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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 39/12 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา       
ตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 1 ประเภท 
ประกอบด้วย 

  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  การศึกษาต่อเนื่อง 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจากการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้  

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ ๙๔.๑๕ 
คะแนน และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 

มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนน
รวมเท่ากับ  ๙๔.๑๕  คะแนน  

  
 ทั้งนี้  จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงได้มีการก าหนดแนวทางเพ่ือรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ที่สถานศึกษาคาดว่าจะน าไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
  1) การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม     
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ ควรมีการส ารวจข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและมีความหลากหลาย มีช่องทางในการเรียนรู้ที่สะดวกต่อผู้รับบริการ  
  2)  สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมกับภาคีเครือข่าย ร่วมวางแผนด้านการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ชัดเจน เพ่ือการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โดยภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับสถานศึกษาเป็นแหล่ งเรียนรู้ของชุมชน       
เพ่ือการพัฒนาให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้านเครือข่าย 
  3) สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน โดยการอบรม/พัฒนาบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาขอนแก่น ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้  มีทักษะ ใช้สื่อ
เทคโนโลยี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตร 
  4) ให้โอกาสบุคลากรได้รับการพัฒนา อบรม สัมมนาในด้านวิทยาศาสตร์และประสบการณ์     
ด้านอ่ืน ๆ เช่น การให้บริการที่ดี (Service mind) ให้มากขึ้น ปรับแนวคิดและทัศนคติของเจ้าหน้าที่และบุคลากร     
ให้เพ่ิมการให้บริการอย่างจริงใจ ให้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติงานให้ดีที่สุด 
  5) สถานศึกษาควรมีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อเนื่องทุกปี และมีผลการ
ด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี   



ห น้ า  | ๒ 

   



ห น้ า  | ๓ 

บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 

ที่อยู ่:  เลขที่ 39/12 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต าบลบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
         รหัสไปรษณีย์ ๔๐110 

เบอร์โทรศัพท์  0-4327-4155  โทรสาร 0-4327-4046 

E-mail: kk.science@hotmail.com    

Website:  www.kksci.com  

สังกัด  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ปรัชญา 

สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ 
    ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ื อการศึกษาขอนแก่น  เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้ นน าที่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
ด้านวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างสังคม
ฐานความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 
เอกลักษณ์ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 

อัตลักษณ์ 
 มีระบบคิดจิตวิทยาศาสตร์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ 
1) จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

   2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการจัดระบบการเรียนรู้และบริหารจัดการองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ 
   3) พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
   4) น านวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารฯ 
   5) จัด ขยาย และแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์   
   6) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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สัญลักษณ์ 

 
 
 
 
 
“ ได้แนวคิดจากสูตรเคมีและใช้สีสามสีแทนองค์ความรู้ ซึ่งหมายถึง วิทยาศาสตร์สามแขนง คือ ฟิสิกส์ 

(สีแดง) เคมี (สีเหลือง) ชีววิทยา (สีเขียว) อีกนัยหนึ่งมีความหมายเป็นรังผึ้งความเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีและ
พร้อมที่จะพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่วนแกนกลางเป็นรูปอะตอมแทนความเป็นวิทยาศาสตร์
ทุกแขนง และมีอะตอมสีด าอยู่ใจกลางแทนความเข้มข้น ” 

 
รูปแบบสัญลักษณ์ (MASCOT) 

 
 
 
 
 
 
 

“เจ้าหนูถามจัง” เกิดจากการให้ความส าคัญกับการสร้างระบบคิด เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นโดย
วิทยาศาสตร์ มีลักษณะคล้ายมนุษย์ เขาเป็นเด็กช่างสงสัย รู้จักสังเกต มีความอยากรู้อยากเห็น และต้องการ
ค้นหาค าตอบอยู่ตลอดเวลา เจ้าหนูถามจังเสมือนเป็นทูตแห่ งวิทยาศาสตร์ที่จะน าพาทุกคน ไปรู้จักโลกของ
วิทยาศาสตร์ 
 
พื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการ 
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ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ได้แก้ไขพ้ืนที่รับผิดชอบของ          
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เนื่องจากมีการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เพ่ิมขึ้นอีก 3 แห่ง และ
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18    
วรรคสาม ตามความในมาตรา 18 วรรคสาม และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซ่ึงก าหนดพ้ืนที่บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เป็น 4 
จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู และอุดรธานี ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา และข้อมูลจ านวนประชากร 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้บริการ ทั้ง 4 จังหวัด ดังตาราง 

 

ตารางที่ 1 จ านวนสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่บริการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น              
จ าแนกรายจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัด 
จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 

กศน.อ าเภอ ร.ร.ประถม ร.ร.มัธยม ร.ร.เอกชน สังกัดอ่ืน รวม 
ขอนแก่น 26 1,151 84 21 20 1,276 

เลย 14 485 31 5 - 521 
หนองบัวล าภู 6 341 52 2 - 395 

อุดรธาน ี 20 878 63 10 9 960 
 
 
ตารางที่ 2  จ านวนอ าเภอและประชากร ในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 
จ าแนกรายจังหวัด ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส านักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย) 

จังหวัด 
จ านวน
อ าเภอ 

จ านวนบ้าน 
(หลัง) 

จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ขอนแก่น 26 628,656 887,501 915,371 1,802,872 

เลย 14 223,231 322,851 320,099 642,950 
หนองบัวล าภู 6 149,891 256,221 256,559 512,780 

อุดรธานี 20 519,338 787,642 799,004 1,586,646 
 

 

อาณาเขต 
   

     ทิศเหนือ            ติดจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวล าภู 
 ทิศใต้                ติดจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันออก       ติดจังหวัดกาฬสินธุ์  และมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก         ติดจังหวัดชัยภูมิ  และเพชรบูรณ์ 
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แผนที่จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพชุมชน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น  เลย 
หนองบัวล าภู และอุดรธานี ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

 
ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น 

  ค าขวัญจังหวัด   

   พระธาตุขามแก่น                 เสียงแคนดอกคูณ    

   ศูนย์รวมผ้าไหม                    ร่วมใจผูกเสี่ยว              

เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่       ไดโนเสาร์สิรินธรเน่    
สุดเท่ห์เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก 

สภาพทั่วไป จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 16 องศาเหนือ และลองติจูด 102 องศา
ตะวันออก ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 
10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ 

      ภูมิประเทศ จังหวัดขอนแก่นมีสภาพพ้ืนที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต้ 
บริเวณที่สูงทางด้านตะวันตกมีสภาพพ้ืนที่เป็นเขาหินปูนตะปุ่มตะป ่าสลับกับพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
มีระดับความสูงประมาณ 200 -250  เมตรจากระดับน้ าทะเล   มีภู เขารูปแอ่งหรือภู เวียงวางตัวอยู่                  
ติดอ าเภอภูเวียง บริเวณที่สูงตอนกลางและด้านเหนือมีสภาพพ้ืนที่เป็นเทือกเขา ได้แก่ ภูเก้า ภูเม็ง ภูพานค า  
เป็นแนวขวางมาจากด้านเหนือ แล้ววกลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ไหล่เขาด้านนอกมีความสูงและลาดชันมาก                       

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
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สูงประมาณ 300-660 เมตร ไหล่เขาด้านในมีความลาดชันน้อย มีระดับความสูงประมาณ 220-250 เมตร                
บริเวณแอ่งโคราช ครอบคลุมพ้ืนที่ทางด้านใต้จังหวัด สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  มีความสูง
ประมาณ 150-200 เมตร มีบางส่วนเป็นเนิน สูงประมาณ 170-250 เมตร และลาดต่ าไปทางราบลุ่มที่ขนาน
กับล าน้ าชี มีความสูงประมาณ 130-150 เมตร จากนั้น พื้นที่จะลาดชันไปทางตะวันออกมีลักษณะเป็นลูกคลื่น
ลอนลาดมีความสูงประมาณ 220-250 เมตร และค่อนข้างราบ มีความสูงประมาณ 170-180 เมตร 

ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของขอนแก่น โดยทั่วไปเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตก    
สลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุณหภูมิ
สูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศาเซลเซียส และมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม    
อากาศร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุก
ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  สภาพอากาศจะหนาวเย็น 
โดยทั่วไปจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 15.4 องศา
เซลเซียส   

การปกครอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ  

 1. ราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการประจ าจังหวัด 29 ส่วนราชการ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 26 อ าเภอ 199 ต าบล 2,331 หมู่บ้าน 389 ชุมชน 
  2. ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง  
เทศบาลเมือง 6 แห่ง  เทศบาลต าบล 77 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบล 140 แห่ง   
  3. ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 208 หน่วยงาน 

       ประชากร จังหวัดขอนแก่น มีประชากร รวมทั้งสิ้น 1,805,910 คน แยกเป็นเพศชาย     
890,486 คน และเพศหญิง 915,424 คน จ านวนบ้าน 607,824 หลัง (ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)     

การศึกษา จังหวัดขอนแก่น มีสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,277 แห่ง ระดับอุดมศึกษา 17 แห่ง 
โรงเรียนอาชีวศึกษารัฐบาล 12 แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 13 แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพป. 1,151 แห่ง 
โรงเรียนในสังกัด สพม. 84 แห่ง  

เส้นทางคมนาคม จังหวัดขอนแก่นมีเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ดังนี้ 

  ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพ้ืนที่จ านวน 7 สาย ได้แก่ 
ทางหลวงหมายเลข 2 : สระบุรี –นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี - หนองคาย 
ทางหลวงหมายเลข 12 : ขอนแก่น – เพชรบูรณ์ 
ทางหลวงหมายเลข 23 : แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอ าเภอบ้านไผ่ 
(ขอนแก่น) - มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 201 : ขอนแก่น – ชัยภูมิ - เลย 
ทางหลวงหมายเลข 207 : ขอนแก่น - บุรีรัมย์ 
ทางหลวงหมายเลข 208 : ขอนแก่น - มหาสารคาม  
ทางหลวงหมายเลข 209 : ขอนแก่น – กาฬสินธุ์ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
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  ทางรถไฟ  เส้นทางจากกรุงเทพฯ -หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 หรือ               
ถนนมิตรภาพ ผ่านอ าเภอในเขตพ้ืนที่ คือ อ าเภอพล บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น น้ าพอง และเขาสวนกวาง 

   ทางเครื่องบิน มีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร เส้นทางบิน
กรุงเทพฯ–ขอนแก่น-กรุงเทพ ฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที วันละ 6 เที่ยวบิน 
 
ข้อมูลจังหวัดเลย 

สภาพทั่วไป จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานคร  
ตามถนนสายกรุงเทพฯ - ชัยภูมิ – เลย ประมาณ 520 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทั้งสิ้น 11,424,612 ตาราง-กิโลเมตร 
หรือ 7,140,382 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 6.77 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สภาพภูมิประเทศ จังหวัดเลยตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบสูง โคราชที่เรียกว่า “แอ่งสกลนคร” ภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต้โดยมีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาขนาดไม่ใหญ่มากนักสลับ อยู่แนว
เทือกเขาเหล่านั้น หินที่พบในบริเวณนี้ส่วนใหญ่หินมีอายุมาก เช่น หินแปรยุคไซลูเรียน - ดีโวเนียน หินปูน       
ยุคดีโอเนียนตอนกลาง หินตะกอนและหินแปรชั้นต่ า และพบหินยุคโคราช บริเวณเขายอดราบอยู่บนหินเหล่ านี้ 
เช่น ภูผาจิต ภูกระดึง ภูหลวง ภูหอ ภูขัด ภูเมี่ยง (อ าเภอนาแห้ว) เนื่องจากชั้นหินเกือบทั้งหมด วางอยู่แนวเหนือ
ใต้ จึงควบคุมให้เกิดท่ีราบลุ่มระหว่างหุบเขาและทิศทางแนวเหนือใต้ด้วย แม่น้ าเลยจึงไหลจากใต้ข้ึนเหนือ 

สภาพภูมิอากาศ จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าหนาวที่สุดของประเทศ เคยมีอุณหภูมิต่ าสุด
ประมาณ -1.3 องศาเซลเซียส (2 มกราคม 2517) อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 43.5 องศาเซลเซียส                   
(25 เมษายน 2517) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 26.1 องศาเซลเซียส และจะมีอุณหภูมิที่หนาวจัด
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม – มกราคม โดยช่วง 12 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 2.7 องศาเซลเซียส 
(2542) อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 42.5 องศาเซียลเซียส (2541) 

การปกครอง จังหวัดเลย แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย  14 
อ าเภอ 89 ต าบล 840 หมู่บ้าน คือ อ าเภอเมืองเลย วังสะพุง ปากชม เชียงคาน ท่าลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย ภูกระดึง นา
แห้ว -นาด้วง ภูหลวง ผาขาว เอราวัณ และ อ าเภอหนองหิน ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริการ
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 71 แห่ง 

      ประชากร จังหวัดเลย คนพ้ืนเมืองส่วนใหญ่ต่างจากคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วๆไป ซึ่งเป็นคน
ไทยเผ่า“พวน” แต่ประชากรจะเป็นคนไทยเผ่าลื้อจากลานช้างและหลวงพระบาง  โดยมีประชากร  รวมทั้งสิ้น 
641,666 คน แยกเป็นเพศชาย 322,592  คน และเพศหญิง 319,074  คน จ านวนบ้าน 216,661 หลัง 
(ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

การศึกษา จังหวัดเลย มีสถานศึกษา ทั้ งสิ้น 458 แห่ง สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียน
อาชีวศึกษา 4  แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพป. 421 แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพม. 30 แห่ง 
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ข้อมูลจงัหวัดหนองบัวล าภู 

สภาพทั่วไป จังหวัดหนองบัวล าภูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร     
ตามทางหลวงหมายเลข 210 ประมาณ 608 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางกรุงเทพ – ชัยภูมิ – หนองบัวล าภู 
ประมาณ 518 กิโลเมตร มีขนาดเนื้อท่ีประมาณ 3,859.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.4 ล้านไร่ 

สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของหนองบัวล าภูส่วนใหญ่จะเป็นแอ่งที่ราบมีภูเขา
ล้อมรอบ เทือกเขาที่ส าคัญ คือเทือกเขาภูพานอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดหนองบัวล าภู โดยทอดแนวยาว    
มาจากริมฝั งแม่น้ าโขงตอนเหนือ เขตอ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ผ่านเข้ ามาเขตอ าเภอน้ าโสม               
จังหวัดอุดรธานี และเข้าสู่เขตอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู และเข้าไปในเขตอ าเภอกระนวน      
จังหวัดขอนแก่น ผ่านไปกาฬสินธุ์ สกลนคร และนครพนม จังหวัดหนองบัวล าภู มีพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง 
บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร      
ทางตอนบนของจังหวัดจะเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงแล้วลาดไปทางทิศใต้และตะวันออก  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย
และลูกรังไม่สามารถเก็บน้ าหรืออุ้มน้ าในฤดูแล้ง    

สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดหนองบัวล าภู แบ่งออกเป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกับ
จังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับ
มรสุมที่พัดผ่านประจ าปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศ แบบพ้ืนเมืองร้อนเฉพาะฤดู คือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูกาล
สลับกับมีช่วงแห้งแล้งที่เห็นได้ชัดซึ่งแต่ละฤดูจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน 

การปกครอง จังหวัดหนองบัวล าภู แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู อ าเภอโนนสัง อ าเภอศรีบุญเรือง อ าเภอนากลาง อ าเภอสุวรรณคูหา 
และอ าเภอนาวัง  59 ต าบล 636 หมู่บ้าน และราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริการส่วนจังหวัด   
1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 23 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 41 แห่ง 

       ประชากร ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหนองบัวล าภู สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ   
1 ) กลุ่มลาวพุงขาว (ล้านช้างเวียงจันทน์) กลุ่มชนนี้เป็นชนพื้นเมืองเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณรอบนอกเมือง และเป็น
กลุ่มใหญ่ของจังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีสัญลักษณ์การสักลายด าใต้สะเอวลงมาและมีกินหมาก ปัจจุบันกลุ่มชน
พ้ืนเมืองดังกล่าวเป็นคนฟันขาวเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ห้ามประชาชน
ทั่วไปกินหมากและสักลายด า  2) กลุ่มคนจีน-ญวน ลักษณะเป็นคนผิวขาวเหลือง อพยพมาจากมณฑลกวางตุ้ง 
ยูนหนาน ในสมัยรัชการที่ 4 ที่มีพระราชด าริให้คนจีนกระจายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ในภาคอีสาน และภายหลัง
ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดหนองบัวล าภู 3) กลุ่มคนไต กลุ่มชนนี้เป็นเผ่าไตหรือไท  ซึ่งอพยพเข้ามาในเขต
จังหวัดหนองบัวล าภูช่วงสงครามเดียนเบียนฟู (สงครามเวียดนาม - ฝรั่งเศส) ภายหลังสงครามสงบลงกลุ่มคนไต
บางส่วนได้เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมและบางส่วนตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดหนองบัวล าภู  ปัจจุบัน มีประชากรรวม 
511,641 คน แยกเป็นเพศชาย 256,009 คน และเพศหญิง 255,632 คน จ านวนบ้าน 145,807 หลัง 
(ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

การศึกษา หนองบัวล าภู มีสถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 352 แห่ง สถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง  
โรงเรียน สพป. จ านวน 317 แห่ง  และโรงเรียน สพม. 22 แห่ง 
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ข้อมูลจังหวัดอุดรธานี 

สภาพทั่ ว ไป  จั งหวัด อุดรธานี  มี พ้ื นที่  11 ,730 .30  ตารางกิ โล เมตร หรือประมาณ 
7,331,438.75 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที่17 
องศาเหนือ เส้นแวงที่ 103 องศาตะวันออก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะคล้ายผีเสื้อตัวใหญ่กระพือปีก
ภูมิประเทศทั่วไปประกอบไปด้วยภูเขา ที่สูง ที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบ่งออกได้  2 บริเวณ คือ 

  1) บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขา 
บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นหรือลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 200 เมตร สภาพ         
ภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ าเภอน้ าโสม อ าเภอหนองวัวซอ อ าเภอโนนสะอาด อ าเภอศรีธาตุ  
อ าเภอวังสามหมอ และด้านตะวันตกของอ าเภอกุดจับ และอ าเภอบ้านผือ  มีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย  บางส่วน
เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นสลับ  พ้ืนที่นา  มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณริมแม่น้ า เช่น  ล าน้ าโมง  ล าน้ าปาว  เป็นต้น 

