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ค ำน ำ 

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีบทบัญญัติท่ีได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง              
มีการประกันคุณภาพสถานศึกษาและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานของสถานศึกษา                      
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 6 มาตรฐาน        
23 ตัวบ่งช้ี ภายใต้การด าเนินงานตามวงจรของการประกันคุณภาพ PDCA และน าเสนอรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
และน าข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาจากผลการปฏิบัติจริงเพื่อน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดกิจกรรมการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปนั้น 
 ในการนี้  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียด  
การปฏิบัติงานท้ังหมดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว      
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่ง แก่ผู้เกี่ยวข้อง  
และจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างดียิ่งต่อไป 
        

 
นางสาวจันทร์ทิพย์  สินธุวงษานนท์             

             ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
           18 ตุลาคม 2562 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์  ต้ังอยู่  หน ้าค่ายจิรประวัต ิ ต าบลนครสวรรค์ออก             

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีบุคลากร จ านวน 25 คน  

 สรุปผลกำรประเมินตนเองรำยมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  โดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและ     

ตัวบ่งช้ีของสถานศึกษา มีดังนี้ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา พบว่าผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 93.82 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมำก เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ พบว่ามีค่าคะแนน
ผลการประเมินเท่ากับ 33.๑๓ มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ พบว่ามีค่าคะแนนผลการ
ประเมินเท่ากับ 23.55  มาตรฐานท่ี 3 การบริหารการศึกษา พบว่ามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.55 
มาตรฐานท่ี 4 การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่ามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 8.77 มาตรฐานท่ี 5    
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา พบว่ามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.35 มาตรฐานท่ี 6 มาตรการส่งเสริม 
พบว่ามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.47 

 สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 ทั้ง 4 ด้ำน 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงฯ  พ.ศ.2553 ทั้ง  4 ด้าน  ของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ พบว่าผลการประเมินท้ัง 4 ด้านมีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ        
93.82 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก โดยมีรายละเอียดมาตรฐานดังนี้ ด้านท่ี 1 ผลการจัดการศึกษามีค่าคะแนน 
47.48 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก ด้านท่ี 2 การบริหารจัดการมีค่าคะแนน 17.02 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก   
ด้านท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีค่าคะแนน 20.55 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก     
ด้านท่ี 4 ด้านการประกันคุณภาพภายในมีค่าคะแนน 8.77 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 จุดเด่น 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์เป็นสถานศึกษาท่ีพร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ในเขต
พื้นท่ีให้บริการ รวม  5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร ตาก ก าแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี พร้อมให้บริการ
ท้ังกลุ่มเป้าหมายการศึกษาในระบบ นอกระบบ และกลุ่มเป้าหมายประชาชนท่ัวไป โดยมีจุดเด่น ดังนี้ 

1. มีหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  
หลากหลาย สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการแสวงหาความรู้  การคิด ตามทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. กระบวนการและรูปแบบจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัญญา  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดคุณลักษณะเป็นไปตาม        
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ มีทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์  และเรียนรู้อย่างมี
ความสุขสนุกสนาน 
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3. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีใจในการ 
ให้บริการ 

4. มีการปฏิบัติงานเป็นทีม ในลักษณะร่วมคิด ร่วมท า และมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
5. มีส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6. มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้บุคลากรภายในสถานศึกษารับผิดชอบงานโดยตรงและชัดเจน 
7. มีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการวางแผน และการด าเนินงานการจัดการศึกษา 

เป็นอย่างดี  

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ขาดความชัดเจนในการน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา การจัดการ 

เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ขาดความชัดเจนในการจัดท าระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์แบบ และพร้อมส าหรับการน าไปใช้ในการ 

บริหารจัดการสถานศึกษาในภาพรวมได้ 
4. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น 
5. ควรมีการจัดสร้างนิทรรศการถาวรชุดใหม่ ๆ พร้อมท้ังปรับปรุงนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ให้มี 

ความทันสมัย 
6. ควรมีระบบประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ระบบเสียงตามสาย) 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
1. ควรด าเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก นิทรรศการและ 

ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
2. ควรน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน/  

ผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. ควรวางระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน 

 ทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แกผู้่เรียน/ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  
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บทที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 

1. สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
ช่ือสถานศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
สังกัด   ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานท่ีต้ัง   หน้า ค่ายจิรประวั ติ ต าบลนครสวรรค์ออก อ า เภอเมืองนครสวรรค์                        

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

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

2.  ประวัติควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา              
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอโครงการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและเครือข่าย เมื่37 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 
2540 ต้ังอยู่หน้าค่ายจิรประวัติ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ บนเนื้อที่ 15 
อวันท่ี 16 สิงหาคม 25ไร่ ด้านหลังส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย         
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติวิทยา และส่ิงแวดล้อม ส าหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน       
และประชาชนท่ัวไป มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์           
และรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบ และนอกระบบโรงเรียน รวมท้ังประชาชนผู้สนใจท่ัวไป โดยการจัดนิทรรศการ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลายรูปแบบ เน้นส่ือนิทรรศการปฏิสัมพันธ์จากของจริง และของจ าลอง การประกวด 
การแข่งขัน ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การอบรม การจัดแสดงต่าง ๆ โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกชม 
เลือกแสวงหาความรู้ตามความสนใจ อย่างไม่จ ากัดเวลา อายุ และระดับการศึกษา จึงนับว่าเป็นแหล่งการศึกษา
แบบเปิดในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิต ตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม     
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นไปตามสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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ลักษณะที่ต้ังและอำณำเขต 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ได้จัดสร้างขึ้นบนท่ีดินของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในรั้วเดียวกันกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ และ กศน.อ าเภอเมืองนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 
  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  หน้าสนามบินเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ โรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  แผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมท่ี 3                     
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สัญลักษณ์ 
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พื้นที่ให้บริกำร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มีเขตพื้นท่ีให้บริการ  รวม  5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ 

พิจิตร ตาก ก าแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น เยาวชน ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ของสถานศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
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3. โครงสร้ำงกำรบริหำรศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ก าหนดโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครสวรรค์ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

ส่วนอ ำนวยกำร 

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

ส่วนวิชำกำร 

- งานพฒันา
หลักสูตร ส่ือ และ
กิจกรรมการเรียนรู ้
- งานวัดผลและ
ประเมินผล 
- งานวิจัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
- งานโครงการ
พิเศษ 
 

 ส่วนพิพิธภัณฑ ์

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

ส่วนท้องฟ้ำจ ำลอง 

- งานจัดแสดง 
- งานช่าง 
 

ส่วนส่งเสริมและบริกำร 

- งานส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่าย 
- งานการตลาด 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานผลิต และซ่อมแซม
บ ารุงส่ือ 
- งานออกแบบตกแต่ง 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครสวรรค์ 
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4. ท ำเนียบผู้บริหำร 
 

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

2544 
2 นายสมศักดิ ์ วงศ์แสงธรรม ผอ.ศว.จังหวัดนครสวรรค์ 7 ม.ค. 2545 - 11 พ.ย. 2546 
3 ว่าท่ีร้อยตรีธนิต  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 นายเจริญศักดิ์  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 ด้านความมั่นคง ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2 นายแทน โมราราย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี                 

และส่ิงแวดล้อม 
กรรมการสถานศึกษา 

3 นางกมลรัตน์ บุญทอง ด้านการศึกษา กรรมการสถานศึกษา 
4 ส.ต.ท.ชุมพล  โพธิ์อ่อง ด้านการเมือง การปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
5 นายสมควร  แย้มแสง ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษา 
6 นายวีระพล ป้องภาษิต ด้านสาธารณสุข กรรมการสถานศึกษา 
7 พระครูนิสิตสุคนธศีล  ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการสถานศึกษา 
8 น.ส.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
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6. งบประมำณ 
       งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย คือ 
เงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราว ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายอื่น  
  

ล าดับท่ี แหล่งงบประมาณ ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 เงินงบประมาณ 5,565,943.๐๐ 5,565,942.58          0.42  
2 เงินรายได้สถานศึกษา    283,762.87    212,220.00 71,542.87 ยอดยกมา 131,298.75 บาท 
3 3.1 เงินสนับสนุนจาก 

สสวท.(ภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์) 

     75,000.๐๐      75,000.๐๐ 0.- 
 

 3.2 เงินสนับสนุนจาก 
สสวท.(STEM)      66,150.๐๐      66,150.๐๐ 0.-  

 3.3 เงินสนับสนุนจาก 
กฟผ.(ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์) 

     22,000.๐๐      22,000.๐๐ 0.- 
 

รวม 6,012,855.87 5,941,312.58 71,543.29 71,542.87 

7. จ ำนวนผู้เรียน ผู้รับบริกำร และจ ำนวนผู้สอน  

  ผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 
 

กิจกรรม 
ผลผลิต 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เป้ำหมำย ผลผลิต 

การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 42,560 12,511 
ค่ายวิทยาศาสตร์  1,440  1,481 
กิจกรรมการศึกษา 28,600 60,581 
บริการวิชาการ 26,400 109,538 

รวมทั้งสิ้น 99,000      184,111 
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๙ 

 ผู้สอน 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

 1. นางสาวคนึงนิจ  คงหอม 
 2. นางวิภาวี  นิธินันทน์ 
 3. นางยุพเรศ  แก้วจงประสิทธิ์ 
 
 4. นายอภิชัย  แดงดี 
 
 
 5. นางสาวนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง 
 
                                           
6. นายพิพัฒน์  ผ้ึงพรรณ์ 
7. นางสาวอ าพร  ท้วมนิ่ม 
8. นางสาวเกตุวดี  แก้วหะวงษ์ 
9. นายอรรคพล  วันจันทร์ 
10.นางสาวเยาวเรศ ศรีสุทธิสัมพันธ์ 
11. นายเอกภพ  อินค า 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
 
ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
ครูช านาญการ 
 
                         
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาโท 

 
 

ปริญญาโท 
 
            

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

การศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษาผู้ใหญ่ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) 

คุรุศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการหลักสูตรและ

การเรียนรู)้ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาเทคโนโลยีบริหาร
การศึกษา) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต   
รัฐศาสตรบัณฑิต           

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

8. จ ำนวนบุคลำกรสถำนศึกษำ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มีอัตราก าลัง จ านวน 25 อัตรา แยกเป็นข้าราชการ จ านวน  
6 อัตรา พนักงานราชการ 3 อัตรา และลูกจ้างช่ัวคราว 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     แก้วจงประสิทธิ์ 
 
4. นายอภิชัย     แดงดี 
 
 
 
 

 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 
 
ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 

 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาโท 

 
 
 
 

 
การศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษาผู้ใหญ่ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) 

คุรุศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการหลักสูตร 

และการเรียนรู)้ 
 
 



  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖2  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
  

๑๐ 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
5. นางสาวนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง ครูช านาญการ ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาเทคโนโลยีบริหาร
การศึกษา) 

พนักงานราชการ 
1. นางสาวเบญญพร หอมลออ             
2. นายพายัพ แก้วนิคม    
3. นายสราวุธ จันทวงษ์          
 

 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ 
นายช่างไฟฟ้า 

 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจบัณฑิต 

บัญชีบัณฑิต 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
1. นายพิพัฒน์     ผ้ึงพรรณ์ 
2. นางสาวอ าพร   ท้วมนิ่ม 
3. นางสาวเกตุวดี  แก้วหะวงษ์ 
4. นายอรรคพล   วันจันทร์ 
5. นางสาวเยาวเรศ ศรีสุทธิสัมพันธ์ 
6. นายเอกภพ     อินค า 
7. นางสาวปาลจิรา ผดุงกรรณ์ 
8. นางสาวนิศาชล อินหันต์ 
9. นางสาวสุธิดา    ภู่ขาว 
10. นายสันติ      นิ่มฟัก 
11. นายส ารวม    รอดมาก 
 
12. นางฉวี         สบายแท้ 
13. นางพัชรี       คงหอม 
14. นายอนันต์     จันทร์เถ่ือน 
15. นายเฉลิมชัย   พันก้อม 
16. นายสุเทพ       คงหอม 
 

 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
พนักงานขับรถยนต์ราชการ 
พนักงานขับรถยนต์ราชการ 
นิทรรศการเคล่ือนท่ี 
พนักงานบริการ 
พนักงานบริการ 
คนสวน 
คนสวน 
ยามรักษาการณ์ 

 

 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

ปวส. 
ม.6 
ป.7 

 
ป.6 
ป.6 
ป.4 
ม.6 
ม.6 

 

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
รัฐศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
รัฐศาสตรบัณฑิต 

บัญชีบัณฑิต 
การเงินและการธนาคาร 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
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9. งบประมำณที่ได้รับ 
       งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 
 คือ เงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราว ค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายอื่น
  

ล าดับท่ี แหล่งงบประมาณ ได้รับ หมายเหตุ 
1 เงินงบประมำณ     5,565,943.๐๐  
2 เงินนอกงบประมำณ       446,912.87  
 2.1 เงินรายได้สถานศึกษา           283,762.87  
 2.2 เงินสนับสนุนจาก 

สสวท. และกฟผ. 
          163,150.00  

รวม    6,012,855.87  

10. อำคำรสถำนที่ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีเนื้อท่ีประมาณ 15 ไร่ มีอาคารส านักงานและนิทรรศการ
ถาวร 1 อาคาร อาคารสนับสนุน ๖ อาคาร และนิทรรศการฐานเรียนรู้ ด้านนอกอาคารจ 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 
 * อาคารพลังงานสะอาด              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 (เรื่องพืชไร้ดินเพื่อการศึกษา)                 จ านวน 1 แห่ง 
* ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เรื่องวิถีเกษตรไทย)       จ านวน 1 แห่ง 
* ฐานการเรียนรู้สวนวิทยาศาสตร์ (Science Park)       จ านวน 1 แห่ง 
* ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เรื่องสวนสมุนไพร)       จ านวน 1 แห่ง                        
* โรงจอดรถนิทรรศการ                   จ านวน 1 แห่ง 
* สุขา            จ านวน 2 แห่ง 
* โรงเก็บของ           จ านวน 1 แห่ง     
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๑๒ 

นิทรรศกำร 
  นิทรรศการถาวร 
   1) นิทรรศการพลังงานทางเลือก 
   2) นิทรรศการพลังงานเพื่อชีวิต 
   3) นิทรรศการความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน 
   ๔) นิทรรศการพลังงานสะอาด 
   ๕) นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ 
   ๖) นิทรรศการวิทยาศาสตร์การเกษตร 
   ๗) นิทรรศการพืชไร้ดินเพื่อการศึกษา 

๘) นิทรรศการเกษตรธรรมชาติ 
๙) นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๑๐) นิทรรศการชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
1๑) นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
1๒) นิทรรศการเปิดโลกดิจิตอล 
1๓) นิทรรศการธรณีวิทยา 
1๔) นิทรรศการพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย 
1๕) นิทรรศการวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนส าหรับเด็ก 
1๖) นิทรรศการเช็คอินคนทันควัน 

