
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
 

 

 



 

 

สารบัญ 
                  หน้า 
 
คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                                                                                      ค 
        
 บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๑ 

• สภาพทั่วไปของสถานศึกษา       ๑  

• ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา      ๑ 

• จำนวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจำนวนผู้จัดการเรียนรู้              ๑๒ 

• จำนวนบุคลากร                 ๑๓  

• งบประมาณ                  ๑๕ 

• แหล่งเรียนรู้                  ๑๕ 

• ภาคีเครือข่าย         ๑๖ 

• แผนปฏิบัติการประจำปี       ๑๙... 

• รางวัล เกียรติบัตร การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ     ๒๔ 

• ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา       ๒๕ 
บทที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                ๒๖ 

• ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรฐานที่ ๑ - ๒)           ๒๗ 

• ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ ๓) ๓๓ 
บทที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา                      ๔๑ 

• ผลการดำเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ          ๔๓ 
ภาคผนวก 

• ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน        ๔๘ 
ของสถานศึกษา 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา                               ๕๑ 
 

ข 



 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙/๑๒ หมู่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอ

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๑๐ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา       
ตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา ๑ ประเภท 
ประกอบด้วย 

 ❑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ❑ การศึกษาต่อเนื่อง 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจากการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้  

สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ ๘๓.๐๐ คะแนน 
และเม่ือพิจารณาผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 

มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวม
เท่ากับ  ๘๓.๐๐ คะแนน 

  
 ทั้งนี ้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมของสถานศึกษา จึงได้มีการกำหนดแนวทางเพื ่อรักษาคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ที่สถานศึกษาคาดว่าจะนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม      
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ ควรมีการสำรวจข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและมีความหลากหลาย มีช่องทางในการเรียนรู้ที่สะดวกต่อผู้รับบริการ  
  ๒)  สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมกับภาคีเครือข่าย ร่วมวางแผนด้านการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ชัดเจน เพ่ือการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โดยภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน       
เพ่ือการพัฒนาให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้านเครือข่าย 
  ๓) สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน โดยการอบรม/พัฒนาบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาขอนแก่น ที ่มีหน้าที ่จัดการศึกษาต่อเนื ่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู ้ มีทักษะ ใช้สื่อ
เทคโนโลยี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตร 

ค 



 

 
  



 

 

บทท่ี ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 

ที่อยู ่:  เลขที่ ๓๙/๑๒ หมู่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 

๔๐๑๑๐ 

เบอร์โทรศัพท์  ๐-๔๓๒๗-๔๑๕๕  โทรสาร ๐-๔๓๒๗-๔๐๔๖ 
E-mail: kk.science@hotmail.com    
Website:  www.kksci.com  
สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ปรัชญา 

สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ 
    ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาขอนแก่น เป็นแหล่งเร ียนรู ้ช ั ้นนำที ่จ ัดกิจกรรมการเรียนรู้                
ด้านวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างสังคม
ฐานความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 
เอกลักษณ์ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 

อัตลักษณ์ 
 มีระบบคิดจิตวิทยาศาสตร์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

  

๑ 



 

 

พันธกิจ 
๑) จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

   ๒) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการจัดระบบการเรียนรู้และบริหารจัดการองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ 

   ๓) พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

   ๔) นำนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารฯ 

   ๕) จัด ขยาย และแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์   

   ๖) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สัญลักษณ์ 
 

 
 
 
 
“ ได้แนวคิดจากสูตรเคมีและใช้สีสามสีแทนองค์ความรู้ ซึ่งหมายถึง วิทยาศาสตร์สามแขนง คือ ฟิสิกส์ 

(สีแดง) เคมี (สีเหลือง) ชีววิทยา (สีเขียว) อีกนัยหนึ่งมีความหมายเป็นรังผึ้งความเป็นองค์กรที่มีความสามัคคี
และพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่วนแกนกลางเป็นรูปอะตอมแทนความเป็น
วิทยาศาสตร์ทุกแขนง และมีอะตอมสีดำอยู่ใจกลางแทนความเข้มข้น ” 

 
รูปแบบสัญลักษณ์ (MASCOT) 

 
 
 
 
 
 
 

“เจ้าหนูถามจัง” เกิดจากการให้ความสำคัญกับการสร้างระบบคิด เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นโดย
วิทยาศาสตร์ มีลักษณะคล้ายมนุษย์ เขาเป็นเด็กช่างสงสัย รู้จักสังเกต มีความอยากรู้อยากเห็น และต้องการ
ค้นหาคำตอบอยู่ตลอดเวลา เจ้าหนูถามจังเสมือนเป็นทูตแห่งวิทยาศาสตร์ที่จะนำพาทุกคน ไปรู้จักโลกของ
วิทยาศาสตร์ 
 

๒ 



 

 

พื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที ่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก้ไขพื ้นที ่รับผิดชอบของ          

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เนื่องจากมีการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพิ่มขึ้นอีก ๓ แห่ง และ
จะต้องมีการเปลี ่ยนแปลงเขตพื ้นที ่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมยิ ่งขึ ้น อาศัยอำนาจ ตามความใน            
มาตรา ๑๘ วรรคสาม ตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสาม และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดพื้นที่บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาขอนแก่น เป็น ๔ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา 
และข้อมูลจำนวนประชากร ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้บริการ ทั้ง ๔ จังหวัด ดังตาราง 

 

ตารางที่ ๑ จำนวนสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่บริการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  

จำแนกรายจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัด 
จำนวนสถานศึกษา (แห่ง) 

กศน.อำเภอ ร.ร.ประถม ร.ร.มัธยม ร.ร.เอกชน สังกัดอ่ืน รวม 

ขอนแก่น ๒๖ ๑,๑๕๑ ๘๔ ๒๑ ๒๐ ๑,๒๗๖ 

เลย ๑๔ ๔๘๕ ๓๑ ๕ - ๕๒๑ 

หนองบัวลำภู ๖ ๓๔๑ ๕๒ ๒ - ๓๙๕ 

อุดรธานี ๒๐ ๘๗๘ ๖๓ ๑๐ ๙ ๙๖๐ 

 
  

๓ 



 

 

ตารางที่ ๒  จำนวนอำเภอและประชากร ในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 
จำแนกรายจังหวัด ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย) 

จังหวัด 
จำนวน
อำเภอ 

จำนวนบ้าน 
(หลัง) 

จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ขอนแก่น ๒๖ ๖๒๘,๖๕๖ ๘๘๗,๕๐๑ ๙๑๕,๓๗๑ ๑,๘๐๒,๘๗๒ 

เลย ๑๔ ๒๒๓,๒๓๑ ๓๒๒,๘๕๑ ๓๒๐,๐๙๙ ๖๔๒,๙๕๐ 

หนองบัวลำภู ๖ ๑๔๙,๘๙๑ ๒๕๖,๒๒๑ ๒๕๖,๕๕๙ ๕๑๒,๗๘๐ 

อุดรธานี ๒๐ ๕๑๙,๓๓๘ ๗๘๗,๖๔๒ ๗๙๙,๐๐๔ ๑,๕๘๖,๖๔๖ 

 
อาณาเขต 
       ทิศเหนือ            ติดจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวลำภู 
 ทิศใต้                ติดจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันออก       ติดจังหวัดกาฬสินธุ์  และมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก         ติดจังหวัดชัยภูมิ  และเพชรบูรณ์ 