  2) บริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นทางตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
เฉลี่ยน้อยกว่า 200 เมตร สภาพภูมิประเทศนี้ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอบ้านผือ อ าเภอเมือง อ าเภอกุมภวาปี 
อ าเภอหนองแสง อ าเภอไชยวาน อ าเภอเพ็ญ อ าเภอทุ่งฝน อ าเภอสร้างคอม อ าเภอบ้านดุง มีที่ ราบลุ่มเป็น
บริเวณใหญ่ ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นต้นก าเนิดล าน้ าปาว พ้ืนที่ลูกคลื่นดังกล่าว จะมีพ้ืนที่
สูงซึ่งเป็นป่าสงวนเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทาง อ าเภอบ้านดุง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ า
ต่างๆ เช่น ห้วยน้ าสวย ห้วยหลวง ล าน้ าเพ็ญ ห้วยดาน ห้วยไพจานใหญ่ และแม่น้ าสงคราม 

สภาพภูมิอากาศ ภาพอากาศของจังหวัดอุดรธานีแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน        
และฤดูหนาวเนื่องจากเป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาที่ติดต่อกันเป็นแนวยาว อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน
และค่อนข้างหนาวเย็นมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศอบอ้าวมากที่สุดคือ เดือนเมษายน และหนาวที่สุด        
ในเดือนมกราคม อุณหภูมิในปี 2549 มีอุณหภูมิสูงสุด 40.20 °c อุณหภูมิต่ าสุด 13.20 °c ปริมาณน้ าฝน     
ในปี 2549 มีปริมาณน้ าฝนรวม 1,179 มิลลิลิตร จ านวนวันที่ฝนตก 117 วัน 

การปกครอง จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 20 
อ าเภอ 155 ต าบล 1,880 หมู่บ้าน 403 ชุมชน และราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริการส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 67 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล 109 แห่ง 
      ประชากร ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 เป็นคนไทย มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นชาวต่างชาติ ได้แก่     
คนจีน ญวน จังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งครั้ งแรกเมื่อ พ.ศ. 2436 ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอ่ืน    
ประชาชนที่เป็นชาวพ้ืนเมืองจึงแทบไม่มี มีแต่พวกชาวไทยย้อ ซึ่งตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ที่อ าเภอวังสามหมอ  
และอ าเภอศรีธาตุ  แต่มีจ านวนไม่มากนัก ปัจจุบันมีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,583,092 คน แยกเป็นเพศชาย 
787,877 คน และเพศหญิง 795,215 คน จ านวนบ้าน 503,287 หลัง (ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)      
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การศึกษา จังหวัดอุดรธานี มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 884 แห่ง  สถาบันอุดมศึกษา 16 แห่ง      
สถาบันอาชีวศึกษา 19 แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพป. 778 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพม. 63 แห่ง            
และโรงเรียนในสังกัดอ่ืน 8 แห่ง 
 
 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
 ประวัติสถานศึกษา 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2537 ได้อนุมัติให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนในสมัยนั้น(ปัจจุบันคือ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
ให้ครบทุกเขตการศึกษาทั้ง 12 เขต ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครศรีธรรมราช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์     
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาสมุทรสาคร  ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ื อการศึกษาล าปาง  ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ือการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น   
และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว  เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

เขตการศึกษา 9 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้อนุมัติให้จัดสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขึ้นที่
จังหวัดขอนแก่น โดยใช้สถานที่ก่อสร้างบริเวณพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ติดถนนมิตรภาพ กม.ที่ 44 -45 ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่ 51 ไร่ 3 งาน 99.6 ตารางวา  ได้ประกอบ     
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ได้ รับประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา      
สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2540 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ    
โดย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2542  

ปัจจุบัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น หรือชื่อเดิม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น เป็นสถานศึกษาขึ้นตรง สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  

มีบทบาทหน้าที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ บริการนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์      
กิจกรรมการศึกษา และบริการวิชาการ 

 อ านาจหน้าที ่
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดอ านาจและหน้าที่ของสถานศึกษาข้อ 6 ประกาศ ณ 
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 60 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 
2551 ก าหนดให้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น เรียกโดยย่อว่า ศว.ขอนแก่น มีอ านาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 



ห น้ า  | ๑๒ 

 1. จัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นั กเรียน นักศึกษา          
ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้                 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาทิ ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

 3. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้           
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

 4. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ท าเนียบผู้บริหาร 

ท าเนียบผู้บริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

 

 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลา 

ที่ด ารงต าแหน่ง 

1 นายเสนอ  เฉยไสย ผู้อ านวยการ ศว.ขก 11 พ.ย. 2542 – 10 ต.ค. 2545 

2 นางสาวอัจฉรา  สากระจาย ผู้อ านวยการ ศว.ขก 1 ม.ค. 2545 – 23 ธ.ค. 2547 

3 นายไพศาล  นาลินธมากร ผู้อ านวยการ ศว.ขก 24 ธ.ค. 2547 – 10 พ.ย. 2548 

4 นายทรงชัย  ขยันงาน ผู้อ านวยการ ศนจ.ขก (รก) 11 พ.ย. 2548 – 31 ต.ค. 2549 

5 นายสชุีพ  สนุทรศร ผู้อ านวยการ ศว.ขก 1 พ.ย. 2549 – 31 พ.ค. 2555 

6 ว่าที่ ร.ท. ช านาญ  เรียนเลิศอนนัต ์ ผู้อ านวยการ ศว.ขก 1 มิ.ย. 2555 – 20 ก.ค. 2559 

7 ว่าที่ ร.ต. วรวงศ์  กาญจนวงศ ์ ผู้อ านวยการ ศว.ขก 21 ก.ค. 2559 – 28 มิ.ย. 2560 

8 ว่าที่ ร.ท. ช านาญ  เรียนเลิศอนนัต ์ ผู้อ านวยการ ศว.ขก 1 ก.ย. 2560 – 30 ก.ย. ๒๕๖3 

9 นางอรุณี  อาร ี ผู้อ านวยการ ศว.นครราชสีมา (รก) 26 ต.ค. 2563 – 25  ม.ค. 2564 

10 นายชัยวัฒน์  อดทน รองผู้อ านวยการ (รก) 26 ม.ค. 2564 – 3๑ ต.ค. 2564 

๑๑ ว่าที่ร้อยตรี ต่อพงษ์ สุขประเสรฐิ ผู้อ านวยการ ศว.ขก ๑ พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน 
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 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
โครงสร้างสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 จ านวนบุคลากร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 2๔ อัตรา ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร     ๒ คน 
ข้าราชการ    ๓        คน 
พนักงานราชการ    4 คน 
จ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินงาน         1๕ คน 

  แยกระดับการศึกษาได้  ดังนี้ 

ประเภท/ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 

ผู้บริหาร   - - ๒ - ๒ 
ข้าราชการ  - 3 - - ๓ 
พนักงานราชการ  - 4 - - 4 
จ้างเหมาบริการ 9 6 - - 1๕ 

รวมทั้งสิ้น 9 1๓ ๒ - 2๔ 

  งานวิจัย สาธิต ทดลอง 
 งานนวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี
 งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 งานหลักสูตร สื่อ 

กระบวนการเรียนรู ้
 งานพัฒนารูปแบบ

กิจกรรม 

กลุ่มส่งเสรมิและบริการ กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มวชิาการ 

 งานนิทรรศการ 
 งานกิจกรรมค่าย 
 งานกิจกรรมการศึกษา 
 งานผลิตและเผยแพร ่
 งานส่งเสรมิมาตรฐาน
การศึกษา 

 งานส่งเสรมิสนับสนุน
เครือข่ายและโครงการ
พิเศษ 

 งานบริการวิชาการและ
ฝึกอบรม 

 

ผู้อ านวยการ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 งานธุรการและสารบรรณ 
 งานการเงินและบญัช ี

 งานพัสด ุ

 งานบุคลากร 

 งานยานพาหนะ 

 งานแผนงานและโครงการ 

 งานอาคารสถานท่ี 

 งานการตลาดและ
ประชาสมัพันธ์ 

 งานข้อมูลสารสนเทศ 

 

รองผู้อ านวยการ 
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ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขา 

ผู้บริหาร 

1 
2 

ว่าที่ร้อยตรี ต่อพงษ์  สุขประเสริฐ 
นายชัยวัฒน์  อดทน 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ  

        กศ.ม. 
        กศ.ม. 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ข้าราชการคร ู

3 นางสาวจิตติมา  หลักค า ครู 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

วท.บ. เคมี 

4 นายภูมิพฒัน์  สมศร ี ครู 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

ค.บ. 
ฟิสิกส์ 

5 นางสาวปาริชาติ  ทิพย์รัตน ์ ครูผู้ช่วย วทบ. ชีววิทยา 

พนักงานราชการ 

6 นางสาวมธุรส  แปชา นักวิชาการเงินและบัญช ี บธ.บ. การบัญช ี
7 นางขวัญฟา้  วันนิตย ์ นักวิชาการศึกษา รศ.บ. การเมืองการปกครอง 
8 นางสาวอชิรญา  อัตถาชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
9 นางสาวนันทวัน  สุจริต เจ้าพนักงานพัสด ุ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

จ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินงาน 

10 นายสธุี   แก้วกระโทก นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
11 นางสาวพรรณิภา  ดนตร ี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ค.บ. ชีววิทยา 
12 นายเสรี  นามจ าปา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
13 นายนที  เขียวสะอาด   นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ค.บ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
14 นางสาวภณิตา  ตาไข นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ค.บ. เคมี 
15 นางพชัรินทร์  อินทปัตถา เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
16 นางสาวสุจิตรา  เถือกค า   เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
17 นายโกศล  โคตรมณี ช่างเทคนิค ปวส. ช่างอุตสาหกรรม 