  นิทรรศการเคล่ือนท่ี  
   1) นิทรรศการเคล่ือนท่ี ชุด พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย 
   2) นิทรรศการเคล่ือนท่ี ชุด พลังงานเพื่อชีวิต 
   3) นิทรรศการเคล่ือนท่ี ชุด ดาราศาสตร์และอวกาศ 
   4) นิทรรศการเคล่ือนท่ี ชุด พืชไร้ดินเพื่อการศึกษา 
   5) นิทรรศการเคล่ือนท่ี ชุด งานวิทย์ฯ งานวัด 
   6) นิทรรศการเคล่ือนท่ี ชุด เครื่องบินกระดาษพับ 
   7) นิทรรศการคล่ือนท่ี ชุด ความหลากหลายทางชีวภาพ   
   8) นิทรรศการคล่ือนท่ี ชุด วิทยาศาสตร์การกีฬา 
   ๙) นิทรรศการคล่ือนท่ี ชุด สะเต็มศึกษา 
   ๑๐) นิทรรศการคล่ือนท่ี ชุด โครงงานวิทยาศาสตร์ 
   11) นิทรรศการคล่ือนท่ี ชุด ความลับของพืช ตอน ยางนาพืชมหัศจรรย์ 
   ๑2) นิทรรศการคล่ือนท่ี ชุด รถแข่ง D.I.Y. จ๋ิวแจ๋ว 
   ๑3) นิทรรศการคล่ือนท่ี ชุด Food&Fit สร้างชีวิตให้ Strong 
   ๑4) นิทรรศการคล่ือนท่ี ชุด รักเราไร้ควัน 
   ๑5) นิทรรศการคล่ือนท่ี ชุด เหล้าอยากเล่า 
   ๑6) นิทรรศการคล่ือนท่ี ชุด Sex วัยรุ่นเลือกได้ 
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๑๓ 

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

 ฐำนกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อฐำนกำรเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ 
1. วิทยาศาสตร์การเกษตร นางยุพเรศ      แก้วจงประสิทธิ์ 

นางสาวอ าพร   ท้วมนิ่ม 
2.Science  Show นางสาวคนึงนิจ  คงหอม 

นายพายัพ       แก้วนิคม 
นายพิพัฒน์      ผ้ึงพรรณ์ 
นายสราวุธ       จันทะวงษ์ 

3. ดาราศาสตร์และอวกาศ นางวิภาวี         นิธินันทน์ 
นางสาวเกตุวดี   แก้วหะวงษ์ 

4. พลังงาน นางสาวคนึงนิจ  คงหอม 
นายพิพัฒน์       ผ้ึงพรรณ์ 
นายสราวุธ        จันทะวงษ์ 

5. วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นายอภิชัย        แดงดี 
นางสาวเยาวเรศ ศรีสุทธิสัมพันธ์ 

6. สมุนไพรใกล้ตัว นางวิภาวี        นิธินันทน์ 
นางสาวเกตุวดี  แก้วหะวงษ์ 

7. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน นายอภิชัย       แดงดี 
นายอรรคพล    วันจันทร์ 
นางสาวเยาวเรศ ศรีสุทธิสัมพันธ์ 

8. สวนหินและฟอสซิล นางสาวคนึงนิจ คงหอม 
นายพายัพ       แก้วนิคม 

9. เปิดโลกดิจิตอล 
 

นายอภิชัย       แดงดี 
นายสราวุธ      จันทะวงษ์ 
นายพิพัฒน์      ผ้ึงพรรณ์ 

10. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย นางยุพเรศ      แก้วจงประสิทธิ์ 
นายอรรคพล    วันจันทร์ 
นายส ารวม      รอดมาก 

11. วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน           
ส าหรับเด็ก 

นางสาวนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง 
นายอรรคพล        วันจันทร์ 
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11. แหล่งเรียนรู้ และภำคีเครือข่ำย 

แหล่งเรียนรู้ 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
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 ต้ังอยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน  

ช่วงนครสวรรค์-ก าแพงเพชร อ.บรรพตพิสัย  
จ.นครสวรรค์ 

7.วัดถ้ าพรสวรรค์  แหล่งฟอสซิล 3 ต.ล าพยนต์  อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  
8. บึงบอระเพ็ด พื้นท่ีชุ่มน้ 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 

บริเวณเขาชอนเด่ือ ม.15 และ ม.17  
บ้านเขาชอนเด่ือ 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. เข่ือนภูมิพลจังหวัดตาก ด้านเทคโนโลยี อ.สามเงา จ.ตาก 
16.ศูนย์วิจัยพันธ์พืชหม่อนไหมดอยมูเซอ 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 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
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 ท้องถ่ิน ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กศน.อ าเภออุทัยธานี  ถ.อุทัยธานี  อ.เมือง 

จ.อุทัยธานี   
42. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

4๓. ศูนย์ฝึกอาชีพวงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ด้านอาชีพและวัฒนธรรม ต าบลอุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี  

ภำคีเครือข่ำย 
 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
ประเภทบุคคล 
1. นางกมลมาลย์  แสงธ ารง 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 1 

 
คณะกรรมการประกวด 
 Science  Show 

2. นางมยุรี  คงโต ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 1 

คณะกรรมการประกวด 
 Science  Show 

3. นางชลธิชา  เหล็กกล้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คณะกรรมการประกวด 
 Science  Show 
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ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / 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 คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

12. นางธีรวรรณ  ฉิมมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และ Science  Show 

13. นายอ านาจ  ประจง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

14. ดร.แทน โมราราย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

15. นางศิวรักษ์ บุญประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และ Science  Show 

16. นายบัญชา จันทร์อ่อน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 
นครสวรรค์ 

คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

17. ผศ.ดร.ทัศนพันธุ์ กุศลสถิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์     
ด้านธรรมชาติวิทยา 
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๑๗ 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
18. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์ค า
จันทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ด้านธรรมชาติวิทยา 

19. รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ด้านธรรมชาติวิทยา 

20. นางกัลยา หอมดี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ด้านธรรมชาติวิทยา 

21. นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ด้านธรรมชาติวิทยา 

ประเภทองค์กรชุมชน 
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย                                         

 
53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์  ต.บางกรวย 
กรุงเทพมหานคร 

 
ร่วมจัดกิจกรรมอบรมการจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์และ  
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

2. มณฑลทหารบกท่ี 31 จังหวัด
นครสวรรค์ (ค่ายจิรประวัติ) 

ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์สู่ตลาดนัดหน้า
ค่ายจิรปรวัติ 

3. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กรุงเทพฯ ศูนย์สุขภาวะ ภูมิภาค และ
นิทรรศการยืม-คืน ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะชีวิต ส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

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 าเภอเก้าเล้ียว 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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๑๘ 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏ        

นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
15. สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

กรุงเทพฯ กิจกรรมภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ และฝึกอบรม   
สะเต็มศึกษา 

16. องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

กรุงเทพฯ กิจกรรมศึกษาดูงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ด้านธรรมชาติวิทยา 

17. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมศึกษาดูงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

18. เทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กิจกรรมถนนเด็กเดิน 
1๙. สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน

เขาบ่อแก้ว 
ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ กิจกรรมฝึกอาชีพผลิตถ่าน

ชีวภาพ “ไบโอชาร์” 
20. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

สถำบันศำสนำ 
1.สวนปฏิบัติธรรมแม่หมุ่ยล้ัง 

 
หมู่ 6 ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง  
จ.นครสวรรค์ 

 
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

2. วัดศรีสวรรค์สังฆาราม ค่ายจิระประวัติ กลางแดด อ าเภอเมือง  
จ.นครสวรรค์ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

สถำนศึกษำ 
1. โรงเรียนพยุหะวิทยา 

 
จังหวัดนครสวรรค์ 

 
เครือข่ายจัดกิจกรรม 

 2. โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 3. โรงเรียนเซนต์ฟรัง่ซิสเซเวียร์

มัธโนทัย 
จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 

 4. โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 5. โรงเรียนแม่ลาด จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 6. โรงเรียนบ้านหนองดู่ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 7. โรงเรียนบ้านห้วยสวิง จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 8. โรงเรียนเพ็ชระศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
 9. โรงเรียนวัดแตน จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
10. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57 จังหวัดชัยนาท เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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๑๙ 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
11. โรงเรียนชุมชุนบ้านบางคลาน 

(เงินอนุสรณ์) 
จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

12. โรงเรียนวัดตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
13. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา  

(จิรประวัติ) 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกรียงไกร 

จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

15. โรงเรียนหนองนมววั จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
16. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 

17. โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ
บรรพต 

จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

18. โรงเรียนอนุบาลเมือง
นครสวรรค์ (เขากบ) 

จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

19. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ 

จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

20. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าย     
จิรประวัติ 

จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

21. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน     
ไผ่ล้อม 

จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

22. โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์ จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
23. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
24. โรงเรียนคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
25. โรงเรียนลาซาลโชติรวี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
26. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
27. โรงเรียนพยุหะวิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
28. โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี

นาคพรต 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

29. โรงเรียนอนุบาลเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
30. โรงเรียนวัดบางไซ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
31. โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
32. โรงเรียนวัดสวนหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
33. โรงเรียนบ้านหนองเต่า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
34. โรงเรียนบ้านท่าโรง จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
35. โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
36. โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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๒๐ 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
37. โรงเรียนหนองใหญ ่ จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
38. โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
39. โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
40. โรงเรียนสระวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
41. โรงเรียนวัดคลองจินดา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
42. โรงเรียนวัดหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
43. โรงเรียนบ้านวงักระโดนน้อย จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
44. โรงเรียนบ้านหนองระมาน จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
45. โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
46. โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
47. โรงเรียนห้วยทองพิทยา จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
48. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
49. โรงเรียนทุ่งแม่น้ าน้อย จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
50. โรงเรียนหนองเขนง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
51. โรงเรียนคีรีราษฎร์สามัคคี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
52. โรงเรียนวัดหาดทรายงาม จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
53. โรงเรียนบ้านลานคาน จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
54. โรงเรียนบ้านแก้วหินปนู จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
55. โรงเรียนเทศบาลวัดช่องศรี

สิทธิวราราม 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

56. โรงเรียนเยาวชนพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
57. โรงเรียนบ้านหินประกาย จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
58. โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
59. โรงเรียนหนองกี่วิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
60. โรงเรียนบ้านน้ าปาด จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
61. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
62. โรงเรียนบ้านมะเกลือ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
63. โรงเรียนบ้านวงักระโดนน้อย จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
64. โรงเรียนบ้านปากตก จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
65. โรงเรียนบ้านซับอีลุม จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
66. โรงเรียนวัดพรมจริยาวาศ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
67. โรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัติ

วิทยา 
จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 

68. โรงเรียนเทศบาลหางน้ าสาคร จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
69. โรงเรียนบ้านห้วยโศก จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
70. โรงเรียนบ้านหินประกาย จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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๒๑ 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
71. โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
72. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
73. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
74. โรงเรียนเสริมปัญญา

นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

75. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
76. โรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
77. โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
78. โรงเรียนหัวดงราช 
      พรหมาภรณ์ 

จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

79. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย 

จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 

80. โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา
คม 

จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

81. โรงเรียนบ้านหนองน้ าแดง จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
82. โรงเรียนบ้านเจ้าวัด  จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
83. โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
84. โรงเรียนหนองลวกราษฎร์       

บ ารุง 
จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

85. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พัฒนาการปทุมธาน ี

จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 

86 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
87. โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
88. โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
89. โรงเรียนนรบุตรศึกษา จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
90. โรงเรียนวัดผาท่ัง จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
91. โรงเรียนบ้านโนนจัน จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
92. โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
93. โรงเรียนบางกระทุ่ม 
      พิทยาคม 

จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 

94. โรงเรียนศรีวรลักษณ์ จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
95. โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
96. โรงเรียนวัดหนองปลิง  จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
97. โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
98. โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย  จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
99. โรงเรียนบ้านไผ่ท่าโพใต้ จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 



  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖2  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
  

๒๒ 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
100. โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
101. โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิ

เหนือ 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

102. โรงเรียนบ้านเขาจักจ่ัน จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
103. โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
104. โรงเรียนบุมะกรูด จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
105. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
106. โรงเรียนบ้านวงัไม้ตอก จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
107. โรงเรียนอนุบาลปาริมา จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
108. โรงเรียนบ้านเนนิคนธา จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
109. โรงเรียนบ้านหนองงา จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
110. โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
111. โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
112. โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
113. โรงเรียนบ้านปางขนนุ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
114. โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
115. โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
116. โรงเรียนราษฎรว์ิทยา(ต่ีมิ้ง) จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
117. โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
118. โรงเรียนบ้านดอนคา จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
119. โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
120. โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
121. โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
122. โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
123. โรงเรียนวงัเมืองชน

ประสิทธิ์วิทยาคม 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

124. โรงเรียนห้วยน้ าหอม 
      วิทยาคาร 

จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

125. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
126. โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
127. โรงเรียนวารีเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
128. โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง จังหวัดล าปาง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
129. โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมป์ จังหวัดล าพูน เครือข่ายจัดกิจกรรม 
130. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

พายัพ 
จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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๒๓ 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
131. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 – 

บ้านทุ่งพร้าว 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายจัดกิจกรรม 

132. โรงเรียนบ้านหนอง
ตะแบก 

ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

133. โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

134. โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้า
ยางเพนียด 

ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

135. โรงเรียนวัดบ้านพงัน้อย ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

136. โรงเรียนไตรคีรี อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

137. โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
138. โรงเรียนบ้านพรหมมา

สามัคคี 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

139. โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
140. โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
141. โรงเรียนคลองน้ าไหลใต้ อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

142. โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
143. โรงเรียนบ้านปากคลองลาน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

144. โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
145. โรงเรียนชุมชนบ้านคลอง

ลาน 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

146. โรงเรียนบ้านแปลงส่ี อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
147. โรงเรียนบ้านคลองเตย อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
148. โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
149. โรงเรียนบ้านวงัหิน อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

150. โรงเรียนบ้านบุรีรัมย ์ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
151. โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมถ์ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
152. โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
153. โรงเรียนบ้านมาบแก อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
154. โรงเรียนบ้านศรีทอง อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
155. โรงเรียนบ้านดอนกระดูก

เนื้อ 
อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

 

เครือข่ายจัดกิจกรรม 

156. โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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๒๔ 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
157. โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
158. โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
159. ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอสว่างอารมณ์ 

จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 

160. โรงเรียนสว่างอารมณ์
วิทยาคม 

อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 

เครือข่ายจัดกิจกรรม 

161. โรงเรียนอนุบาลสว่าง
อารมณ์ 

อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 

เครือข่ายจัดกิจกรรม 

162. โรงเรียนบ้านเขาหินเทิน อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
163. โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 

164. โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
165. โรงเรียนล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
166. โรงเรียนบ้านหนองพิกุล อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
167. โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
168. โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าวิ่ง อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
169. โรงเรียนบ้านราษฎร์

อุปถัมภ์ 
อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

170. โรงเรียนบ้านพุมะค่า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

171. โรงเรียนวัดประสรรค์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
172. โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก 

(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 
อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

173. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

174. โรงเรียนวัดห้วยล าไย อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
175. โรงเรียนบ้านล้ าเจริญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

176. โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้า
สามัคคี 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

177. โรงเรียนบ้านแคทราย 
(ซ่อนกล่ินอุปถัมภ์) 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

 

เครือข่ายจัดกิจกรรม 

178. โรงเรียนบ้านพนุกยูง อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

179. โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
180. โรงเรียนพพิัฒน์ศึกษา อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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๒๕ 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
181. โรงเรียนบ้านด ารงรกัษ์ 

(ประชาอุทิศ) 
อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

182. โรงเรียนรงัสรรค์วิทยา อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
183. กศน.อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เครือข่ายจัดกิจกรรม 

184. กศน.อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
185. กศน.อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
186. ศศช.บ้านท่ีหลึคี จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
187. กศน.ทรายทองวัฒนา  จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
188. กศน.อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
189. กศน.อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
190. กศน.อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
191. กศน.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
192. กศน.อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
193. กศน.อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
194. กศน.อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
195. กศน.อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
196. กศน.จังหวัดน่าน และกศน.

