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ก 
 

คำนำ 
 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แต่ละประเภทการศึกษา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที ่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ประกอบกับกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ กำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สำหรับสถานศึกษาที ่จัด
การศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 ที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้
สถานศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดให้มีมาตรฐานการศึกษานอกระบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 
2) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 3) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5) จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 6) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ประจำปี 7) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 8) นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การวางแผนเพื ่อพัฒนาค ุณภาพการศึ กษา โดยการมีส ่วนร ่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
และภาคีเครือข่าย 9) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา บุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการ   
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมทั้ง
ร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องตามสภาพจริงของสถานศึกษา เพ่ือมุ่งสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
 

                                           (นางอัญชรา  หวังวีระ) 
ครู รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                                                        วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563    
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ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ 6 ถนนโรจนะ 
ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในวันที่ 18  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  ซึ่งจากการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้  

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 
90.82  คะแนน และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พบว่า มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
มีคะแนนรวมเทา่กบั 90.82 คะแนน   
 ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงได้มีการกำหนดแนวทางเพื ่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ที่สถานศึกษาคาดว่าจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
 1) สถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตามผู้เรียนหลังการให้บริการกิจกรรมต่าง ๆให้ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมทีเ่นินการ 

2) สถานศึกษาควรสำรวจสภาพปัญหาความต้องการของผู้รับบริการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
เพ่ือใช้ในการวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมตามบริบทของสถานศึกษา 

3) สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา ครูผู ้สอนวิทยากรหรือ
ผู้จัดการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้การศึกษา โดย
อาจส่งไปเข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือนอก
สังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้วิทยากร หรือผู้จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

คณะกรรมการการประเมินตนเองของสถานศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะนำผล
การประเมินจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปใช้ เป็นข้อมูลในการกำหนด 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 

(นางอัญชรา  หวังวีระ) 
        ครู รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะนำผลการประเมินจากรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
     

(นายธนา  คล่องณรงค)์ 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
        วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
ที่ตั้ง/การติดต่อ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 115 หมู่ 6 ถนนโรจนะ 
ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000  
โทรศัพท์ : 035-352558 โทรสาร : 035-352559 
E-mail: aya_scedc@nfe.go.th  Website : www.ay-sci.go.th 
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดการศึกษาตลอดชีวิต ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

พันธกิจ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน 

นักศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่บริการ 
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อและกระบวนการ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
3. เผยแพร่ บร ิการ หลักส ูตร ส ื ่อ และร ูปแบบการจ ัดกิจกรรมการเร ียนรู้   

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
อัตลักษณ์ 

รู้คิด มีจิตวิทยาศาสตร์ 
เอกลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 
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 จำนวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจำนวนผู้จัดการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตร/ประเภท 
ในระบบ นอกระบบ ประชาชน

ทั่วไป 
รวม 

 ครู นักเรียน ครู นักศึกษา 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
1. การเรียนรู้ 
ผ่านนิทรรศการ 

1,438 20,431 41 161 3,209 25,280 

2. ค่ายวิทยาศาสตร์ 131 2,017 71 618 - 2,837 

3. กิจกรรมการศึกษา 1,786 33,028 538 2,296 12,021 49,669 

4. บริการวิชาการ - - 55 - 89,867 89,922 

รวมจำนวน (คน) 3,355 55,476 705 3,075 105,097 167,708 

จำนวนบุคลากร  

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวน 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน 

ข้าราชการครู - 3 3 - 6 
ลูกจ้างประจำ - 1 - - 1 
พนักงานราชการ 1 3 - - 4 
อัตราจ้าง (จ้างเหมาบริการ) 5 6 - - 11 

รวมจำนวน 6 13 3 - 22 

 งบประมาณ  
- เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน  6,679,319 บาท 

 แหล่งเรียนรู้  
ชื่อ แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยาน ตำบลหอรัตนไชย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑ ์ ตำบลหอรัตนไชย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ ์ ตำบลประตชูัย 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดนิแดนแห่งความสมดลุ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลอุทัย 
อำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ชื่อ แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
5. วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร วัด ตำบลหอรัตนไชย  

อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. วัดหน้าพระเมร ุ วัด ตำบลคลองสระบัว 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. วัดใหญ่ชัยมงคล วัด ตำบลคลองสวนพล ู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8. วัดท่าการ้อง วัด ตำบลบ้านป้อม 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหอรัตนไชย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. ตลาดน้ำอโยธยา แหล่งท่องเที่ยว ตำบลไผล่ิง 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. บ้านของพ่อ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

ตำบลภูเขาทอง 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รวมจำนวน 11 แห่ง   

 ภาคเีครือข่าย  
ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 

1. บริษัทไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 99 หมูท่ี่5 ถนนสายเอเชีย-นครสวรรค์  
ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ถนนศรีสรรเพชญ์ ตำบลประตูชัย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  

4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้า สามพระยา ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
5. โรงเรียนประตูชัย ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี  

อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  

7. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่2 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

9. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 56 ถนนป่าโทน หมู่ที่2 ตำบลประตูชัย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - 
นครสวรรค์ ) ตำบลหันตรา  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

14. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 29 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รวมจำนวน 14 แห่ง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือสร้างโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจและเกิด
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนในชุมชน 

25 ครั้ง 
2,250 คน 
6 จังหวัด 

เขตพ้ืนที่บริการ ต.ค. 62 - 
ส.ค. 63 

     170,000  

โครงการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการศึกษา 

1. เพ่ือให้เกิดกิจกรรมตาม
ภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนากิจกรรม และพัฒนาของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

1. ผู้บริหาร และบุคลากรของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
2. นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่
บริการ 

22 คน 
17,600 คน 

- ศว.พระนครศรีอยุธยา 
- เขตพ้ืนที่บริการ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

     136,000  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ของศูนย์วิทยาศาสตรเ์พ่ือ
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ 
และผลการดำเนินงานศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

25,000 คน ศว.พระนครศรีอยุธยา ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

      93,500  

โครงการวิทยาศาสตร์
สัญจรสู่สถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่บริการ  

1. เพ่ือสร้างโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ และเกิด
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่บริการรู้จักและมี
ความต้องการเข้ารับบริการจาก

นักเรียน นักศึกษา ครู และ
ประชาชนในชุมชน 

25 ครั้ง 
25,000 คน 

เขตพ้ืนที่บริการ ธ.ค. 62 - 
ส.ค. 63 

     212,500  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่อง ตามระบบ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
2. เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
3. เพ่ือจัดทำรายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา : Self-
Assessment Report (SAR) 

บุคลากร ศว.
พระนครศรีอยุธยา 

22 คน ศว.พระนครศรีอยุธยา พ.ย. 62 - 
ก.ย. 63 

      30,000  

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาชุมชน 

เพ่ือให้นักศึกษา กศน.และ
ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติการทดลอง 
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ครูและนักศึกษา กศน. ในเขต
พ้ืนที่บริการ 