18 นายจุมพล   พ่วงรัก ช่างเทคนิค ม.ปลาย วิทย์-คณิต 
19 นายวิเศษ  กะตะสิลา คนสวน ม.ต้น วิทย์-คณิต 
20 นายวิเชษฐ์  เศษภักดี คนสวน ม.ปลาย กศน. 
21 นางพรวดี  ใสทอง พนักงานบริการ ม.ปลาย กศน. 
22 นายทิวา  นานนท์ พนักงานขับรถยนต ์ ม.ปลาย กศน. 
23 นายสุริยันต์  สิงห์ป้อง ยามรักษาความปลอดภัย ม.ต้น กศน. 
24 นายบัณฑิต  นิลยอง ยามรักษาความปลอดภัย ประถม ขั้นพื้นฐาน 
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 งบประมาณ (ปีปัจจุบัน)  

 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่ใช้ 

จ านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

เงินงบประมาณ 10,544,514.00 10,544,514.00 100 
  1. งบบุคลากรภาครัฐ 1,004,640.00 1,004,640.00 100 
  2. งบบริหาร 459,130.00 752,441.00 163.88 
  3. ค่าจ้างเหมาบริการ                     
      (ตามกรอบจัดสรร) 

2,180,640.00 2,082,641.00 95.51 
 

  4. ค่าเช่ารถยนต์ 235,200.00 235,200.00 100 
  5. ค่าสาธารณูปโภค 387,600.00 385,460.33 99.45 
  6. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 33,384.00 32,119.40 96.21 
  7. งบจัดกิจกรรม 364,100.00 185,246.37 50.88 
  8. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 562,000.00 548,945.00 97.68 
  10. งบลงทุน    
  10.1  งบลงทุน(คาครุภัณฑ์) 924,820.00 924,820.00 100 
  10.2  งบลงทุน(ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

4,393,000.00 4,393,000.00 100 

เงินนอกงบประมาณ  294,976.59 251,226.12 85.17 
รวม 10,839,490.59 10,795,740.12 99.60 

 
แหล่งเรียนรู้และภาคีเครอืข่าย 

   แหล่งเรียนรู้ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง พิพิธภัณฑ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหนองกุงใหญ่ พิพิธภัณฑ์ บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1,5,6,9  

ต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน  
จังหวัดขอนแก่น 40110                          

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ 7 
ขอนแก่น 

พิพิธภัณฑ์ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง  อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น  

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น พิพิธภัณฑ์ ถนนรอบบึงแก่นนคร  ต าบลในเมือง   
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

ศาลาไหมไทย “อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี” 

พิพิธภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ต าบลชนบท
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
อุทยานแห่งชาติน้ าพอง อุทยาน อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยาน ต าบลในเมือง  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยาน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
วนอุทยานน้ าตกบ๋าหลวง อุทยาน บ้านโคกล่าม หมู่ที5่ ต าบลห้วยยาง อ าเภอ

กระนวน จังหวัดขอนแก่น 
วนอุทยานภูฝอยลม อุทยาน อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
เขื่อนอุบลรัตน์ อ่างเก็บน้ า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
หนองละเลิงเค็ง แหล่งดูนก อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
วัดใหม่ดงมูลวนาราม ศาสนสถาน บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลดูนสาด อ าเภอ

กระนวน จังหวัดขอนแก่น 
กู่เปือยน้อย (พระธาตุกู่ทอง) ศาสนสถาน บ้านหัวขัว ต าบลเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น 
หอศิลปวัฒนธรรมและอาคาร
ศูนย์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถานที่จัดแสดง               
ทางวัฒนธรรม 

ถนนมะลิวัลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งโบราณคดีบ้านโนนชัย แหล่งโบราณคดี หมู่ที่ 12 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น       
จังหวัดขอนแก่น 

วัดป่าบ้านค้อ ศาสนา และวัฒนธรรม บ้านค้อ ต าบลเขือน้ า อ าเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี 

เกษตรผสมผสาน   เกษตรพอเพียง หมู่ที่ 4  ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มพัฒนาเกษตรยั่งยืน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

106  บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ต าบลนาหว้า  
อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น   

ชุมชนบะขาม ชุมชนต้นแบบ ชุมชนบะขาม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอ
แก่น 

ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ศูนย์สาธิตการเกษตร บ้านหนองบัวแดง ต าบลตะกั่วป่า               
อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

พระธาตุขามแก่น ปูชนียสถาน หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

รัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน เกษตรทฤษฎีใหม่เรื่อง
กัญชา กัญชง 

บ้านโสกจาน ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%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%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%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%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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 ภาคีเครือข่าย 
 

ชื่อภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 
ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  42130 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19    
(เลย – หนองบัวล าภู) 

ต าบลกุดป่อง   อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
42000 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  
เขต 1 

อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  39000 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  
เขต 2 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 39170 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19   ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย42000 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต1 อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต2 อ าเภอกุมวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต3 อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต4 อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี  41000 

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8  ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น 40110 

โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5) ถนนเจนจบทิศ ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 40110 

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ หมู่ที่ 22 ต าบลบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น 40110 

โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น 40110 
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ชื่อภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ ถนนจันทร์ประสิทธิ์ ต าบลเทศบาล 1 อ าเภอบ้าน

ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 40180 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น 40000 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานพลังงาน จังหวัดขอนแก่น 262 หมู่ 18 ถนนมิตรภาพ ต าบลท่าพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 

ศูนย์บริการวิชาการท่ี 5  เลขที่ 262 หมู่ที่ 18 ถนนมิตรภาพ ต าบลท่า
พระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260  
 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 905 หมู่ที ่3 ถนนเจนจบทิศ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 40110 

เทศบาลต าบลในเมือง ต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 หมู่ที่ 12 ต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 40110 

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 172 หมู่ที่ 3 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 40180 

ชมรมวิทยุสมัครเล่นอ าเภอบ้านไผ่ 845/2 หมู่ที ่3 ถนนเจ้าเงาะ ต าบลในเมือง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  40110 

ส านักงานกิ่งกาชาด อ าเภอบ้านไผ่ ต าบลในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
40110 

ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 6 อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 40110 

ชมรมคนรักษ์วัด วัดโพธิ์ศิริโสภณ อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
40110 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ 647/11 หมู่ 3 ถนนเจนจบทิศ ต าบลในเมือง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 236 หมู่ 2 ถนนโพธิ์ชัย ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
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ชื่อภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนน
พหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 10120 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต าบลคลอง 5 อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านไผ่ 100 ถนน มิตรภาพ ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 

บริษัท แลตตาซอย จ ากัด ทล.23 (เลี่ยงเมือง) ต ำบลในเมือง อ.บ้ำนไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น, 40110 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ อพ.สธ. มหำวิทยำลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภำพ ต ำบลศิลำ อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 40002 

ศูนย์ภูมิภำคเทคโนโลยีอวกำศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NEGISTDA) 

123 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ถนน มิตรภำพ ต ำบล 
ศิลำ อ ำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002 

หน่วยกู้ภัยพุทธญำณสมำคม เต็กก่ำ จีเยี้ยงเกำะ อ.บ้ำนไผ่ 
 

888 ถนน ถ. สุขำภิบำล 2 ต ำบล ในเมือง อ ำเภอ
บ้ำนไผ่ ขอนแก่น 40110 

ชมรมวิทยุข่ำวคนบ้ำนไผ่ 799/780 ถนนแจ้งสนิท ต ำบลในเมือง อ ำเภอ
บ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น เทศบำลนครขอนแก่น 
40110 

โรงเรียนมหำไถ่บ้ำนไผ่ศึกษำ 641/5 ถนน เจนจบทิศ ต ำบล ในเมือง อ ำเภอ
บ้ำนไผ่ ขอนแก่น 40110 

องค์กำรส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง 8RPF+8HC  ต ำบล ท่ำพระ อ ำเภอเมือง
ขอนแก่น ขอนแก่น 40260 

โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ 103 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
40250 

ศูนย์วิจัยข้ำวจังหวัดขอนแก่น 218 ม.7 ถ. ศรีจันทร์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง
ขอนแก่น ขอนแก่น 40000 

อุทยำนแห่งชำติภูเวียง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเวียงเก่ำ จ.ขอนแก่น 
40150 

สวนสัตว์ขอนแก่น 88 หมู่ที่ 8  สวนสัตว์ขอนแก่น เลขที่ ต ำบล ค ำ
ม่วง อ ำเภอเขำสวนกวำง ขอนแก่น 40280 
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ชื่อภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
โรงพยำบำลบ้ำนไผ่ 718 ถ. แจ้งสนิท ต ำบล ในเมือง อ ำเภอบ้ำนไผ่ 

ขอนแก่น 40110 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น) ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำบำดำล เขต 4 ขอนแก่น 

ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000 

นำยแก่นค ำกล้ำ พิลำน้อย (อ.ตุ๊หล่ำง) จุลลินทรีย์  อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 

พิพิธภัณฑ์สิรินธร 200 หมู่ที่ 11 ต ำบล โนนบุรี อ ำเภอ สหัสขันธ์ 
กำฬสินธุ์ 46140 

ส ำนักงำนเกษตร อ ำเภอบ้ำนไผ่ ต ำบล หัวหนอง อ ำเภอบ้ำนไผ่ ขอนแก่น 40110 

ประธำนกลุ่มแปรรูปน้ ำฟักข้ำว บ้ำนชีกกค้อ 159  หมู่ 3  ต ำบลเมืองเพีย  อ ำเภอบ้ำนไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น  40110 

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 99/8 ซอย งำมดูพลี แขวง ทุ่งมหำเมฆ เขต 
สำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ขอนแก่น 

ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์รำชกำร 
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 40000 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน  9  โครงการ ดังนี้ 
 

ที ่ งาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
พื้นที่ 

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 

 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 

1 โครงการโครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ข้าราชการและ
บุคลากร ศว.ขก.        
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

28 คน 

8 คน 

ศว.ขอนแก่น ต.ค. 65 - 
ก.ย. 65 

25,000 บาท 

 

 

 

 

2 โครงการมหกรรม
วิทยาศาสตร์สัญจร 

1. เพื่อจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร ให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์  

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ
ผ่านสื่อนิทรรศการและเทคโนโลยี  

3. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
ขอนแก่น 

1. จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
สัญจร 

2. ครู/นักเรียน
ในระบบ ครู/นัก
ศึกษากศน. และ
ประชาชนทั่วไป 

3 ครั้ง 

 
 

5,000 คน 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 

4 จังหวัด 
(ขอนแก่น เลย 
หนองบัวล าภู 
และอุดรธานี) 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

100,00 คน 
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ที ่ งาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
พื้นที่ 

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 

 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 

3 โครงการประกวดการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์ (Science 

Show) 

1. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนต้น ได้เรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้วยการทดลอง สามารถ

น าเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show)  

2. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนต้น ได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ 

ครู/นักเรียนใน

ระบบ ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ 4 

จังหวัด (ขอนแก่น 

เลย หนองบัวล าภู 

และอุดรธานี) 

100 คน 

 

 

ศว.ขอนแก่น เม.ย. – ก.ย. 

65 

40,000 บาท 

4 พัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มพูนความรู ้

ของบุคลากร 

1. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ 

จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดงูาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัง้

ภายในและนอกสถานศึกษา  

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างบุคลากรภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน  เป็นทีม

เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

28 คน ศว.ขอนแก่น ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65 

100,000 บาท 
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ที ่ งาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
พื้นที่ 

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 

 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน  เพิ่มทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร ์

1. เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายพฒันาสื่อ/
นิทรรศการและฐานการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม พัฒนาทักษะดิจทิัล  

2. เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์  
ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสื่อ/นทิรรศการและฐานการ
เรียนรู้ ที่มีคุณภาพและทนัสมัยในรูปแบบที่หลากหลาย 

1. สื่อนิทรรศการ
และฐานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

2. ครู/นักเรียน 
ครู/นักศึกษา กศน. 
และประชาชน
ทั่วไป 

4 เรื่อง 

 

3,000 คน 

 

ศว.ขอนแก่น ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

100,000 บาท 

6 โครงการวิทยาศาสตร์
สุขภาพส าหรับผู้สูงอาย ุ

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านการใช้สมุนไพรใกล้ตัวใน
การดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างอาชีพ 
เพิ่มรายได้ และพฒันาคุณภาพชีวิต ทั้งทางดา้นรา่งกาย 
จิตใจ และสังคม  

3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
และสามารถน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งมีความสุข 
 

1. ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป 

2. ชุมชนในเขต
อ าเภอบ้านไผ่     
7 ชุมชน 

60 คน 
 

8 คน 

ศว.ขอนแก่น พ.ย. 64 - 
มิ.ย 65 

20,000 บาท 
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ที่ งาน/โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
พื้นที ่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 

 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 

เป้าหมาย 

7 โครงการเด็กดี 

นักวิทย์ฯ  

พิชิต Learning new way  

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทั้งในดา้น
ความรู้ ความสามารถ และนันทนาการ  

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- เด็ก เยาวชน 
นักเรียนในระบบ 
นักศึกษา กศน. 
และประชาชน
ทั่วไป 

5,000 คน 

 

 

- ศว.ขอนแก่น 

- พื้นที่รับผดิชอบ 

4 จังหวัด 
(ขอนแก่น เลย 
หนองบัวล าภู 
และอุดรธานี) 

ต.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

50,000 บาท 

 

 

 

8 โครงการ 

จุดประกายความคิด  

ส่งเสริมนักวิทย์ฯ  

ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงเป็น “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย”  

2. เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกิดความ
สนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ และมีเจตคติ ที่ดีต่อ
การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนในระบบ 
นักศึกษา กศน. 
และประชาชน
ทั่วไป 

12,000 คน 

 

 

- ศว.ขอนแก่น 

- พื้นที่รับผดิชอบ 

4 จังหวัด 
(ขอนแก่น เลย
หนองบัวล าภู 
และอุดรธานี) 

เม.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

77,000 บาท 
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ที ่ งาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
พื้นที่ 

ด าเนินการ 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 

 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 

9 โครงการ 

พัฒนาทักษะการจัด

กระบวนการเรียนรู้

โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

1. เพื่อให้ครู กศน. ในเขตพ้ืนที่บริการ 4 จังหวัด 

(ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู และอุดรธานี) มีความรู้ 

ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  

2. เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

นักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนที่  

3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์

ส าหรับนักศึกษา และ ครู กศน. และคัดเลือกทีม

ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 เข้าประกวดในเวที

ระดับประเทศ 

นักเรียน 

นักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป 

600 คน - ศว.ขอนแก่น 

- พ้ืนที่

รับผิดชอบ4 

จังหวัด 

(ขอนแก่น เลย 

หนองบัวล าภู 

และอุดรธานี) 

เม.ย. 64 -

ก.ย. 65 

50,000 บาท 
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 รางวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 

รางวัล เกียรติบัตร 

การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 
ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

ประกาศเกียรติคุณหน่วยรับตรวจราชการ เป็นหน่วยรับตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4 ด้าน 12 ข้อ) และ
นโยบายเร่งด่วน ในพื้นที่จังวหัดขอนแก่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

 (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

 (Science Show) ระดับประถมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชมเชย ระดับประเทศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

 (Science Show) ระดับ กศน. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. เรื่อง เครื่องเด็ดเมล็ดถั่วลิสงประหยัด
พลังงาน/ ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตและสังคม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ  โครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. เรื่อง เครื่องสับหัวมันส าปะหลังประหยัด
พลังงาน/ ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตและสังคม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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รางวัล เกียรติบัตร 

การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 
ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. เรื่อง ปติมากรรมนูนต่ าจากขยะกระดาษ/ 
โครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทการจัดการขยะ
มูลฝอย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงานประหยัดพลังงาน ดีเด่นระกับจังหวัด โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ (มาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงาน
ราชการ ลงร้อยละ 20) 

ส านักงานพลังงานจังหวัด
ขอนแก่น กระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม มหกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือประชาชน ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 2565 รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

กศน.อ าเภอสีชมพู 

หน่วยงานที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒธรรม
เพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด 

สนับสนุนบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรม โครงการจิตอาสา ของส านักงาน กศน. เลขาธิการ กศน. 
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 ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการก าหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มีการก าหนดค่า
เป้าหมาย ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้  

เป้าประสงค์  
1. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร ความพร้อม สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่
ละกลุ่ม   

2. ให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษาขอนแก่น แก่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและให้บริการภายนอกศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเข้าสู่องค์การบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมืออาชีพด้านการจัดและให้บริการการเรียนรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนรูปแบบสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละผู้รับบริการตามเป้าหมาย 
3. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการในระดับ “ดี” ขึ้นไป 
4. องค์กรได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการบริการแก่ประชาชนเพิ่มข้ึน 
5. ร้อยละจ านวนหน่วยงานเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
6. จ านวนบุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
   

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 1 ประเภท ประกอบด้วย 

 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาต่อเนื่อง 

 การศึกษาตามอัธยาศัย 

 ซึ่งได้มีการก าหนดและประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้แล้ว เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม      

พ.ศ. ๒๕๖3  จึงได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึ กษานอกระบบ           

และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ 
ของผู้รับบริการการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

50 
  

๔๕.๔๕ ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้  
หรือทักษะ หรือ
ประสบการณ์ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 

 

 

 

50 สถ าน ศึ ก ษ า เน้ น ค ว าม ส าคั ญ ขอ งผู้ เรี ย น /
ผู้รับบริการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ทั้งระหว่างผู้เรียน/
ผู้รับบริการกับครูผู้สอนหรือผู้เรียน/ผู้รับบริการด้วยกัน โดย
สามารถท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืนได้  รวมทั้ งสามารถน า
ป ระสบ การณ์ ก าร เรี ย น รู้ แ ละทั กษ ะกระบ วน การ
วิทยาศาสตร์   มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ท า
ให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในแผน  การจัดการเรียนรู้และผ่าน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งใช้กระบวนการจัด
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความรู้ 
ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
และมี ค วามคาดหวั ง  ให้ ผู้ เรี ยนสามารถน าความ รู้            

- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- หลักสูตร/โปรแกรม 

- รายงานการประชุม 

- ทะเบียนคุมวุฒิบัตร 

- ทะเบียนจ านวนผู้เรียน/ผู้รับบริการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- ตัวอย่างใบงาน/ใบกิจกรรม/ บทปฏิบัติการ 

- ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ 

๔๕.๔๕ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 

 

ไปพัฒนาอาชีพ/ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเกิดความพึงพอใจ
ของผู้ รับบริการในการให้บริการการศึกษาของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น   

สถานศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน/ผู้รับบริการให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้ครูหรือผู้สอน/วิทยากร จัดท า
โปรแกรม/หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  มีการ
ออกแบบกิจกรรมใบงานที่ให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รู้จักวิธีการ
แสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้ง
ยังให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้เรียนรู้จากการทดลอง การฝึก
ปฏิบัติจริง ท าให้ผู้เรียนรู้เกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยสอดแทรกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการในทุกกิจกรรม เพ่ือให้
ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น 
ครูหรือผู้สอน/วิทยากรได้ให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สรุป บันทึก
ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และต้องให้ครูหรือผู้สอนประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามกิจกรรมและใบงานที่ก าหนดให้ 