อ าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน เครือข่ายจัดกิจกรรม 

197. กศน.จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
198. กศน.อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

199.  กศน.อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
200. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

201. กศน.อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
202. กศน.อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
203. กศน.อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
204. กศน.อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
205. กศน.อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
206. กศน.อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
207. กศน.อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
208. กศน.อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
209. กศน.อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
210. กศน.อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
211. กศน.อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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๒๖ 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
212. กศน.อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
213. กศน.อ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
214. กศน.อ าเภอเมือง

ก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 

215. กศน.อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
216. สมาร์ทเบรนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
217. กศน.อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
218. กศน.หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
219. กศน.อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
220. กศน.อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
221. กศน.อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
222. กศน.อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
223. กศน.อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
224. กศน.อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
225. กศน.อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
226. กศน.อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
227. กศน.อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
228. กศน.อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
229. กศน.อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
230. กศน.อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
231. กศน.อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
232. กศน.อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
233. กศน.อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
234. กศน.อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
235. กศน.อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
236. กศน.อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เครือข่ายจัดกิจกรรม 
237. กศน.อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
238. กศน.อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เครือข่ายจัดกิจกรรม 
239. กศน.อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เครือข่ายจัดกิจกรรม 
240. กศน.อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
241. กศน.อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
242. กศน.อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
243. กศน.อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เครือข่ายจัดกิจกรรม 
244. กศน.อ าเภอขานุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายจัดกิจกรรม 
245. กศน.อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอยุธยา เครือข่ายจัดกิจกรรม 
246. กศน.อ าเภอจุล จังหวัดพะเยา เครือข่ายจัดกิจกรรม 
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๒๗ 

ชื่อภำคีเครือข่ำย ที่ต้ัง / ท่ีอยู่ หมำยเหตุ 
247. กศน.อ าเภอเมือแพร่ จังหวัดแพร่ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
248. กศน.อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เครือข่ายจัดกิจกรรม 
249. กศน.อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เครือข่ายจัดกิจกรรม 
250. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง เครือข่ายจัดกิจกรรม 
251. กศน.อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เครือข่ายจัดกิจกรรม 
252. กศน.อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เครือข่ายจัดกิจกรรม 
253. กศน.อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายจัดกิจกรรม 

 
12. เกียรติยศ ช่ือเสียง ผลงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดีเด่นของสถำนศึกษำ 

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา และได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา  
จากส านักงาน กศน. ให้การสนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนวัดจิกลาด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ในระดับประถมศึกษา          
และโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในระดับมัธยมศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันท่ี 20 - 21 สิงหาคม 2562 

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในการให้การส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา กศน. เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้
และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับประเทศ ได้แก่ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบการผลิตก๊าชชีวภาพจากใบอ้อย ระดับครัวเรือน จาก กศน.อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง พัดลมไอเย็นจากพระอาทิตย์ จาก กศน.อ าเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2562 

3. นางสาวคนึงนิจ คงหอม ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
(best practice) เรื่องการส่งเสริมพลังการเรียนรู้ของนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
ด้วยการแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science Show) ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันท่ี 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

4. นางสาวคนึงนิจ คงหอม ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จัดแสดงนิทรรศการและน าเสนอ 
best practice เรื่องการส่งเสริมพลังการเรียนรู้ของนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” 
ด้วยการแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science Show) เมื่อวันท่ี 19 - 20 มกราคม 2562 ในงานมหกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. ONIE Science Project Festival ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพฯ 

5. นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จัดแสดงนิทรรศการและ
น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากใบอ้อย  เครื่องฉีดน้ าเอนกประสงค์ประหยัด
พลังงาน พัดลมไอเย็นประหยัดพลังงาน และเตาพลังงานพอเพียง เมื่อวันท่ี 19 - 20 มกราคม 2562 ในงาน
มหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. ONIE Science Project Festival ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ 
พาร์ค กรุงเทพฯ 
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6. นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้การส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษา กศน. เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย เมื่อวันท่ี 
18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

7. นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ได้รับการแต่งต้ังเป็น
คณะท างานก าหนดโครงสร้างกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา ตามค าส่ังส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ี 102/2562 ลงวันท่ี 
3 พฤษภาคม 2562  

8. นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ได้รับการแต่งต้ังเป็น
คณะท างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษานอกพื้นฐาน พุทธศักราช.. ตามค าส่ังส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ี 180/2562 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2562  

9. นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และนางสาวอ าพร ท้วมนิ่ม 
ต าแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นคณะท างานจัดท าหลักสูตรรายวิชาเลือก และจัดท าชุดวิชา 
“วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม” ส าหรับใช้จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กศน. ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 - 24 
มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งท่ี 2 วันท่ี 9 - 10 
เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จังหวัดตรัง และครั้งท่ี 3 วันท่ี 10 - 11 กันยายน 2562 
ณ ดิแอดเวนเจอร ์รีสอร์ท อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
 10. นางวิภาวี นิธินันทน์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ นายอภิชัย แดงดี ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ      
และนางสาวนันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้น ท่ีการศึกษา ครั้ง ท่ี 68 ประจ าปีการศึกษา 2561                
ในวันท่ี 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖2  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
  

๒๙ 

13. ผลกำรประเมนิคณุภำพภำยในโดยภำพรวมของสถำนศกึษำ 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน โดยภำพรวมของสถำนศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖2 
 

มำตรฐำน 
คะแนน

เต็ม 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 33.13 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 2๓.55 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 การบริหารการศึกษา 10 9.55 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 8.77 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 ๙.35 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 6 มาตรการส่งเสริม 10 9.47 ดีมาก 

รวมคะแนนโดยภำพรวม 100 ๙3.82 ดีมำก 

 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด 
 

มำตรฐำน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำโดยต้นสังกัด 
ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 31.46 ดี 
มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 23.30 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 การบริหารการศึกษา 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 8.43 ดี 
มาตรฐานท่ี 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 6 มาตรการส่งเสริม 9.00 ดีมาก 

รวมคะแนน 92.19 ดีมำก 

หมำยเหตุ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด ณ วันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2562 

ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.25๖2 
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร (35) 33.13 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5 4.75 ดีมาก 
ตัวบ่ง ช้ีท่ี1.2 ผู้เรียนคิดเป็น/ท าเป็น (ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์) 

5 4.70 ดีมาก 
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มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 
ตัวบ่ง ช้ีท่ี 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง(ผ่านตามเกณฑ์) 

5 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้ มีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.63 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา 
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม) 

15 14.25 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร  
ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

(25) 2๓.55 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 3 2.๕5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร 4 4.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนท่ี
เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3 3.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 4 3.70 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 คุณภาพส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

4 3.70 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6  คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.60 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 3.00 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 3 กำรบริหำรกำรศึกษำ (10) 9.55 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 1.๗5 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผลการบริหารความเส่ียง 2 1.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่ง ช้ีท่ี 3.5 ผลการปฏิบั ติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2 2.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (10) 8.77 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 4.77 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 5 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (10) ๙.35 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 

5 4.60 ดีมาก 

ตัวบ่ง ช้ีท่ี 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 
 

5 4.75 ดีมาก 
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๓๑ 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 6 มำตรกำรส่งเสริม (10) 9.47 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.47 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ผลท่ีเกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

5 5.00 ดีมาก 

รวม 100 ๙3.82 ดีมำก 
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๓๒ 

บทที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศกึษำ 

1. ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2561 และมีผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

ปรัชญำ  :   
 
 
 
 

   
  วิสัยทัศน์ : 
   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์เป็นผู้น าในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ให้กับผู้เรียนและชุมชนในพื้นท่ีรับบริการ
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

พันธกิจ : 
  จากวิสัยทัศน์การบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ได้ก าหนดพันธกิจ ดังนี้ 
  1.จัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม แก่นักเรียนท้ังในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
  2. ศึกษา ค้นคว้า วิ จัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร ส่ือ และกระบวนการเรียนรู้                       
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม อาทิ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา 
  3. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                          
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
  4. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสอนและพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น 

 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดบริการส่ือ
นิทรรศการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

อัตลักษณ์ : กล้าคิด กล้าท า 

เอกลักษณ์ : กิจกรรมท้าคิด เรียนวิทย์ฯแสนสนุก 
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๓๓ 

เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ          
              

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1.จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมให้กับ 
สถานศึกษา นักเรียนท้ังในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและชุมชน     
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม ในพื้นท่ีให้บริการ 5 จังหวัด โดยการ
จัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมบริการ
วิชาการ  

1. ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติทีดีขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
3. ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมและส่ือร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
4. ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้า
ชมนิทรรศการและมีส่วนร่วมในการจัดแสดง
นิทรรศการ 

2.ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมให้กับหน่วยงาน/
สถานศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความรู้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถผลิตส่ือ
ประกอบการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ร้อยละ 75 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และสถานศึกษาให้เข้ากับชุมชนและสภาพแวดล้อม 
ได้เป็นอย่างดี 

3.ท าการผลิตส่ือและพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ให้กับ
นักเรียนท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน นิสิต 
นักศึกษา ประชาชน และชุมชน เพื่อใช้ในการจัดและ
ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

1. ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับบริการมีความรู้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และผลิตส่ือประกอบการเรียนการ
สอน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์  

4.แสวงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และชุมชน     
เพื่อเน้นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และด้านส่ิงแวดล้อม 

1. ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมผ่านส่ือและมี
รูปแบบกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
2. ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความรู้ และเกิดทักษะใน
การประกอบอาชีพ 
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๓๔ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
5.แสวงหาและร่วมมือภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน บุคคล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัด
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย   ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และประเภทส่ิงแวดล้อม 

1.ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมผ่านส่ือและมีรูปแบบ
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
2.ร้อยละ 80 ผู้รับบริการมีความรู้ และเกิดทักษะ   
ในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ชุมชน   
และส่ิงแวดล้อม 

6.จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจัดและ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถ
จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี          
และส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับบริการมีความรู้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และผลิตส่ือประกอบการเรียน
การสอน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ 
2. ร้อยละ 75 ข้าราชการสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
มากขึ้น 

7.จัดหาและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีน ามาใช้ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 ข้าราชการสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
มากขึ้น 

 
2. กลยุทธ์ 

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

หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย     
แก่กลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าค่ายท้ังภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการ
เรียน 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าและพัฒนาเอกสารทางวิชาการให้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ 5 ประชาสัมพันธ์งานด้านวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการท้ังหมด 

 กลยุทธ์ท่ี 6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารส านักงาน อาคารฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยรอบให้สะอาด
น่ามองและเกิดความร่มรื่น 

กลยุทธ์ที่ 7 ประสานงานการจัดกิจกรรม และร่วมจัดกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเผยแพร่  
แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นที่สนใจแก่ผู้รับบริการ 

กลยุทธ์ท่ี 8 คัดเลือกวิทยากรผู้มีความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถให้ความรู้ตรงต่อการจัดกิจกรรม
การศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 9 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรและสร้างบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์กร



  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖2  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์                                    
   
 

๓๕
 

 
3.  แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ พ.ศ.2560 – 2564 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 

มำตรกำร/กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย 
กิจกรรมโครงงำน 

งบประมำณ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 200 250 250 1. โครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ส าหรับนักศึกษา กศน. 

45,000 50,000 50,000 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน
ให้มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 75 100 100 2. โครงการ
พัฒนาการจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือชีวิตและสังคมโดย
ใช้ กศน.ต าบลเป็น
ฐาน 

50,000 75,000 50,000 

3. พัฒนาผลการเรียนของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อเน่ืองให้
ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 300 540 720 3. โครงการปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา กศน. 

100,000 100,000 100,000 

4. เสริมสร้างความพอใจต่อการ
ให้บริการ 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 1,180 3,220 3,220 4. โครงการพัฒนา
กระบวนการคิดด้วย
วิธีการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ 

150,000 220,940 220,940 

คน 100 100 100 5. โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

40,000 40,000 35,000 
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๓๖ 

รวม   1,855 4,210 4,390 รวม 385,000 485,940 455,940 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 

 

มำตรกำร/กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย 
กิจกรรมโครงงำน 

งบประมำณ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 

จ านวน
หลักสูตร/
โปรแกรม
การเรียนรู้ 

คน 0 0 300 1. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการ
เป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง 

0 0 180,000 

คน 100 120 120 2. โครงการวิทยาศาสตร์สู่
ชุมชนบนพ้ืนที่สูง 

87,500 100,000 100,000 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

จ านวน
ครผููส้อน 

คน 0 0 60 3. โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

0 0 60,000 

คน 75 100 100 4. โครงการพัฒนาการ
จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือชีวิตและสังคมโดยใช้ 
กศน.ต าบลเป็นฐาน 

50,000 75,000 50,000 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 

จ านวนสื่อ คน 0 0 3,500 5. โครงการเผยแพร่และ
ส่งเสริมวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
ด้านสุขภาวะสู่ชุมชน 

0 0 60,000 

คน 100 100 100 6. โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา (STEM 
Education) 

40,000 40,000 35,000 
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๓๗
 

 
 

มำตรกำร/กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย 
กิจกรรมโครงงำน 

งบประมำณ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
และให้บริการการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย 

จ านวน
โปรแกรม
การเรียนรู้ 

คน 100 120 120 7. โครงการวิทยาศาสตร์สู่
ชุมชนบนพ้ืนที่สูง 

87,500 100,000 100,000 

คน 0 0 100 8. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

0 0 60,000 

รวม   375 440 4,400 รวม 265,000 315,000 645,000 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

มำตรกำร/กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย กิจกรรมโครงงำน งบประมำณ 

2560 2561 2562  2560 2561 2562 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 300 400 300 1. โครงการสร้างสัมพันธ์และ
ขยายภาคีเครือข่าย 

80,000 100,000 100,000 

2. สร้างความสัมพันธ์และขยาย
ภาคีเครือข่ายทุกระดับ        
ทุกภาคส่วน 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 2,500 2,500 3,000 2. โครงการโครงการพัฒนา
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย “กิจกรรมหนู
น้อยคอยครูเพ่ือดูดาว” 

80,000 100,000 100,000 

รวม   2,800 2,900 3,300 รวม 160,000 200,000 200,000 
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๓๘
 

 
. 
 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 

มำตรกำร/กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย 
กิจกรรมโครงงำน 

งบประมำณ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. ส่งเสริมระบบการบริหาร
องค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
(มุ่งเน้นตามจุดหมายของ
องค์กร) 

จ านวนครั้ง ครั้ง/คน 25 6 8 1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการในองค์กร 

5,000 40,000 22,000 

2. น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวน
เรื่อง 

เรื่อง 25 2 3 2. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการในองค์กร 
 

5,000 40,000 22,000 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ตามบทบาทหน้าท่ี 