แผนที่จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๔ 



 

 

สภาพชุมชน 
ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ ๔ จังหวัด คือ ขอนแก่น  
เลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น 

  คำขวัญจังหวัด   
   พระธาตุขามแก่น                 เสียงแคนดอกคูณ    

   ศูนย์รวมผ้าไหม                    ร่วมใจผูกเสี่ยว              

เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่       ไดโนเสาร์สิรินธรเน่    

สุดเท่ห์เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก 

สภาพทั่วไป จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ ๑๖ องศาเหนือ และลองติจูด ๑๐๒ องศา
ตะวันออก ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๔๔๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ 
๑๐,๘๘๕.๙๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖.๘ ล้านไร่  

      ภูมิประเทศ จังหวัดขอนแก่นมีสภาพพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและทิศใต้ 
บริเวณท่ีสูงทางด้านตะวันตกมีสภาพพ้ืนที่เป็นเขาหินปูนตะปุ่มตะป่ำสลับกับพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
มีระดับความสูงประมาณ ๒๐๐-๒๕๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขารูปแอ่งหรือภูเวียงวางตัวอยู่ติดอำเภอ        
ภูเว ียง บริเวณที ่ส ูงตอนกลางและด้านเหนือมีสภาพพื ้นที ่เป็นเทือกเขา ได้แก่ ภูเก้า ภูเม็ง ภูพานคำ             
เป็นแนวขวางมาจากด้านเหนือ แล้ววกลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ไหล่เขาด้านนอกมีความสูงและลาดชันมาก           
สูงประมาณ ๓๐๐-๖๖๐ เมตร ไหล่เขาด้านในมีความลาดชันน้อย มีระดับความสูงประมาณ ๒๒๐-๒๕๐ เมตร 
บริเวณแอ่งโคราช ครอบคลุมพื้นที่ทางด้านใต้จังหวัด สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความสูง
ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ เมตร มีบางส่วนเป็นเนิน สูงประมาณ ๑๗๐-๒๕๐ เมตร และลาดต่ำไปทางราบลุ่มที่
ขนานกับลำน้ำชี มีความสูงประมาณ ๑๓๐-๑๕๐ เมตร จากนั้น พ้ืนที่จะลาดชันไปทางตะวันออกมีลักษณะเป็น
ลูกคลื่นลอนลาดมีความสูงประมาณ ๒๒๐-๒๕๐ เมตร และค่อนข้างราบ มีความสูงประมาณ ๑๗๐-๑๘๐ เมตร 

ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของขอนแก่น โดยทั่วไปเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับ
กับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุณหภูมิ
สูงสุดโดยเฉลี่ย ๓๖.๓๕ องศาเซลเซียส และมี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
อากาศร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุก
ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และฤดูหนาวเริ ่มตั ้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศ            
จะหนาวเย็น โดยทั่วไปจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  
๑๕.๔ องศาเซลเซียส   

๕ 

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
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


 

 

การปกครอง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็น ๓ ส่วน คือ  

 ๑. ราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการประจำจังหวัด ๒๙ ส่วนราชการ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น ๒๖ อำเภอ ๑๙๙ ตำบล ๒,๓๓๑ หมู่บ้าน ๓๘๙ ชุมชน 
  ๒. ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง  
เทศบาลเมือง ๖ แห่ง  เทศบาลตำบล ๗๗ แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๔๐ แห่ง   
  ๓. ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ ๒๐๘ หน่วยงาน 

       ประชากร จังหวัดขอนแก่น มีประชากร รวมทั ้งสิ ้น ๑,๘๐๕,๙๑๐ คน แยกเป็นเพศชาย     
๘๙๐,๔๘๖ คน และเพศหญิง ๙๑๕,๔๒๔ คน จำนวนบ้าน ๖๐๗,๘๒๔ หลัง (ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)     

การศึกษา จังหวัดขอนแก่น มีสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑,๒๗๗ แห่ง ระดับอุดมศึกษา ๑๗ แห่ง 
โรงเรียนอาชีวศึกษารัฐบาล ๑๒ แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ๑๓ แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพป. ๑,๑๕๑ แห่ง 
โรงเรียนในสังกัด สพม. ๘๔ แห่ง  

เส้นทางคมนาคม จังหวัดขอนแก่นมีเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ดังนี้ 

  ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินผ่านพ้ืนที่จำนวน ๗ สาย ได้แก่ 

ทางหลวงหมายเลข ๒ : สระบุรี –นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี - หนองคาย 

ทางหลวงหมายเลข ๑๒ : ขอนแก่น – เพชรบูรณ์ 

ทางหลวงหมายเลข ๒๓ : แยกจากทางหลวงหมายเลข ๒ ผ่านอำเภอบ้านไผ่ 

(ขอนแก่น) - มหาสารคาม 

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ : ขอนแก่น – ชัยภูมิ - เลย 

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ : ขอนแก่น - บุรีรัมย์ 

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘ : ขอนแก่น - มหาสารคาม  

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ : ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ 

  ทางรถไฟ เส ้นทางจากกร ุงเทพฯ-หนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข ๒ หรือ             

ถนนมิตรภาพ ผ่านอำเภอในเขตพื ้นที ่ คือ อำเภอพล บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น น้ำพอง และ              

เขาสวนกวาง 

   ทางเครื่องบิน มีท่าอากาศยานพาณิชย์ ๑ แห่ง ห่างจากตัวเมือง ๘ กิโลเมตร เส้นทางบิน
กรุงเทพฯ–ขอนแก่น-กรุงเทพ ฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๕๕ นาที วันละ ๖ เที่ยวบิน 

 

๖ 



 

 

ข้อมูลจังหวัดเลย 

สภาพทั่วไป จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานคร  

ตามถนนสายกรุงเทพฯ - ชัยภูมิ – เลย ประมาณ ๕๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อที ่ทั ้งสิ ้น ๑๑,๔๒๔,๖๑๒ ตาราง-

กิโลเมตร หรือ ๗,๑๔๐,๓๘๒ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๖.๗๗ ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สภาพภูมิประเทศ จังหวัดเลยตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบสูง โคราชที่เรียกว่า“แอ่งสกลนคร” ภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต้โดยมีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาขนาดไม่ใหญ่มากนักสลับ อยู่แนว

เทือกเขาเหล่านั้น หินที่พบในบริเวณนี้ส่วนใหญ่หินมีอายุมาก เช่น หินแปรยุคไซลูเรียน - ดีโวเนียน หินปูน   

ยุคดีโอเนียนตอนกลาง หินตะกอนและหินแปรชั้นต่ำ และพบหินยุคโคราช บริเวณเขายอดราบอยู่บนหินเหล่านี้ 

เช่น ภูผาจิต ภูกระดึง ภูหลวง ภูหอ ภูขัด ภูเมี่ยง (อำเภอนาแห้ว) เนื่องจากชั้นหินเกือบทั้งหมด วางอยู่แนว

