำน 
คะแนน

เต็ม 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 31.37 ดี 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 23.00 ดี 
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 9.40 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 8.43 ดี 
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 9.00 ดี 
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 10 9.35 ดี 

รวมคะแนนโดยภำพรวม 100 90.55 ดี 
 
6. ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 

2558 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 

2559 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 

2560 
เป้ำหมำย ผลผลิต เป้ำหมำย ผลผลิต เป้ำหมำย ผลผลิต 

การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 30,000 19,095 42,560 38,151 42,560 22,021 
ค่ายวิทยาศาสตร์ 800 2,840 1,440 1,730 1,440 2,214 
กิจกรรมการศึกษา 20,000 51,972 26,600 38,044 28,600 48,278 
บริการวิชาการ 17,200 18,716 26,400 38,709 26,400 65,227 
ท้องฟ้าจ าลอง - - - - - - 

รวมท้ังส้ิน 68,000 92,623 97,000 116,634 99,000 137,740 
 
7. สรุปผลกำรปรับปรุงและพัฒนำในรอบปีท่ีผ่ำนมำ  
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน โครงกำร/กิจกรรม 
ท่ีปรับปรุงและพัฒนำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ต้นสังกัด 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครสวรรค์
ควรพัฒนาด้านอาคาร
สถานที่เพ่ือรองรับการ
เข้ารับบริการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้
มีห้องน้ า และพ้ืนที่
จอดรถที่เหมาะสม 

- สถานศึกษาต้องท างาน
เชิงระบบ มีการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ 
ตลอดจนการบริหาร
เครือข่ายให้มี              
ประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารการ
จัดการ 
 

- ด าเนินการจัดระบบ
การจัดเก็บข้อมูลและ
จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงานข้อมูล
สารสนเทศ 
- มีระบบไฟฟ้าที่ดีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือ
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน โครงกำร/กิจกรรม 
ท่ีปรับปรุงและพัฒนำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ต้นสังกัด 

ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 - ต้นสังกัดควรมีการก ากับ
ติดตาม ช่วยเหลือสนับสนุน
จากส านักงาน กศน. ในด้าน
การจัดท าแผนพัฒนา                
คุณภาพสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ตลอดจนการให้การ
สนับสนุนงบประมาณที่
สอดคล้อง                 
กับอัตลักษณ์ แนวทางการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
แต่ละแห่ง 

- โครงการลดเวลาเรียน...เพ่ิม
เวลารู้ 
- โครงการสะเต็มศึกษา STEM 
Education  
- โครงการเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ (Science Film 
Festival) 
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ไทย” 
- โครงการจัดสอนวิชาชีพการ
ย้อมผ้า หลักสูตรระยะสั้น 
แก้ปัญหาผ้าสีด าขาดตลาด เพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 

- ต้นสังกัดด าเนินการ
จัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์โดยสร้าง
การเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และบทบาทหน้าที่ของ                
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 

 - ภาคีเครือข่าย ส านักงาน 
กศน. จังหวัด และ กศน.
อ าเภอ ควรให้ความส าคัญ
ด้านการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตแก่
นักศึกษาและประชาชน
มากยิ่งขึ้น โดยมีการ
ประสานใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน วางแผนการจัด
กิจกรรมร่วมกันในแต่ละปี
อย่างชัดเจน 
และเนื่องจากศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครสวรรค์ ต้อง
รับผิดชอบการบริหาร
การศึกษาในเขต   

- โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ส าหรับนักศึกษา กศน. 
- โครงการพัฒนาการจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต
และสังคม 
- โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
บนพ้ืนที่สูง 
- โครงการค่ายปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
- โครงการวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 
- โครงการพัฒนากระบวนการคิด
ด้วยการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

- ร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี
เครือข่าย เช่น 
ส านักงาน กศน.
จังหวัดตาก กศน.
อ าเภอท่าสองยาง 
กศน.อ าเภออุ้มผาง 
กศน.อ าเภอบ้านตาก 
เพ่ือการเข้าถึงชุมชน
ในการจัดกิจกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม อย่าง
จริงจัง โดยการเข้า
พ้ืนที่และปฏิบัติตาม
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน โครงกำร/กิจกรรม 
ท่ีปรับปรุงและพัฒนำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ต้นสังกัด 

รับผิดชอบถึง 5 จังหวัด 
งบประมาณจึงไม่เพียงพอ  
ดังนั้น ภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ 
เช่น อบจ. เทศบาล อบต. 
ควรมีส่วนสนับสนุน
ช่วยเหลืองบประมาณ
อาจจะทั้งทางตรง      
และทางอ้อม 

- โครงการสร้างสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
- โครงการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา กศน. 
- โครงการประชุมปฏิบัติการ
ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบสะ
เต็มศึกษา 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน  
ที่อยู่อาศัย 
เพ่ือตอบสนองปัญหา 
และป้องกันผลเสียที่
จะเกิดขึ้นต่อชุมชน 
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บทท่ี 3 
ผลกำรประเมินตนเอง 

 สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จ านวน 6 มาตรฐาน  23 ตัวบ่งชี้ ได้ผลการประเมินดังนี้  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของมำตรฐำนท่ี 1 ไว้ท่ี ระดับคุณภำพระดับ ดี ซ่ึงสถานศึกษา
ได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1 ดังนี้ 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5 4.45 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่1.2 ผู้เรียนคิดเป็น/ท าเป็น(ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์) 

5 4.42 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง(ผ่านตามเกณฑ์) 

5 4.65 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้ มีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.35 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา 
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) 

15 13.50 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนคุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 31.37 ดี 

ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนคุณภำพ 31.37   ระดับคุณภำพ ดี ผลการประเมินตนเองดังกล่าวเกิด
จากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  

ข้อมูลควำมตระหนัก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา

ตามอัธยาศัย จึงก าหนดเป็นนโยบายและสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มี
คุณภาพ โดยได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้ าใจ มีทักษะในการด าเนินงานมี
ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ท่ีตนปฏิบัติ มีการจัดเตรียมโปรแกรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีการสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
และโปรแกรมการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครสวรรค์ มีการจัดเตรียมสถานที่และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนา
คุณภาพโดยมีการจัดประชุมชี้แจง จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในกา รจัดการเรียนรู้              
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มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความใฝ่รู้ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลควำมพยำยำม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ด าเนินการตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ก าหนดให้ครูผู้สอน มีการออกแบบกิจกรรม ใบงานที่ให้

ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รู้จักวิธีการและการแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ด้วยวิธี การที่หลากหลาย โดยมีกิจกรรม     
ใบงาน ให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้ฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สรุป บันทึกผลของการ
ท ากิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน และต้องให้ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตามกิจกรรม ใบงาน และผลงานของผู้เรียน พร้อมทั้งบันทึกจ านวนผู้เรียน/ผู้รับบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการคิดและฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ ต้ังไว้ รวมทั้งการจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้อย่าง
ชัดเจน โดยการสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียนที่ ต้องการค้นหาค าตอบ ค้นพบสิ่งที่สงสัย จึงมีการค้นคว้าหาวิธีในการค้นพบ
ค าตอบ หรือวิธีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งประสบผลส าเร็จในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ผู้เรียนคิดเป็น/ท ำเป็น (ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ก าหนดนโยบายและสร้างความเข้าใจกับครูผู้สอนในการพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นผู้ คิดเป็น ท าเป็น  (มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) โดยสอดแทรกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้าไปในการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามฐานการเรียนรู้   ต่าง ๆ 
และการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดให้ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัด
กิจกรรม ผลงานของผู้เรียน พร้อมทั้งบันทึกจ านวนผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียนกำรศึกษำต่อเน่ือง (ผ่ำนตำมเกณฑ์) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยผู้เรียน/ผู้รับบริการ
สามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