จ านวนคน คน 0 0 3 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส่วนท้องฟ้าจ าลอง 

0 0 15,000 

4. พัฒนาระบบการบริหารการ
จัดการความเสี่ยงในองค์กร 

จ านวนคน คน 25 23 25 4. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการในองค์กร 

5,000 40,000 22,000 

5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จ านวนคน คน 25 23 25 5. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการในองค์กร 

5,000 9,060 14,060 

6. เสริมสร้างภาพลักษณ์     
(อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
องค์กร) 

จ านวนคน คน 25 23 25 6. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการในองค์กร 

5,000 40,000 22,000 

รวม   125 77 89 รวม 25,000 169,060 117,060 
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๓๙ 

 
 
 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำองค์กร สถำนศึกษำ เพื่อเข้ำสู่มำตรฐำน 

มำตรกำร/กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย กิจกรรมโครงงำน งบประมำณ 

2560 2561 2562  2560 2561 2562 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
องค์กรด้านต่างๆ เพ่ือเข้าสู่
มาตรฐาน( เช่น ด้านความ
ปลอดภัย ด้านประหยัดพลังงาน 
ด้านอารยสถาปัตย์ ด้านการ
ให้บริการ ด้านสุขาภิบาล 
สิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเท่ียว) 

จ านวน
โครงการ 

โครงการ 25 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการในองค์กร 

5,000 40,000 22,000 

รวม   25 23 25 รวม 5,000 40,000 22,000 
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๔๐ 

4.แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ.2562

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

(บำท) กลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน
(คน) 

กิจกรรมและการให้บริการ     
1 การ

ให้บริการ
นิทรรศการ 

1. เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการศึกษา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชนและประชาชน 
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความสามารถ
น าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3.   เพ่ือส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีต่อด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัดผลผลิต(Out Put) 
1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของ           
ผู้รับบริการ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(OutCome) 
1. มีผู้เข้ารับบริการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
2. ผู้เข้ารับบริการมีความพึง
พอใจในระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นักเรียน 
นักศึกษา ทั้ง
ในระบบ และ
นอกระบบ 
รวมทั้ง
ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน 
42,560 คน 
 

4๒,560 
 
 
 
 
 

400,๐00 

2 กิจกรรม
ค่าย 
 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
นครสวรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่
กิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา วิพากษ์ วิจารณ์ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี 
และมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น รวมทั้งสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุข 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนและประชาชนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต(Out Put) 
1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
3. คะแนนทดสอบก่อนและ
หลังเรียน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out 
Come) 
1. มีผู้เข้ารับบริการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
2. ผู้เข้ารับบริการมีความพึง
พอใจในระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
3. คะแนนทดสอบหลัง
เรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
 

นักเรียน 
นักศึกษา ทั้ง
ในระบบ และ
นอกระบบ 
รวมทั้ง
ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน 
1,440 คน 
 

1,440 
 

76,000 
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๔๑ 

 
 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร 

เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

(บำท) กลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน
(คน) 

กิจกรรมและการให้บริการ     
3 กิจกรรม

การศึกษา 
 

1. เพ่ือตอบสนองความต้องการ การ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชน 
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และจัดกิจกรรมที่
เน้นการเสริมสร้างทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้รับบริการ 
3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์
ให้กับผู้รับบริการ 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต(Out Put) 
1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out 
Come) 
1. มีผู้เข้ารับบริการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
2. ผู้เข้ารับบริการมีความพึง
พอใจในระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 
 

นักเรียน 
นักศึกษา ทั้ง
ในระบบ และ
นอกระบบ 
รวมทั้ง
ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน 
28,600 คน 
 

28,600 
 

240,000 
 

4 บริการ
วิชาการ 

1. เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการศึกษาหา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชนและประชาชน 
2. เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
4.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ 

ตัวชี้วัดผลผลิต(Out Put) 
1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out 
Come) 
1. มีผู้เข้ารับบริการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
2. ผู้เข้ารับบริการมีความ 
พึงพอใจในระดับดี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
3. มีหน่วยงานเครือข่าย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
 

นักเรียน 
นักศึกษา ทั้ง
ในระบบ และ
นอกระบบ 
รวมทั้ง
ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน 
26,400 คน 

26,400 
 

37,000 

รวมทั้งสิ้น   ๙๙,000 ๙๙,000 720,000 
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๔๒ 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ.2562 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1 โครงการ
ประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ส าหรับนักศึกษา 
กศน. 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน 
(กศน.) มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ประสบการณ์ในการ
จัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
2 เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
(กศน.) มีการศึกษา
ค้นคว้า มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยผ่าน
การจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้นักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(กศน.)       มีโอกาส
น าเสนอผลงานความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี      เป็น
การสร้างทศันคติ ท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ให้กับ
นักศึกษา กศน. 
4.เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์
ร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output)          - 
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย         - 
จัดกิจกรรมตาม
โครงการ อย่างน้อย
ร้อยละ 80  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)      - 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70 มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และมีประสบการณ์ 
ในการจัดท า
โครงงาน
วิทยาศาสตร์       - 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70 มี
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์       
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา     
ทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน  
รวมทั้งประชาชน 
ผู้สนใจทั่วไปจ านวน      
250 คน 
 

250 คน 50,000.- บาท 
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๔๓ 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2 โครงการ
พัฒนาการจัดท า
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
เพ่ือชีวิตและ
สังคมโดยใช้ 
กศน.ต าบลเป็น
ฐาน                     

1. เพ่ือส่งเสริมให้ 
นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียน 
(กศน.) มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
ประสบการณ์ในการ
จัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน 
(กศน.) มีการศึกษา
ค้นคว้า มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  โดยผ่าน
การจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์             
3. เพ่ือให้นักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา     นอกระบบ
โรงเรียน (กศน.) มีโอกาส
น าเสนอผลงานที่เป็น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
ชุมชน   
ซึ่งสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน  
4. เพ่ือส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ประชาชน มี
ส่วนร่วมในการทดลองใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
และสังคม 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output)          - 
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย     - จัด
กิจกรรมตาม
โครงการ อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ 
(Outcomes)      - 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70 มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และมีประสบการณ์ 
ในการจัดท า
โครงงาน
วิทยาศาสตร์       - 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70 มี
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์       
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน 
(กศน.) รวมทั้ง
ประชาชน ผู้สนใจ
ทั่วไป จ านวน 200  
คน 
 

200  คน 100,000.- บาท 
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๔๔ 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

3 โครงการสง่เสริม
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีพลัง 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีความรู้ และพัฒนา
ทักษะชีวิตให้สามารถ
ดูแลตนเองเบื้องต้นได้ 
ทั้งสุขภาพกายและจิตใจ 
ภายใต้แนวคิดการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active 
Aging) 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้กับประชาชน
ได้ตระหนักถึงการ
เตรียมพร้อม  เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ  โดยการมีส่วน
ร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สงูอายุใน
ครอบครัวและชุมชน 
 
 
 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
- จัดกิจกรรมตาม
โครงการ อย่างน้อย
ร้อยละ 80  
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70  มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการรักษาสุขภาพ
กายใจของตนเองใน
เบื้องต้น 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70  มี
ทักษะในการดูแล
สุขภาพกายใจ และ
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมใน
ชุมชนและสังคม 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

ผู้สูงอายุ เยาวชนและ
ประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป จ านวน 300 
คน 
 

300 คน 180,000.- บาท 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
วิทยาศาสตร์สู่
ชุมชนบนพ้ืนที่
สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิดของนักเรียนศูนย์การ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
"แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) 
ด้วยกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต 
(Output) มีนักเรียน 
ชาวเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80              ดัชนี
ชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 
พฤติกรรมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีข้ึน 
 

ศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขา 
“แม่ฟ้าหลวง”ใน
เขต จังหวัดตาก 
จ านวน 240 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000.- บาท 
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๔๕ 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

5 โครงการ
พัฒนา
กระบวนการ
คิดด้วยวิธีการ
แสดงทาง
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) มี
ผู้เรียน/
ผู้รับบริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 
ผู้เรียน/
ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 
 
 

1. ครู นักเรียนของ
โรงเรียนในระบบ และ
นอกระบบ ทั้งพ้ืนราบ 
และพ้ืนที่สูง  
จ านวน 3 ,000 คน 
2. นักเรียนนักศึกษา 
ตามหลักสูตร กศน. 
จ านวน 120 คน3 
นักเรียนในระบบ
โรงเรียน  
-  ระดับประถมศึกษา 
(ในระบบโรงเรียน) 
จ านวน 1 ครัง้ ไม่น้อย
กว่า 10 ทีม จ านวน 
50 คน  
-  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ในระบบ
โรงเรียน) จ านวน 1 
ครั้ง ไม่น้อยกว่า 10 
ทีม จ านวน 50 คน 
จ านวน 2 ทีม 
 
 

3,220 คน 220,940.- บาท 

6 โครงการ
พัฒนาความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคี
เครือข่าย 
“กิจกรรมหนู
น้อยคอยครู
เพื่อดูดาว” 

1. เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาดาราศาสตร์
ด้วยสื่อท้องฟ้าจ าลอง
ดิจิตอลเคลื่อนที่ 
2. เพ่ือกระจายโอกาส
ทางการศึกษาให้
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับบริการที่อยู่ห่างไกล
อย่างทั่วถึง 
3. เพ่ือสนับสนุนขยาย
ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ดาราศาสตร ์

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) 
- กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 
สามารถบอก
กลุ่มดาวที่
สามารถหาดาว
เหนือได้  
- กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 รู้จัก
กลุ่มดาวจักรราศี
และกลุ่มดาวต่าง 
ๆ อย่างน้อย 5 
กลุ่ม 

1. สถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
ที่แสดงความประสงค ์
ทั่ว ๆ ไป 
 

3,000 คน 100,000.- บาท 
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๔๖ 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 
- กลุ่มเป้าหมาย
มีพื้นฐานความรู้
ด้านดาราศาสตร์ 
และมีความ
เข้าใจการขึ้น ตก
ของดวงดาว               
จากการใช้ส่ือท่ี
ทันสมัย 
- สร้างและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษาให้
อย่างท่ัวถึงมาก
ยิ่งขึ้น 
 

7 โครงการสร้าง
สัมพันธ์และ
ขยายภาคี
เครือข่าย 

1. เสริมสร้างความเข้าใจ
ภาระกิจการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. เพ่ือน าเสนอแนวทาง
และรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานครสวรรค ์

 ตัวชี้วัดผลผลิต 
 (Output) 
- ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ทราบ
รายละเอียดและ
ภารกิจ รวมทั้ง
ขั้นตอนการ
ประสานงานเพื่อ
ขอรับบริการกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 

บุคลากรสถานศึกษา 
ในระบบโรงเรียน 
 

300 คน 
 

100,000.- บาท 



   

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖2  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์                                    
   
 

๔๗ 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

- กลุ่มเป้าหมาย
ติดต่อ
ประสานงานใช้
บริการกิจกรรม
ของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา
นครสวรรค์
สะดวก รวดเร็ว 
 
 

8 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรส่วน
ท้องฟ้าจ าลอง 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ด้านวิชาการและการใช้
เทคโนโลยีที่ให้กับ
บุคลากรส่วนท้องฟ้า
จ าลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์                                
เพ่ือการศึกษานครสวรรค์  
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ทักษะในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม 
การเรียนการสอนให้กับ
บุคลากร 
ส่วนท้องฟ้าจ าลอง                              
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษานครสวรรค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) 
- บุคลากรส่วน
ท้องฟ้าจ าลอง 
จ านวน 3 คน 
ได้รับการอบรม
หรือศึกษาดูงาน
ด้านดาราศาสตร์ 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 
-บุคลากรมีความ
รู้ทันต่อ
เหตุการณ์ 
สามารถเผยแพร่
ความรู้ให้ผู้สนใจ
ได้เข้าใจและทัน
ต่อสถานการณ์ 
 

1.ข้าราชการ จ านวน 
1 คน  
2.บุคลากรที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จ านวน 
2 คน 
 

3 คน 
 

15,000.- บาท 

9 โครงการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์
ส าหรับ
นักเรียน 

เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์และมี
ทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ตัวชี้วัดผลผลิ
(Outputs) 
จ านวน
กลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนและ
นักศึกษา กศน. 

720 คน 
 

100,000.- บาท 
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๔๘ 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

นักศึกษา 
กศน. 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
และมีทักษะ
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ  ๘๐ 
 
 
 

10 โครงการ
เผยแพร่และ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพด้าน
สุขภาวะสู่
ชุมชน 

๑. เพื่อเผยแพร่และ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
สุขภาพด้านสุขภาวะ
ใหน้ักเรียน นักศึกษา 
กศน. และประชาชน
ท่ัวไป 
๒. เพื่อใหน้ักเรียน 
นักศึกษา กศน. และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้ในการใช้ชีวิต
อย่างมีสุขภาวะ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Outputs) 
จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ  ๘๐ มี
ความรู้และมี
ทักษะการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะท่ีดี 

นักเรียน นักศึกษา 
กศน. และ
ประชาชนท่ัวไป 
 
 
 

3,500 คน 60,000.- บาท 

11 โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริหารจัดการ
ในองค์กร 
 
 

๑. เพื่อให้บุคลกรมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการใน
องค์กร 
๒. เพื่อให้มีแนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) 
-บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

๑. ข้าราชการ 
จ านวน ๖  คน 
๒. พนักงาน
ราชการ ๒ คน 
๓. บุคลากรจ้าง
เหมาบริการตาม
ระเบียบพัสดุ 
จ านวน ๑๖ คน 

24 คน 
 

124,060.- บาท 
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๔๙ 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการใน
องค์กร 
๓. เพื่อให้มีระบบการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
การปฏิบัติงานใน
องค์กรมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 

-ระบบการ
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้การปฏิบัติงาน
ในองค์กรมี
ประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome) 
 บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้าร่วม
ประชุมสัมมนามี
ความรู้ ความ
เข้าใจจากการ
ส่งเสริม
สนับสนุนให้
บุคลากร
ปฏิบัติงานใน
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 

12 โครงการ
วิทยาศาสตร์
นอกห้องเรียน
ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา 
(STEM 
Education) 

๑. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา ท้ังในระบบ
และนอกระบบ
โรงเรียน รวมทั้ง
ประชาชนผู้สนใจ    
ท่ัวไป มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ตาม

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output) 
-จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome) 

นักเรียน/นักศึกษา
ท้ังในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน 
รวมทั้งประชาชน
ผู้สนใจท่ัวไป 
จ านวน  ๒๐๐ คน 

200 คน 
 

70,000.- บาท 
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๕๐ 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แนวทางสะเต็มศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
๒. เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียน นักศึกษา ท้ัง
ในระบบและนอก
ระบบโรงเรียน 
รวมทั้งประชาชน
ผู้สนใจท่ัวไปให้มี    
ทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์   
๓. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ท้ังในระบบ
และนอกระบบ
โรงเรียน รวมทั้ง
ประชาชนผู้สนใจ
ท่ัวไป เกิดเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๗๐ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
การเรียน
วิทยาศาสตร์ 
-ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๗๐ ความคิด
สร้างสรรค์การ
เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์    -
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๗๐ มีความพึง
พอใจกับการเข้า
ร่วมโครงการ 
 
 