เหนือใต้ จึงควบคุมให้เกิดที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาและทิศทางแนวเหนือใต้ด้วย  แม่น้ำเลยจึงไหลจากใต้ขึ้น

เหนือ 

สภาพภูมิอากาศ จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าหนาวที่สุดของประเทศ เคยมีอุณหภูมิต่ำสุด

ประมาณ -๑.๓ องศาเซลเซียส (๒ มกราคม ๒๕๑๗) อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๔๓.๕ องศาเซลเซียส                   

(๒๕ เมษายน ๒๕๑๗) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ ๒๖.๑ องศาเซลเซียส และจะมีอุณหภูมิที่หนาว

จัดในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม – มกราคม โดยช่วง ๑๒ ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๒.๗ องศา

เซลเซียส (๒๕๔๒) อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๔๒.๕ องศาเซียลเซียส (๒๕๔๑) 

การปกครอง จังหวัดเลย แบ่งเขตการปกครอง ดังนี ้ ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย           
๑๔ อำเภอ ๘๙ ตำบล ๘๔๐ หมู่บ้าน คือ อำเภอเมืองเลย วังสะพุง ปากชม เชียงคาน ท่าลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย ภู
กระดึง นาแห้ว นาด้วง ภูหลวง ผาขาว เอราวัณ และ อำเภอหนองหิน ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์การบริการส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลตำบล ๒๗ แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตำบล        ๗๑ แห่ง 
       ประชากร จังหวัดเลย คนพื้นเมืองส่วนใหญ่ต่างจากคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วๆไป ซึ่งเป็น
คนไทยเผ่า“พวน” แต่ประชากรจะเป็นคนไทยเผ่าลื ้อจากลานช้างและหลวงพระบาง  โดยมีประชากร          
รวมทั้งสิ้น ๖๔๑,๖๖๖ คน แยกเป็นเพศชาย ๓๒๒,๕๙๒  คน และเพศหญิง ๓๑๙,๐๗๔  คน จำนวนบ้าน 
๒๑๖,๖๖๑ หลัง (ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๐) 

การศึกษา จังหวัดเลย มีสถานศึกษา ทั ้งสิ ้น ๔๕๘ แห่ง สถาบันอุดมศึกษา ๓ แห่ง โรงเรียน
อาชีวศึกษา ๔  แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพป. ๔๒๑ แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพม. ๓๐ แห่ง 
 

  

๗ 



 

 

ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู 

สภาพทั่วไป จังหวัดหนองบัวลำภูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร     

ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ประมาณ ๖๐๘ กิโลเมตร หรือตามเส้นทางกรุงเทพ – ชัยภูมิ – หนองบัวลำภู 

ประมาณ ๕๑๘ กิโลเมตร มีขนาดเนื้อท่ีประมาณ ๓,๘๕๙.๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒.๔ ล้านไร่ 

สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของหนองบัวลำภูส่วนใหญ่จะเป็นแอ่งที่ราบมีภูเขา

ล้อมรอบ เทือกเขาที่สำคัญ คือเทือกเขาภูพานอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยทอดแนวยาว    

มาจากริมฝั ่งแม่น้ำโขงตอนเหนือ เขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  ผ่านเข้ามาเขตอำเภอน้ำโสม           

จังหวัดอุดรธานี และเข้าสู่เขตอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู และเข้าไปในเขตอำเภอกระนวน      

จังหวัดขอนแก่น ผ่านไปกาฬสินธุ์ สกลนคร และนครพนม จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง 

บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๒๐๐ เมตร      

ทางตอนบนของจังหวัดจะเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงแล้วลาดไปทางทิศใต้และตะวันออก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย

และลูกรังไม่สามารถเก็บน้ำหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้ง    

สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดหนองบัวลำภู แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู เช่นเดียวกับ
จังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับ
มรสุมที่พัดผ่านประจำปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศ แบบพ้ืนเมืองร้อนเฉพาะฤดู คือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูกาล
สลับกับมีช่วงแห้งแล้งที่เห็นได้ชัดซึ่งแต่ละฤดูจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน 

การปกครอง จังหวัดหนองบัวลำภู แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา 
และอำเภอนาวัง  ๕๙ ตำบล ๖๓๖ หมู่บ้าน และราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริการส่วนจังหวัด 
๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๒๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๔๑ แห่ง 

       ประชากร ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ คือ  
๑ ) กลุ่มลาวพุงขาว (ล้านช้างเวียงจันทน์) กลุ่มชนนี้เป็นชนพื้นเมืองเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณรอบนอกเมือง และ
เป็นกลุ่มใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีสัญลักษณ์การสักลายดำใต้สะเอวลงมาและมี กินหมาก ปัจจุบัน
กลุ ่มชนพื้นเมืองดังกล่าวเป็นคนฟันขาวเนื ่องจากนโยบายของรัฐบาลในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม         
ห้ามประชาชนทั่วไปกินหมากและสักลายดำ ๒) กลุ่มคนจีน-ญวน ลักษณะเป็นคนผิวขาวเหลือง อพยพมาจาก
มณฑลกวางตุ้ง ยูนหนาน ในสมัยรัชการที่ ๔ ที่มีพระราชดำริให้คนจีนกระจายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ในภาค
อีสาน และภายหลังได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภู ๓) กลุ่มคนไต กลุ่มชนนี้เป็นเผ่าไตหรือไท     
ซึ่งอพยพเข้ามาในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูช่วงสงครามเดียนเบียนฟู (สงครามเวียดนาม - ฝรั่งเศส) ภายหลัง
สงครามสงบลงกลุ่มคนไตบางส่วนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมและบางส่วนตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภู 
ปัจจุบัน มีประชากรรวม ๕๑๑,๖๔๑ คน แยกเป็นเพศชาย ๒๕๖,๐๐๙ คน และเพศหญิง ๒๕๕,๖๓๒ คน 

๘ 



 

 

จำนวนบ้าน ๑๔๕,๘๐๗ หลัง (ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย       
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

การศึกษา หนองบัวลำภู มีสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๓๕๒ แห่ง สถาบันอุดมศึกษา ๘ แห่ง  
โรงเรียน สพป. จำนวน ๓๑๗ แห่ง  และโรงเรียน สพม. ๒๒ แห่ง 
 
ข้อมูลจังหวัดอุดรธานี 

สภาพทั ่วไป  จังหว ัดอ ุดรธาน ี ม ีพ ื ้นท ี ่  ๑๑ ,๗๓๐ .๓๐ ตารางก ิโลเมตร หร ือประมาณ 

๗,๓๓๑,๔๓๘.๗๕ ไร่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ ๔ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที๑่๗ 

องศาเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๓ องศาตะวันออก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ระยะทาง ๕๖๔ กิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี  มีลักษณะคล้ายผีเสื ้อตัวใหญ่       

กระพือปีกบิน ภูมิประเทศทั่วไปประกอบไปด้วยภูเขา ที่สูง ที่ราบลุ่ม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบ่งออกได้       

๒ บริเวณ คือ 

  ๑) บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา 

บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นหรือลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๒๐๐ เมตร สภาพ         

ภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ อำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ  