300 คน - ศว พระนครศรีอยุธยา 
- กศน. ในเขตพ้ืนที่บริการ 

ม.ค. - ส.ค. 
63 

      40,000  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิด
เจตคติต่อกระบวนการเรียนรู้  
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลงานที่
ทรงประดิษฐ์คิดค้น ในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
สามารถใช้หลักการและ
กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจบนเหตุและผล 
2. เพ่ือนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
เพ่ือให้พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน นำสู่
ความก้าวหน้าอย่างสมดุล 
มั่นคง และยั่งยืน 
3. เพ่ือพัฒนาฐานการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครู กศน. อำเภอ ในเขตพ้ืนที่
บริการ และบุคลากรศว.
พระนครศรีอยุธยา 

51 คน ศว.พระนครศรีอยุธยา 31 ม.ค. 
63 

      55,000  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการวิทย์คิด
สร้างสรรค์ด้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนใน
ระบบ ระดับประถมศึกษา และ
นักศึกษา กศน. ในเขตพ้ืนที่
บริการแสดงผลงานในรูปแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ 

150 คน - ศว.พระนครศรีอยุธยา 
- ศว.รังสิต 

ก.ค. - ก.ย. 
63 

     100,000  

โครงการ “science for 
kids” จุดประกาย
ความคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ 

1. เพ่ือให้ความรู้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์และฝึก
กระบวนการคิดสร้างจิต
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ และนักเรียน
ได้มีเวทีแสดงความสามารถใน
การนำเสนอและให้ความรู้
หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สนุกสนาน 

1. ครู นักเรียน ในระบบ
โรงเรียน ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในเขตพ้ืนที่บริการ 
2. บุคลากร ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

120 คน ศว.พระนครศรีอยุธยา ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

     110,000  

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากร ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ให้กับครูนอกระบบโรงเรียน 
และบุคลากรของศูนย์

1. ครู กศน. ตำบล สังกัด
สำนักงาน กศน. 
2. บุคลากรของศว.
พระนครศรีอยุธยา 

56 คน ศว.พระนครศรีอยุธยา เม.ย 63      127,400  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือสืบสานและเผยแพร่
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
2. เพ่ือให้ข้าราชการและ
บุคลากร มีความรู้ เข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง ตระหนักในบทบาท
หน้าที่และสร้างจิตสำนึก ใน
คุณธรรมและจริยธรรม และ
เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
3. เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่
รับผิดชอบของหน่วยงาน 
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้าราชการและบุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

22 คน - ศว.พระนครศรีอยุธยา 
- ต่างจังหวัด 

พ.ย. 62 - 
ก.ย. 63 

     230,000  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการพัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ 
และผลการดำเนินงานศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
3. เพ่ือบริหารสำนักงานในการ
ดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
4. เพ่ือบริหารงานสารบรรณ 
ธุรการ บุคลากร การเงิน บัญชี 
และพัสดุ บุคลากร อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

ข้าราชการและบุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

22 คน ศว.พระนครศรีอยุธยา ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

     700,000  

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือสร้างโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้

นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนในชุมชน 

25 ครั้ง 
2,250 คน 
6 จังหวัด 

เขตพ้ืนที่บริการ ต.ค. 62 - 
ส.ค. 63 

     170,000  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจและเกิด
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ 

โครงการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการศึกษา 

1. เพ่ือให้เกิดกิจกรรมตาม
ภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนากิจกรรม และพัฒนาของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

1. ผู้บริหาร และบุคลากรของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
2. นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่
บริการ 

22 คน 
17,600 คน 

- ศว.พระนครศรีอยุธยา 
- เขตพ้ืนที่บริการ 

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

     136,000  

โครงการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

25,000 คน ศว.พระนครศรีอยุธยา ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

      93,500  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ 

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ 
และผลการดำเนินงานศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

โครงการวิทยาศาสตร์
สัญจรสู่สถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่บริการ  

1. เพ่ือสร้างโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ และเกิด
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่บริการรู้จักและมี
ความต้องการเข้ารับบริการจาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเพ่ิมขึ้น 

นักเรียน นักศึกษา ครู และ
ประชาชนในชุมชน 

25 ครั้ง 
25,000 คน 

เขตพ้ืนที่บริการ ธ.ค. 62 - 
ส.ค. 63 

     212,500  
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รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ (ตั้งแต่ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ย้อนหลังไปไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ) 

ที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม วัน / เดือน/ ปี หน่วยจัด 
หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1.  จัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ บูรณา
การองค์ความรู้” 

14 มีนาคม 
2561 

โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุข
บำรุง) 

เกียรติบัตร 

2.  การดำเนินงานตามตัวช้ีวัด การลด
พลังงาน ประจำปี 2561 

3 กรกฎาคม 
2561 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกียรติบัตร 

3.  สนับสนุนการจัดกิจกรรม “สนุกวิทย์ 
KIDS สร้างสรรค์” สร้างความตระหนัก
และการรับรู้ โรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท. 

9 – 10 
กรกฎาคม 

2561 

สสวท. โล่เกียรติคุณ 

4.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับประเทศ สำหรับนักศึกษา กศน. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

19 สิงหาคม 
2561 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เกียรติบัตร 

5.  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับประถมศึกษา
ระดับประเทศ ประจำปี 2561 

20 สิงหาคม 
2561 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เกียรติบัตร 

6.  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นระดับประเทศ ประจำปี 2561 

21 สิงหาคม 
2561 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เกียรติบัตร 

7.  ให้การสนับสนุนวันวิทยาศาสตร์สำหรับ
เยาวชนครั้งที ่9 ปี 2561 

14 ธันวาคม 
2561 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา 
จำกัด 

โล่เกียรติคุณ 

8.  ร่วมแสดงผลงานและประสานการจัด
แสดงผลงานของนักศึกษา กศน. งาน
มหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษา กศน.(ONIE Science Project 
Festival) 

19 มกราคม 
2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เกียรติบัตร 

9.  ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการ
ประชุมเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

10 – 12 
กรกฎาคม 

2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เกียรติบัตร 

10.  ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ 
“สีสันวันนักอ่าน” งานสัปดาห์ห้องสมุด 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

15 – 16 
สิงหาคม 2562 

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เกียรติบัตร 

11.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับประเทศ สำหรับนักศึกษา กศน. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เรื่อง 
เครื่องรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

18 สิงหาคม 
2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เกียรติบัตร 
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ที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม วัน / เดือน/ ปี หน่วยจัด 
หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

12.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับประเทศ สำหรับนักศึกษา กศน. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง 
รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานขับเคลื่อน
โดยพลังงานแสงอาทิตย์ 

18 สิงหาคม 
2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เกียรติบัตร 

13.  ให้การสนับสนุน การประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 

21 สิงหาคม 
2562 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เกียรติบัตร 

14.  ให้การสนับสนุนวันวิทยาศาสตร์สำหรับ
เยาวชน ครั้งที่ 10 ปี 2562 

13 ธันวาคม 
2562 

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา 
จำกัด สภาอุสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