13 พัฒนาทักษะ
ชีวิตสู่การ
ประกอบ
อาชีพ ตาม
แนวทางสะ
เต็มศึกษา 
(STEM 
Education) 

๑. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษา 
ครู กศน.ต าบล และ
ประชาชน มีความรู้ 
ความเข้าใจ การ
พัฒนาทักษะชีวิตสู่
การประกอบอาชีพ 
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM 
Education) 
๒. เพื่อกระตุ้นให้ 
นักศึกษา ครู กศน.
ต าบล และประชาชน 
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การพัฒนา

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output)         
-จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 
 -ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๗๐ มีความรู้ 
ความเข้าใจ การ
จัดการเรียนรู้
ด้านพัฒนาทักษะ

ครู กศน.ต าบล ใน
เขตรับผิดชอบ
จ านวน  ๖๐ คน 

60 คน 
 

60,000.- บาท 
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๕๑ 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ทักษะชีวิตสู่การ
ประกอบอาชีพ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
๓. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษา 
ครู กศน.ต าบล และ
ประชาชน ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การพัฒนาทักษะชีวิต
สู่การประกอบอาชีพ 
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM 
Education) 
 

ชีวิตสู่การ
ประกอบอาชีพ 
ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา 
(STEM 
Education) 
-ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๗๐ เกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้
ด้านพัฒนาทักษะ
ชีวิตสู่การ
ประกอบอาชีพ 
ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา 
(STEM 
Education) 
-ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๗๐ มีความพึง
พอใจกับการเข้า
ร่วมโครงการ 
 

14 ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษา ครู กศน.
ต าบล และประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
การส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
(Output 
-จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 
-ผู้เข้าร่วม

นักศึกษา ครู กศน.
ต าบล และ
ประชาชน ในเขต
รับผิดชอบจ านวน  
๑๐๐ คน 

100 คน 
 

60,000.- บาท 



   

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖2  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์                                    
   
 

๕๒ 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

๒. เพื่อสามารถให้
นักศึกษา ครู กศน.
ต าบล และประชาชน 
มีความคิดสร้างสรรค์
การส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
๓. เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษา ครู กศน.
ต าบล และประชาชน 
มีความตระหนักถึง
ความส าคัญการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการ ร้อยละ 
๗๐ มีความรู้ 
ความเข้าใจ การ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
-ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๗๐ มีความคิด
สร้างสรรค์ การ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
-ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๗๐ มีความพึง
พอใจกับการเข้า
ร่วมโครงการ 
 

รวมกิจรรม นิทรรศกำร ค่ำย กิจกรรมกำรศึกษำ บริกำรวิชำกำร 9๙,000 720,000 

รวมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 12,117 1,๔๔0,000 

รวมทั้งสิ้น ๑11,117 ๒,๑๖0,000 
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๕๓ 

5. เป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมรำยมำตรฐำน 
 

มำตรฐำน 
คะแนน

เต็ม 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 33.13 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 23.55 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 การบริหารการศึกษา 10 9.55 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 8.77 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 9.35 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 6 มาตรการส่งเสริม 10 9.47 ดีมาก 

รวมคะแนนโดยภำพรวม 100 93.82 ดีมำก 
 
6. ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 

2560 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 

2561 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 

2562 
เป้ำหมำย ผลผลิต เป้ำหมำย ผลผลิต เป้ำหมำย ผลผลิต 

การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 42,560 22,021 42,560 46,618 42,560 12,511 
ค่ายวิทยาศาสตร์ 1,440 2,214 1,440 2,319 1,440 1,481 
กิจกรรมการศึกษา 28,600 48,278 28,600 55,825 28,600 60,581 
บริการวิชาการ 26,400 65,227 26,400 90,146 26,400 109,538 

รวมทั้งสิ้น 99,000 137,740 99,000 194,908 99,000 184,111 
 
7. สรุปผลกำรปรับปรุงและพัฒนำในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและพัฒนำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ต้นสังกัด 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครสวรรค์
ควรพัฒนาด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
อาคารสถานท่ีเพื่อ
รองรับการเข้ารับ
บริการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้
มีห้องน้ า พื้นท่ีจอดรถ

- สถานศึกษาต้องท างาน
เชิงระบบ มีการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศ 
ตลอดจนการบริหาร
เครือข่ายให้มี              
ประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการจัดการ 
 

- ด าเนินการจัดระบบ
การจัดเก็บข้อมูลและ
จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการ
ปฏิบัติงานข้อมูล
สารสนเทศ 
- มีระบบไฟฟ้าท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ
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๕๔ 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและพัฒนำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ต้นสังกัด 

ท่ีเหมาะสม โรงอาหาร 
หลังคาทางเช่ือม
ระหว่างนิทรรศการ
และฐานการเรียนรู้ 

เพื่อด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

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

- โครงการพัฒนาการจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
และสังคม โดยใช้ กศน. ต าบล
เป็นฐาน 
- โครงการลดเวลาเรียน...เพิ่ม
เวลารู้ 
- โครงการสะเต็มศึกษา STEM 
Education  
- โครงการเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ (Science Film 
Festival) 
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

- ต้นสังกัดด าเนินการ
จัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์โดยสร้าง
การเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และบทบาทหน้าท่ีของ                
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 

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

- โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ส าหรับนักศึกษา กศน. 
- โครงการพัฒนาการจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
และสังคม โดยใช้ กศน. ต าบล
เป็นฐาน 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อการเป็นผู้สูงอายุท่ี
มีพลัง 
- โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
บนพื้นท่ีสูง 
- โครงการโครงการพัฒนา
กระบวนการคิดด้วยวิธีการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ 
 
 

- ร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี
เครือข่าย เช่น 
ส านักงาน กศน.
จังหวัดตาก กศน.
อ าเภอท่าสองยาง 
กศน.อ าเภออุ้มผาง 
กศน.อ าเภอบ้านตาก 
กศน.อ าเภอไพศาลี 
กศน.อ าเภอตากฟ้า 
กศน.อ าเภอวชิรบารมี 
เพื่อการเข้าถึงชุมชน
ในการจัดกิจกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม        
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๕๕ 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและพัฒนำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ต้นสังกัด 

รับผิดชอบถึง 5 จังหวัด 
งบประมาณจึงไม่เพียงพอ  
ดังนั้น ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ 
เช่น อบจ. เทศบาล อบต. 
ควรมีส่วนสนับสนุน
ช่วยเหลืองบประมาณ
อาจจะท้ังทางตรง      
และทางอ้อม 

- โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
“กิจกรรมหนูน้อยคอยครูเพื่อดู
ดาว” 
- โครงการสร้างสัมพันธ์และขยาย
ภาคีเครือข่าย 
- โครงการพฒันาศักยภาพ
บุคลากรส่วนท้องฟ้าจ าลอง 
- โครงการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา กศน. 
- โครงการเผยแพร่และส่งเสริม
วิทยาศาสตร์สุขภาพด้านสุขภาวะ
สู่ชุมชน 
- โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการในองค์กร 
- โครงการวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 
- พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบ
อาชีพ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
 

อย่างจริงจัง โดยการ
เข้าพื้นท่ีและปฏิบัติ
ตามส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน  ท่ีอยู่อาศัย 
เพื่อตอบสนองปัญหา 
และป้องกันผลเสียท่ี
จะเกิดขึ้นต่อชุมชน 
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๕๖ 

บทที่ 3 
ผลกำรประเมินตนเอง 

 สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ี การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จ านวน 6 มาตรฐาน  23 ตัวบ่งช้ี ได้ผลการประเมินดังนี้  
 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานท่ี 1 ไว้ ท่ี ระดับคุณภาพระดับ ดีมำก                               
ซึ่งสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี 1 ดังนี้ 

 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
ระดับคุณภำพ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5 4.75 ดีมาก 
ตัวบ่ง ช้ีท่ี1.2 ผู้เรียนคิดเป็น/ท าเป็น (ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์) 

5 4.70 ดีมาก 

ตัวบ่ง ช้ีท่ี 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง(ผ่านตามเกณฑ์) 

5 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้ มีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.63 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา 
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม) 

15 14.25 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนคุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 33.13 ดีมำก 
 
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนคุณภาพ 33.13 ระดับคุณภาพ ดีมำก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว

เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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๕๗ 

ข้อมูลควำมตระหนัก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา

ตามอัธยาศัย จึงก าหนดเป็นนโยบายและสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียน/ผู้รับบริการให้มี
คุณภาพ โดยได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้ าใจ มีทักษะ ในการด าเนินงาน      
มีความรับผิดชอบงานในหน้าท่ีท่ีตนปฏิบัติ มีการจัดเตรียมหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้แผนการสอน และส่ือการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม มีการสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มีการจัดเตรียมสถานท่ีและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนมีการพัฒนาคุณภาพโดยมีการจัดประชุมช้ีแจง จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู    ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความใฝ่รู้ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง
สามารถพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ได้ 

ข้อมูลควำมพยำยำม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ซึ่งมีการระบุโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องครอบคลุมทุกภาระงานและมีความต่อเนื่อง ตลอดท้ังมีการ

สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ และมีการจัดท าหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดท้ังสถานศึกษาได้มีการวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีการเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการเรียนรู้
จากการทดลองปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหา ท่ีเกิดขึ้น โดยการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ปัญหา/สภาพท่ีเป็นไปของตนเอง เพื่อน ามาเป็นกรณีในการศึกษาและหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีการทดสอบความรู้ของผู้เรียนท้ังก่อนและหลังการ
เรียนรู้ และมีการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ตลอดท้ังมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู โดยการให้ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเองได้ และท่ีส าคัญคือ 
ผู้เรียน/ผู้รับบริการมี “กระบวนการคิด” โดยสามารถให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม จนกระท่ังพัฒนาการ
จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์จนประสบความส าเร็จและน าไปใช้ได้จริงในชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพไปในทางท่ีดีขึ้นด้วย จึงนับว่าจากความพยายามของบุคลากรศูน ย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์และการได้รับปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหาร และภาคีเครือข่ายในการ
ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถส่งผลให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมี
คุณภาพอยู่ในระดับท่ีดีมาก โดยสามารถระบุตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 ได้ดังนี้ 
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๕๘ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ก าหนดให้ครูผู้สอน มีการออกแบบกิจกรรม ใบงานท่ีให้

ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รู้จักวิธีการและการแสวงหาความรู้จากส่ือต่าง ๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมีกิจกรรม   ใบ
งาน ให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้ฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการต่าง ๆ พร้อมท้ังให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สรุป บันทึกผลของการท า
กิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน และต้องให้ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตามกิจกรรม ใบงาน และผลงานของผู้เรียน พร้อมท้ังบันทึกจ านวนผู้เรียน/ผู้รับบริการท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการคิดและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รวมท้ังการจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้อย่าง
ชัดเจน โดยการสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียนท่ีต้องการค้นหาค าตอบ ค้นพบส่ิงท่ีสงสัย จึงมีการค้นคว้าหาวิธีในการค้นพบ
ค าตอบ หรือวิธีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังประสบผลส าเร็จในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนคิดเป็น/ท ำเป็น (ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ก าหนดนโยบายและสร้างความเข้าใจกับครูผู้สอนในการพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นผู้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น (มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) และแก้ปัญหาเป็นโดย
สอดแทรกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปในการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ และการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดให้ครูผู้สอนประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดกิจกรรม ผลงานของผู้เรียน พร้อมท้ังบันทึกจ านวนผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนกำรศึกษำต่อเนื่อง (ผ่ำนตำมเกณฑ์) 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยผู้เรียน/ผู้รับบริการ
สามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และจากการส่งตัวแทนนักศึกษา กศน. เข้าร่วมในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศในปี พ.ศ.
2562 ปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเพิ่ม
สูงขึ้นได้ในเชิงประจักษ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ผู้เรียนมีงำนท ำหรือมีรำยได้เสริม มีทักษะในกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  เช่น การวัดผล
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  ทะเบียนผู้เรียน  ทะเบียนวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตร แบบประเมินความ  พึงพอใจ
ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ และมีแบบติดตามการมีงานท า หรือมีรายได้เสริม มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีแบบนิเทศและติดตามผลผู้เรียน/ผู้รับบริการในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรกำรศึกษำ (ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีการจัดระบบการให้บริการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี                      
และส่ิงแวดล้อม ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน/รับบริการ และมีการประเมินความ
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๕๙ 

พึงพอใจของผู้เรียน/ผู้รับบริการ เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม (PDCA) ให้สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียน/ผู้รับบริการให้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 

หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน/วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 

 2. หลักสูตร /โปรแกรมการสอนของครู หรือวิทยากร หรือผู้สอน 
3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน และการมอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
4. คู่มือการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
5. ส่ือการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 
6. บันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน (ใบงาน) 
7. ผลงานของผู้เรียน 
8. แฟ้มสะสมงานของครู 
9. ภาพถ่ายผลงาน กิจกรรม 
10. บันทึกรายงานการประชุม 
11. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน (แบบติดตามผู้เรียน/ผู้รับบริการ) 
12. แบบติดตามการมีงานท า หรือมีรายได้เสริม มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
13. แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
14. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการรับบริการการเรียนรู้ (การศึกษาต่อเนื่อง) 
15. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

(การศึกษาตามอัธยาศัย) 
16. แบบประเมิน/แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้รับบริการส าหรับการจัดกิจกรรมในโครงการ

ต่าง ๆ  
17. แบบสังเกตผู้รับบริการท่ีเข้าชมนิทรรศการ 
18. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ ท่ีวิทยากรหรือครูผู้สอนเป็น        

ผู้สังเกต และบันทึกผล 
19. แบบบันทึกผลการเข้าร่วม และผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
20. แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
21. แบบบันทึกและรายงานการนิเทศและติดตามผลผู้เรียน/ผู้รับบริการตามโครงการต่าง ๆ  
22. สมุดคุมทะเบียนวุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
23. สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ 
24. รางวัล/เกียรติบัตรท่ีผู้เรียน/ผู้รับบริการได้รับ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
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๖๐ 

 
สรุปผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนที่ 1 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานท่ี 1 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานท่ี 1 ท่ีก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนท่ีมาเรียนรู้ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ผู้เรียนมีการคิดเป็น/ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
(มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีการจัดระบบการให้บริการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

3. ผู้เรียนท่ีผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม
สามารถน าผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ จนกระท่ังได้รับ
รางวัลในทุก ๆ ปี และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชุมชนของตนเอง 

4. บุคลากรของสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีฐานการเรียนรู้/หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ ท่ี

หลากหลาย ท าให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย  

จุดควรพัฒนำ 
1. ควรมีการจัดท าแผนการสอน และคู่มือครูประกอบการจัดท าหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ให้ครบถ้วน 
2. ควรมีการติดตามผลผู้เรียน/ผู้รับบริการในเรื่องของการน าความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และการท างานร่วมกับผู้อื่นท่ีผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถน าไปใช้ในการเพิ่มทักษะในการท างาน 
3. ควรมีความชัดเจนในการเช่ือมโยงข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย ต้น

สังกัด ผลการประเมินตนเอง และผลการสรุปการด าเนินงาน/โครงการในแต่ละปีมาใช้ในการวางแผน เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ขาดการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยเฉพาะฐานข้อมูลผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งมี
จ านวนมาก เพื่อน าผลการจัดกิจกรรมมาใช้ในการพัฒนาให้ทุกกิจกรรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
1. ควรมีผู้เช่ียวชาญและภาคีเครือข่ายมาช่วยในการพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ แนะน าการ