ตัวบ่งชี้ ท่ี 1.4  ผู้เรียนมีงำนท ำหรือมีรำยได้เสริม มีทักษะในกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์มีการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  เช่น  การวัดผล
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  ทะเบียนผู้เรียน  ทะเบียนวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตร แบบประเมินความ  พึงพอใจ
ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  และมีแบบติดตามการมีงานท า หรือมีรายได้เสริม มีทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
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ตัวบ่งชี้ ท่ี  1.5 ควำม พึงพอใจต่อกำร ให้บริกำรกำรศึกษำ (ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  และ
ส่ิงแวดล้อม) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์มีการจัดระบบการให้บริการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน/รับบริการ และมีการประเมินความ    
พึงพอใจของผู้ เรียน/ผู้รับบริการ เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียน/ผู้รับบริการให้เป็นผู้ที่ มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน/วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 
  2. หลักสูตร /โปรแกรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน และการมอบหมายงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

4. คู่มือการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่ เก่ียวกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 

5. สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
6. บันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน (ใบงาน) 
7. ผลงานของผู้เรียน 
8. แฟ้มสะสมงานของครู 
9. ภาพถ่ายผลงาน กิจกรรม 
10. บันทึกรายงานการประชุม 
11. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน (แบบติดตามผู้เรียน/ผู้รับบริการ) 
12. แบบติดตามการมีงานท า หรือมีรายได้เสริม มีทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนของผู้เรียน/

ผู้รับบริการ 
13. แบบสอบถามเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
14. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการรับบริการการเรียนรู้ (การศึกษาต่อเนื่อง) 
15. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และ

สิ่งแวดล้อม (การศึกษาตามอัธยาศัย) 
16. แบบสังเกตผู้รับบริการที่เข้าชมนิทรรศการ 
17. แบบบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
18. แบบบันทึกผลการเข้าร่วม และผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
19. แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
20. แบบบันทึกและรายงานการนิเทศ และติดตามผลผู้เรียน/ผู้รับบริการตามโครงการต่าง ๆ 
21. สมุดคุมทะเบียนวุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
22. สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ 
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สรุปผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนท่ี 1 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 1 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมา ย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 1 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 

1. ผู้เรียนที่มาเรียนรู้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการศึกษาต่อเนื่องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ผู้ เรียนมีการคิดเป็น/      
ท าเป็น (มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์มีการจัดระบบการให้บริการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการศึกษาที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

จุดควรพัฒนำ 
1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมของตนเอง และมีการจัดท าแผนการสอน และคู่มือครูประกอบการ

จัดท าหลักสูตรให้ครบถ้วน 
2. ควรมีการนิเทศติดตามผลผู้ เรียน/ผู้รับบริการในเรื่องของการน าความรู้ ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่ผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถน าไปใช้ในการเพ่ิมทักษะในการท างาน  

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
1. ควรมีผู้เชี่ยวชาญ และภาคีเครือข่ายมาช่วยในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสื่อ และการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ก าหนดให้มีการติดตามผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการเพ่ือน ามาพัฒนางาน  

อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามระบบ PDCA 

มำตรฐำนท่ี 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ / กำรให้บริกำร 

         สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของมำตรฐำนท่ี 2 ไว้ ท่ีระดับคุณภำพ ระดับดี ซ่ึงสถานศึกษา
ได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ดังนี้ 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนท่ี 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 
ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 3 2.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร 

4 4.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและ
ผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3 3.00 ดีมาก 
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มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 

4 3.50 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 

4 3.50 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 3.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนคุณภำพของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 25 23.00 ดี 

 ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนคุณภำพ 23.00 ระดับคุณภำพ ดี ผลการประเมินดังกล่าวเกิดจาก
ความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลควำมตระหนัก   
 สถานศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรโดยให้บุคลากรทุกคนได้ทราบและศึกษา
นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และให้ศึกษาพร้อมท าความเข้าใจร่วมกัน
ในเรื่องมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและการน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการประชุมราย
สัปดาห์ทุกวันจันทร์ รายเดือน และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558 มีโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และมีการจัดท านิทรรศการและจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างเสริมทักษะ
กระบวนการเรียนรู้  ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัด
การศึกษาและให้บริการ แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงโดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยมี
แบบสอบถามความต้องการไปสอบถาม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร พัฒนา
คุณภาพครูผู้สอน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ รวมถึงมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบริการให้มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป  

ข้อมูลควำมพยำยำม 
สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี อีกทั้งจัดท าขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีการ
ด าเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผนไว้อย่างครบถ้วน เพ่ือสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ    
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ 2 ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภำพของหลักสูตร/โปรแกรมกำรเรียนรู้  
 สถานศึกษามีการก าหนดหลักสูตรการศึกษา และการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยเขียนหลักสูตร
ต่างๆไว้เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกรับบริการตามความสนใจและความต้องการอย่างหลากหลาย โดยหลักสูตรที่
จัดท าขึ้นล้วนสอดรับกับความต้องการของผู้เรียน ตามระดับชั้นและระบบการศึกษาทั้งการศึกษานอกระบบ       
ในระบบ  มีเนื้อหาหลักสูตรที่มีการบูรณาการตามสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน และเม่ือมีการเรียนรู้จบสิ้น
ได้มีการประเมินการเรียนรู้ เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ทั้งยังน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาและวาง
แผนการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ครั้งต่อไปโดยหลักสูตรสถานศึกษาได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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สถานศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตรครบถ้วนและมีการประเมินหลักสูตรที่ใช้และน าผลการประเมินหลักสูตรมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป    