โล่เกียรติคุณ 

15.  ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรสร้างเสริมสุข
ภาวะ 

12 มิถุนายน 
2562 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

โล่เกียรติคุณ 

16.  ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเดินการกุศล 
"ราชมงคลสุวรรณภูมืสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 

18 มกราคม 
2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวุรรณภูม ิ

เกียรติบัตร 

17.  ให้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วม
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
ระดับประเทศ ด้านการใช้และการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม 

14 สิงหาคม 
2563  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
รังสิต 

เกียรติบัตร 

18.  ให้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วม
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูล
ฝอย สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ 

15 สิงหาคม 
2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
รังสิต 

เกียรติบัตร 

19.  ให้การสนับสนุนการประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา 

19 สิงหาคม 
2563 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เกียรติบัตร 

20.  ให้การสนับสนุนการประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา 

20 สิงหาคม 
2563  

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เกียรติบัตร 

21.  ให้การส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาเข้า
ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง ไฟนอนนา
พลังงานแสงอาทิตย์ 

14 สิงหาคม 
2563  

ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
รังสิต 

เกียรติบัตร 
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ที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม วัน / เดือน/ ปี หน่วยจัด 
หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

22.  ให้การส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาเข้า
ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ 
เรื่อง เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

14 สิงหาคม 
2563  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
รังสิต 

เกียรติบัตร 

23.  ให้การส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาเข้า
ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับ
นักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ เรื่อง เครื่อง
พ่นหมอกควันไล่ยุงรีไซเคิล 

15 สิงหาคม 
2563 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
รังสิต 

เกียรติบัตร 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่ผ่านมา 
เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีการกำหนด 

และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  จึงได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.   ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษายังไม่เคยได้รับการประเมินจากภายนอก 
 สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  
โดยสถานศึกษาได้คะแนนจากผลการประเมินภายนอก รวม - คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ - 

ซึ่งสถานศึกษา 
 ไม่ได้รับการรองรับมาตรฐานการศึกษา  
 ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา  
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บทท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

   

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งได้มีการกำหนด และประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้แล้ว 
เมื ่อวันที ่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จึงได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

50 46.02 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

20 19.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3 คุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

30 25.80 ยอดเยี่ยม 

รวม 100 90.82 ยอดเยี่ยม 
 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา ได้คะแนนภาพรวม 90.82 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม แยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้คะแนน 46.02 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ได้คะแนน 19.00 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศ ึกษา ได ้คะแนน 25.80 อย ู ่ ในระด ับค ุณภาพยอดเย ี ่ยม  ซ ึ ่ งสถานศ ึกษาได ้ม ีการ 
จัดการศึกษาที่ส่งผลให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการบรรลุ ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งสถานศึกษา ที่กำหนดไว้เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่น 
เป็นที ่ยอมรับจากสังคม ชุมชน และท้องถิ ่น ผู ้บริหาร ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษา  
มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม มีผลการ
ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ด้านผู้เรียนตามที่สถานศึกษา
กำหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากร 
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่นและได้รับการยอมรับ
จากองค์กรภายนอกสถานศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพ 
ของผู้รับบริการการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

50 
  

  

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้  
หรือทักษะ หรือ
ประสบการณ์ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

50 1. ศึกษานโยบายและจุดเน้นการ 
ดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
2. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
3. จัดทำโครงการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
4. ดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย ที่กำหนดไว้ 
5. ประเมินโครงการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยทุกโครงการ 

1. แผนคุณภาพการศึกษา/ แผนการ
ปฏิบัติงานประจำปี 
2. โครงการ/ หลักสูตรของสถานศึกษา/ คู่มือ
การจัดกิจกรรม/ ฐานการเรียนรู้/ กิจกรรม
การศึกษา /กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. บันทึกรายงานการประชุมวางแผนงานจัด
โครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง/ รายงานผล
การดำเนินงานรายไตรมาส 
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ /กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
6. เครื่องมือการประเมิน/ แบบทดสอบก่อน
เรียน - หลังเรียน/ สมุดบันทึกหรือบันทึก

46.02 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
6. จัดทำรายงานการประเมินโครงการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกโครงการ 
7. รายงานการประเมินโครงการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกโครงการ แก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ ใบ
ความรู้/ ใบงาน 
7. ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมทุกโครงการ/ กิจกรรม/ 
สถิติผู้รับบริการ 
8. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม/ รายงาน
สรุปผลความพึงพอใจ/ รายงานผลการดำเนิน
โครงการ/ ทะเบียนคุมวุฒิบัตรผู้ผ่านกิจกรรม
พร้อมวุฒิบัตร/ การติดตามผู้เรียนหลังการ
ให้บริการกิจกรรมต่าง ๆ  
9. สื่อการสอน/ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์/ สื่อ
สิ่งพิมพ์/ สื่อของจริง 
10. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม /ชิ้นงาน/ 
ผลงาน 
11. อ่ืน ๆ 

รวมคะแนน 70   46.02 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่  2 คุณภาพ 
การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

20     

2.1 การกำหนดโครงการ  
หรือกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

5 1. ศึกษาความต้องการ ความจำเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการกำหนด
โครงการ และกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2. กำหนดโครงการ และกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3. ออกแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 
และกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่
กำหนดไว้ 
4. ดำเนินโครงการและกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่กำหนดไว้ 

1. หลักสูตร/ แผนปฏิบัติงานประจำปี/ 
แผนการจัดกิจกรรม 
2. คำสั่ง/ บันทึกรายงานการประชุมกลุ่ม
ย่อย* 
3. ข้อมูลสภาพปัญหาผู้รับบริการหรือ
ผู้จัดการอบรม / แบบสำรวจ/ รายงานผล
ความต้องการของผู้รับบริการ/ การติดตาม
ผลผู้เข้ารับบริการหลังการจัดกิจกรรม อบรม 
การนำเอาไปใช้ 
4. โครงการ/ กิจกรรม 
5. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/ กิจกรรม 
     5.1 รายงานการประเมินโครงการ 
     5.2 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
     5.3 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 
6. หนังสือเชิญ/ หนังสือขอบคุณ 

4.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
5. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
และกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และ
เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

     6.1 หนังสือขอเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้รับบริการ 
     6.2 หนังสือขอบคุณจากผู้รับบริการ 
7. ชิ้นงาน / ผลงาน 
     7.1 สมุดบันทึกของผู้รับบริการ/ ใบงาน
แต่ละฐานการเรียนรู้ 
     7.2 ชิ้นงาน 
     7.3 ภาพประกอบ 
8. อ่ืน ๆ 

2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ 
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5 ผู ้จ ัดก ิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ปฏิบัติดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยได้ 
ตามโครงการ กิจกรรมที่กำหนด 
2. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการ
พัฒนาตนเองในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดทำสื่อ
ออนไลน์, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
3. นำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาและ
การพัฒนาตนเองไปใช้ในการจัดการศึกษา

1. คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง/ บันทึกรายงานการประชุมกลุ่ม
ย่อย 
2. โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากร/ ศึกษาดูงาน 
3. คู่มือฐานการเรียนรู้/ แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้/ หลักสูตรสถานศึกษา 
4. หนังสือเชิญ/ แบบตอบรับ 
5. ใบประกาศ/ เกียรติบัตร/ โล่ 