อำเภอวังสามหมอ และด้านตะวันตกของอำเภอกุดจับ และอำเภอบ้านผือ มีเทือกเขาสูงสลับเนินเตี้ย บางส่วน

เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตืน้สลับ พ้ืนที่นา มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณริมแม่น้ำ เช่น  ลำน้ำโมง  ลำปาว เป็นต้น 

  ๒) บริเวณพื้นที ่ลูกคลื ่นทางตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศ        

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล

ปานกลางเฉลี่ยน้อยกว่า ๒๐๐ เมตร สภาพภูมิประเทศนี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านผือ อำเภอเมือง อำเภอ   

กุมภวาปี อำเภอหนองแสง อำเภอไชยวาน อำเภอเพ็ญ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอบ้านดุง มีที่      

ราบลุ่มเป็นบริเวณใหญ่ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอกุมภวาปี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำน้ำปาว พื้นที่ลูกคลื่น

ดังกล่าว จะมีพื้นที่สูงซึ่งเป็นป่าสงวนเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทาง อำเภอบ้านดุง  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่

ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำต่างๆ เช่น ห้วยน้ำสวย ห้วยหลวง ลำน้ำเพ็ญ ห้วยดาน ห้วยไพจานใหญ่ และแม่น้ำ

สงคราม 

สภาพภูมิอากาศ ภาพอากาศของจังหวัดอุดรธานีแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน    

และฤดูหนาวเนื่องจากเป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาที่ติดต่อกันเป็นแนวยาว อากาศจึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดู

ร้อนและค่อนข้างหนาวเย็นมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศอบอ้าวมากที่สุดคือ เดือนเมษายน และหนาวที่สุด     

๙ 



 

 

ในเดือนมกราคม อุณหภูมิในปี ๒๕๔๙ มีอุณหภูมิสูงสุด ๔๐.๒๐ °c อุณหภูมิต่ำสุด ๑๓.๒๐ °c ปริมาณน้ำฝน  

ในปี ๒๕๔๙ มีปริมาณน้ำฝนรวม ๑,๑๗๙ มิลลิลิตร จำนวนวันที่ฝนตก ๑๑๗ วัน 

การปกครอง จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ๒๐ 
อำเภอ ๑๕๕ ตำบล ๑,๘๘๐ หมู่บ้าน ๔๐๓ ชุมชน และราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริการส่วน
จังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง เทศบาลตำบล ๖๗ แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตำบล ๑๐๙ แห่ง 
      ประชากร ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕ เป็นคนไทย มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นชาวต่างชาติ ได้แก่ 
คนจีน ญวน จังหวัดอุดรธานีได้จัดตั ้งครั้งแรกเมื่อ พ .ศ. ๒๔๓๖ ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอ่ืน 
ประชาชนที่เป็นชาวพื้นเมืองจึงแทบไม่มี มีแต่พวกชาวไทยย้อ ซึ่งตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ที่อำเภอวังสามหมอ      
และอำเภอศรีธาตุ แต่มีจำนวนไม่มากนัก ปัจจุบัน มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๑,๕๘๓,๐๙๒ คน แยกเป็นเพศชาย 
๗๘๗,๘๗๗ คน และเพศหญิง ๗๙๕,๒๑๕ คน จำนวนบ้าน ๕๐๓,๒๘๗ หลัง (ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)      

การศึกษา จังหวัดอุดรธานี มีสถานศึกษารวมทั้งสิ ้น ๘๘๔ แห่ง  สถาบันอุดมศึกษา ๑๖ แห่ง      
สถาบันอาชีวศึกษา ๑๙ แห่ง โรงเรียนในสังกัด สพป. ๗๗๘ แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพม. ๖๓ แห่ง และ
โรงเรียนในสังกัดอ่ืน ๘ แห่ง 
 
 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
➢ ประวัติสถานศึกษา 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้อนุมัติให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนในสมัยนั้น
(ปัจจุบันคือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจังหวัดให้ครบทุกเขตการศึกษาทั ้ง ๑๒ เขต ได้แก่ ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาตรัง                
ศ ูนย ์ว ิทยาศาสตร ์ เพ ื ่อการศึกษานครศร ีธรรมราช ศูนย ์ว ิทยาศาสตร ์เพ ื ่อการศึกษานครราชส ีมา                  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษากาญจนบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง    
ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาอุบลราชธานี               
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

เขตการศึกษา ๙ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้อนุมัติให้จัดสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขึ้น
ที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้สถานที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ ติดถนนมิตรภาพ กม.ที่ ๔๔-๔๕ ใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๓ งาน ๙๙.๖ ตารางวา  ได้ประกอบ     
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา      

๑๐ 



 

 

สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ    
โดย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  

ปัจจุบัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น หรือชื่อเดิม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานศึกษาขึ ้นตรง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา          
ตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  

มีบทบาทหน้าที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ บริการนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมการศึกษา และบริการวิชาการ 

 
➢ อำนาจหน้าที ่
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษาข้อ ๖ ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ กำหนดให้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เรียกโดยย่อว่า ศว.ขอนแก่น มีอำนาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษา       
ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 ๒. ศึกษา ค้นคว้า ว ิจ ัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื ่อ และกระบวนการเรียนรู้               
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาทิ ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 ๓. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื ่อ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 ๔. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจ กรรมการเร ียนรู้             
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  

๑๑ 



 

 

ทำเนียบผู้บริหาร 
ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
 
➢ จำนวนผู้เรียน/ผู้เข้ารับการอบรม /ผู้รับบริการ และจำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม (๒๕๖๔) 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา 
ที่ดำรงตำแหน่ง 

๑ นายเสนอ  เฉยไสย ผู้อำนวยการ ศว.ขก ๑๑ พ.ย. ๒๕๔๒ – ๑๐ ต.ค.๒๕๔๕ 
๒ นางสาวอัจฉรา  สากระจาย ผู้อำนวยการ ศว.ขก ๑ ม.ค. ๒๕๔๕ – ๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๗ 
๓ นายไพศาล  นาลินธมากร ผู้อำนวยการ ศว.ขก ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๗ – ๑๐ พ.ย. ๒๕๔๘ 
๔ นายทรงชัย  ขยันงาน ผู้อำนวยการ ศนจ.ขก (รก) ๑๑ พ.ย. ๒๕๔๘ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๔๙ 
๕ นายสุชีพ  สุนทรศร ผู้อำนวยการ ศว.ขก ๑ พ.ย. ๒๕๔๙ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕ 
๖ ว่าท่ี ร.ท. ชำนาญ  เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการ ศว.ขก ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ – ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๙ 
๗ ว่าที่ ร.ต. วรวงศ์  กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการ ศว.ขก ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙ – ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ 
๘ ว่าท่ี ร.ท. ชำนาญ  เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการ ศว.ขก ๑ ก.ย. ๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๙ นางอรุณี  อารี ผู้อำนวยการ ศว.นครราชสีมา (รก) ๒๖ ต.ค.๒๕๖๓- ๒๕  ม.ค.๒๕๖๔ 

๑๐ นายชัยวัฒน์  อดทน รองผู้อำนวยการ (รก) ๒๖ ม.ค.๒๕๖๔ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔  

กิจกรรม 

   เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔  
เป้าหมาย  
ปี๒๕๖๔ ในระบบ นอกระบบ 