  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 คุณภำพของครู/ผู้สอน/วิทยำกร 
 สถานศึกษาได้สนับสนุนให้ข้าราชการครูและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษามีใบประกอบวิชาชีพและได้รับ
การพัฒนาความรู้ ให้เข้าอบรมเข้าร่วมประชุมในงานต่างๆ โดยมีการส่งไปอบรมและร่วมประชุมทุกคน ให้ครูทุกคน
ได้เขียนเนื้อหาวิชาที่จะท าการสอนและออกแบบการสอนตามประสบการณ์ที่ตนเองถนัด และให้ครูทุกคนได้
วิเคราะห์ตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีการให้ศึกษาด้วยตนเองทุกช่องทางในการพัฒนาความรู้  และ
แนะน าให้ครูใช้ทักษะแสดงความสามารถของตนถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ เรียน จากนั้นให้มีการประเมินผู้เรียน และ
ประเมินตนเองทุกครั้งที่ มีการจัดกิจกรรมรวมถึงให้ครูได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครูอย่างดี  โดยมุ่งหวังเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูและผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียน/ผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 
 สถานศึกษาได้จัดครูและผู้สอนให้สอนตามความรู้ความสามารถและตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมา โดยเน้น
ให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สนับสนุนผู้ เรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ให้ครูสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่ดี ที่สนุกสนาน และมีการพูดคุยหลังเสร็จกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและ
กันหรือพูดคุยในการประชุมรายสัปดาห์ ให้ผู้สอน สอนทั้งภาคทฤษฏีและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์จริงในฐานการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ อีกทั้งได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ต้องมีคะแนนหลังเรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียนทุกคน ให้ครูมีความสามารถออกแบบ
การเรียนการสอนตามความถนัดและตามวัยของผู้ เรียน โดยมีข้อตกลงกันระหว่างครูและผู้ เรียนและใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนให้มากที่สุดเพ่ือให้การเรียนรู้ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 คุณภำพผู้สอน/วิทยำกรสอนกำรศึกษำต่อเน่ือง 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดท าเมนูค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกเรียนได้
อย่างหลากหลาย โดยสามารถเรียนแบบไป-กลับหรือเรียนแบบค่ายพักแรมได้ โดยสามารถจัดที่พักและ มีอาคาร
เพ่ือจัดฐานการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีครูที่ มีความรู้ เก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน โดยครูได้จัดท าแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนทุกรายวิชาที่เปิดให้บริการและสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ มีการ
แต่งต้ังให้ ครูปฏิบัติหน้าที่รับผิ ดชอบกา รเรียนกา รสอนรา ยกิจกรรมและให้มี ใบงานประกอบกา รเรี ยนรู้             
แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนอีกทั้งให้ครูได้ท าแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง  และให้มีการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 คุณภำพส่ือท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 
 สถานศึกษาได้จัดท าท าเนียบสื่อและแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทั้งในและ
นอกสถานที่ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสะดวกในการค้นหาและจัดท าสื่อประเภทต่างๆไว้บริการผู้รับบริการอย่าง
หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์เป็นแผ่นพับความรู้ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่ผู้ เรียนสามารถสัมผัสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในรูป
ของนิทรรศการ สื่อของจริงที่ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะความคิดและลงมือปฏิบัติจริง โดยมีระบบการให้บริการที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และมีบุคลากรที่ท าหน้าที่แนะน า
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สื่อและลงข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้สนใจทางเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึ กษานครสวรรค์ และมีการ
พัฒนาสื่อนิทรรศการที่เอ้ือต่อผู้เรียนผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องโดยมีการส ารวจความต้องการสื่อและประเมินความ
พึงพอใจการใช้สื่อ และมีการขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย           

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์การให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยทางเว็บไซต์ ทางบุคคล และทาง
เอกสาร โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สถานศึกษาต่างๆน าผู้เรียนเข้ามาใช้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดท า
หนังสือราชการแผ่นพับแจกในสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตบริการ 5 จังหวัดเพ่ือให้
ครูและผู้ เรียนได้เกิดความสนใจการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ิมมากขึ้น มีปฏิทินงานในเว็บไซด์ส าหรับจองกิจกรรม 
หรือนัดชมนิทรรศการ จัดให้มีการพัฒนาครู ผู้สอน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการน าเสนอด้าน
การศึกษาตามอัธยาศัยที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพ มีการประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ครู
และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาทุกคนมีความตระหนัก และมีเจตคติที่ ดีต่อการศึกษาตามอัธยาศัยด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และให้ครู ผู้สอน นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาพูดสอดแทรกให้ผู้เรียน
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ มีความพยายามที่จะจัดท าสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และได้รับบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ผ่านสื่อ กิจกรรม นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และนิทรรศการที่สามารถเรียนรู้และน าไปพัฒนาเป็น
อาชีพ และบรรยากาศที่เอ้ือให้ชวนศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บนฐานของการท่องเที่ยว  การพบปะพูดคุย        
การออกก าลังกาย การสัมผัสสื่อ การอ่านการดู และการเล่น เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเ พลิน จนท าให้เกิด
ความเคยชินกับการเรียนรู้ที่มิรู้จบ ซ่ึงจะส่งผลถึงอุปนิสัยของการใฝ่รู้ใฝ่เรียน จนเป็นผลท่ีจะน าสู่การเกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ในระดับกลุ่มคน ขยายวงกว้างออกสู่กลุ่มชุมชน และสังคมในอนาคตต่อไป 

หลักฐำนกำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
  1. หลักสูตรสถานศึกษา/โปรแกรมการเรียนรู้ 
  2. ค าสั่งแต่งต้ังการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
  3. แบบประเมินหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 
  4. แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน แบบทดสอบ 

5. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
6. แฟ้มสะสมงานผู้สอน 
7. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
8. แบบส ารวจความต้องการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
9. ท าเนียบสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
10. ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ 
11. ปฏิทินการจัดกิจกรรม 
12. สื่อประชาสัมพันธ์ 
13. แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
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14. รายงานการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม 
15. แบบบันทึกและรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 
16. รายงานการนิเทศกิจกรรม 
17. รายงานผลการปฏิบัติงานครู / วิทยากร 
18. รายงานการประเมินความพึงพอใจ 
19. บัญชี การยืม – คืน สื่อและนิทรรศการ 
20. คู่มือการจัดกิจกรรม 
21. วุฒิบัตร เกียรติบัตร รางวัล โล่ 
22. รูปภาพกิจกรรม 
23. บันทึกรายงานการประชุม 
24. ค าสั่งแต่งต้ังการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
25. แผนงาน / โครงการ 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนท่ี 2 
          จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 พบว่า สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน
ที่ 2 ทีก่ าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาดังนี้ 

จุดเด่น 
ครูและนักวิชาการเป็นผู้ที่ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานมาเป็นระยะเวลานาน มีความรู้ในเนื้อหา และมีทักษะ
การจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์การสอนได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่าง
กัน เป็นผู้ที่ มีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ และอุทิศตัวในการปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลาที่มีกิจกรรมมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม มุ่งม่ัน ต้ังใจท างานเพ่ือจัดกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาที่ท าหน้าที่ในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ครอบคลุมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ซ่ึงเป็นการท างานเชิงรุก
อีกทั้งยังเป็นเวทีการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่มีแหล่งอ่ืน จึงท าให้มีผู้รับบริการมาใช้
บริการจ านวนมากโดยเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถ
ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้ เรี ยนได้อย่างมีคุณภาพ และมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการการ
เรียนรู้ และมีการจัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

จุดควรพัฒนำ 
           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ควรพัฒนาสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
และให้เพียงพอต่อผู้รับบริการอีกทั้งยังควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น  การเรียน
แบบชั้นเรียน และติวเข้มส าหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนวิทย าศาสตร์เพ่ือไปศึกษาต่อและมีการวัดผลประเมินผล
ผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลายวิธีเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่แตกต่างกัน ทั้งระดับชั้น และระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ดีขึ้นทุกกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
1.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และการประเมินหลักสูตรรายวิชา  