- แผ่นพับ 

- บันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

- รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 

- สมุดเยี่ยมของผู้รับบริการ 

- หนังสือขอรับบริการเยี่ยมชม/ค่าย
วิทยาศาสตร์/ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

- สถิติผู้รับบริการเยี่ยมชม/ค่าย
วิทยาศาสตร์/ห้องเรียนวิทยาศาสตร์/เว็บไซด์ 

- สรุปผลการจัดการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์/
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

- สรุปความพึงพอใจผู้รับบริการ 

- ผลงานผู้เรียน 

- แฟ้มสะสมผลงานครู 

- ภาพถ่ายผลงาน/กิจกรรม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

เพ่ือให้ผู้เรียนรับทราบความก้าวหน้าของตนเอง และเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสู่ เป้าหมายที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพ 
การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

20   1๙.๓๐ ยอดเยี่ยม 

2.1 การก าหนดโครงการ
หรือกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5 1. วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการและกิจกรรมการศึกษา 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. ค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงาน 

4. ประสานภาคีเครือข่าย 

5. จัดด าเนินการกิจกรรม / โครงการ 

6. ประเมินความพึงพอใจ 

7. รายงานผลปฏิบัติงานประจ าปี 

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

2. ค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงาน 

3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. หนังสือของความร่วมมือ/     หนังสือเชิญ 

5. ขอความอนุเคราะห์ 

6. เกียรติบัตร 

7. วุฒิบัตร/ชิ้นงาน 

8. หนังสือขอบคุณ 

9. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ 
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

5 กิจกรรม/ โครงการ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร (ด้านปฏิบัติงาน) 

2. จัดท าหลักสูตร/ การน าหลักสูตรไปใช้ 

3. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

4. ประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5. ประเมินผู้จัดการเรียนรู้ 

1. ค าสั่ง/ บันทึกข้อความ 

2. รายงานโครงการ 

3. วุฒิบัตร 

4. แฟ้มสะสมผลงาน 

5. แผนการจัดการเรียนรู้ 

6. สถิติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

7. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

8. รายงานผลการจัดโครงการกิจกรรม 
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกโครงการ 

9. บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

10. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้จัดการ
เรียนรู้ 

11. รายงานการประชุม 

12. รายงานการน าหลักสูตรไปใช้ 

13. ภาพถ่ายกิจกรรม 

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.3 สื่อหรือนวัตกรรมและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการศึกษา 

5 1. ประชุมวางแผน 
2. การจัดท าค าสั่ง คณะกรรมการจัดหาสื่อนวัตกรรมและ
ภาพแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้บุคลากร ศึกษา ท าความเข้าใจ วิธีการใช้สิทธิ์
ที่ถูกต้อง ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษา สื่อให้มีสภาพพร้อม
ให้บริการ 
4. การพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม 
5. การใช้สื่อนวัตกรรมในการให้บริการสื่อนวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 
6. อบรมพัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. จัดให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่กลุ่มเป้าหมาย 
8. ประเมินติดตามผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. น าผลการประเมินใช้ในการพัฒนาสื่อ   
10. จัดท าท าเนียบสื่อ 

1. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

2. ค าสั่งการปฏิบัติงาน 

3. สื่อ/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/นิทรรศการ/
ท้องฟ้าจ าลอง 

4. สรุป หรือรายงานโครงการพัฒนาสื่อ
นิทรรศการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

5. รายงานโครงการจัดหาสื่อทางด้านดารา
ศาสตร์ 

6. รายงานโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ 

7. รายงานโครงการพัฒนาภาพลักษณ์ 

8. รายงานการน าผลการประเมินการพัฒนา
สื่อใช้ในการพัฒนาสื่อ 

9. ท าเนียบสื่อ 

10. แผนการจัดการเรียนรู้ 

11. แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อสื่อ
การเรียนรู้ 

4.30 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

2.4 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

5 1. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ  

  - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

  - กิจกรรมบริการนิทรรศการ 

  - กิจกรรมการศึกษา 

  - กิจกรรมบริการวิชาการ 

2. ให้ผู้เข้ารับบริการท าแบบประมินความ 

พึงพอใจโดยวิธีการสุ่มเป้าหมาย ทั้งโรงเรียน 

ในระบบ นอกระบบ และประชาชนทั่วไป  

3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล เปรียบเทียบเป็นรายประเภทผู้
เข้ารับบริการ  

4. สรุปผลการท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

ในแต่ละกิจกรรมและโครงการ 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. โครงการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกโครงการ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ดังนี้ 

  - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

  - กิจกรรมบริการนิทรรศการ 

  - กิจกรรมการศึกษา 

  - กิจกรรมบริการวิชาการ 

4. แบบสรุปผลความพึงพอใจ 

5. แบบบันทึกรายงานการประเมิน 

6. เล่มรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

7. ภาพถ่ายกิจกรรม 

๕ ยอดเยี่ยม 

รวมคะแนน 70   6๔.๗๕ ยอดเยี่ยม 
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 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย  มีคะแนนรวมเท่ากับ ๔๕.๔๕ คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และในมาตรฐานที่ 2 
คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเท่ากับ 1๙.๓๐ คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
ดังนี้  

จุดเด่น 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ได้ให้บริการการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ กิจกรรม         
ค่ายวิทยาศาสตร์กิจกรรมบริการนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมาย เด็ก นักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป      
โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบสนองกับความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย  

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงได้พัฒนา
สื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายทั่วไปสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยการให้ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การท า
แบบทดสอบออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, Infographic เป็นต้น ท าให้ผู้รับบริการมีความรู้ ทักษะ 
หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น มีผู้จัดกิจกรรมที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการ เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาคุณสมบัติ
และประสิทธิภาพในการท างาน  รวมถึงความรู้ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้บุคลากรผู้จัดกิจกรรมสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างดียิ่ง และสามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อก้าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้งดจัดกิจกรรมทั้งภายในศูนย์ฯ 
และนอกสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น  จึงจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ให้มากขึ้น  เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน/โรงเรียน/
สถานศึกษา 

2. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ อาคาร สถานที่ สื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม ยังไม่ได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น จัดท าแผนการ
ปรับปรุงซ่อมแซมและขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการฟื้นฟู ปรับปรุงซ่อมแซม จากหน่วยงานภาคี
เครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 3. ส่วนของนิทรรศการ ควรมีผังแสดงที่ตั้งนิทรรศการแต่ละชั้นที่ชัดเจน และมีป้ายบอกทางภายใน
อาคารแสดงนิทรรศการหลักชัดเจน 

 4. ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายจัดท าหลักสูตรใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้ของค่ายให้มากขึ้น  
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพ
การบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

30 
  

2๙.๔๐ ยอดเยี่ยม 

3.1 การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาท่ีเน้น
การมีส่วนร่วม 

 

 

 

3 1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรศึกษา ท าความเข้าใจ 
นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน. นโยบาย จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารควรสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงาน 
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

3. สถานศึกษาควรจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศท้ัง 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร งานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป ที่มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
และเน้นการมีส่วนร่วม                                                                                     

- รายงานการประชุมประจ าเดือน  

- แผนการปฏิบัติการประจ าปี  

- ค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงาน/โครงการ  

-สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

- รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 

- ภาพกิจกรรม 

๓ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 

และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.2 ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4 1. สถานศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ
สถานศึกษา เกี่ยวกับกฎกระทรวง ก าหนดระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพภายใน  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา ร่วมกันจัด
และทบทวน ติดตาม หรือประเมินระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

3. สถานศึกษาควรจัดท าแนวทางการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

4. สถานศึกษาควรมีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ และจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจาก
ผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

5. สถานศึกษาควรขอรับการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

 

 

- รายงานการประชุม 

- รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านประกันคุณภาพ 

- คู่มือแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ 

-รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 

-รายงานผลการประกันคุณภาพรายไตร
มาสประจ าปีงบประมาณ 

-รายงานผลการด าเนินงาน 

๔ ยอดเยี่ยม 



ห น้ า  | 39 

มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 

และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.3 การพัฒนาครู และ
บุคลากรของสถานศึกษา 

3 1. ผู้สอน มีความรู้ ความสามารถถ่ายทอดความรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตร 

2. ผู้สอนจัดท าแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ครอบคลุม
เนื้อหาวิชาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

3. ผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนได้ 

4. ผู้สอนมีการประเมินผล จัดการเรียนรู้/กิจกรรม 

5. ผู้สอนมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป 

- ใบประกาศการผ่านการอบรม 

- โล่รางวัล 

- วุฒิบัตร  

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- แฟ้มสะสมผลงานของผู้สอน 

- บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

- เครื่องมือวัดและประเมินผลการจบ
หลักสูตรของผู้เรียน 

- รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

- รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร 

- ค าสั่งประเมินบุคลากร 

- รายงานการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา การเรียนการสอน 

 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 

และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.4 การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ 

3 1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรศึกษา ท าความเข้าใจ 
นโยบายและจุดเน้นที่เกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

2. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

3. สถานศึกษามีการติดตามผลของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการไปใช้ 

4. สถานศึกษามีการทบทวนหรือติดตามกระบวนการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการ 