ประชาชน
ทั่วไป รวม 

 ครู นักเรียน รวม ครู นักศึกษา รวม  

๑. บริการนิทรรศการ 
   
๒๐,๐๐๐   ๑,๑๔๓             ๑๐,๑๒๘             ๑๑,๓๒๕             ๔๓๙             ๘๖๔             ๑,๓๐๓             ๒๙,๒๙๒             ๔๑,๙๒๐      

๒. ค่ายวิทยาศาสตร์ ๑,๐๐๐ ๑๘ ๒๔๓ ๒๖๑ - - - - ๒๖๑ 

๓. กิจกรรมการศึกษา ๒๐,๐๐๐   ๒,๘๒๓ ๔๐,๘๑๖ ๔๓,๖๙๓ ๓๖๘ ๙๗๓ ๑,๓๔๑ ๓,๘๓๑ ๔๘,๘๑๑ 

๔. บริการวิชาการ ๑๐,๐๐๐   ๒,๔๑๗ ๓,๔๓๒ ๕,๘๔๙ ๒,๒๒๔ ๒,๕๖๒ ๔,๗๘๖ ๓๐,๙๒๔ ๔๑,๕๕๙ 

รวม ๕๑,๐๐๐   ๖,๔๐๑ ๕,๔๖๗ ๖๑,๐๗๔ ๓,๐๓๑ ๔,๓๙๙ ๗,๔๓๐ ๖๔,๐๔๗ ๑๓๒,๕๕๑ 

๑๒ 



 

 

•  งานวิจัย สาธิต ทดลอง 
• งานนวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี
• งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
• งานหลักสูตร สื่อ 

กระบวนการเรียนรู ้
• งานพัฒนารูปแบบ

กิจกรรม 

• งานนิทรรศการ 
• งานกิจกรรมค่าย 
• งานกิจกรรมการศึกษา 
• งานผลิตและเผยแพร ่
• งานส่งเสรมิมาตรฐาน

การศึกษา 
• งานส่งเสรมิสนับสนุน

เครือข่ายและโครงการ
พิเศษ 

• งานบริการวิชาการและ
ฝึกอบรม 

 • งานส่งเสรมิและ
สนบัสนนุเครือข่าย 

• งานการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ ์

• งานเทคนิคและซ่อม
บ ารุง 

• งานออกแบบกิจกรรม 

• งานธุรการและสารบรรณ 
• งานการเงินและบญัช ี
• งานพัสด ุ
• งานบุคลากร 
• งานยานพาหนะ 
• งานแผนงานและโครงการ 
• งานอาคารสถานท่ี 
• งานการตลาดและ

ประชาสมัพันธ์ 
• งานข้อมูลสารสนเทศ 

 

 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
➢โครงสร้างสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ จำนวนบุคลากร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน ๒๗ อัตรา ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร     ๑ คน 
ข้าราชการ    ๔        คน 
พนักงานราชการ    ๔ คน 
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงาน         ๑๘ คน 

   แยกระดับการศึกษาได้  ดังนี้ 
ประเภท/ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน 
ผู้บริหาร   - - ๑ - ๑ 
ข้าราชการ  - ๓ ๑ - ๔ 
พนักงานราชการ  - ๔ - - ๔ 
จ้างเหมาบริการ ๙ ๘ ๑ - ๑๘ 

รวมทั้งสิ้น ๙ ๑๕ ๓ - ๒๗ 

กลุ่มส่งเสริมและบริการ 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มวชิาการ 

ผู้อำนวยการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

๑๓ 



 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขา 

ผู้บริหาร 

๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔                                        ว่าง   

๒ นายชัยวัฒน์  อดทน รองผู้อำนวยการ  
รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

        ศษ.ม. 
 

  การบริหารการศึกษา 

ข้าราชการครู 

๒ นางสาวจิตตมิา  หลักคำ ครู 
วิทยฐานะ ครชูำนาญการ 

วท.บ. เคม ี

๓ นางวิไลวรรณ  วงชาร ี ครู 
วิทยฐานะ ครชูำนาญการ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

๔ นายภูมิพัฒน์  สมศร ี คร ู คบ. ฟิสิกส ์

๕ นางสาวปาริชาติ  ทิพย์รตัน ์ ครูผู้ช่วย วทบ. ชีววิทยา 

พนักงานราชการ 

๖ นางสาวมธุรส  แปชา นักวิชาการเงินและบญัชี บธ.บ. การบัญชี 

๗ นางขวัญฟ้า  วันนิตย์ นักวิชาการศึกษา รศ.บ. การเมืองการปกครอง 

๘ นางสาวอชิรญา  อัตถาชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศศ.บ. รัฐศาสตร ์

๙ นางสาวนันทวัน  สุจริต เจ้าพนักงานพัสดุ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงาน 

๑๐ นายสุธี   แก้วกระโทก นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๑๑ นางสาวพรรณิภา  ดนตร ี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา คบ. ชีววิทยา 

๑๒ นายเสรี  นามจำปา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา วทบ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๑๓ นายนที  เขียวสะอาด   นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา คบ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๑๔ นางสาวภณติา  ตาไข นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา คบ. เคม ี

๑๕ นางสาวภัคจริาภรณ์  พลีชีพ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา วทบ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๖ นางสาวพิมพกานต์  ปัทมสีแก้ว นักจัดการงานท่ัวไป ศษ.ม. นวัตกรรมและการจัดการเรยีนรู้ 

๑๗ นางสาวขวัญสุดาวรรณ สุขกะ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล วทบ. เคม ี

๑๘ นางสาวสุจติรา  เถือกคำ   เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

๑๙ นายโกศล  โคตรมณี ช่างเทคนิค ปวส. ช่างอุตสาหกรรม 

๒๐ นายจุมพล   พ่วงรัก คนสวน ม.๖ วิทย์-คณิต 

๒๑ นายวิรัตน์  อินทรสมบัติ คนสวน ม.ปลาย กศน. 

๒๒ นายวิเชษฐ์  เศษภักดี คนสวน ม.ปลาย กศน. 

๒๓ นางพรวดี  ใสทอง พนักงานบริการ ม.ปลาย กศน. 

๒๔ นายสงกาญน์  สมออร พนักงานขับรถยนต ์ ป.๖ วิทย์-คณิต 

๒๕ นายทิวา  นานนท ์ พนักงานขับรถยนต ์ ม.ปลาย กศน. 

๒๖ นายสุริยันต์  สิงห์ป้อง ยามรักษาความปลอดภัย ม.ต้น กศน. 