5.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตามอัธยาศัย เช่น กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 
การประชาสัมพันธ์ 

6. รายงานผลการเข้ารับการอบรม/ พัฒนา /
แฟ้มสะสมผลงานของบุคลากร 
7. รายงานผลการพัฒนาความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
นำไปใช้สู่การปฏิบัติจริง 
8. อ่ืน ๆ 

2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม 
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5 1. พัฒนา จัดหาสื่อ นวัตกรรม และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
สื่อ นิทรรศการให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการ 
2. จัดทำทำเนียบสื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน 
3. แนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้รับบริการ 
4. ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1. บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง 
     1.1 บันทึกรายงานการประชุมกลุ่มย่อย
เพ่ือพัฒนาสื่อออนไลน์ สื่อของจริง /บันทึก
ขออนุมัติหลักการพัฒนาสื่อ /ฐานการเรียนรู้ 
2. รายการ หรือทำเนียบสื่อ หรือนวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2.1 เอกสารหรือทำเนียบสื่อและ
นวัตกรรมในฐานการเรียนรู้ /STEM /
วิดีทัศน์/ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ข้อมูล หรือรายงานการประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5.00 ยอดเยี่ยม 



23 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
5. นำผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้
ในการพัฒนาหรือจัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     3.1 รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
4. โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
     4.1 โครงการที่เกี่ยวข้อง (พัฒนาศูนย์ฯ /
ค่าย/ 5ส.) 
5. รายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย 
     5.1 รายงานการนำผลการประเมินความ
พึงพอใจไปใช้ในการพัฒนาสื่อ/ รายงานการ
พัฒนาสื่อ/ฐานการเรียนรู้/ (STEM อบจ.) 
6. อ่ืน ๆ 

2.4 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

5 1.ดำเนินโครงการ กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อโครงการ กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ทุกโครงการ 
3.นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
2. โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
     2.1 โครงการ/ กิจกรรม 
3. เครื่องมือ หรือแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
4. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ในแต่ละโครงการ กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย ของสถานศึกษา 

5.00 ยอดเยี่ยม 



24 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ไปเกบ็ข้อมูลจากผู้รับบริการแต่ละ
โครงการ กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจใน
แต่ละโครงการ กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

     4.1 รายงานสรุปผลประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
5. อ่ืน ๆ 

รวมคะแนน 70   19.00 ยอดเยี่ยม 
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จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที ่  1 คุณภาพของ
ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  มีคะแนนรวมเท่ากับ 46.02 คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และ
ในมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเท่ากับ 19.00 คะแนน  อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และ
จุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีการกำหนดเป็นนโยบาย และสร้างความเข้าใจให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาใน

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย บรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้ในทุก ๆ กิจกรรม โดยสถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ออกแบบกิจกรรม พัฒนารูปแบบและนำสื่อ เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มาใช้ในการจัด
โครงการ/ กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการและการแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนรู้ 
และเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้

จุดควรพัฒนา 
1. ควรมีการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยจัดทำรายงานผลทันทีหลังจากการ

จัดกิจกรรมอย่างน้อยเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน และควรมีรูปแบบการรายงานที่เป็นแนวทางเดียวกัน
โดยนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ควรมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมจากผู้ เรียนอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม โดยมีการตอบ
แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์หลังการจัดกิจกรรม 

3. ควรมีการสำรวจสภาพปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการในการจัดกิจกรรม เพื่อนำไป
พัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการต่อไป 

4. ครูบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรสนับสนุนให้
บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัด
การศึกษา, การจัดการการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา, การพัฒนาสื่อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 3 ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษา ที่สามารถใช้ผลการประเมินคุณภาพร่วมกันได้  
ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย) 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่  3 คุณภาพ 
การบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

30     

3.1 การบริหารจัดการของ
สถานศึกษาที่เน้นการมี
ส่วนร่วม   

3      ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของ
สถานศึกษาได้ร่วมกันดำเนินงานต่อไปนี้ 
1. กำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาได้แก่ 
เป้าหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
2. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ
2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
4. ใช้ข้อมูลความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และผู้รับบริการในการจัดทำ

1. บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง 
     1.1 บันทึกข้อความเสนอคำสั่ง 
     1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มอบหมายงานให้ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ 
     1.3 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
     1.4 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
2. ข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น หรือผู้เรียน หรือผู้รับบริการ สำหรับ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการจัด

2.40 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   
5. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาได้รับ
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   
ได้รับคำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
7. การจัดทำโครงการ กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   มี
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการ
ดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

การศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปี 
3. เป้าหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
     3.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     3.2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     3.3 แนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562  
(3 มาตรฐาน) 
     3.4 ประกาศใช้มาตรฐานใหม่ 
4. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     4.1 บันทึกเชิญประชุม/ รายงานการ
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
     4.2 บันทึกข้อความเสนอแนะ 
     4.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
     4.4 รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
     5.1 โครงการต่าง ๆ 
     5.2 รายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ/ กิจกรรม 
6. อ่ืน ๆ 
     6.1 ภาพประกอบ 
     6.2 นโยบายและจุดเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ สำนักงาน กศน. 

3.2 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา   

4 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 
พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 2563 
 3.ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และ
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 
4. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

1. บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึก หรือรายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง 
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     2.1 บันทึกข้อความ /คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน 
     2.2 บันทึกรายงานการประชุมกำหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา 
     2.3 การประกาศใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของ
สถานศึกษา 

3.60 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
5. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ประจำปี พ.ศ. 2563 
7. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด 
และภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
8. นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการวางแผน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
9. จัดระบบบริหารและสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
10 การจัดการบริหารภายในสถานศึกษา
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 
2560 – 2564) 
     3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     3.2 วิเคราะห์ความสอกคล้องของ
โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ / รายงานผล 
     3.3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
     3.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา /
แผนปฏิบัติการประจำปี 
     3.5 รายงานผลการดำเนินงาน ตาม
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. แผนปฏิบัติการประจำปี 
     4.1 บันทึก /รายงานผลการประชุม/ การ
นำผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัดของสถานศึกษามาเป็นข้อมูลในการ
กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
ภาคีเครือข่ายและผู้รับบริการ 

     4.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
5. รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละ
โครงการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
(สรุป 5 บท) 
6. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) 
     6.1 บันทึกข้อความ /รายงานการ
ประชุม/ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/  
สรุปผลการดำเนินงาน 
     6.2 การรายงานผลไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
7. ระบบบริหารและสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
     7.1 บันทึก / คำสั่ง มอบหมายงานด้าน
การพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
     7.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศและการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศมีแผนการใช้
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ข้อมูล การนำไปใช้ มีการประเมินผลการใช้
ข้อมูล การนำผลการประเมินมาปรับปรุง 
พัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ 
     7.3 โปรแกรมและคู่มือการใช้การจัดเก็บ
ข้อมูลของสถานศึกษา เช่น ระบบ e-office/ 
e-GP/ GFMIS/ DMIS/ e-Report 
     7.4 รายงานการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 
8. อ่ืน ๆ 
     8.1 ภาพกิจกรรม 