เขียนแผนการสอน การจัดท าส่ือ ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ก าหนดให้มีการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ เพื่อน ามา                    

พัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามระบบ PDCA 
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๖๑ 

3. ควรหาแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน ามาใช้
ในการสรุปผลการจัดกิจกรรม การปรับปรุง พัฒนา และออกแบบการจัดกิจกรรมการเ รียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานท่ี 2 ไว้ที่ระดับ
คุณภาพระดับดีมำก ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้ประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี 2 ดังนี้ 

 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร 
ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

 
  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 3 2.55 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร 4 4.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและ
ผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3 3.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 4 3.70 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 คุณภาพส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 

4 3.70 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.60 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 3 3.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนคุณภำพของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 25 23.55 ดีมำก 
 

ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนคุณภำพ 23.55 ระดับคุณภำพ ดีมำก ผลการประเมินดังกล่าวเกิดจาก
ความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลควำมตระหนัก  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรโดยให้
บุคลากรทุกคนได้ทราบ และศึกษานโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม และให้
ศึกษาพร้อมท าความเข้าใจร่วมกันในเรื่องมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในและการน านโยบายสู่
การปฏิบัติ โดยการประชุมรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ รายเดือน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรและจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 มีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และมี
การจัดท านิทรรศการและจัดกิจกรรมท่ีเน้นการสร้างเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม อีกท้ังได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดการศึกษาและให้บริการ แก่ผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง 
โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยมีแบบสอบถามความต้องการไปสอบถาม นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตร พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาส่ือ รวมถึงมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบริการ
ให้มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
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ข้อมูลควำมพยำยำม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี อีกท้ังจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  มีการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้วางแผนไว้อย่างครบถ้วน เพื่อสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ี 2 ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภำพของหลักสูตร/โปรแกรมกำรเรียนรู้  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีการก าหนดหลักสูตรการศึกษา และการจัดโปรแกรมการ
เรียนรู้ท่ีชัดเจน โดยเขียนหลักสูตรต่างๆไว้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกรับบริการตามความสนใจ  และความ
ต้องการอย่างหลากหลาย โดยหลักสูตรท่ีจัดท าขึ้นล้วนสอดรับกับความต้องการของผู้เรียน ตามระดับช้ันและระบบ
การศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ  มีเนื้อหาหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการตามสภาพปัญหาความต้องการ
ของผู้เรียน และเมื่อมีการเรียนรู้จบส้ินได้มีการประเมินการเรียนรู้เพื่อวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ท้ังยังน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ครั้งต่อไป โดยหลักสูตรสถานศึกษาได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตรครบถ้วนและมีการประเมินหลักสูตรท่ีใช้และน าผล
การประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คุณภำพของครู/ผู้สอน/วิทยำกร 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้สนับสนุนให้ข้าราชการครู และนักวิชาการวิทยาศาสตร์
ศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการพัฒนาความรู้ ให้เข้าอบรมเข้าร่วมประชุมในงานต่างๆ โดยมีการส่งไป
อบรมและร่วมประชุมทุกคน ให้ครูทุกคนได้เขียนเนื้อหาวิชาท่ีจะท าการสอน และออกแบบการสอนตาม
ประสบการณ์ท่ีตนเองถนัด  และให้ครูทุกคนได้วิเคราะห์ตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีการให้ศึกษาด้วย
ตนเองทุกช่องทางในการพัฒนาความรู้ และแนะน าให้ครูใช้ทักษะแสดงความสามารถของตนถ่ายทอดความรู้สู่
ผู้เรียน จากนั้นให้มีการประเมินผู้เรียน และประเมินตนเองทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมรวมถึงให้ครูได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของครูอย่างดีโดยมุ่งหวังเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูและผู้สอนที่เนน้ผู้เรียน/ผู้รับบริกำรเปน็ส ำคัญ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้จัดครูและผู้สอนให้สอนตามความรู้ความสามารถและตรง
ตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา โดยเน้นให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนผู้เรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ความสามารถ ให้ครูสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี ท่ีสนุกสนาน และมีการพูดคุยหลังเสร็จกิจกรรมการเรียน     
การสอน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหรือพูดคุยในการประชุมรายสัปดาห์ ให้ผู้สอน สอนท้ังภาคทฤษฏีและ
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จริงในฐานการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ อีกท้ังได้ก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ต้องมีคะแนนหลังเรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
ให้ครูมีความสามารถออกแบบการเรียนการสอนตามความถนัดและตามวัยของผู้เรียน โดยมีข้อตกลงกันระหว่างครู 
และผู้เรียน และใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนให้มากท่ีสุดเพื่อให้การเรียนรู้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภำพผู้สอน/วิทยำกรสอนกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบค่าย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม และการฝึกอบรม โดยมีการจัดท ารายการหลักสูตร/โปรแกรมการจัด
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม และการฝึกอบรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกเรียนได้อย่าง
หลากหลาย โดยสามารถเรียนแบบไป-กลับ หรือเรียนแบบค่ายพักแรมได้ โดยสามารถจัดท่ีพักและมีอาคารเพื่อจัด
ฐานการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีครูท่ีมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเรียน โดยครูได้จัดท าแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนทุกรายวิชาท่ีเปิดให้บริการและสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว้ มีการแต่งต้ังให้ครู
ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบการเรียนการสอนรายกิจกรรมและให้มีใบงานประกอบการเรียนรู้ แบบประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอน อีกท้ังให้ครูได้ท าแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง และให้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบ       

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 คุณภำพสื่อที่เอือ้ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้จัดท าท าเนียบส่ือและแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกสถานท่ีไว้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกในการค้นหาและจัดท าส่ือประเภท 
ต่างๆ ไว้บริการผู้รับบริการอย่างหลากหลาย เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์เป็นแผ่นพับความรู้ ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ท่ีผู้เรียนสามารถ
สัมผัสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในรูปของนิทรรศการ ส่ือของจริงท่ีผู้เรียนสามารถฝึกทักษะความคิดและลงมือปฏิบัติจริง 
โดยมีระบบการให้บริการท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการประเมินความพึงพอใจการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และมี
บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีแนะน าส่ือและลงข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้สนใจทางเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์ และมีการพัฒนาส่ือ นิทรรศการท่ีเอื้อต่อผู้เรียน และผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส ารวจความ
ต้องการส่ือและประเมินความพึงพอใจการใช้ส่ือ และมีการขอรับการสนับสนุนส่ือการเรียนรู้จากหน่วยงานภาคี
เครือข่าย           

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ การศึกษาตามอัธยาศัย  
ทางเว็บไซต์ ทางบุคคล และทางเอกสาร โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้สถานศึกษาต่าง ๆ น าผู้เรียนเข้ามาใช้บริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดท าหนังสือราชการ แผ่นพับแจกในสถานศึกษาท้ังในระบบและนอกระ บบ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในเขตบริการ 5 จังหวัด เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้เกิดความสนใจการศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มมากขึ้น    
มีปฏิทินงานในเว็บไซด์ส าหรับจองกิจกรรม หรือนัดชมนิทรรศการ จัดให้มีการพัฒนาครู ผู้สอน เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการออกแบบการน าเสนอด้านการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ครูและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาทุกคนมีความตระหนัก และมีเจต
คติท่ีดีต่อการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม และให้ครู ผู้สอน นักวิชาการ
วิทยาศาสตร์ศึกษาพูดสอดแทรกให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษา
ตลอดชีวิต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มีความพยายามท่ีจะจัดท าสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่นท่ีจะเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และมีบรรยากาศของ
การเรียนรู้ผ่านส่ือ กิจกรรม นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และนิทรรศการท่ีสามารถเรียนรู้และน าไปพัฒนาเป็น
อาชีพ และบรรยากาศท่ีเอื้อให้ชวนศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บนฐานของการท่องเท่ียว การพบปะพูดคุย การออก
ก าลังกาย การสัมผัสส่ือ การอ่าน การดู และการเล่น เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน จนท าให้เกิดความเคย
ชินกับการเรียนรู้ท่ีมิรู้จบ ซึ่งจะส่งผลถึงอุปนิสัยของการใฝ่รู้ใฝ่เรียน จนเป็นผลท่ีจะน าสู่การเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ในระดับกลุ่มคน ขยายวงกว้างออกสู่กลุ่มชุมชน และสังคมในอนาคตต่อไป 

          หลักฐำนกำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ค าส่ังแต่งต้ังการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน แบบทดสอบ 

4. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
5 แฟ้มสะสมงานผู้สอน 
6. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
7. แบบส ารวจความต้องการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
8. ท าเนียบส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
9. ตัวอย่างส่ือการเรียนรู้ 
10. ปฏิทินการจัดกิจกรรม 
11. ส่ือประชาสัมพันธ์ 
12. แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
13. รายงานการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม 
14. แบบบันทึกและรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 
15. รายงานการนิเทศกิจกรรม 
16. รายงานผลการปฏิบัติงานครู / วิทยากร 
17. รายงานการประเมินความพึงพอใจ 
18. บัญชี การยืม – คืน ส่ือและนิทรรศการ 
19. คู่มือการจัดกิจกรรม 
20. วุฒิบัตร เกียรติบัตร รางวัล โล่ 
21. รูปภาพกิจกรรม 
22. บันทึกรายงานการประชุม 
23. ค าส่ังแต่งต้ังการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี 
24. แผนงาน / โครงการ 
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๖๕ 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนที่ 2  
          จากการประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี 2 พบว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์บรรลุตาม
เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานท่ี 2 ท่ีก าหนดไว้โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ดังนี้ 

          จุดเด่น 
          ครูและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม  
ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานมาเป็นระยะเวลานาน มีความรู้ในเนื้อหา 
และมีทักษะการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์การสอนได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ความแตกต่างกัน เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้รับการ
ฝึกอบรมในงานท่ีรับผิดชอบจากหน่วยงานภายนอก และอุทิศตัวในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาท่ีมีกิจกรรม          
มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม มุ่งมั่นต้ังใจท างานเพื่อจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกสถานท่ีครอบคลุมเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการ
ท างานเชิงรุกอีกท้ังยังเป็นเวทีการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ในพื้นท่ีรับผิดชอบไม่มีแหล่งอื่น จึงท าให้มี
ผู้รับบริการมาใช้บริการจ านวนมาก โดยเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มีส่ือการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ และมีการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 
และนิทรรศการการเรียนรู้ และมีการจัดการประกวดแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข 

          จุดควรพัฒนำ 
           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ควรพัฒนาสถานท่ีให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้เพียงพอต่อผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง และควรพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนแบบช้ันเรียน และติว
เข้มส าหรับผู้เรียนท่ีต้องการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อไปศึกษาต่อและมีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนท่ีผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอน ท่ีหลากหลายวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน         
ท้ังระดับช้ัน และระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ดีขึ้นทุกกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

          ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 1. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา และการประเมินหลักสูตรรายวิชา 
       2. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบส่ือประกอบ และการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
       3. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
       4. พัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๖๖ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรบริหำรกำรศึกษำ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของ มาตรฐานท่ี 3 ไว้ท่ี ระดับ
คุณภาพระดับ ดีมำก สถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี 3 ดังนี้ 
 

มำตรฐำน 
 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรบริหำรกำรศึกษำ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 

 

2 

 

2.00 

 

ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 1.75 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผลการบริหารความเส่ียง 2 1.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2 2.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนกำรบริหำรกำรศึกษำ 10 9.55 ดีมำก 
 
 ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนคุณภำพ 9.55 ระดับคุณภำพ ดีมำก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว
เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 

 ข้อมูลควำมตระหนัก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์  ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารการศึกษา  โดยได้ 

น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ ข้อ 1 มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง ข้อ 2 มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง 
ข้อ 3 มีงานท า มีอาชีพ และ ข้อ 4 เป็นพลเมืองดี  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยน ายุทธศาสตร์และจุดเน้น
การด าเนินงาน ของ ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายจัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีให้มีความสอดคล้อง
ระหว่างแผนงาน/โครงการกับยุทธศาสตร์ จุดเน้นการด าเนินงาน ให้ความส าคัญกับระบบการบริหารความเส่ียง 
โดยจัดให้มีการประชุมวิเคราะห์ความเส่ียง จัดล าดับความเส่ียง หาแนวทางการการปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียงร่วมกัน 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิชาการ โดยให้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ใหม่  ๆ  
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาคุณภาพชุมชน การบริหารงบประมาณให้ความส าคัญ      
กับการบริหารตามแผนปฏิบัติการ และแผนงาน/โครงการ การบริหารงานบุคคลเน้นย้ าให้ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การบริหารท่ัวไปมีการวางแผนการพัฒนาอาคารสถานท่ีให้สอดคล้องกับภารกิจ         
การซ่อมแซม การใช้อาคารสถานท่ี เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างคุ้มค่า    
มีการแสวงหาและพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้มากขึ้นและครอบคลุมพื้นท่ี 
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๖๗ 

ข้อมูลควำมพยำยำม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ด าเนินการตามมาตรฐานท่ี 3 การบริหารการศึกษา ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คุณภำพของกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
1. มีการใช้มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 การจัดท าแผนงาน/โครงการต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
2. ในการบริหารงานมีน านโยบายการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ ตามแผนส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย มาใช้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยให้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการด าเนินงาน กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 3. มีการบริหารงานโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
พร้อมใช้งานและสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา เช่น e-office ระบบเบิกจ่ายเงินและระบบบัญชี ด้วยGFMIS ซึ่งท า
ให้สามารถตรวจสอบสถานะการเงิน ความถูกต้องของบัญชีได้รวดเร็ว การบันทึกผลการด าเนินงานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีผู้รับผิดชอบสร้างขึ้น การรวบรวมข้อมูล DMIS การรายงานแบบออนไลน์ 
 4. มีระบบก ากับ นิเทศติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีค าส่ัง
แต่งต้ังคณะท างานเพื่อนิเทศ ติดตาม รายงานผลการจัดกิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม การประชุมก่อน ระหว่าง 
หลังการปฏิบัติงาน 
 5. มีการน าผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและปรับปรุงการ
บริหารการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน อีกท้ังเพิ่มความพึงพอใจให้ ผู้รับบริการยิ่ง ๆ ขึ้น โดยมี
แบบรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรม ท่ีแสดงถึง ปัญหาอุปสรรค ผลการด าเนินงาน จุดเด่นของกิจกรรม และแนวทาง
ในการพัฒนา 

หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 
3. ค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงาน 
4. สรุปผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม 
5 . ฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เช่น ระบบเบิกจ่าย GFMIS, website ของศูนย์วิทยาศาสตร์               

เพื่อการศึกษานครสวรรค์ กศน. ส านักงาน กศน. จังหวัดและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจดักำร  
1. มีการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป จัดให้มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ประชุมวางแผนก าหนดการ
จัดเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูลร่วมกัน 
 2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมเพื่อจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน มีการออกแบบการ
จัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้สามารถได้ข้อมูลตรงตามความต้องการ และการน าไปใช้ 
 3. มีการน าระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนามาใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย 
 4. มีการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูล โดยผู้บริหาร บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์     
เพื่อการศึกษานครสวรรค์และผู้รับบริการ 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 
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หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน  
 1. ค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  