๒๗ นายวิเศษ  กะตะสิลา ยามรักษาความปลอดภัย ม.๓ วิทย์-คณิต 

๑๔ 



 

 

➢ งบประมาณ (ปีปัจจุบัน)  

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่ใช้ 

จำนวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
เงินงบประมาณ ๖,๔๑๖,๒๐๒.๐๐ ๖,๔๑๖,๒๐๒.๐๐ ๑๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ  - - - 

รวม ๖,๔๑๖,๒๐๒.๐๐ ๖,๔๑๖,๒๐๒.๐๐ ๑๐๐ 
 
แหล่งเรียนรู้และภาคีเครอืข่าย 

➢   แหล่งเรียนรู้ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง พิพิธภัณฑ ์ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองกุงใหญ ่ พิพิธภัณฑ ์ บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที ่๑,๕,๖,๙  

ตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน  
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐                          

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ ๗ 
ขอนแก่น 

พิพิธภัณฑ ์ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น  

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น พิพิธภัณฑ ์ ถนนรอบบึงแก่นนคร  ตำบลในเมอืง   
อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

ศาลาไหมไทย “อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา มหาราชิน”ี 

พิพิธภัณฑ ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตำบลชนบทอำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐ 

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อุทยาน อำเภออุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น 
อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยาน ตำบลในเมือง  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยาน อำเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง อุทยาน บ้านโคกล่าม หมู่ที๕่ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 
วนอุทยานภูฝอยลม อุทยาน อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธาน ี
เขื่อนอุบลรัตน ์ อ่างเก็บน้ำ อำเภออุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น 
หนองละเลิงเค็ง แหล่งดูนก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
วัดใหม่ดงมลูวนาราม ศาสนสถาน บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 
กู่เปือยน้อย (พระธาตุกู่ทอง) ศาสนสถาน บ้านหัวขัว ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น 
หอศิลปวัฒนธรรมและอาคารศูนย์
กาญจนาภเิษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สถานท่ีจัดแสดง               
ทางวัฒนธรรม 

ถนนมะลิวลัย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง
ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

 

๒๐ 

๑๕ 



 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ 
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนชัย แหล่งโบราณคดี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น       

จังหวัดขอนแก่น 
วัดป่าบ้านค้อ ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
บ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี 

เกษตรผสมผสาน   เกษตรพอเพียง หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มพัฒนาเกษตรยั่งยืน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

๑๐๖  บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหว้า  
อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น   

ชุมชนบะขาม ชุมชนต้นแบบ ชุมชนบะขาม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอ
แก่น 

ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ศูนย์สาธิตการเกษตร บ้านหนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า               
อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

พระธาตุขามแก่น ปูชนียสถาน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

 
➢ ภาคีเครือข่าย 

ชื่อภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๑ 

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๒ 

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๓ 

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๔ 

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๕ 

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เลขที่ ๑๐๐/๑ หมู่ที่ ๑๕ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 
ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
๔๐๐๐๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ 

๑๖ 

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


 

 

ชื่อภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙    
(เลย – หนองบัวลำภู) 

ตำบลกุดป่อง   อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 
๔๒๐๐๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  
เขต ๑ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๙๐๐๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  
เขต ๒ 

อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙   ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย๔๒๐๐๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต๑ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต๒ อำเภอกุมวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต๓ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต๔ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ๗๙ หมู่ ๖ ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 

โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ ๘  ตำบลเมืองเพีย  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.๕) ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ หมู่ที่ ๒๒ ตำบลบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ ถนนจันทร์ประสิทธิ์ ตำบลเทศบาล ๑ อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๑๘๐ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
  

๑๗ 



 

 

ชื่อภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 

ศูนย์บริการวิชาการท่ี ๕  เลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๑๘ ถนนมิตรภาพ ตำบล 
ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐  

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ๙๐๕ หมู่ที่ ๓ ถนนเจนจบทิศ อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

เทศบาลตำบลในเมือง ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ๑๗๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแกน่ ๔๐๑๘๐ 

ชมรมวิทยุสมัครเล่นอำเภอบ้านไผ่ ๘๔๕/๒ หมู่ที ่๓ ถนนเจ้าเงาะ ตำบลในเมือง 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๑๐ 

สำนักงานกิ่งกาชาด อำเภอบ้านไผ่ ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
๔๐๑๑๐ 

ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ ๖ อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ๖๔๗/๑๑ หมู่ ๓ ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ๒๓๖ หมู่ ๒ ถนนโพธิ์ชัย ตำบลบ้านไผ่ อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

๙๒๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนน
พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ๑๐๑๒๐ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลอง ๕ อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านไผ่ ๑๐๐ ถนน มิตรภาพ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

๑๘ 



 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔     
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน  ๑๐  โครงการ ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที่ ระยะเว
ลา 

งบประมาณ 

๑. โครงการ 
พัฒนาบุคลากร 
สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

๑. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ เสริมสร้าง
ประสบการณ์ จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  

๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การทำงานเป็นทีมเพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เข้ม
เข็ง  
๓. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

- ข้าราชการ 
และบุคลากร  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ขอนแก่น 

๒๙ คน ศว.
ขอนแก่น 

ต.ค. ๖๓ 
– ก.ย. 
๖๔ 

๑๔๐,๕๐๐ 

๒. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี 
ชีวีมีสุขด้วยวิทยาศาสตร์ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม 
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

- ประชาชนทั่วไป 
(ผู้สูงอายุ) 

๑๐๐ คน 
 

ศว.
ขอนแก่น 

ต.ค. ๖๓ 
– ก.ย. 
๖๔ 

๓๐,๐๐๐ 

๑๙ 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที่ ระยะเว
ลา 

งบประมาณ 

๓. โครงการพัฒนาทักษะการ
จัดกระบวนการ 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู 
กศน. 

๑. เพื่อให้ครู กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
๒. เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่  
๓. เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 
๑ เข้าประกวดในระดับประเทศ 

- ครู/นักศึกษา 
กศน.  
 

๑,๐๐๐ คน ศว.
ขอนแก่น 

ต.ค. ๖๓ 
– ก.ย. 
๖๔ 

๗๕,๐๐๐ 

๔. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

๒. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  

๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑. ข้าราชการ 
บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาขอนแก่น  
๒. คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒๙ คน 
 
 

๘ คน 
จำนวน ๓๗ 

คน 

ศว.
ขอนแก่น 

ต.ค. ๖๓ 
– ก.ย. 
๖๔ 

๔๗,๐๐๐ 

๕. โครงการสอนเสริมสัญจร
วิทยาศาสตร์ สำหรับ
นักศึกษา กศน. 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษา กศน. มีความรู้ความเข้าใจ
และเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๒. เพื่อให้นักศึกษา กศน. มีความเข้าใจเนื้อหารายวิชา
วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องมากข้ึน 
๓. เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

๑. นักศึกษา กศน. 
ในเขตพื้นที่บริการ ๔ 
จังหวัด (ขอนแก่น 
เลย หนองบัวลำภู  
และอุดรธานี) เข้า
ร่วมโครงการ  ไม่ร้อย

๕ ครั้ง 
 

จำนวน 
๒๐๐ คน 

ศว.
ขอนแก่น 

ต.ค. ๖๓ 
– ก.ย. 
๖๔ 

๒๘,๐๐๐ 

๒๐ 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที่ ระยะเว
ลา 

งบประมาณ 

กว่าร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
๒. นักศึกษา กศน.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ผ่านการเรียนรู้ 
และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในชีวิตประจำวนัและ
เผยแพร่ความรู้ให้
ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง  

๖. โครงการประกวดการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) 

๑. เพื่อกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  

๒. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มี
เวทีแสดงออกซ่ึงความสามารถด้านการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)  
๓. เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ ระดับพื้นที่ 
เข้าประกวดในระดับประเทศ 