- แผนด าเนินงานประจ าปี  

- รายงานการประชุมระจ าเดือน 

- ค าสั่งผู้ดูแลคณะกรรมการการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล  

- ค าสั่งการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย 
GFMIS 

- ค าสั่งการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP 

- ค าสั่งการจ่ายเงินผ่านระบบKTB 
Corporate 

- โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
เช่น (DMIS) 

- เว็บไซต์หน่วยงาน มีการจองค่าย 
ผ่านเว็บไซต์ 

 

 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 

และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

   

- การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 
เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน  
www.roietsci.com   
และเว็บเพจหน่วยงาน Facebook 

- คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูล  

- แผนพัฒนาประจ าปี 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- สถิติการใช้ข้อมูล  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลแต่ละระบบ 

- รายงานการประชุมประจ าเดือน
เกี่ยวกับการติดตามการประเมินผล 

- รายงานการติดตามและประเมินผล
การใช้ฐานข้อมูล 

- รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

 

http://www.roietsci.com/
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 

และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.5 การก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

3 1.สร้างความเข้าใจในการนิเทศติดตามประเมินผล 

2. สร้างระบบในการนิเทศติดตามประเมินผล 

3. มีการพัฒนาเครื่องมือ ในการนิเทศติดตามประเมินผล 

4. มีการนิเทศติดตามประเมินผล 

5. รายงานสรุปผลการนิเทศ 

6. น าผลนิเทศไปใช้พัฒนาในการบริหาร 

 

- รายงานการประชุมที่เก่ียวข้องกับการ
นิเทศติดตามประเมินผล 

- ค าสั่งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมิน 

- เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล แผนการนิเทศ 

- แผนการนิเทศ  

- สรุปผลการนิเทศ 

3 ยอดเยี่ยม 

3.6 การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเป็นไปตาม
บทบาทท่ีก าหนด 

3 1. มีกระบวนการในการคัดเลือกหรือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ 

2. สถานศึกษามีการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทได้อย่างเหมาะสม 

- ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

- ขอความเห็นชอบหลักสูตร 

- ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษา 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ  

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

  

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 

และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมนิ
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

  3. สถานศึกษาควรมีการทบทวนกระบวนการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามท่ีระเบียบก าหนด ให้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

- หลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

  

3.7 การส่งเสริม 
สนับสนุนภาคีเครือข่าย
ให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

3 1. สถานศึกษามีเทคนิควิธี กระบวนการ วิธีการในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดหรือร่วมจัดการศึกษา ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

2. สถานศึกษาควรมีการประสานงานภาคีเครือข่าย (บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และองค์กรอ่ืน) ที่มีศักยภาพ และมีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือจัด
หรือร่วมจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษาควรมีการทบทวน หรือติดตาม วิธีการในการ
ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายจัดหรือร่วมจัดการศึกษา  

4. สถานศึกษาควรจัดให้มีการมอบรางวัล หรือส่งเสริมให้ภาคี
เครือข่ายได้รับการยกย่อง  เชิดชูเกียรติ 

- รายงานการประชุมที่เก่ียวกับการ
ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับหน่วยงานต่าง ๆ  

- ท าเนียบเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

- รายงาน การประชุมภาคีเครือข่าย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม
การถอดบทเรียน 

- เกียรติบัตร 

- ภาพถ่ายนิทรรศการจากภาคี
เครือข่าย 

3 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 

และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.8 การส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

5 1. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งให้
ผู้รับบริการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการเรียนรู้และการ
แสวงหาความรู้ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับบริการ มีการถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยน และจัดการความรู้ 

3. มีการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

4. สรุปและรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

5. น าผลการประเมินไปเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

 

- บนัทึกการประชุมที่เกี่ยวกับการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

- รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

- แผนงาน หรือโครงการจัดกระบวน 
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

- รายงานผลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อมูลการส ารวจชุมชน เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการ
ของ ชุมชน 

- รายงานผลการให้บริการทางวิชาการ
และส่งเสริมการเรียนรู้ 

- รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ
สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

- รายงานผลการด าเนินงานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

ค่าน้ าหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 

และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

3.9 การวิจัยเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษา 

3 1. จัดท าแผนการค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม 

2. สนับสนุนให้องค์กรมีการน าระบบสาระสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านการค้นคว้าและวิจัยมาใช้ 

3. ก าหนดมาตรฐานการค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม 
เพ่ือให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพสูงสุด 

4. จัดให้มีการมอบรางวัลหรือผลตอบแทน แก่ผู้ที่มีผลงานวิจัย
และการพัฒนารูปแบบกิจกรรมดีเด่น 

5. สร้างความร่วมมือในด้านการค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายและท้องถิ่น  

6. จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม 

7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนงาน เพื่อการค้นคว้า วิจัย
และพัฒนารูปแบบกิจกรรมในครั้งต่อไป 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- นโยบายและจุดเน้นการด าเนิน งาน 
ส านักงาน กศน. 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ  

- สรุปผลการด าเนินงานโครงการ   

- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- สรุปผลการด าเนินงานเผยแพร่
งานวิจัยโดยรูปเล่ม  

- แบบตอบรับการตีพิมพ์งานวิจัย 

- เอกสารการตีพิมพ์ตามมาตรฐานการ
วิจัย TCI 1, TCI 2 

 

๒.๔ ดีเลิศ 

รวมคะแนน 30   2๙.๔๐ ยอดเยี่ยม 
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ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา มีคะแนนรวมเท่ากับ ๒๙.๔๐ คะแนน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น มีแผนจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกให้กับประชาชนใน

ชุมชน  โดยให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายทั้ งวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต  และวิทยาศาสตร์ประจ าวัน             
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น จึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่
หลากหลาย เพ่ือให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและใกล้ตัว วิทยาศาสตร์สุขภาพและสร้างอาชีพใหม่ใน
ชุมชน โดยการจัดท าโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชนเป็นการให้ความรู้นอกสถานที่ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนในชุมชนต่อยอดกระบวนการเรียนรู้น าไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคต 

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังมีการ
พัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงความรู้ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรโดยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างดียิ่งและเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อก้าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 

3. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา ในการด าเนินงานของสถานศึกษามากขึ้น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายมากขึ้น และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย
สถานศึกษา มีการประสานงานขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือการขอความอนุเคราะห์
เครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และการขอความร่วมมือจาก
เครือข่ายการมีส่วนร่วมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
ของส านักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรมีการค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม เพ่ือให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพดีขึ้น 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในปีถัดไป 

          2. สถานศึกษาควรเพิ่มเติมการก ากับ นิเทศ ติดตาม การประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
มีความต่อเนื่องในทุกโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการสังเกตการณ์ปฏิบัติโครงการ กิจกรรมในพ้ืนที่จริง มีการ
รายงานผล เสนอแนะ แนวทางการการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาในการประชุมประจ าเดือน และการประชุม
ย่อยของการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ มีการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาโดยผ่านการจัดท า
ประเมินโครงการ และการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  

          3. น าผลการประเมินกลับมาปรับปรุงในแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณถัดไปยังไม่ต่อเนื่อง 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา 
แต่ละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ 

รวม 
คะแนนที่ได้ ระดับ 

คุณภาพ 

ด้านที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

ด้านที่ 2 คุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ด้านที่ 3 คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 100 
คะแนน 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

4๕.๔5 1๙.๓๐ ๒๙.๔๐ ๙๔.๑๕ ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
หมายเหตุ  
ส าหรับคะแนนที่จะกรอกลงในช่อง “คะแนนผลการประเมินคุณภาพ ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา” ให้น าคะแนนจากผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ประเมินไว้ในบท
ที่ 2 ไปใส่ในช่อง “คะแนนผลการประเมินคุณภาพ ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา” ใน
มาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท (ใช้คะแนนเดียวกัน) เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ใช้ประเด็นการพิจารณาร่วมกัน
ในทุกประเภทการศึกษา 
 

 ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อน า
คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐานที่ได้ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ พบว่า สถานศึกษามีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนรวมเท่ากับ ๙๔.๑๕ คะแนน และเมื่อพิจารณาผล               
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ได้ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 50 4๕.๔5 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

50 4๕.๔5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 20 ๑๙.๓๐ ยอดเยี่ยม 

2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5 5 ยอดเยี่ยม 

2.3 สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา           

      ตามอัธยาศัย 

5 4.3 ดีเลิศ 

2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 5 ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 30 2๙.๔๐ ยอดเยี่ยม 

3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม   3 ๓ ยอดเยี่ยม 

3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   4 ๔ ยอดเยี่ยม 

3.3 การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  3 3 ยอดเยี่ยม 

3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   3 3 ยอดเยี่ยม 

3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   3 3 ยอดเยี่ยม 

3.6 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาท         

      ที่ก าหนด   

3 3 ยอดเยี่ยม 

3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   3 3 ยอดเยี่ยม 

3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 ๕ ยอดเยี่ยม 

3.9 การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา 3 ๒.๔ ดีเลิศ 

รวม 100 ๙4.๑๕ ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ได้ให้บริการการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ กิจกรรม         
ค่ายวิทยาศาสตร์กิจกรรมบริการนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมาย เด็ก นักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป      
โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบสนองกับความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงได้พัฒนา
สื่อแบบเรียน สื่อ อิ เล็กทรอนิกส์และสื่อ อ่ืน  ๆ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน กลุ่ ม เป้ าหมายทั่ วไป               
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยการให้ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การท าแบบทดสอบออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, Infographic เป็นต้น ท าให้ผู้รับบริการมีความรู้ 
ทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น มีผู้จัดกิจกรรมที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการ เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาคุณสมบัติ
และประสิทธิภาพในการท างาน  รวมถึงความรู้ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้บุคลากรผู้จัดกิจกรรมสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างดียิ่ง  และสามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อก้าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 