3.3 การพัฒนาครู และ
บุคลากรของสถานศึกษา  

3 1.พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดกระบวนการเรียนรู้  การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ โดยส่งเสริมให้ได้รับการ
พัฒนาจากหน่วยงานภายในและภายนอก
สังกัดสำนักงาน กศน. 
2. ติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาใน
การนำ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัด

1. บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง 
     1.1 บันทึกขออนุญาตไปราชการเพ่ือ
อบรม/ สัมมนา 
     1.2 บันทึกและคำสั่งโครงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
2. โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา 

3.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ 
 

     2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร 
     2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
3. รายงานการดำเนินงานโครงการ หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
     3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของครู 
     3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประจำฐานการ
เรียนรู้ 
     3.3 สรุปรายงานผลการเข้ารับการอบรม/ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4. ใบประกาศ เกียรติบัตร หลักฐานการเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ของครู 
     4.1 วุฒิบัตรการผ่านการอบรม เกียรติ
บัตร ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม 
     4.2 หนังสือขอเชิญโครงการพัฒนา
บุคลากร 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
5. สมุดบันทึกความรู้ 
     5.1 รายงานข้อมูลความรู้ที่ได้รับหลังการ
อบรม/ ประชุม/ สัมมนา 
     5.2 ใบประกาศ/ วุฒิบัตร 
6. แฟ้มสะสมงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
     6.1 แฟ้มสะสมของครู 
     6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของครู 
7. ร่องรอยการให้คำปรึกษาของ
ผู้บังคับบัญชา หรือข้อเสนอแนะแก่บุคลากร 
8. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น ชิ้นงาน ผลงานเป็นต้น  
     8.1 ผลงานการตัดต่อวิดีโอ เพ่ือนำไปให้
ความรู้ทางช่องทางออนไลน์ (สื่อการสอน
ออนไลน์) 
     8.2 เป็นวิทยากร /ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา 
/การแสดงทางวิทยาศาสตร์/ โครงงาน/ 
พันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ/ ออกแบบการ
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
จัดกิจกรรมประกอบการฉายภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ 
     8.3 ชิ้นงาน /ผลงานของนักเรียนในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบนอกโรงเรียนที่มาเข้า
รับบริการ 
9. อ่ืน ๆ 
     9.1 ภาพประกอบ 

3.4 การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ   

3 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการ ดังนี้   
1. การบริหารงานด้านวิชาการ 
2. การบริหารงานด้านงบประมาณ 
3. การบริหารงานด้านบุคคล 
4. การบริหารงานด้านบริหารงานทั่วไป 
5. จัดทำสารสนเทศเพ่ือนำมาใช้การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

1. บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง 
     1.1 หนังสือสั่งการให้รายงานข้อมูล 
     1.2 บันทึกข้อความการรายงานข้อมูล 
2. ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล 
และการบริหารทั่วไป 
     2.1 การรายงานข้อมูลประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ 
     2.2 รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรม 
     2.3 รายงานการจัดกิจกรรมออนไลน์ 

3.00 ยอดเยี่ยม 



35 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
     2.4 รายงานข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ /
พนักงานราชการ/ จ้างเหมาบริการ) 
     2.5 การรายงานข้อมูลผู้รับบริการ 
     2.6 การรายงานข้อมูลโครงการ 
     2.7 การรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ 
     2.8 รายงานการใช้ KTB Corporate 
Online 
     2.9 การรายงานข้อมูลระบบสินทรัพย์
ถาวร /รายงานพัสดุประจำปี 
     2.10 รายงานการใช้พลังงาน 
     2.11 รับรองรายงานการประชุมกรมการ
จังหวัด 
3. เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดทำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
     3.1 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ (DMIS) 
4. โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
     4.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
     4.2 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Office) 
     4.3 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) 
     4.4 ระบบบริการสถานศึกษา (KSP 
School) 
     4.5 ระบบรายงานการใช้พลังงาน (E-
Report) 
5. อ่ืน ๆ 
     5.1 Web Site (www.ay-sci.go.th) 
     5.2 Facebook (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา) 
     5.3 Line 
     5.4 PR ONIE 

3.5 การกำกับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา   

3 1. จัดทำแผนนิเทศ ติดตามผล การจัด 
กศน. ปี พ.ศ. 2563 
2. ดำเนินการนิเทศ ติดตามผล การจัด 
กศน. ตามแผนที่กำหนด 

1. บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง 
     1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติคำสั่งนิเทศ 
     1.2 บันทึกหรือรายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้อง 

2.40 ดีเลิศ 



37 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
3. จัดทำรายผลการนิเทศ ติดตามผล การ
จัด กศน. ปี พ.ศ. 2563 
4. นำผลการนิเทศ ติดตามผล การจัด 
กศน. ปี พ.ศ.  มาเป็นแนวทางในการจัด 
กศน.ในปี 2564 

2. แผนการกำกับนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
     2.1 แผนนิเทศ 
     2.2 บันทึกเสนอแผนนิเทศ 
3. รายงานผลการกำกับ นิเทศ ติดตาม ผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา 
     3.1 บันทึกรายงานการนิเทศติดตามผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา 
     3.2 รายงานการนิเทศ และข้อเสนอแนะ
จากการนิเทศ 
4. หลักฐานแสดงให้เห็นถึงการนำผลการ
กำกับ นิเทศ ติดตาม และประเมินการ
ดำเนินงานหรือการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน 
5. อ่ืน ๆ 
     5.1 ภาพถ่าย 
     5.2 เครื่องมือนิเทศ 
     5.3 บันทึกรายงานการนิเทศ ติดตามผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ที่เป็นไปตามบทบาทที่
กำหนด   

3 1. ให้คำปรึกษา และพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. ให้คำปรึกษา และพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 
3. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมให้มีการระดมทุนทางสังคม และ
ทรัพยากรจากชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. มีส่วนร่วมในการติดตาม และเสนอแนะ
ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษา 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. บันทึกหรือรายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
     2.1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
     2.2 บันทึกหรือรายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผน
ปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับ ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
     3.1แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 
4. หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
5. ข้อเสนอแนะขององค์ณะกรรมการ
สถานศึกษา 
6. สมุดเยี่ยมสถานศึกษา 

3.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
7. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ขององค์ณะกรรมการสถานศึกษากับ
สถานศึกษา 
     7.1 สมุดเยี่ยมสถานศึกษา 
8. อ่ืน ๆ 
8.1 ภาพประกอบ 

3.7 การส่งเสริม สนับสนุน
ภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา   

3 1. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
พันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
ให้แก่ภาคีเครือข่าย 
2. ภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในด้านสื่อ หรือเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เช่น กิจกรรมสะเต็มศึกษาจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สื่อนิทรรศการเคลื่อนที่
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  
3. ภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษา หรือ
พัฒนาวิชาการและบุคลากร  