ครู/นักเรียน         
ในระบบ  
ในเขตพ้ืนที่ 
รับผิดชอบ ๔ 
จังหวัด  
ได้แก่ ขอนแก่น เลย
หนองบัวลำภู และ 
อุดรธานี 

๑๐๐ คน ศว.
ขอนแก่น 

ต.ค. ๖๓ 
–  

ก.ย. ๖๔ 

๗๐,๐๐๐ 

๒๑ 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที่ ระยะเว
ลา 

งบประมาณ 

๗. โครงการมหกรรม
วิทยาศาสตร์สัญจร 

๑. เพ่ือจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร ให้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์  
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้ 
 ฝึกทักษะ ผ่านสื่อนิทรรศการและเทคโนโลยี  
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดกิจกรรม ด้าน
วิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
ขอนแก่น 

-  ครู/นักเรียน 
ในระบบ   
ครู/นักศึกษา กศน. 
ประชาชนทั่วไป 

๖,๐๐๐ คน ศว.
ขอนแก่น 

ต.ค. ๖๓ 
–  

ก.ย. 
๖๔ 

๑๕๐,๐๐๐ 

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนเพิ่มทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

๑. เพื่อผลิตและพัฒนา สื่อ/นิทรรศการและฐานการ
เรียนรู้  
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒. เพ่ือให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสื่อ/
นิทรรศการ 
และฐานการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและ 
ทันสมัยในรูปแบบที่หลากหลาย 

๑. ฐานการเรียนรู้
และนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์       
๒. พัฒนาสื่อ/ 
เนื้อหา วิชาการ   
ให้ทันสมัย รูปแบบ
ที่หลากหลาย      
๓. ครู/นักเรียน  ใน
ระบบ ครู/นักศึกษา 
กศน. และ  
ประชานทั่วไป 

๑ เรื่อง 
 
 

๑๐ ชุด 
 
 
 

๓,๐๐๐ คน 

ศว.
ขอนแก่น 

ต.ค. ๖๓ 
–  

ก.ย. ๖๔ 

๑๙๖,๕๐๐ 

๒๒ 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
เป้าหมาย 

พื้นที่ ระยะเว
ลา 

งบประมาณ 

๙. โครงการจุดประกาย
ความคิดสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ไทย 

๑. เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย”  
๒. เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป  
๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ และมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียน ในระบบ
นักศึกษา กศน. 
และประชาชนทั่วไป 

๑๒,๐๐ คน ศว.
ขอนแก่น 

ต.ค. ๖๓ 
–  

ก.ย. ๖๔ 

๑๒๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการ 
เด็กดีนักวิทย์ฯ สนุกคิด
สร้างสรรค์ มหัศจรรย์
เด็กไทยสร้างชาติ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกท้ังใน
ด้านความรู้ ความสามารถ และนันทนาการ  
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจใน
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- นักเรียนในระบบ
นักศึกษา กศน. 
และประชาชนทั่วไป 

๖,๐๐๐ คน ศว.
ขอนแก่น 

ต.ค. ๖๒ 
–  

มี.ค. ๖๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

  

๒๓ 



 

 รางวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
 

รางวัล เกียรติบัตร 
การเชิดชูเกียรติที่สถานศึกษาได้รับ 

ด้าน/เรื่อง หน่วยงาน องค์กรที่มอบ 

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ 
 

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
 (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ 

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
 (Science Show) ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 2 
(ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. เรื่อง เครื่องตีมีดเล็กพริกขี้หนู/ ด้านการ
ใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตและสังคม  
โดย กศน. อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ  
โครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. เรื่อง เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
พลังงานแสงอาทิตย์/ ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตและสังคม 
โดย กศน. อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. เรื่อง ถ่านอัดจากเศษกระดาษเหลือใช้/ 
โครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทการจัดการขยะ
มูลฝอย โดย กศน. อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๒๔ 



 

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีการกำหนดค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดแก่
ผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อใช้ใน การเทียบเคียง 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาเฉพาะในประเด็นการพิจารณาที่สมควรจัดให้มี
การกำหนดค่าเป้าหมาย สำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้  
เป้าประสงค์  

๑. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร ความพร้อม สภาพปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม   

๒. ให้บริการการเร ียนร ู ้ด ้านว ิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี ส ิ ่งแวดล้อมและดาราศาสตร ์ภายใน               
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น แก่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศและให้บริการภายนอกศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที ่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเข้าสู ่องค์การบริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ 

๔. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมืออาชีพด้านการจัดและให้บริการการ
เรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

๑. จำนวนรูปแบบสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
๒. ร้อยละผู้รับบริการตามเป้าหมาย 
๓. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการในระดับ “ดี” ขึ้นไป 
๔. องค์กรได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการบริการแก่ประชาชนเพิ่มข้ึน 
๕. ร้อยละจำนวนหน่วยงานเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม 
๖. จำนวนบุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 

๒๕ 



 

บทท่ี ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

   

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา  ๑ ประเภท 
ประกอบด้วย 

❑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
❑การศึกษาต่อเนื่อง 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

 ซึ่งได้มีการกำหนดและประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๖ เดือน มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้
  

๒๖ 



 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย และมาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพ 
ของ
ผู้รับบริการ
การศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

๕๐ 

  

  

๑.๑ 
ผู้รับบริการมี
ความรู้  
หรือทักษะ 
หรือ
ประสบการณ์ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
หรือกิจกรรม
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

๕๐ สถานศึกษาเน้นความสำคัญของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีการ
แลกเปลี ่ยนเร ียนรู้    ทั ้งระหว่างผู ้เร ียน/
ผ ู ้ ร ับบร ิการก ับคร ูผ ู ้สอนหร ือผ ู ้ เร ียน /
ผ ู ้ร ับบริการด้วยกัน โดยสามารถทำงาน
ร ่วมก ันก ับผ ู ้อ ื ่นได้  รวมทั ้ งสามารถนำ
ประสบการณ ์ การ เ ร ี ยนร ู ้ แ ละท ั กษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์   มาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถ
ปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายได ้อย ่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในแผน          
การจัดการเร ียนร ู ้และผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด ซึ ่งใช้กระบวนการจัด
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนา
ศ ั ก ย ภ าพของผ ู ้ เ ร ี ย น / ผ ู ้ ร ั บบ ร ิ ก า ร 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความ
เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม และมีความคาดหวัง ให้ผู้เรียน
สามารถนำความรู้  ไปพัฒนาอาชีพ/ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และเกิดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการให้บริการการศึกษาของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 

- แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้
- หลักสูตร/โปรแกรม 
- รายงานการประชุม 
- ทะเบียนคุมวุฒิบัตร 
- ทะเบียนจำนวนผู้เรียน/

ผู้รับบริการที่ผา่นเกณฑ์การ
ประเมินกจิกรรมการเรียนรู ้
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ตัวอย่างใบงาน/ใบกิจกรรม/      

บทปฏิบัติการ 
- ตัวอย่างสื่อการเรยีนรู ้
- แผ่นพับ 
- บันทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน/