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

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน แต่งต้ังบุคลากรเพื่อท า
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับบริการจัดการความเส่ียง  
 2. มีการประชุมช้ีแจงเรื่องการจัดการความเส่ียง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการจัดการ
ความเส่ียง บุคลากรร่วมกันการวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง ระบุความเส่ียงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียงตามบริบท/บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษา 
 3. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและด าเนินการตามแผน ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนดการวิเคราะห์ความเส่ียง และหาแนวทางในการบริหารความเส่ียง
ร่วมกัน 
 5. มีการติดตามประเมินผล น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง  
 6. มีผลความส าเร็จในการบริหารความเส่ียงในระดับดีขึ้นไปหรือเทียบเคียง 

 หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายใน 
 2. รายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเส่ียง  
 3. รายงานการจัดล าดับการควบคุมภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
 4. รายงานการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 5. แผนการรายงานการบริหารความเส่ียงและการด าเนินงาน 
 6. ภาพถ่ายการประชุมสัมมนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ด้ำนวิชำกำร 
1. มีการให้ความเห็น และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2. มีการวางแผนงานด้านวิชาการ 
 3. มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
 4. มีการวัดผลและประเมินผลทุกกิจกรรม/โครงการ 
 5. มีการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
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ด้ำนงบประมำณ 
 6. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 7. มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 8. มีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณอย่างเคร่งครัด 
 9. มีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุอย่างเคร่งครัด 
 10. มีการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องและถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ด้ำนกำรบริหำรบุคคล 
 11. มีการจัดท าฐานข้อมูลบุคคลโดยมอบหมายให้บุคลากรทุกคนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
 12. มีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
  13. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 14. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลการทาง
การศึกษา อีกท้ังจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ด้านวินัย คุณธรรมและจริ ยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานคุรุสภาเขตพื้นท่ีอีกด้วย 
 15. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนา 
 16. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
 17. มีการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ด้วยการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อีกท้ังสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ให้เครือข่าย 
 18. มีการวางแผนการบริหารงานการศึกษา โดยประชุมหัวหน้าส่วนเป็นประจ า 
 19. มีการจัดระบบงานธุรการ ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  
 20. มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานให้มีความ
สวยงาม พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาอย่างชัดเจน 
 21. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา และหน่วยงานอย่างชัดเจน และเข้าถึง
ผู้รับบริการ 

หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา/โปรแกรมการจัดกิจกรรม 
 2. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
 3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 4. รายงานผลการใช้งบประมาณ 
 5. รายงานการประชุม 
 6. แฟ้มสะสมผลงานของบุคลากร 
 7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 8. ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 9. เอกสารเผยแพร่ 
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 10. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
 11. ทะเบียนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ 

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

 หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559-2561 
 3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
 4. เอกสารให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 5. รายงานการประชุม 
 6. ภาพถ่ายการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนที่ 3  
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานท่ี 3 พบว่าสถานศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานท่ี 3 ท่ีก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

 จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีการศึกษาและยึดแนวการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
จัดการ ยุทธศาสตร์ ตามแผนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก่อนการจัดท าแผนต่าง ๆ    
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การด าเนินงานทุกกิจกรรมของหน่วยงานบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมการจัดท า การวางแผน การก าหนด
ทิศทางแนวทางการปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อผลออกมาเช่นไรทุกคนในหน่วยงานย่อมปฏิบัติด้วยความเต็มใจและให้ความ
ร่วมมืออย่างดียิ่ง 
 3. ในการปฏิบัติงานจะมีการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อทบทวน แนวทางการด าเนินงานว่ามีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่เพียงใด รวมท้ังรับทราบอุปสรรค ปัญหาในการปฏิบัติ แล้วหาแนวทางร่วมปรับการ
ด าเนินงานจนงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
 4. ผู้บริหารมีการประชุมหัวหน้าส่วนทุกส่วนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือการบริหารงาน        
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 5. มีการก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เป็นสายงานการบังคับบัญชา ท าให้สะดวกต่อการ
ติดตามและเร่งรัดการด าเนินงาน 
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๗๑ 

 6. ผู้บริหารมีการติดตามตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 7. มีการประชุมประจ าเดือน ทุกเดือน เพื่อพูดคุยและเปล่ียนปัญหาในการปฏิบัติงาน อีกท้ังน าเสนอ    
ผลการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 จุดควรพัฒนำ 
 1. จัดสรรอัตราก าลังเพิ่มเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. สร้างขวัญ ก าลังใจ ความมั่นคงให้บุคลากรท่ีได้มาจากจ้างเหมาบริการ  
3. ควรจัดหาอุปกรณ์การจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม เพียงพอ 
4. การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนางาน 
5. การพัฒนาอาคารสถานท่ี ให้สามารถตอบสนองความต้องการ อ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ได้อย่างเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาบุคลากรในการวางระบบข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล ให้สามารถพัฒนาระบบ

การจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
2. พัฒนาสถานท่ีให้มีความเหมาะสม และพร้อมในการให้บริการทุกกิจกรรม 

มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของ มำตรฐำนที่  4                
ไว้ที่ ระดับคุณภำพดีมำก ซึ่งสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี 4  ได้ผลดังนี้ 

 
มำตรฐำน น้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

 (คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

5 

 

4.00 

 

ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 4.77 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 10 8.77 ดีมำก 

ผลการประเมินตนเองได้คะแนนคุณภำพ 8.77 ระดับคุณภำพ ดีมำก ผลการประเมินตนเองดังกล่าวเกิด
จากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  

ข้อมูลควำมตระหนัก 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนด         ใน
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 20 ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในโดยได้รับความร่วมมือ 
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ส่งเสริมสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายและส านักงาน กศน. ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยให้การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย และการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวงท่ีว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 และแนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชน และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จึงได้น าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร กระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อท่ีจะรับประกันให้
สังคม ชุมชน เช่ือมั่นว่าจะพัฒนาผู้เรียน/ผู้รับบริการ เกิดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไว้ใน
หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เรี ยน/
ผู้รับบริการ โดยการท ากิจกรรม หรือปฏิบัติตามภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแผนท่ีก าหนดไว้ มีการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และมีการประเมินคุณภาพ จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของ
การบริหาร และการจัดการศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 

ข้อมูลควำมพยำยำม  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ได้น าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องดังนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย 
6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งช้ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีการวิเคราะห์มาตรฐานตัวบ่งช้ีให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานของส านักงาน กศน. ดังปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และมีการก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จแต่ละมาตรฐาน แต่ละตัวบ่งช้ีได้เหมาะสมกับมาตรฐานท่ีก าหนด ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังปรากฏใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิ สัยทัศน์  พันธกิจ 
กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ดังปรากฏในรายงานการประชุม และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
โครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ดัง
ปรากฏตามแผนงาน/โครงการ รายงานการประชุมท่ีมีการปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสม 
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงาน มีการก ากับติดตามการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผน มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
งานครบทุกพันธกิจและบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด มีการสรุปผลการติดตามและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรม
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและเสนอผู้มีอ านาจส่ังการ มีการประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน และ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน ท ารายงานประเมินคุณภาพภายในและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกปี ซึ่งเป็นรายงาน
การประเมินตนเองท่ีเช่ือถือได้ ครอบคลุมทุกพันธกิจ สะท้อนผลการด าเนินงาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม และมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอันเนื่องมาจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยน าผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการติดตาม
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ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์แล้วน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา มีการจั ดท า
แผนงาน/โครงการท่ีรองรับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความพยายามในการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ปี 2562 ระดับดีมาก (92.19 คะแนน) และได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีคะแนนผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดได้มีกระบวนการรวบรวมข้อมูล 
กระบวนการตรวจสอบ และยืนยันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    โดยคณะกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจากส านักงาน กศน.  

หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
1. รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 2562 ประเมินระหว่างวันท่ี 24-26 มิถุนายน 2562 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2564 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์  
3. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 256๑ 
5. รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ประจ าปี 2562 
6. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
7. สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 /2562 
8. สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 /2562 
9. สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3 /2562 
10. สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 4 /2562 
11. สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
12. สมุดนิเทศตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์  
13. สมุดบันทึกการประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์  
14. พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต 
15. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 
16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564 
17. คู่มือการปฏิบัติงานสู่การประกันคุณภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์               (6 

มาตรฐาน 23 ตัวบ่งช้ี)  
1๘.แบบขออนุมัติและแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบขอความเห็นชอบสรุปผลการ

ปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 แบบขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองปีงบประมาณ 2562 แบบขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
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๗๔ 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนที่ 4 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐาน ท่ี 4 พบว่า สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานท่ี 4 ท่ีก าหนดไว้โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น  
1. บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา และได้มีการจัดกิจกรรมการศึกษา       

ดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เห็นถึง
ความส าคัญ และมีความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 2. มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้บุคลากรภายในสถานศึกษารับผิดชอบงานโดยตรงและชัดเจน 
 3. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานการประกันคุณภาพท้ังในภาพรวม และรายมาตรฐาน 
 4. มีการด าเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมจากบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครสวรรค์ทุกคน รวมทั้งภาคีเครือข่ายและชุมชน  

จุดควรพัฒนำ  
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์แบบ และพร้อมส าหรับการน าไปใช้ในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาในภาพรวมได้ 
2. ควรมีความชัดเจนในเรื่องของการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. ควรมีความชัดเจนในการเช่ือมโยงข้อมูลจากข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย

ต้นสังกัด ผลการประเมินตนเอง ข้อเสนอแนะจากการสรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการมาใช้ในการ
วางแผนเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ  
 1. ควรจัดท าระบบสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้งานในท้ังระบบการบริหาร 
ระบบการจัดการศึกษา และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้งาน 
 2. ควรจัดท าระบบก ากับ นิเทศ ติดตามผลท่ีชัดเจน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีมาเช่ือมโยงสู่การปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาในปีต่อ ๆ ไป (PDCA) 
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๗๕ 

มำตรฐำนที่ 5 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานท่ี 5 ไว้ ท่ี  ระดับคุณภาพระดับ ดีมำก                            
ซึ่งสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี 5 ดังนี้ 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 5 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ    

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 

5 4.๖0 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 4.๗๕ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนคุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 10 ๙.๓๕ ดีมำก 

ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนคุณภำพ 9.๓๕  ระดับคุณภำพ ดีมำก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว
เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลควำมตระหนัก 
1.  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้มีการวางแผนจัดโครงการท่ีมีการอบรมบุคลากรให้มี

ความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
2.  มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และบทบาทหน้าท่ี 

ภารกิจ ให้บรรลุเป้าหมายโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน/ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
3.  จัดให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เกม และนิทรรศการวิทยาศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ท าให้ผู้เรียน/
ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ กระบวนการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
(Science Camp) ค่ายสะเต็มศึกษา (STEM Education Camp) กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show)  โครงงานวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ  นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์การเกษตร กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนบนพื้นท่ีสูง เป็นต้น 
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๗๖ 

 
ข้อมูลควำมพยำยำม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุเปำ้หมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์กำร
จัดต้ังสถำนศึกษำ 
 1.  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาและโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตามแผนปฏิบัติการได้ครบทุกกิจกรรม  ทันต่อเวลา และได้เป้าหมายครบตามท่ี
ก าหนดตามแผนท่ีต้ังไว้ 

2.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ประสานงานติดต่อผู้เรียน/ผู้รับบริการในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างท่ัวถึง
และด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การ
จัดต้ังสถานศึกษา 

3.  มีการสรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษาและโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
ตามแผนปฏิบัติการได้ครบทุกกิจกรรม และน ามาปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
1. มีการประชุมวางแผนโครงการ และน าข้อเสนอแนะจากผู้เรียน/ผู้รับบริการมาพัฒนาการด าเนินงาน 

อยู่เสมอ 
2. มีการออกแบบ และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นเอกลักษณ์ “กิจกรรมท้าคิด เรียนวิทย์ฯ       

แสนสนุก” 
3. มีการสรุปผลการด าเนินงาน และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษา ตาม 

จุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
4.   มีการให้บริการวิชาการ วิทยากร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บริการกับผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตามความต้องการอย่างเพียงพอ 

หลักฐำนกำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
1.  มีปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษาท่ีรองรับกับ

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3.  แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ กิจกรรม 
4.  รายงานการปฏิบัติงานประจ าป ี
5.  สรุปผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
6.  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
7.   รายงานสรุปการประเมินโครงการ   
8.  รายงานผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
9.  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  
10.  แบบสอบถาม แบบสังเกตแบบประเมินความพึงพอใจ  แบบสรุปผลความพึงพอใจ  แบบนิเทศ

ติดตามผล  แบบสรุปผลการนิเทศ 
11.  โล่รางวัล เกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ 
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๗๗ 

12.  มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
สรุปผลกำรประเมนิตนเองในมำตรฐำนที่ 5 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานท่ี 5 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย

ความส าเร็จของมาตรฐานท่ี 5 ท่ีก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
 การพัฒนาบรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และสะท้อนเอกลักษณ์ของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่าน
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การจัดแสดง
นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  ให้บริการเอกสารวิชาการ ชุดปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมการศึกษา จัดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแสดงท้องฟ้าจ าลอง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จัดการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้โดยการศึกษาดูงาน อบรม และพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์เพื่อการศึกษาเชิงพักผ่อนและท่องเท่ียว 

จุดควรพัฒนำ 
ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ พร้อมท้ังจัดท าแผน
ของบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอในการด าเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ  

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 เพิ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู ชุมชน และองค์กรภายนอก ต้ังแต่การวางแผนปฎิบัติงาน 
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

มำตรฐำนที่ ๖ มำตรกำรส่งเสริม 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานท่ี ๖ ไว้ที่ ระดับคุณภาพระดับ ดีมำก  

ซึ่งสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานท่ี ๖ ดังนี้ 
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 6 มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ ๔.๔๗ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๒ ผลท่ีเกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีศึกษาและส่ิงแวดล้อม 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลกำรประเมินเฉลี่ย 10.00 ๙.๔๗ ดีมำก 
 

ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนคุณภำพ ๙.๔๗ ระดับคุณภำพ ดีมำก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว
เกิดความตระหนักและความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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๗๘ 

ข้อมูลควำมตระหนัก  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มีความตระหนักและเห็นควรรักษามาตรฐาน รวมถึงการ 

พัฒนาท่ียั่งยืนของหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบาย ตอบสนองนโยบายจุดเน้นทางการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ท่ีจะต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ 
สร้างพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ท่ีเข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพื่อให้มีอาชีพ มีงานท า และได้น าเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมุ่งให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา 
ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) ลดความเหล่ือม
ล้ าทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการร่วมพิจารณาเสนอแนวทางโดยการจัดท าเป็นโครงการ เช่น โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเส่ียงในองค์กร โครงการสร้างสัมพันธ์และขยายภาคีเครือข่าย โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย “หนูน้อยคอยครู เพื่อดูดาว” โครงการพัฒนาการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
โดยการด าเนินงานแต่ละโครงการนั้นค านึงถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการด าเนินงานของ กศน. เป็นหลัก 

ข้อมูลควำมพยำยำม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มุ่ งพัฒนาหน่วยงานให้สวยงามน่าเข้าใช้บริการ                       