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกันพันธ
กิจและบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาให้แก่
ภาคีเครือข่าย 
2. บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) 
3. บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง 
4. ทำเนียบ หรือรายชื่อภาคีเครือข่าย 
5. รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคี 
เครือข่าย 

3.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
4. ภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาในด้านขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่จัด
การศึกษา หรือผู้เรียน หรือผู้รับบริการ  
5. ภาคีเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาในการ
ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือสร้าง หรือพัฒนา
แหล่งรู้การเรียนรู้  

     5.1 รายงานผลโครงการวิทยาศาสตร์
สัญจร กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมของภาคเีครือข่าย 
6 หนังสือขอบคุณ 
7. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง 
8. อ่ืน ๆ 

3.8 การส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้   

5 1. จัดทำ โครงการการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
2. ดำเนินงานตามโครงการการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
3. จัดทำโครงการถอดองค์ความรู้  
4. จัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ 
5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ  
6. นำผลการติดตามและประเมินผล
โครงการ ไปใช้ในการพัฒนาโครงการ 
กิจกรรม 

1. แผนงาน โครงการ กิจกรรมหรือขั้นตอน
การดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2. ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น 
3. รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ 
4. รายงานผลการนำผลการติดตาม และ
ประเมินผลการใช้แหล่งการเรียนรู้  ไปใช้ใน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
5. สมุดเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ 
6. เกียรติบัตร รางวัลที่เกี่ยวข้อง 

3.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมินคุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
     6.1 บทความทางวิชาการดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สถานศึกษา 
     6.2 เว็บไซต์สถานศึกษา /Facebook 
/YouTubeจดหมายข่าว/ บอรด์
ประชาสัมพันธ ์
7. อ่ืน ๆ 

3.9 การวิจัยเพ่ือการ
บริหาร 
จัดการศึกษาสถานศึกษา 

3 1. จัดทำโครงการวิจัย 
2. ดำเนินการวิจัย 
3. จัดทำเอกสารรายงานผลการวิจัย 
4. เสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา และเผยแพร่รายงานการวิจัย 
5. นำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนางานสถานศึกษา 

1. บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงาน
การประชุมที่เกี่ยวข้อง 
2. แผนหรือแนวทางการดำเนินงานวิจัยของ
สถานศึกษา 
3. รายงานการวิจัยของสถานศึกษา 
4. อ่ืน ๆ 

2.40 ดีเลิศ 

รวมคะแนน 30   25.80 ยอดเยี่ยม 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 25.80 คะแนน ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพ
ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่
ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารจัดการของสถานศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาล บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาการบริหารจัดการ มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบ
โครงสร้างการบริหารจัดการของสถานศึกษา กำหนดหน้าที่ที่ชัดเจน (Job description) ตามแนว
ปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เพื่อดำเนินงานบรรลุผลตาม
นโยบายและจุดเน้นที ่กำหนดอย่างมีคุณภาพโดยเปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาสถานศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา  การบริหาร
จัดการในด้านความเสี่ยงของแต่ละงานเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่กำหนด มีการนำผลการนิเทศติดตามประเมินผล ไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารสถานศึกษา จัดให้มีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และทำแผนบริหารความเสี่ยง
โดยใช้มาตรฐานของสำนักงาน กศน. เป็นเป้าหมายตามนโยบายยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง กระบวนการรวบรวมข้อมูล ได้รับการ
ตรวจสอบและยืนยันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้น ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองทุกปีอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

จุดที่ควรพัฒนา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ควรมีการพัฒนาคู่มือระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และควรมีการตรวจสอบระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ครบกระบวนการ (PDCA)  มีการกระตุ้นให้
บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกคนมีความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตามที่กฎกระทรวงกำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองและ
ประเมินต้นสังกัดมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และมี
การจัดทำทำเนียบเครือข่ายที่คครอบคลุมและชัดเจน  ควรมีการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับองค์กร/
หน่วยงานเครือข่ายโดยการชี้แจงและประชุมประสานเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำ
แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา 
แต่ละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ 

รวม 
คะแนนที่ได ้ ระดับ 

คุณภาพ 

ด้านที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

ด้านที่ 2 
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 

ด้านที่ 3 
คุณภาพการ

บริหาร
จัดการของ
สถานศึกษา 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน 
มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

46.02 19.00 25.80 90.82 ยอด
เยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

90.82 ยอด
เยี่ยม 

ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เมื ่อนำคะแนนเฉลี ่ยจากทุกมาตรฐานที่ได้ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ พบว่า 
สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ 90.82 
คะแนน และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา สามารถสรุปผลการประเมิน
ตนเอง ได้ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาตามอัธยาศัย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลการดำเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 
ด้านคุณภาพของผู ้ เร ียน จากผลการจ ัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 

สถานศึกษามีจัดกระบวนการเรียนรู้ทีห่ลากหลายเป็นไปตามบริบท และความต้องการของผู้รับบริการ 
โดยมุ่งคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ คุณภาพของครู/ผู้สอน/
วิทยากร คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสำคัญ คุณภาพผู้สอน/
วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื ่อง และคุณภาพสื่อที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ
คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดสภาพของ
สถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้  มีความรู้ 
หรือทักษะ หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบ
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ต่าง ๆ ที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดไว้อย่างชัดเจน สามารถวัดจากความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการจัดหา และพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายเป็นไปตามบริบท 
และความต้องการ ซึ่งสถานศึกษามีหลักสูตรการสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสามารถนำหลักสูตรไปใช้
ในการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ การให้บริการให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ โดยใช้วิทยากรหรือ
ผู้จัดการเรียนรู้ที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามหลักสูตร  และสามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการ
คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดสภาพของ
สถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ และจัดให้มี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร ส่งผลผู้เรียนได้
เรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะ กระบวนการ พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู ้บริหารสถานศึกษา ข้าราช การ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 แก่คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะนำไปใช้ต่อไป ทั้งนี้ ใน
การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี ที่กำหนดไว้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และจัดให้มีการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
ของสถานศกึษาต่อไป 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

ประเด็นที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. การติดตามผู้เรียนหลังการให้บริการกิจกรรม
ต่าง ๆ 

- สถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตามผู้เรียนหลัง
การให้บริการกิจกรรมต่าง ๆให้ครอบคลุมทุก
กิจกรรมที่ดำเนินการ 

2. การสำรวจสภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพ่ือใช้ในการวางแผนการ

- สถานศึกษาควรสำรวจสภาพปัญหาความ
ต้องการของผู้รับบริการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
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ประเด็นที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามบริบทของ
สถานศึกษา 

เพ่ือใช้ในการวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม
ตามบริบทของสถานศึกษา 

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา ครูผู้สอนวิทยากรหรือผู้จัดการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสื่อและไอซีทีในการจัด
การศึกษา 

- สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ทางการศึกษา ครูผู้สอนวิทยากรหรือผู้จัดการ
เรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้การศึกษา โดย
อาจส ่งไปเข ้าร ่วมการอบรม หร ือเข ้าร ่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับหน่วยงานต้น
สังกัด หรือนอกสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้
วิทยากร หรือผู้จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง
ได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

 
 ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 - ต้องการให้สำนักงาน กศน. จัดการอบรม พัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
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ภาคผนวก ก  
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา  
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจทาน (ตรวจไขว้)  

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
ร่องรอย และหลักฐานที่สำคัญจากการดำเนินงาน 

ตามสภาพจริงของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 
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ร่องรอยการเก็บเอกสารหลักฐานของแต่ละมาตรฐานของสถานศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  แผนคุณภาพการศึกษา/ แผนการปฏิบัติงานประจำปี    
2.  โครงการ/ หลักสูตรของสถานศึกษา/ คู่มือการจัดกิจกรรม/  

ฐานการเรียนรู้/ กิจกรรมการศึกษา /กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
   

3.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
4.  บันทึกรายงานการประชุมวางแผนงานจัดโครงการ/ กิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง/ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
   

5.  คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง    
6.  เครื่องมือการประเมิน/ แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน/  

สมุดบันทึกหรือบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/  
ใบความรู้/ ใบงาน 

   

7.  ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทุก
โครงการ/ กิจกรรม/ สถิติผู้รับบริการ 

   

8.  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม/ รายงานสรุปผลความพึงพอใจ/ 
รายงานผลการดำเนินโครงการ/ ทะเบียนคุมวุฒิบัตรผู้ผ่านกิจกรรม
พร้อมวุฒิบัตร/ การติดตามผู้เรียนหลังการให้บริการกิจกรรมต่าง ๆ 

   

9.  สื่อการสอน/ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์/ สื่อสิ่งพิมพ์/ สื่อของจริง    
10.  ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม /ชิ้นงาน/ ผลงาน    
11.  อ่ืน ๆ    
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประเด็นที่ 2.1 การกำหนดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
ข้อมูล  ร่องรอย หลักฐาน  
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  หลักสูตร/ แผนปฏิบัติงานประจำปี/ แผนการจัดกิจกรรม    
2.  คำสั่ง/ บันทึกรายงานการประชุมกลุ่มย่อย*    
3.  ข้อมูลสภาพปัญหาผู้รับบริการหรือผู้จัดการอบรม / แบบสำรวจ/ 

รายงานผลความต้องการของผู้รับบริการ/ การติดตามผลผู้เข้ารับ
บริการหลังการจัดกิจกรรม อบรม การนำเอาไปใช้ 

   

4.  โครงการ/ กิจกรรม    
5.  รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/ กิจกรรม 

 - รายงานการประเมินโครงการ 
 - รายงานผลการจัดกิจกรรม 
- สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 

   

6.  หนังสือเชิญ/ หนังสือขอบคุณ 
 - หนังสือขอเข้าร่วมกิจกรรมของผู้รับบริการ 
 - หนังสือขอบคุณจากผู้รับบริการ 

   

7.  หนังสือขอเข้าร่วมกิจกรรมของผู้รับบริการ    
8.  หนังสือขอบคุณจากผู้รับบริการ    
9.  ชิ้นงาน / ผลงาน 

 - สมุดบันทึกของผู้รับบริการ/ ใบงานแต่ละฐานการเรียนรู้ 
 - ชิ้นงาน 
- -ภาพประกอบ 

   

ประเด็นที่ 2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 

ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 
1.  คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง/ บันทึกรายงาน

การประชุมกลุ่มย่อย 
   

2.  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร/ ศึกษาดูงาน    
3.  หนังสือเชิญ/ แบบตอบรับ    
4.  ใบประกาศ/ เกียรติบัตร/ โล่    
5.  รายงานผลการเข้ารับการอบรม/ พัฒนา /แฟ้มสะสมผลงานของ

บุคลากร 
   

6.  รายงานผลการพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการนำไปใช้สู่การปฏิบัติจริง 
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ประเด็นที่ 2.3 สื่อ หรือนวัตกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  บันทึกรายงานการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือพัฒนาสื่อออนไลน์ สื่อของจริง /
บันทึกขออนุมัติหลักการพัฒนาสื่อ /ฐานการเรียนรู้ 

   

2.  เอกสารหรือทำเนียบสื ่อและนวัตกรรมในฐานการเรียนรู ้ /STEM /
วิดีทัศน์ / แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   

3.  รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
4.  รายงานการนำผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ในการพัฒนาสื ่อ/ 

รายงานการพัฒนาสื่อ/ ฐานการเรียนรู้/ (STEM อบจ.) 
   

5.  โครงการที่เกี่ยวข้อง (พัฒนาศูนย์ฯ /ค่าย/ 5ส.)    
6.  รายงานผลการจัดโครงการ/ ทราบผล (โครงการพัฒนาศูนย์ฯ)    

ประเด็นที่ 2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  แผนปฏิบัติการประจำปี    
2.  โครงการ/ กิจกรรม    
3.  เครื่องมือการประเมิน/ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
4.  รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
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มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ประเด็นที่ 3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทึกข้อความเสนอคำสั่ง 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายงานให้ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ 
 - รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

   

2.  ข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการของชุมชนท้องถิ่น หรือผู้เรียน  
หรือผู้รับบริการ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
 - คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

   

3.  เป้าหมายการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจและอัตลักษณ์ 
ของสถานศึกษา 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   

4.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 - แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562  
3 มาตรฐาน 
 - ประกาศใช้มาตรฐานใหม่ 

   

5.  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 - บันทึกเชิญประชุม/ รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 - บันทึกข้อความเสนอแนะ 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   

6.  แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 - โครงการต่าง ๆ 
 - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม 

   

7.  อ่ืน ๆ 
 - ภาพประกอบ 
 - นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ/ สำนักงาน กศน. 
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ประเด็นที่ 3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึก หรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง    
2.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 - บันทึกข้อความ /คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
 - บันทึกรายงานการประชุมกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
 - การประกาศใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา 

   

3.  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(ใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564) 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 - วิเคราะห์ความสอกคล้องของโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ / รายงานผล 
 - แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่คณะกรรมการสถานศึกษา 
ให้ความเห็นชอบ 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา /แผนปฏิบัติการประจำปี 
 - รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

   

4.  แผนปฏิบัติการประจำปี 
 - บันทึก /รายงานผลการประชุม/ การนำผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัดของสถานศึกษามาเป็นข้อมูลในการกำหนด
แผนปฏิบัติการประจำปี 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

   

5.  รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ รายงานผล 
การดำเนินงานประจำปี (สรุป 5 บท) 

   

6.  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
 - บันทึกข้อความ /รายงานการประชุม/ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน/ สรุปผลการดำเนินงาน 
 - การรายงานผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

   

7.  ระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา 
- บันทึก / คำสั่ง มอบหมายงานด้านการพัฒนาระบบบริหาร 
และสารสนเทศของสถานศึกษา 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศมี
แผนการใช้ข้อมูล การนำไปใช้ มีการประเมินผลการใช้ข้อมูล การนำผล
การประเมินมาปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ 
- โปรแกรมและคู่มือการใช้การจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษา เช่น ระบบ 
e-office/ e-GP/ GFMIS/ DMIS/ e-Report 
- รายงานการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