4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น มีแผนจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกให้กับประชาชนใน
ชุมชน  โดยให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายทั้ งวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต  และวิทยาศาสตร์ประจ าวัน             
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น จึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่
หลากหลาย เพ่ือให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและใกล้ตัว วิทยาศาสตร์สุขภาพและสร้างอาชีพใหม่ใน
ชุมชน โดยการจัดท าโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชนเป็นการให้ความรู้นอกสถานที่ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนในชุมชนต่อยอดกระบวนการเรียนรู้น าไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคต 

5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังมีการ
พัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงความรู้ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรโดยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างดียิ่งและเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อก้าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 

6. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา ในการด าเนินงานของสถานศึกษามากขึ้น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์  และสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายมากขึ้น และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย
สถานศึกษา มีการประสานงานขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือการขอความอนุเคราะห์
เครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน  และการขอความร่วมมือจาก
เครือข่ายการมีส่วนร่วมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
ของส านักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ผลการด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐาน ได้ประเมินคุณภาพโดยการพิจารณาจากผล
การด าเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  สถานศึกษาพิจารณาจากร้อยละของผู้เข้ารับบริการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย    
เมื่อเทียบกับจ านวนเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือกิจกรรม และร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์   เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
หรือกิจกรรม ดังแสดงในตารางรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 

 
 มาตรฐานที่  2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  สถานศึกษาพิจารณาจากการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ที่มีการก าหนดและ
จัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ความต้องการ หรือความจ าเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน สังคม และเป็นไปตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีผู้จัดกิจกรรมที่มีความรู้ 
หรือทักษะหรือประสบการณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. การก าหนดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 9 โครงการ ได้แก่  

1.  โครงการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

2.  โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร 

3.  โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

กิจกรรม 
 

 
เดือน ตุลาคม 2564  - กันยายน ๒๕๖5 

เป้าหมาย 
ปี๒๕๖๔ 

ในระบบ นอกระบบ 
ประชาชน

ทั่วไป รวม 

(คน) คร ู นักเรียน รวม คร ู นักศึกษา รวม 
 

1.บริการนิทรรศการ 20,000 1,949 14,215 16,164 392 969 1,361 19,538 37,063 

2.ค่ายวิทยาศาสตร ์ 1,000 44 212 256 83 323 406 - 662 

3.กิจกรรมการศึกษา 10,000 1,444 13,340 14,784 1,000 1,913 2,913 9,537 27,234 

4.บริการวิชาการ 20,000 1,200 1,110 2,310 1,073 1,108 2,181 22,622 27,113 

รวม 51,000 4,637 28,877 33,514 2,548 4,313 6,861 51,697 92,072 
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  4.  พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากร 

  5.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 

6.  โครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 

  7.  โครงการเด็กดีนักวิทย์ฯ พิชิต Learning new way  

  8.  โครงการจุดประกายความคิดส่งเสริมนักวิทย์ฯปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 

  9.  โครงการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 2. ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
  สถานศึกษาได้จัดโครงการให้บริการความรู้ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาความรู้      
สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ พัฒนาบุคลากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาขอนแก่น ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ทั้งยังมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพและมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  สถานศึกษาได้ด าเนินงานในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังแสดงให้เห็นในโครงการต่าง ๆ ดังนี้  

 3.1 โครงการให้บริการความรู้ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาความรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ทั้งยังมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพและมีศักยภาพใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 3.2 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ที่ได้พัฒนาภูมิทัศน์จ านวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณลานกิจกรรมการเรียนรู้
ธรรมชาติวิทยาภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ด้านหน้าอาคารนิทรรศการ 2 ชั้น และ
นิทรรศการพลังงาน โดยให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งมีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ 

 3.3 โครงการจัดหาสื่อและเผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และสื่อการ
สอนทางด้านดาราศาสตร์ มีสื่อการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 

 3.4 โครงการพัฒนาสื่อนิทรรศการและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ มีสื่อความรู้ประกอบนิทรรศการ 
เพ่ือช่วยให้ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มาใช้บริการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  รวมทั้งสอดแทรกกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
ผ่านนิทรรศการ อีกท้ังยังจัดท าคู่มือนิทรรศการ จัดท าสื่อ นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการน าชม 

 4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

  สถานศึกษาได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ดังนี้ 

    - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
     - กิจกรรมบริการนิทรรศการ 
     - กิจกรรมการศึกษา 
     - กิจกรรมบริการวิชาการ 
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  และยังได้จัดท าแบบสรุปผลความพึงพอใจ แบบบันทึกรายงานการประเมิน เล่มรายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรม และภาพถ่ายกิจกรรม โดยน ามาใช้ในการพิจารณาความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

  สถานศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาภาพลักษณ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 

 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษา ในการด าเนินงานของสถานศึกษามากขึ้น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายมากขึ้น และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย
สถานศึกษามีการประสานงานขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือการขอความอนุเคราะห์
เครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และการขอความร่วมมือจาก
เครือข่ายการมีส่วนร่วมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
ของส านักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีส่วนร่วมและมีเจตคติ
ที่ดตี่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย และ
พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในปีต่อ ๆ ไป 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
 1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้งดจัดกิจกรรมทั้งภายในศูนย์ฯ 

และนอกสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online        
เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน/โรงเรียน/สถานศึกษา 

  2. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ อาคาร สถานที่ สื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม       
ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น จัดท า
แผนการปรับปรุงซ่อมแซมและขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการฟ้ืนฟู ปรับปรุงซ่อมแซม จากหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  3. ส่วนของนิทรรศการ ควรมีผังแสดงที่ตั้งนิทรรศการแต่ละชั้นที่ชัดเจน และมีป้ายบอกทาง
ภายในอาคารแสดงนิทรรศการหลักชัดเจน 

  4. ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายจัดท าหลักสูตรใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ของค่ายให้มากขึ้น 

  5. ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายควรเพิ่มเวลาของกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม 

6. การประกันคุณภาพภาพในสถานศึกษา ควรมีการใช้ผลการประเมินตนเองไปพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีความครอบคลุมทุกพันธกิจ     
มีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสถานศึกษาควรเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้น
สังกัดให้แล้วเสร็จ ในช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้มีข้อมูลในการจัดท า SAR ในปีถัดไป 
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  7. สถานศึกษาควรมีการค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม เพ่ือให้ได้ผลิตผลที่มี
คุณภาพดีขึ้น เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในปีถัดไป 

            8. สถานศึกษาควรเพ่ิมเติมการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้มีความต่อเนื่องในทุกโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการสังเกตการณ์ปฏิบัติโครงการ กิจกรรมใน
พ้ืนที่จริง มีการรายงานผล เสนอแนะ แนวทางการการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาในการประชุมประจ าเดือน 
และการประชุมย่อยของการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ มีการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาโดย
ผ่านการจัดท าประเมินโครงการ และการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  
 

            9. การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษายังไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นสถานศึกษาควรมีช่องทางที่หลากหลายในด้านการมีบทบาท   
ในการมีส่วนร่วมการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูล บุคลากร และทรัพยากรต่าง ๆ และ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกด้านของสถานศึกษาขึ้นตรง 
 2. ผลักดันสถานศึกษาขึ้นตรงให้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการศึกษาอย่างชัดเจน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 4. ส่งเสริมความม่ันคงของบุคลากร เช่น จัดสรรต าแหน่ง ข้าราชการ พนนักงานราชการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา และ ค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ข 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

 ว่าที่ร้อยตรี ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 
 นายชัยวัฒน์  อดทน    รองผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 

คณะท างาน  

1.  นางสาวจิตติมา  หลักค า  ครู  
2.  นายภูมิพัฒน์  สมศรี   ครู 
3.  นางสาวปาริชาติ  ทิพย์รัตน์  ครูผู้ช่วย 
4.  นางสาวมธุรส  แปชา  นักวิชาการเงินและบัญชี  
5.  นางขวัญฟ้า  วันนิตย์   นักวิชาการศึกษา  
6.  นางสาวอชิรญา  อัตถาชน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
7.  นางสาวนันทวัน  สุจริต  เจ้าพนักงานพัสดุ  
8.  นายสุธี   แก้วกระโทก  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา  
9.  นางสาวพรรณิภา  ดนตรี  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา  
10.  นายเสรี  นามจ าปา   นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
11.   นายนที  เขียวสะอาด  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
12.  นางสาวภณิตา  ตาไข    นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
13.  นางสาวสุจิตรา  เถือกค า    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
14.  นางพัชรินทร์  อิทปัตถา   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
15.  นายโกศล  โคตรมณี   ช่างเทคนิค  
16.  นายจุมพล   พ่วงรัก   ช่างเทคนิค 
17.  นายวิเชษฐ์  เศษภักดี  คนสวน  
18.  นายวิเศษ  กะตะสิลา  คนสวน  
19.  นางพรวดี  ใสทอง   พนักงานบริการ  
20.  นายทิวา  นานนท์   พนักงานขับรถยนต์  
21.  นายสุริยัน   สิงห์ป้อง  ยามรักษาความปลอดภัย  
22.  นายบัณฑิต  นิลยอง   ยามรักษาความปลอดภัย  
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