 2.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบสื่อประกอบ และการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
          3. จั ดอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโน โลยีที่ เก่ี ย วข้อง กับวิทยาศา สตร์ ที่ใช้ในการ จัดกา รสอน              
ด้านวิทยาศาสตร์ 

มำตรฐำนท่ี 3 กำรบริหำรกำรศึกษำ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของ มำตรฐำนท่ี 3 ไว้ท่ี ระดับ
คุณภำพระดับ ดีมำก ซ่ึงสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 3 ดังนี้ 

มำตรฐำน 
 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนท่ี 3 กำรบริหำรกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 

 

2 

 

2.00 

 

ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 2 1.70 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 1.70 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2 2.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนกำรบริหำรกำรศึกษำ 10 9.40 ดีมำก 
 
 ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนคุณภำพ 9.40  ระดับคุณภำพ ดีมำก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว
เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 

 ข้อมูลควำมตระหนัก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์  ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารการศึกษา  โดยได้น้อม

น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็นเป้าหมายในการ
จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปี  น ายุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ของ ส านักงาน กศน.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ให้มีความสอดคล้องระหว่างแผนงาน/โครงการ
กับยุทธศาสตร์จุดเน้นการด าเนินงาน ให้ความส าคัญกับระบบการบริหารความเสี่ยงโดยจัดให้มีการประชุม
วิเคราะห์ความเสื่ยง จัดล าดับความเสี่ยง หาแนวทางการการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงร่วมกัน ผู้บริหารให้
ความส าคัญกับการพัฒนาวิชาการ โดยให้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาคุณภาพชุมชน การบริหารงบประมาณให้ความส าคัญกับการบริหารตาม
แผนปฏิบัติการ และแผนงาน/โครงการ การบริหารงานบุคคลจัดให้มีการจัดท าโครงสร้างใหม่เพ่ือให้เป็นไปตาม
กรอบงาน ภาระหน้าที่และรองรับการท างานในอนาคต  และการบริหารทั่วไปมีการวางแผนการจัดสร้างอาคาร
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เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสวงหาและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้มากขึ้นและครอบคลุมพ้ืนที่ 

ข้อมูลควำมพยำยำม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ด าเนินการตามมาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 คุณภำพของกำรบริหำรสถำนศึกษำ รำยละเอียดดังน้ี 
1. ก าหนดให้ใช้มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหาร

จัดการ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2560 การจัดท าแผนงาน/โครงการต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา 

2. ในการบริหารงานมีน านโยบายการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ ตามแผนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย มาใช้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการโดยให้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการด าเนินงาน กับแผนงาน/โครงการ  
 3. มีการบริหารงานโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือกา รบริหารที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
และสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา เช่น e-office, ระบบเบิกจ่ายเงินและระบบบัญชี ด้วยGFMIS ซ่ึงท าให้สามารถ
ตรวจสอบสถานะการเงิน ความถูกต้องของบัญชีได้รวดเร็ว มีการใช้ข้อมูลผู้รับบริการ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการศึกษา  
 4. มีระบบก ากับ นิเทศติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละโครงการมีค าสั่งแต่งต้ัง
คณะท างานเพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมทุกโครงการ 
 5. มีการน าผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและปรับปรุงการ
บริหารการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพ่ิมความพึงพอใจให้ผู้รับบริการยิ่ง ๆ ขึ้น  

  หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 
2. สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 
3. โครงสร้างบริหารจัดการ ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน 
4. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์  
5. สรุปผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม 
6 . ฐา นข้ อ มูลก า รบ ริ ห า ร จั ด กา ร  เช่ น  e-office, ร ะบ บ เบิ กจ่ า ย  GFMIS, website                      
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ กศน . ส านักงาน กศน. จังหวัดและอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร รำยละเอียดดังน้ี 
1. มีการวางแผน/โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ       

การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป จัดให้มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ประชุมวางแผนก าหนดการจัดเก็บข้อมูล    
การรายงานข้อมูลร่วมกัน 
 2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน มีการออกแบบการ
จัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือให้สามารถได้ข้อมูลตรงตามความต้องการ และการน าไปใช้ 
 3. มีการน าระบบฐานข้อมูลที่พัฒนามาใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย  
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 4. มีการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูล โดยผู้บริหาร บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครสวรรค์และผู้รับบริการ 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 

  หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
  1. ค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  

2. เอกสารโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล 
  3. ระบบฐานข้อมูล 
  4. เอกสารประกอบการจัดเก็บข้อมูล 
  5. การรายงานข้อมูล  
  6. รายงานการประชุม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลกำรบริหำรควำมเส่ียง รำยละเอียดดังน้ี 
 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
 2. มีการวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ตามบริบท/บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
 3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการตามแผน ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 4. มีการติดตามประเมินผล น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  
 5. มีผลความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงในระดับดีขึ้นไปหรือเทียบเคียง 

หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายใน 

  2. รายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
  3. รายงานการจัดล าดับการควบคุมภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
  4. รายงานการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  5. แผนการรายงานการบริหารความเสี่ยงและการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำ รำยละเอียดดังน้ี 

ด้ำนวิชำกำร 
1. มีการให้ความเห็น และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2. มีการวางแผนงานด้านวิชาการ 
 3. มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 4. มีการวัดผลและประเมินผลทุกกิจกรรม/โครงการ 
 5. มีการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

 ด้ำนงบประมำณ 
 6. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 7. มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 8. มีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณอย่างเคร่งครัด 
 9. มีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัด 
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 10. มีการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องและถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

 ด้ำนกำรบริหำรบุคคล 
 11. มีการจัดท าฐานข้อมูลบุคคลโดยมอบหมายให้บุคลากรทุกคนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
 12. มีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
  13. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 14. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลการทาง
การศึกษา อีกทั้งจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่อีกด้วย 
 15. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนา 
 16. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

 ด้ำนกำรบริหำรท่ัวไป 
 17. มีการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ด้วยการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อีกทั้งสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ให้เครือข่าย 
 18. มีการวางแผนการบริหารงานการศึกษา โดยประชุมหัวหน้าส่วนเป็นประจ า  
 19. มีการจัดระบบงานธุรการ ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  
 20. มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของหน่วยงานให้มีความ
สวยงาม พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาอย่างชัดเจน 
 21. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา และหน่วยงานอย่างชัดเจนและเข้าถึง
ผู้รับบริการ 

  หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
  1. หลักสูตรสถานศึกษา 
  2. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
  3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  4. สถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณ/ทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัด 
  5. รายงานการใช้งบประมาณ 
  6. แฟ้มสะสมผลงานของบุคลากร 
  7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  8. ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  9. เอกสารเผยแพร่ 
  10. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
  11. ทะเบียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานสารบรรณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยละเอียดดังน้ี 
 1. คณะกรรมการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
กศน. รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
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 2. คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
 3. คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะในการก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 4. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินการสถานศึกษา 
 5. คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
ในระดับดี 

  หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
  1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
  3. เอกสารให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  4. รายงานการประชุม 
  5. ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา เช่น การจัดงานวันที่ 5 ธันวามหาราช         
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนท่ี 3  
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 3 พบว่าสถานศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 3 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้  

 จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีการศึกษาและยึดแนวการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
จัดการ ยุทธศาสตร์ ตามแผนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก่อนการจัดท าแผนต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
 2. การด าเนินงานทุกกิจกรรมของหน่วยงานบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมการจัดท า การวางแผน การก าหนด
ทิศทางแนวทางการปฏิบัติ ดังนั้นเม่ือผลออกมาเช่นไรทุกคนในหน่วยงานย่อมปฏิบัติด้วยความเต็มใจและให้ความ
ร่วมมืออย่างดียิ่ง 
 3. ในการปฏิบัติงานจะมีการประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือทบทวน แนวทางการด าเนินงานว่ามีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่เพียงใด รวมทั้งรับทราบอุปสรรค ปัญหาในการปฏิบัติ แล้วหาแนวทางร่วมปรับ           
การด าเนินงานจนงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
 4. ผู้บริหารมีการประชุมหัวหน้าส่วนทุกส่วนเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือการบริหารงาน        
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 5. มีการก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นสายงานการบังคับบัญชา ท าให้สะดวกต่อ         
การติดตามและเร่งรัดการด าเนินงาน 
 6. ผู้บริหารมีการติดตามตรวจสอบข้อมูล ระบบสารสนเทศด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 7. มีการประชุมประจ าเดือน ทุกเดือน เพ่ือพูดคุยและเปลี่ยนปัญหาในการปฏิบัติงาน อีกทั้ งน าเสนอผล
การปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 จุดควรพัฒนำ 
 1. จัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. สร้างขวัญ ก าลังใจ ความม่ันคงให้บุคลากรที่ได้มาจากจ้างเหมาบริการ  
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3. ควรจัดหาอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสม เพียงพอ 
4. การศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพ่ือการพัฒนางาน 
5. การพัฒนาอาคารสถานที่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ อ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างเหมาะสม  
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาบุคลากรในการวางระบบข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล ให้สามารถพัฒนาระบบ

การจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
2. พัฒนาสถานที่ให้มีความเหมาะสม และพร้อมในการให้บริการทุกกิจกรรม 

มำตรฐำนท่ี 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของมำตรฐำนท่ี 4 ไว้ท่ี ระดับ
คุณภำพ ดี ซ่ึงสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 4 ได้ผลดังนี้ 

 
มำตรฐำน น้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

 (คะแนน) คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

5 

 

4.00 

 

ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 4.43 ดี 

ผลรวมคะแนนคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 10 8.43 ดี 

ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนคุณภำพ 8.43  ระดับคุณภำพ ดี ผลการประเมินตนเองดังกล่าวเกิด
จากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้   

ข้อมูลควำมตระหนัก   
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดในมาตรา 
48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 20 ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในโดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม
สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายและส านักงาน กศน. ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยให้การประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัด เป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินคุณภาพภายนอกด้วย 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ จึงได้น าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  และการร่วมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการเข้ารับการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา ซ่ึงได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
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 ข้อมูลควำมพยำยำม   
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ได้น าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซ่ึงได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย 
6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการมีการวิเคราะห์มาตรฐานตัวบ่งชี้ ให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานของส านักงาน กศน. ดังปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และมีการก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จแต่ละมาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้ได้เหมาะสมกับมาตรฐานที่ก าหนด ดังปรากฏในแผนปฏิ บัติการประจ าปี  
มีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังปรากฏในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์
การด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ดังปรากฏในรายงานการประชุม และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีที่ มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ดังปรากฏตามแผนงาน/
โครงการ รายงานการประชุมที่มีการปรับเปลี่ ยนระบบการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน มีการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผน มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจ
และบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด มีการสรุปผลการติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
และเสนอผู้ มีอ านาจสั่งการ และมีการประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน  เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ
มาตรฐาน ท ารายงานประเมินคุณภาพภายในและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกปี เป็นรายงานการประเมินตนเองที่
เชื่อถือได้ ครอบคลุมทุกพันธกิจ สะท้อนผลการด าเนินงาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนามีข้อเสนอแนะเพ่ือกา ร
พัฒนาที่เป็นรูปธรรม และมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอันเนื่องมาจากการประเมินภายใน  และมีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้น าผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์     
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา มีการจัดท าแผนงาน/โครงการที่รองรับผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด  มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ปี 2554 ระดับดี (4.05) และได้จัดมีรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีคะแนนผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
1. รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  

นครสวรรค์ปีงบประมาณ 2554 ประเมินระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2554 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559 – 2561 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา    

นครสวรรค์  
  3. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
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  4. สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
  5. รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ประจ าปี 2560 

6. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
  7. สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 /2560 
  8. สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 /2560 
  9. สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3 /2560 
  10. สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 4 /2560 
  11. สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
  12. สมุดนิเทศตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์  
  13. สมุดบันทึกการประชุม กลุ่มงานแผน/โครงการ 
  14. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  15. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

16. พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต  
  17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564 
  18. คู่มือการปฏิบัติงานสู่การประกันคุณภาพ 
  19. แบบขออนุมัติและแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบขอความเห็นชอบสรุปผล
การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 แบบขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองปี งบประมาณ 2560    
แบบขอความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา               
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนท่ี 4 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐาน 4 พบว่า สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จ
ของมาตรฐานที่ 4 ที่ก าหนดไว้โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

 จุดเด่น : บุคลากรได้รับความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา และได้มีการจัดกิจกรรมการศึกษา
ดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในการจัดท าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือทบทวนแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีความชัดเจน และเพ่ือให้
บุคลากรสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาได้ รวมทั้งบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้เห็นถึ ง
ความส าคัญ สร้างความตระหนัก และมีความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกได้ 

 จุดควรพัฒนำ :  
1. การวางระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาควรให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรมี

จ านวนน้อย และต้องจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดเวลา ซ่ึงท าให้การหาระยะเวลา ในการวางระบบงานประกัน
คุณภาพสถานศึกษาที่พร้อมเพรียงกันได้ยาก 

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์แบบ และพร้อมส าหรับการน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในภาพรวมได้ 

 ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ : ควรจัดการวางระบบประกันคุณภาพให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมี
ระบบการเก็บเอกสาร และระบบสารสนเทศของสถานศึกษาที่ชัดเจนขึ้น 
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มำตรฐำนท่ี 5 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

 สถา นศึกษาก าหนดเป้าหมายควา มส าเร็ จของมำตรฐำน ท่ี 5 ไว้ ท่ีร ะดับคุณภำพระดับ ดีมำก                          
ซ่ึงสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 5 ดังนี้ 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี 5 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 

 
 

5 

 
 

4.50 

 
 

ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 4.50 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนคุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 10 9.00 ดีมำก 

ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนคุณภำพ 9.00 ระดับคุณภำพ ดีมำก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว
เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  

ข้อมูลควำมตระหนัก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 5.1  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์กำรจัดต้ัง
สถำนศึกษำ 

1.  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ได้จัดการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการ
ประกันคุณภาพ 