และจัดกิจกรรมขยายลงสู่พื้น ท่ีให้ เป็นท่ียอมรับจากสังคมอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังส่งเสริม                       
การพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเพื่อให้มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดท าส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ังการสนับสนุนบุคลากรในการเข้ารับ                 
การอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อีกท้ังยังด าเนินการพัฒนาบุคลากรของตนเองอีกด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำมำตรฐำนและพฒันำสู่
ควำมยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มีความพร้อมด้านสถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ                 
ท่ีทันสมัยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีนิทรรศการใหม่ ๆ เพิ่มเติม พร้อมกับด าเนินงานตามจุดเน้ น                     
การด าเนินงานและนโยบาย ส านักงาน กศน. อย่างต่อเนื่อง  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยยึดยุทธศาตร์                 
และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นแนวทางเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ท่ัวถึงและมีคุณภาพ มีการจัดท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ
หน่วงงานต้นสังกัด มีโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานเป็นระบบตามวงจรการท างานแบบ PDCA ซึ่งผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์กับหน่วยงานท่ีสนับสนุนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (อบจ.นว.) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ผลที่เกิดจำกกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีศึกษำและสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีสถานศึกษาในพื้นท่ีมาใช้บริการ                

อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อตอบสนองนโยบายและจุดเน้นด าเนินงานตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน กศน. ท่ีชัดเจน 
นอกจากนี้แล้วศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ยังจัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ไปจัดให้กับกลุ่ม



   

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖2  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์                                    
   
 

๗๙ 

โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีอยู่ห่างไกล อ าเภอท่ีอยู่ตามชายแดนไม่สะดวกต่อการเข้ามาใช้บริการ รวมท้ัง กศน. ชุมชน 
และหน่วยงานเครือข่ายอีกด้วย โดยมีแผนปฏิบัติการและแนวทางการด าเนินงาน รวมท้ังมีการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากร จนได้รับการยอมรับจากสังคมและบุคคลภายนอก  อีกท้ังยังมีผลท่ีเกิดจากการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายใน
เรื่องของการวางแผน ออกแบบหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือ นิทรรศการ  
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณด าเนินกิจกรรมในบางส่วน 

หลักฐำนประกอบกำรด ำเนินงำน 
 ๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด (24 – 26 มิถุนายน 2562)  
 ๔. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖2 
 5. รายงานผลการประชุมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปี พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานในปี 
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงจากการด าเนิน
โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาต่าง ๆ มาวางแผนในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี 2562  
 6. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเข้ารับบริการ เช่น เข้าชมนิทรรศการ กิจกรรมค่าย บริการยืม-คืนส่ือ 

7. โล่ รางวัล ประกาศเกียรติคุณ 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในมำตรฐำนที่ ๖ 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานท่ี ๖ พบว่าสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ
ของมาตรฐานท่ี ๖ ท่ีก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาดังนี้ 

จุดเด่น 
 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยการพัฒนาความรู้
ด้วยตนเองจากการเข้าอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วน ามาพัฒนางาน ส่ืออย่างหลากหลายไม่ซ้ าแบบเดิม ยืดหยุ่น
รองรับกับเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได้เสมอ 

จุดควรพัฒนำ 
 ๑. ควรพัฒนาพื้นท่ีนิทรรศการ และบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ให้มีความทันสมัย
และคงทนแข็งแรง   
 ๒. เป็นองค์กรทางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ส าหรับประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน อย่างสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคมท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21  

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 ควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามความประสงค์อย่างต่อเนื่อง จัดการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนความคิด
เพื่อสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ สร้างความคิดท่ีต่างจากเดิม เพื่อพัฒนาส่ือและรูปแบบการสอน                  
ให้ดียิ่งขึ้น มุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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๘๐ 

บทที่ 4 

กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จโดยภาพรวมของสถานศึกษา     
ไว้ที่ระดับคุณภาพ ดีมำก 

สรุปผลกำรประเมินตนเองโดยภำพรวมของสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำน 

 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน/ผู้รับบริกำร 35 33.13 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5 4.75 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ผู้เรียนคิดเป็น/ท าเป็น(ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 5 4.70 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง(ผ่าน
ตามเกณฑ์) 

5 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้ มีทักษะในการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.63 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา 
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม) 

15 14.25 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บริกำร  
ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

25 23.55 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 3 2.55 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร 4 4.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนท่ีเน้น
ผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3 3.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 4 3.๗0 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 คุณภาพส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

4 3.70 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6  คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.60 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 3.00 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 3 กำรบริหำรกำรศึกษำ 10 9.55 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 1.75 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผลการบริหารความเส่ียง 2 1.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
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๘๑ 

 
มำตรฐำน 

 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 10 8.77 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 4.77 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 5 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 10 9.35 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 

 
5 

 
4.60 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5 4.75 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 6 มำตรกำรส่งเสริม 10 9.47 ดีมำก  
ตัวบ่งช้ี 6.1  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

5 

 
 

4.47 

 
 
ดี 

ตัวบ่งช้ี 6.2 ผลท่ีเกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  

5 5.00 ดีมาก 

รวม 100 93.82 ดีมำก 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ประเมินตนเอง มีผลการประเมิน และการวิเคราะห์ แยกเป็น
รายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านผลการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ด้านการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองเพื่อพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 รวม 4 ด้ำน 

 ด้ำนที่ 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  

 
มำตรฐำน 

 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

ด้ำนที่ 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
5 

 
4.75 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ผู้เรียน คิดเป็น/ท าเป็น (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 5 4.70 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง (ผ่าน
ตามเกณฑ์) 

5 4.80 ดีมาก 
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๘๒ 

 
มำตรฐำน 

 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ. 
อาชีพสุจริต 

5 4.63 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม) 

15 14.25 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 

5 4.60 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นท่ีสะท้อนเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5 4.75 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี 6.2 ผลท่ีเกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

5 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนผลกำรจัดกำรศึกษำ 50 47.48 ดีมำก 
  

ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำร 
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำร  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
3 

 
3.00 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 1.75 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผลการบริหารความเส่ียง 2 1.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 2 2.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ี 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.47 ดี 

ผลรวมคะแนนผลกำรบริหำรจัดกำร 18 17.02 ดีมำก 
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๘๓ 

 ด้ำนที่ 3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 

 
3 

 
2.55 

 
ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 คุณภาพครูผู้สอนวิทยากร 4 4.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนท่ีเน้น
ผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3 3.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 คุณภาพครูผู้สอน/วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 4 3.๗0 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 คุณภาพส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 4 3.70 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 3.60 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนผลด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 22 20.55 ดีมำก 

 ด้ำนที่ 4 กำรประกันคุณภำพภำยใน 
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 การประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 4.77 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนผลด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 10 8.77 ดีมำก 

สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำมีผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับคุณภำพ ดังนี้  
 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนที่ 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ 50 47.48 ดีมาก 
ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำร 18 17.02 ดีมาก 
ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 22 20.55 ดีมาก 
ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 10 8.77 ดีมาก 

รวมผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 100 93.82 ดีมำก 
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๘๔ 

สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 ด้ำนที่ 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ มีผลรวมระดับคุณภำพดีมำก แยกเป็นรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่1.1 
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่1.2 ผู้เรียนคิดเป็น/ท าเป็น(ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์)ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง (ผ่านตามเกณฑ์)ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่1.4 ผู้เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะใน การ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่1.5 ความพึง
พอใจต่อการให้บริการการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม)ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่5.1 
ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา  ระดับ
คุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษาระดับ
คุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี6้.2 ผลท่ีเกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
ระดับคุณภาพดีมาก 

ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำร มีผลรวมระดับคุณภำพดีมำก แยกเป็นรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่2.7   
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ท่ี3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษาระดับ
คุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการระดับคุณภาพดี ตัวบ่งชี้ที่3.3 ผลการบริหาร
ความเส่ียงระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่3.4 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพดีมาก                                          
ตัวบ่งชี้ที่3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชีท่ี้6.1 ผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้อง         
กับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับคุณภาพดี 

 ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีผลรวมระดับคุณภำพดีมำก แยกเป็น
รำยตัวบ่งชี้ ดังนี้  ตัวบ่งชี้ที่2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดี ตัวบ่งชี้ที่2.2 
คุณภาพครูผู้สอนวิทยากรระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที2่.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนท่ี
เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที2่.4 คุณภาพครูผู้สอน/วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่2.5 คุณภาพส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการระดับคุณภาพดีมาก                
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยระดับคุณภาพดีมาก  

 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน มีผลรวมระดับคุณภำพดีมำก แยกเป็นรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้               
ตัวบ่งชี้ที่4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับคุณภาพดี ตัวบ่งชี้ที่4.2 การประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัดระดับคุณภาพดีมาก 

กำรวิเครำะห์กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 ด้ำนที่ 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ มีผลรวมระดับคุณภาพดีมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากครูและนักวิชาการ
วิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
วิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์การท างานมาเป็นระยะเวลานาน มีความรู้ในเนื้อหา และมีทักษะการจัดการเรียน
การสอน สามารถประยุกต์การสอนได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกัน เป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และอุทิศตนในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาท่ีมี
กิจกรรม มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม มุ่งมั่นต้ังใจท างานเพื่อจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
แก่กลุ่มเป้าหมาย 
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        ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ ซึ่งในพื้นท่ีรับผิดชอบไม่มีแหล่งอื่น จึงท าให้มีผู้รับบริการมาใช้บริการ
จ านวนมากโดยเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสามารถตอบสนอง
ความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ และมีการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และนิทรรศการการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ 

ด้ำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำร มีผลรวมระดับคุณภาพดีมาก เนื่องมาจากผู้บริหารน าแนวทางของมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ เพื่อท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มีความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับมาตรฐาน กศน. มีระบบการ
บริหารท่ีถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมท้ังมีการนิเทศติดตามผล ประเมินผล และน าผลการนิเทศติดตามผลมา
ใช้ในการตัดสินใจ  

 ด้ำนที่  3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ เน้นผู้ เ รียนเป็นส ำคัญ มีผลรวมระดับคุณภาพดีมาก 
เนื่องมาจากสถานศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรโดยให้บุคลากรทุกคนได้ทราบและศึกษา
วัตถุประสงค์หลักของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเรื่องการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม และท าความเข้าใจร่วมกันในการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติ โดยการประชุมประจ าเดือนและจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2562 มีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่ม   ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และมีโครงการพัฒนาและจัดท านิทรรศการ จัดกิจกรรมท่ีเน้นการ
สร้างเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม อีกท้ังได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดการศึกษาและให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดย
มีแบบสอบถามความต้องการไปสอบถามนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป จากนั้นน าความต้องการดังกล่าว
มาจัดท านิทรรศการและกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน มีผลรวมระดับคุณภาพดีมาก เนื่องมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด 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 
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แนวทำง ทิศทำง ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต  
จากผลการประเมินตนเองภายในภาพรวมของสถานศึกษา ผลการประเมินดังกล่าวเกิดจากความตระหนัก 

ความพยายามของสถานศึกษา ในการด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลควำมตระหนัก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร 
ครู ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงาน เพื่อน าสู่การปฏิบัติงาน มีการเตรียม              
ความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานท่ีรับผิดชอบ โดยมีการประชุมรายสัปดาห์ทุกวัน
จันทร์ รายเดือน และมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร มีการสร้างความ
ตระหนักให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนตามหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาและให้บริการเป็นส าคัญ และมีการจัดเตรียมสถานท่ีและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีการพัฒนาส่ือ และมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

 ข้อมูลควำมพยำยำม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้ 
และได้ออกแบบกิจกรรมให้กิจกรรมมีความหลากหลายเพื่อให้ผู้รับบริการได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นผู้ท่ีกล้า
คิด กล้าท า กล้าแสดงออก มีการปรับปรุงพัฒนาฐานการเรียนรู้ นิทรรศการ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
พัฒนาส่ือประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้รับบริการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ บรรลุ
ตามเป้าหมายในภาพรวมที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

 จุดเด่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีการบริหารจัดการท่ีดี มีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยการน าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร มีผล
การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา และมีผลท่ีเกิด
จากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับท่ีดีมาก รวมท้ังมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บุคลากรมีใจในการให้บริการ มีการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม ในลักษณะร่วมคิด ร่วมท า และมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้บุคลากรภายในสถานศึกษารับผิดชอบงานโดยตรงและ ชัดเจน      
มีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  

          จุดควรพัฒนำ  
1. ขาดความชัดเจนในการน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา การจัดการ 

เรียนรู้ให้มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษายังไม่มีความชัดเจน 
3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์แบบ และพร้อมส าหรับการน าไปใช้ในการ 

บริหารจัดการสถานศึกษาในภาพรวมได้ 
4. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น 
5. ควรมีการจัดสร้างนิทรรศการถาวรชุดใหม่ ๆ พร้อมท้ังปรับปรุงนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ให้มี 

ความทันสมัย 
6. ควรมีระบบประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ระบบเสียงตามสาย) 
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๘๗ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
1. ควรด าเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก นิทรรศการและ 

ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
2. ควรน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน/  

ผู้รับบริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. ควรวางระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน 
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คณะผูจ้ัดท ำ 
คณะท่ีปรึกษำ 

1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สิทธุวงษานนท์   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
2. พันโทนิรันดร ์ สิทธิสวัสด์ิ    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาด้านความมั่นคง 
3. นางกมลรัตน์   บุญทอง   คณะกรรมการสถานศึกษาด้านการศึกษา 
4. ดร.แทน โมราราย   คณะกรรมการสถานศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
5. นายสมควร แย้มแสง   คณะกรรมการสถานศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส.ต.ท.ชุมพล โพธิ์อ่อง   คณะกรรมการสถานศึกษาด้านการเมือง การปกครอง 
7. พระครูนิสิตสุคนธศีล    คณะกรรมการสถานศึกษาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. นายวีระพล  ป้องภาษิต   คณะกรรมการสถานศึกษาด้านสาธารณสุข 

คณะท ำงำน  
1. นางสาวคนึงนิจ คงหอม   คณะท างาน 
2. นางวิภาวี      นิธินันทน ์  คณะท างาน 
3. นายอภิชัย    แดงดี   คณะท างาน 
4. นางสาวนันท์ณภัสร์  จันทร์สว่าง  คณะท างาน 
5. นายสราวุธ  จันทวงษ์  คณะท างาน 
6. นางสาวเบญญพร หอมลออ  คณะท างาน 
7. นายพายัพ  แก้วนิคม  คณะท างาน 
8. นายอรรคพล  วันจันทร์  คณะท างาน 
9. นายพิพัฒน ์  ผ้ึงพรรณ์  คณะท างาน 
10. นางสาวอ าพร  ท้วมนิ่ม   คณะท างาน 
11. นางสาวเกตุวดี แก้วหะวงษ ์  คณะท างาน 
12. นางสาวเยาวเรศ ศรีสุทธิสัมพันธ์  คณะท างาน 
13. นายเอกภพ  อินค า   คณะท างาน 
14. นางสาวนิศาชล อินหันต์   คณะท างาน 
15. นางสาวสุธิดา ภู่ขาว   คณะท างาน 
16. นางยุพเรศ             แก้วจงประสิทธิ์  เรียบเรียงและบรรณาธิการกิจ 
17. นางสาวปาลจิรา ผดุงกรรณ์  เรียบเรียงและจัดพิมพ์ 
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