   

8.  อ่ืน ๆ เช่น ภาพกิจกรรม g   
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ประเด็นที่ 3.3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
- บันทึกขออนุญาตไปราชการเพ่ืออบรม/ สัมมนา 
- บันทึกและคำสั่งโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   

2.  โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร 
- โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

   

3.  รายงานการดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาบุคลากร 
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครู 
- แผนการจัดการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้ 
- สรุปรายงานผลการเข้ารับการอบรม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   

4.  ใบประกาศ เกียรติบัตร หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพของครู 
- วุฒิบัตรการผ่านการอบรม เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับการอบรม 
- หนังสือขอเชิญโครงการพัฒนาบุคลากร 

   

5.  สมุดบันทึกความรู้ 
- รายงานข้อมูลความรู้ที่ได้รับหลังการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา 
- ใบประกาศ/ วุฒิบัตร 

   

6.  แฟ้มสะสมงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- แฟ้มสะสมของครู 
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครู 

   

7.  ร่องรอยการให้คำปรึกษาของผู้บังคับบัญชา หรือข้อเสนอแนะแก่
บุคลากร 

   

8.  หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชิ้นงาน ผลงาน เป็นต้น  
- ผลงานการตัดต่อวิดีโอ เพ่ือนำไปให้ความรู้ทางช่องทางออนไลน์ (สื่อ
การสอนออนไลน์) 
- เป็นวิทยากร /ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา /การแสดงทางวิทยาศาสตร์/ 
โครงงาน/ พันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ/ ออกแบบการจัดกิจกรรม
ประกอบการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ 
- ชิ้นงาน /ผลงานของนักเรียนในระบบโรงเรียนและนอกระบบนอก
โรงเรียนที่มาเข้ารับบริการ 

   

9.  อ่ืน ๆ เช่น ภาพประกอบ    
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ประเด็นที่ 3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือสั่งการให้รายงานข้อมูล 
- บันทึกข้อความการรายงานข้อมูล 

   

2.  ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  
การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
- การรายงานข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
- รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรม 
- รายงานการจัดกิจกรรมออนไลน์ 
- รายงานข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ /พนักงานราชการ/ จ้างเหมา
บริการ) 
- การรายงานข้อมูลผู้รับบริการ 
- การรายงานข้อมูลโครงการ 
- การรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ 
- รายงานการใช้ KTB Corporate Online 
- การรายงานข้อมูลระบบสินทรัพย์ถาวร /รายงานพัสดุประจำปี 
- รายงานการใช้พลังงาน 
- รับรองรายงานการประชุมกรมการจังหวัด 

   

3.  เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
- ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) 

   

4.  โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) 
- ระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) 
- ระบบรายงานการใช้พลังงาน (E-Report) 

   

5.  อ่ืน ๆ 
- Web Site (www.ay-sci.go.th) 
- Facebook (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา) 
- Line 
- PR ONIE 
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ประเด็นที่ 3.5 การกำกับ นิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
- บันทึกข้อความขออนุมัติคำสั่งนิเทศ 
- บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

   

2.  แผนการกำกับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 
- แผนนิเทศ 
- บันทึกเสนอแผนนิเทศ 

   

3.  รายงานผลการกำกับ นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
- บันทึกรายงานการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
- รายงานการนิเทศ และข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 

   

4.  หลักฐานแสดงให้เห็นถึงการนำผลการกำกับ นิเทศ ติดตาม  
และประเมินการดำเนินงานหรือการจัดการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน 

   

5.  อ่ืน ๆ 
- ภาพถ่าย 
- เครื่องมือนิเทศ 
- บันทึกรายงานการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

   

ประเด็นที่ 3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กำหนด 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 
1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา    
2.  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา    
3.  บันทึกหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา    
4.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปี    
5.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา    
6.  หลักสูตรสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
   

7.  สมุดเยี่ยมสถานศึกษา    
8.  หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษากับสถานศึกษา 
   

9.  ภาพประกอบ    
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ประเด็นที่ 3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่สร้างความเข้าใจเกี่ยว
กันพันธกิจและบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาให้แก่ภาคีเครือข่าย 

   

2.  บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU)    
3.  ทำเนียบหรือภาคีเครือข่าย    
4.  รายงานผลโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง 

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
   

5.  หนังสือขอบคุณ    
6.  ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง    

ประเด็นที่ 3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 
ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  แผนงาน โครงการ กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงานในการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

   

2.  ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น 

   

3.  ข้อมูลหรือรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้    
4.  รายงานผลการนำผลการติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้    
5.  รายงานผลการนำผลการติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  

ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   

6.  สมุดเยี่ยมแหล่งเรียนรู้    
7.  เกียรติบัตร ที่เกี่ยวข้อง    
8.  บทความทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์สถานศึกษา 
   

9.  เว็บไซต์สถานศึกษา /Facebook /YouTube    
10.  จดหมายข่าว/ บอร์ดประชาสัมพันธ์    
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ประเด็นที่ 3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 

ลำดับ เอกสาร/หลักฐาน มี ไม่มี หมายเหตุ 
1.  บันทึกข้อความ คำสั่ง บันทึกหรือรายงานการประชุม    
2.  แผนหรือแนวทางการดำเนินงานวิจัยของสถานศึกษา    
3.  รายงานการวิจัยชองสถานศึกษา    
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คณะผู้จัดทำ 
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2563 

(Self – Assessment Report : SAR) 
------------------------------------------------------------------- 

 
ที่ปรึกษา 
 นายธนา   คล่องณรงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
เขียนและรายงานการประเมินตนเองประจำปี  
 นางสาวทิพวรรณ   ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย 
 นายอานนท์   ดิษฐ์จาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ผู้จัดทำ 

นางอัญชรา     หวังวีระ  ครูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวขวัญกมล   แก้วคง  ครูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวขวัญอิสรา  ทองโคตร ครูผู้ช่วย 
นางเสาวนีย์   เสระพล  ครูผู้ช่วย 
นางสาวทิพวรรณ   ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย 
นายสมชาย     แก้วเขียว พนักงานนำชมระดับ ส.2/ หัวหน้า 
นางสาวศิริวรรณ   ศิริทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
นายอานนท์    ดิษฐ์จาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางประพัฒสร    พันธุ์ธนโสภณ นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวกมลชนก   ตะสาริกา เจ้าพนักงานธุรการ 
นายอนุกูล   เมฆสุทัศน์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นายเดชา    พูลสวัสดิ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นายฐาปนิก    ผาสุกะกุล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นางสาวประภัสสร   รอดรัตน์  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นางสาวปรางค์แก้ว   แหลมสุข นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
นายณัฐวุฒิ    รอตเกษม นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 

 
ออกแบบปกและจัดพิมพ์ 
 นางสาวทิพวรรณ   ผ่านเมือง ครูผู้ช่วย 
 