 2.  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษา ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่ได้รับ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ได้เน้นเรื่องของการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ให้แก่

ผู้เรียน ผู้รับบริการในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
1.  จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน และมอบหมายงานให้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมและนิทรรศการที่

น่าสนใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ นิทรรศการพืชไร้ดินเพ่ือการศึกษา กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

2.  จัดให้มีการบริการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือบริการให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตามความต้องการอย่างเพียงพอ 

ข้อมูลควำมพยำยำม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ด าเนินการตามมาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 5.1 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์กำรจัดต้ัง
สถำนศึกษำ 

1.  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการตามแผนปฏิบัติ
การได้ครบทุกกิจกรรมและทันต่อเวลา 
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2.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ประสานงานติดต่อผู้เรียนและผู้รับบริการในการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้มีผู้
ร่วมกิจกรรมบรรลุผลตามจ านวนเป้าหมายที่ก าหนด  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
1.  จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน และมอบหมายงานให้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมและนิทรรศการที่

น่าสนใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิ ทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ นิทรรศการพืชไร้ดินเพ่ือการศึกษา กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

2.  จัดให้มีการบริการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือบริการให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตามความต้องการอย่างเพียงพอ 
3.  มีการสรุปผลการปฏิบัติงานโดยเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

หลักฐำนกำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
1.  มีปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาที่รองรับ

กับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3.  แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม  
4.  รายงานการปฏิบัติงานประจ าปี  
5.  สรุปผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
6.  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกับการก าหนดแผนปฏิบัติงาน  
7.   รายงานสรุปการประเมินโครงการ   
8.  รายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปผลความพึงพอใจของผู้ เรียน/ผู้รับบริการ 
9.  ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการ ค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ   
10.  แบบสอบถาม แบบสังเกต   แบบประเมินความพึงพอใจ  แบบสรุปผลความพึงพอใจ      

แบบนิเทศติดตามผล  แบบสรุปผลการนิเทศ 
11.  โล่รางวัล เกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ 
12.  มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนท่ี 5 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 5 พบว่าสถานศึกษา บรรลุ ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานที่ 5 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้  

จุดเด่น  
การพัฒนาบรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และสะท้อนเอกลักษณ์ของ           

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ โดยมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ แสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์  ให้บริการเอกสารวิชาการ ชุดปฏิบัติการ จัดกิจกรรมการศึกษา         
จัดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแสดงท้องฟ้าจ าลอง จัดการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้โดยการศึกษา  
ดูงาน อบรม และพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์เพ่ือการศึกษาเชิงพักผ่อนและท่องเที่ยว  
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จุดควรพัฒนำ 
ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ให้

สอดคล้องกับความต้องการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ และจัดท าแผนของงบประมาณและบุคลากรให้
เพียงพอในการด าเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ  

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 เพ่ิมกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู ชุมชน และองค์กรภายนอก ต้ังแต่การวางแผน  ร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 

มำตรฐำนท่ี 6 มำตรกำรส่งเสริม 
สถานศึกษาก า หนดเป้าหมา ยควา มส าเร็ จของ มำตรฐำนท่ี 6  ไว้ ท่ี  ระดับคุณภำพระดับ ดีมำก              

ซ่ึงสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 6 ดังนี้ 
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนท่ี 6 มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่ งชี้ ที่  6.1 ผลกา รส่ งเสริมพัฒนา สถาน ศึกษา เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืน
เ พ่ื อ ใ ห้ ส อด คล้ อง กับ น โ ย บา ยท า ง กา ร ศึ กษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.35 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้          
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5 5.00 ดีมาก 

ผลกำรประเมินเฉล่ีย 10 9.35 ดีมำก 
 

ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนคุณภำพ 9.35 ระดับคุณภำพ ดีมำก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว
เกิดความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  

ข้อมูลควำมตระหนัก  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ มีความตระหนักและเห็นควรรักษามาตราฐานรวมถึงพัฒนาที่

ยั่งยืนของหน่วยงาน ด้วยการร่วมพิจารณาเสนอแนวทางโดยการจัดท าเป็นโครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2559-2561 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร โครงการ
สร้างสัมพันธ์และขยายภาคีเครือข่าย โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วย งานภาคีเครือข่าย “หนูน้อยคอยครู
เพ่ือดูดาว” โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยการด าเนินงานแต่ละโครงการนั้นค านึงถึงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการด าเนินงานของ กศน. เป็นหลัก 
 

ข้อมูลควำมพยำยำม 
ศูนย์ วิทยา ศา สตร์เพ่ือการ ศึกษา นครสวรร ค์  มุ่ง พัฒนา หน่วยงาน ให้ สวยงามน่ าเข้า ใช้ บริ กา ร                          

อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเพ่ือให้มีความรู้  
ประสบการณ์ และทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  จัดท าสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน รู้           
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รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรในการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังด าเนินการพัฒนาบุคลากรของ
ตนเองอีกด้วย 

 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 6.1 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน รักษำมำตรฐำน และพัฒนำ

อย่ำงย่ังยืนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ มีความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ                 

ที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  มีนิทรรศการใหม่ ๆ เพ่ิมเติม พร้อมกับด าเนินงานตามจุดเน้น                     
การด าเนินงานและนโยบาย ส านักงาน กศน. อย่างต่อเนื่อง  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยยึดยุทธศาตร์                 
และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2560 เป็นแนวทางเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ มีการจัดท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ
หน่วงงานต้นสังกัด มีโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานเป็นระบบตามวงจรการท างานแบบ PDCA ซ่ึงผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ผลท่ีเกิดจำกกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  
ศูนย์วิทยาศา สตร์เพ่ือกา รศึกษานครสวรรค์ เป็ นแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาในพ้ืนที่ มาใช้บริกา ร                

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ยังจัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ไปจัด
ให้กับกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล รวมทั้ง กศน.อ าเภอที่อยู่ตามชายแดนไม่ สะดวกต่อการเข้ามาใช้บริการ              
มีแผนปฏิบัติการและแนวทางการด าเนินงาน จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
วิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือตอบสนองนโยบายและจุดเน้นด าเนิ นงา นตา มแนวทา ง                  
ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน กศน. ที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
บุคลากร จนได้รับการยอมรับจากสังคมและบุคคลภายนอก 
 

หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
 3. รายงานการประเมินสถานศึกษา 
 4. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 5. หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
 6. เกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ 
 7. สรุปผลโครงการ 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนท่ี 6 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 6 พบว่าสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ
ของมาตรฐานที่ 6 ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาดังนี้ 
 จุดเด่น 
 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน ด้วยการพัฒนาความรู้
ด้วยตนเองจากการเข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ แล้วน ามาพัฒนางาน สื่ออย่างหลากหลายไม่ซ้ าแบบเดิม ยืดหยุ่น
รองรับกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
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 จุดควรพัฒนำ 
 1. การจัดหาคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือการสืบค้น 
 2. พ้ืนที่ นิทรรศการ บริเวรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ที่ มีความทันสมัยและคงทน
แข็งแรง   
 

ข้อมูลควำมส ำเร็จ    
สถานศึกษาสามารถรักษามาตรฐาน มีการพัฒนาและมีความพร้อมให้บริการ มีการร่วมมือกับเครือข่าย  

ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 

 ควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามความประสงค์อย่างต่อเนื่อง จัดการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิด
เพ่ือสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ สร้างความคิดที่ต่างจากเดิมเพ่ือพัฒนาสื่อและรูปแบบการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
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บทท่ี 4 
กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จโดยภาพรวมของสถานศึกษา     
ไว้ท่ีระดับคุณภาพ ดี 

สรุปผลกำรประเมินตนเองโดยภำพรวมของสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำน 

 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับ 

คุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 31.37 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5 4.45 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่1.2 ผู้เรียนคิดเป็น/ท าเป็น(ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 5 4.42 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนการศึกษาต่อเนื่อง (ผ่าน
ตามเกณฑ์) 

5 4.65 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้ เรียนมีงานท าหรือมีรายได้ มีทักษะในการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.35 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา 
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) 

15 13.50 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร  
ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

25 23.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 3 2.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร 4 4.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้น
ผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3 3.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 4 3.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

4 3.50 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 3.00 ดีมาก 
มำตรฐำนท่ี 3 กำรบริหำรกำรศึกษำ 10 9.40 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 2 1.70 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 1.70 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
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มำตรฐำน 

 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับ 

คุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 10 8.43 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 4.43 ดี 
มำตรฐำนท่ี 5 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 10 9.00 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 

 
5 

 
4.50 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5 4.50 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 6 มำตรกำรส่งเสริม 10 9.35 ดีมำก  
ตัวบ่งชี้ 6.1  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบา ย
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

5 

 
 

4.35 

 
 
ดี 

ตัวบ่งชี้  6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

5 5.00 ดีมาก 

รวม 100 90.55 ดี 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ ประเมินตนเอง มีผลการประเมิน และการวิเคราะห์  แยกเป็น
รายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านผลการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ด้านการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

กำรสรุปผลกำรประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 รวม 4 ด้ำน 

 ด้ำนท่ี 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  

 
มำตรฐำน 

 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับ 

คุณภำพ 
ด้ำนท่ี 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
5 

 
4.45 

 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียน คิดเป็น/ท าเป็น (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 5 4.42 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง (ผ่าน
ตามเกณฑ์) 

5 4.65 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 ผู้ เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ. 
อาชีพสุจริต 

5 4.35 ดี 
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มำตรฐำน 

 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับ 

คุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 

15 13.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 

5 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้  6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนผลกำรจัดกำรศึกษำ 50 45.37 ดีมำก 
  
  ด้ำนท่ี 2 กำรบริหำรจัดกำร 
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน 

ท่ีได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ด้ำนท่ี 2 กำรบริหำรจัดกำร  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
3 

 
3.00 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 2 1.70 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 1.70 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้  6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.35 ดี 

ผลรวมคะแนนผลกำรบริหำรจัดกำร 18 16.75 ดีมำก 

 
 ด้ำนท่ี 3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน

ท่ีได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ด้ำนท่ี 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 

 
3 

 
2.50 

 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภาพครูผู้สอนวิทยากร 4 4.00 ดีมาก 



 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐                                          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค ์
 

71 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน

ท่ีได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้น
ผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3 3.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพครูผู้สอน/วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 4 3.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 4 3.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.50 ดี 
ผลรวมคะแนนผลด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 22 20.00 ดี 

 ด้ำนท่ี 4 กำรประกันคุณภำพภำยใน 
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนท่ี 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 4.43 ดี 
ผลรวมคะแนนผลด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 10 8.43 ดี 

สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับคุณภำพ ดังน้ี  
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนท่ี 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ 50 45.37 ดีมาก 
ด้ำนท่ี 2 กำรบริหำรจัดกำร 18 16.75 ดีมาก 

ด้ำนท่ี 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 22 20.00 ดี 

ด้ำนท่ี 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 10 8.43 ดี 

รวมผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 100 90.55 ดี 

สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 ด้ำนท่ี 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ มีผลรวมระดับคุณภำพดี แยกเป็นรำยตัวบ่งชี้ ดัง น้ี ตัวบ่งชี้ท่ี1.1 ผู้เรียน
มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องระดับคุณภาพดี ตัวบ่งชี้ ท่ี1.2 ผู้ เรียนคิดเป็น/ท าเป็น(ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์)ระดับคุณภาพดี ตัวบ่งชี้ ท่ี1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่ อง (ผ่านตาม
เกณฑ์)ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี1.4 ผู้ เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะใน การท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ ดีต่ออาชีพสุจริตระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)ระดับคุณภาพดี ตัวบ่งชี้ ท่ี5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุ
เป้ าหมา ยตา มปรั ชญา วิ สัยทัศน์  พันธ กิจ และวัตถุป ร ะสงค์การ จัด ต้ั งสถา น ศึกษา  ระดับ คุณภาพดี                        
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ตัวบ่งชี้ ท่ี5.2 ผลการพัฒนาตา มจุดเน้น และจุดเด่นที่ สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับคุณภาพดี                                            
ตัวบ่งชี้6.2 ผลท่ีเกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพ
ดีมาก 

 ด้ำนท่ี 2 กำรบริหำรจัดกำร มีผลรวมระดับคุณภำพดีมำก แยกเป็นรำยตัวบ่งชี้ ดัง น้ี ตัวบ่งชี้ ท่ี2.7   
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษาระดับ
คุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ ท่ี3.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการระดับคุณภาพดี ตัวบ่งชี้ท่ี3.3 ผลการบริหาร
ความเสี่ยงระดับคุณภาพดี ตัวบ่งชี้ ท่ี3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก                                          
ตัวบ่งชี้ ท่ี3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี6.1 ผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือให้สอดคล้อง        
กับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับคุณภาพดีมาก 

 ด้ำนท่ี 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีผลรวมระดับคุณภำพดี  แยกเป็นรำย
ตัวบ่งชี้ ดัง น้ี  ตัวบ่งชี้ ท่ี2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดี ตัวบ่งชี้ ท่ี2.2 คุณภาพ
ครูผู้สอนวิทยากรระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ ท่ี2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้น
ผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี2.4 คุณภาพครูผู้สอน/วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
ระดับ คุณภาพดี  ตัว บ่งชี้ ท่ี2.5 คุณภาพสื่อที่ เอ้ือ ต่อการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยน/ ผู้รับบริการ ร ะดับ คุณภาพดี                 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยระดับคุณภาพดี  

 ด้ำนท่ี 4 ด้ำนกำรประ กันคุณภำพภำยใน  มีผลรวมระ ดับคุณภำพดี แยกเป็นรำยตัวบ่งชี้ ดัง น้ี                
ตัวบ่งชี้ ท่ี4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับคุณภาพดี ตัวบ่งชี้ท่ี4.2 การประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัดระดับคุณภาพดี 

กำรวิเครำะห์กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 ด้ำนท่ี 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ มีผลรวมระดับคุณภาพดีมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากครูและนักวิชากา ร
วิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นผู้ที่ มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
วิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์การท างานมาเป็นระยะเวลานาน มีความรู้ในเนื้อหา และมีทักษะการจัดการเรียน
การสอน สามารถประยุกต์การสอนได้ตรงตามความต้องการของกลุ่ มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน เป็นผู้ที่ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และอุทิศตนในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาที่มี
กิจกรรม มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม มุ่งม่ันต้ังใจท างานเพ่ือจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
แก่กลุ่มเป้าหมาย 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาที่ท าหน้าที่ในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ ซ่ึงในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่มีแหล่งอ่ืน จึงท าให้ มีผู้รับบริการมาใช้บริการ
จ านวนมากโดยเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถตอบสนอง
ความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ และมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนิทรรศการการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ 

ด้ำนท่ี 2 กำรบริหำรจัดกำร มีผลรวมระดับคุณภาพดีมาก เนื่องมาจากผู้บริหารน าแนวทางของมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ เพ่ือท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มีความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับมาตรฐาน กศน. มีระบบการ
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บริหารที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการนิเทศติดตามผล ประเมินผล และน าผลการนิเทศติดตามผลมา
ใช้ในการตัดสินใจ  

 ด้ำนท่ี 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีผลรวมระดับคุณภาพดี เนื่องมาจาก
สถานศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรโดยให้บุคลากรทุกคนได้ทราบและศึกษาวัตถุประสงค์
หลักของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเรื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และท าความเข้าใจร่วมกันในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการ
ประชุ มปร ะจ าเ ดือนและจั ดท า แผนปฏิบัติ งานประจ าปี  พ.ศ.2560 มีโครงการพัฒนาบุ คลากรเพ่ือเพ่ิม   
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และมีโครงการพัฒนาและจัดท านิทรรศการ จัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างเสริม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัด
การศึกษาและให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง  โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยมี
แบบสอบถามความต้องการไปสอบถามนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จากนั้นน าความต้องการดังกล่าว
มาจัดท านิทรรศการและกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 ด้ำนท่ี 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน  มีผลรวมระดับคุณภาพดี เนื่องมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครสวรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 20 ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้
สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายในโดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนจาก
ภาคีเครือข่ายและส านักงาน กศน. ในการประเมินคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดยให้การประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัด เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้วย 

แนวทำง ทิศทำง ข้อเสนอแนะ กำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต  
จากผลการประเมินตนเองภายในภาพรวมของสถานศึกษา ผลการประเมินดังกล่าวเกิดจากความตระหนัก 

ความพยายามของสถานศึกษา ในการด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลควำมตระหนัก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ได้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร 
ครูผู้สอน และผู้ เก่ียวข้อ ง ในเรื่องนโยบาย จุ ดเน้นของหน่วยงาน เ พ่ือน าสู่การปฏิบัติงาน มีการเตรียม              
ความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในงานที่รับผิดชอบ โดยมีการประชุมรายสัปดาห์ทุกวัน
จันทร์ รายเดือน และมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร มีการสร้างความ
ตระหนักให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนตามหลักสูตรและโปรแกร มการเรียนรู้  มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษาและให้บริการเป็นส าคัญ และมีการจัดเตรียมสถานที่และบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการพัฒนาสื่อ และมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

 ข้อมูลควำมพยำยำม  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วาง
ไว ้และได้ออกแบบกิจกรรมให้กิจกรรมมีความหลากหลายเพ่ือให้ผู้รับบริการได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นผู้ที่
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก มีการปรับปรุงพัฒนาฐานการเรียนรู้ นิทรรศการ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
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พัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้รับบริการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ บรรลุ
ตามเป้าหมายในภาพรวมที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้  

 จุดเด่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์มีการบริหารจัดการที่ดี มีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยการน าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร มีผล
การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา และมีผลท่ีเกิด
จากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ดี 

          จุดควรพัฒนำ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ควรปรับปรุงในเรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการเข้ารับบริการของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งควรพัฒนานิทรรศการ และฐานการเรียนรู้ให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ 
พร้อมทั้งคิดค้นกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมาเรียนรู้ผ่านทางนิทรรศการให้มากยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
 1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
 2. ควรพัฒนาด้านอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการเข้ารับบริการของกลุ่มเป้าหมาย 
 3. ควรพัฒนานิทรรศการ และฐานการเรียนรู้ให้น่าสนใจ มีความพร้อมในการให้บริการ 

4. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการรับทราบ 
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นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์ 
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นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์ 
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ค่าย
วิทยาศาสตร์ 
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ค่าย
วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรม
การศึกษา 

Science Show 
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สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม
การศึกษา 
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โครงงานวทิยาศาสตร์ 

กิจกรรม
การศึกษา 
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STEM Room 

กิจกรรม
การศึกษา 
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School Program กิจกรรม
การศึกษา 

วันเด็กแห่งชาติ 
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กิจกรรม
การศึกษา 

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
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บริการ
วิชาการ 
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บริการ
วิชาการ 

ให้บริการวิทยากรให้ความรู้
กับโรงเรียนผู้ส ูงอายุ 



คณะผู้จัดท ำ 
คณะท่ีปรึกษำ 

1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สิทธุวงษานนท์   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
2. พันโทนิรันดร์ สิทธิสวัสด์ิ         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาด้านความม่ันคง 
3. นางกมลรัตน์   บุญทอง        คณะกรรมการสถานศึกษาด้านการศึกษา 
4. ดร.แทน โมราราย        คณะกรรมการสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
5. นายสมควร แย้มแสง        คณะกรรมการสถานศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส.ต.ท.ชุมพล โพธิ์อ่อง        คณะกรรมการสถานศึกษาด้านการเมือง การปกครอง 
7. พระครูนิสิตสุคนธศีล         คณะกรรมการสถานศึกษาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. นายบ ารุง สิมพลีวงศ์        คณะกรรมการสถานศึกษาด้านพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
9. นายวีระพล  ป้องภาษิต        คณะกรรมการสถานศึกษาด้านสาธารณสุข 

คณะท ำงำน  
1. นางสาวคนึงนิจ คงหอม   คณะท างาน 
2. นางวิภาวี      นิธินันทน์  คณะท างาน 
3. นายอภิชัย    แดงดี   คณะท างาน 
4. นางสาวนันท์ณภัสร์  จันทร์สว่าง  คณะท างาน 
5. นายสราวุธ  จันทวงษ์  คณะท างาน 
6. นายพายัพ  แก้วนิคม  คณะท างาน 
7. นายอรรคพล  วันจันทร์  คณะท างาน 
8. นายพิพัฒน์  ผึ้งพรรณ์  คณะท างาน 
9. นางสาวอ าพร  ท้วมนิ่ม   คณะท างาน 
10. นางสาวเกตุวดี แก้วหะวงษ์  คณะท างาน 
11. นางสาวนิศาชล อินหันต์   คณะท างาน 
12. นางสาวสุธิดา ภู่ขาว   คณะท างาน 
13. นางสาวเบญญพร หอมลออ  คณะท างาน 
14. นางยุพเรศ             แก้วจงประสิทธ์ิ  เรียบเรียงและบรรณาธิการกิจ 
15. นายอรรถพงศ์ เกียรติวัชรภรณ์  เรียบเรียงและจัดพิมพ์ 
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