ผู้รับบริการ 
- รายงานประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียน/ผู้รบับริการ 
- สมุดเยีย่มของผู้รับบริการ 
- หนังสือขอรับบริการเยี่ยมชม/

ค่ายวิทยาศาสตร/์ห้องเรยีน
วิทยาศาสตร ์

๔๐ ดีเลิศ 

๒๗ 



 

 

  

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

๕๐        สถานศึกษา ดำเนินการจัดกจิกรรมการ
เรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้รียน/
ผู้รับบริการให้เป็นผู้มีความใฝรู่้ และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดใหค้รูหรอืผู้สอน/
วิทยากร จัดทำโปรแกรม/หลักสตูรและ
แผนการจดัการเรียนรู้  มีการออกแบบ
กิจกรรมใบงานท่ีให้ผูเ้รียน/ผูร้ับบริการ รู้จัก
วิธีการแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ทัง้ยังให้ผู้เรียน/
ผู้รับบริการได้เรียนรูจ้ากการทดลอง การฝึก
ปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เรียนรู้เกดิกระบวนการคิด
ที่เป็นระบบ และสามารถแกไ้ขปญัหาที่
เกิดขึ้นได้ โดยสอดแทรกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสอดแทรก
คุณธรรม จรยิธรรม ให้กับผู้เรียน/
ผู้รับบริการในทุกกิจกรรม เพื่อใหผู้้เรยีนคิด
เป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ในทุก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จดัขึ้น ครูหรอืผู้สอน/
วิทยากรได้ใหผู้้เรียน/ผู้รับบริการ สรุป 
บันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และตอ้งให้ครู
หรือผูส้อนประเมินผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
ตามกิจกรรมและใบงานท่ีกำหนดให้ เพื่อให้
ผู้เรยีนรับทราบความก้าวหน้าของตนเอง 
และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหลักสตูรสู่
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน/ผูร้ับบริการ  

- สถิติผู้รับบริการเยี่ยมชม/ค่าย
วิทยาศาสตร์/ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์/เว็บไซด ์
- สรุปผลการจดัการเรียนรู้ค่าย

วิทยาศาสตร์/ห้องเรียน
วิทยาศาสตร ์
- สรุปความพึงพอใจผู้รับบริการ 
- ผลงานผู้เรียน 
- แฟ้มสะสมผลงานคร ู
- ภาพถ่ายผลงาน/กิจกรรม 

 

๔๐ ดีเลิศ 

๒๘ 



 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ 
คุณภาพ 
การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๒๐     

๒.๑ การกำหนด
โครงการหรือ
กิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๕ ๑. วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการและ
กิจกรรมการศึกษา 
๒. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงาน 
๔. ประสานภาคีเครือข่าย 
๕. จัดดำเนินการกจิกรรม / โครงการ 
๖. ประเมินความพึงพอใจ 
๗. รายงานผลปฏิบัติงานประจำป ี

๑. โครงการที่ไดร้ับอนุมัต ิ
๒. คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงาน 
๓. แผนปฏิบัติการประจำป ี
๔. หนังสือของความร่วมมือ/     
หนังสือเชิญ 
๕. ขอความอนุเคราะห ์
๖. เกียรติบัตร 
๗. วุฒิบัตร/ช้ินงาน 
๘. หนังสือขอบคุณ 
๙. รายงานผลการดำเนินโครงการ 

๕ ดีเลิศ 

๒.๒ ผู้จัดกิจกรรม
มีความรู้ 
ความสามารถใน
การจัดกิจกรรม
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

๕ กิจกรรม/ โครงการ 
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร (ด้าน
ปฏิบัติงาน) 
๒. จัดทำหลักสตูร/ การนำหลักสตูรไปใช้ 
๓. จัดกิจกรรมทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
๔. ประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
๕. ประเมินผู้จัดการเรยีนรู ้

๑. คำสั่ง/ บันทึกข้อความ 
๒. รายงานโครงการ 
๓. วุฒิบัตร 
๔. แฟ้มสะสมผลงาน 
๕. แผนการจัดการเรยีนรู ้
๖. สถิติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
๗. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
๘. รายงานผลการจัดโครงการ
กิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัยทกุ
โครงการ 
๙. บันทึกการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
๑๐. แบบประเมินความพึงพอใจตอ่
ผู้จัดการเรยีนรู ้
๑๑. รายงานการประชุม 
๑๒. รายงานการนำหลักสูตรไปใช้ 
๑๓. ภาพถ่ายกิจกรรม 

๔ ดีเลิศ 

๒๙ 



 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่าน้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่เกิดขึน้ 

จากการดำเนินงานตามสภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๒.๓ สื่อหรือ
นวัตกรรมและ
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการ        
จัดการศึกษา 

๕ ๑. ประชุมวางแผน 
๒. การจดัทำคำสั่ง คณะกรรมการจัดหา
สื่อนวัตกรรมและภาพแวดล้อม 
๓. ส่งเสริมให้บคุลากร ศึกษา ทำความ
เข้าใจ วิธีการใช้สิทธ์ิที่ถูกต้อง ตลอดจน
การดูแลบำรุงรักษา สื่อให้มีสภาพพร้อม
ให้บรกิาร 
๔. การพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม 
๕. การใช้สื่อนวัตกรรมในการให้บริการสื่อ
นวัตกรรม และแหล่งเรยีนรู ้
๖. อบรมพัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. จัดให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่นแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
๘. ประเมินตดิตามผลการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. นำผลการประเมินใช้ในการพัฒนาสื่อ   
๑๐. จดัทำทำเนียบสื่อ 

๑. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
๒. คำสั่งการปฏิบัติงาน 
๓. สื่อ/ชิ้นงาน/นวตักรรม/
นิทรรศการ/ท้องฟ้าจำลอง 
๔. สรปุ หรือรายงานโครงการพัฒนา
สื่อนิทรรศการนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์
๕. รายงานโครงการจดัหาสื่อทางด้าน 
ดาราศาสตร ์
๖. รายงานโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ 
๗. รายงานโครงการพัฒนาภาพลกัษณ ์
๘. รายงานการนำผลการประเมิน    
การพัฒนาสื่อใช้ในการพัฒนาสื่อ 
๙. ทำเนียบสื่อ 
๑๐. แผนการจดัการเรียนรู ้
๑๑. แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต่อสื่อการเรียนรู ้

๔ ดีเลิศ 

๒.๔ ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 
ต่อการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

๕ ๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ  
  - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์
  - กิจกรรมบริการนิทรรศการ 
  - กิจกรรมการศึกษา 
  - กิจกรรมบริการวิชาการ 
๒. ให้ผู้เข้ารับบริการทำแบบประเมินความ
พึงพอใจโดยวิธีการสุ่มเป้าหมาย ทั้ง
โรงเรียนในระบบ นอกระบบ และ
ประชาชนท่ัวไป  
๓. นำข้อมูลมาวิเคราะหผ์ล เปรียบเทียบ
เป็นรายประเภทผู้เข้ารับบริการ  
๔. สรปุผลการทำแบบประเมินความพึง
พอใจในแต่ละกิจกรรมและโครงการ 

๑. แผนปฏิบัติการประจำป ี
๒. โครงการกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยทุกโครงการ 
๓. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี ้
  - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์
  - กิจกรรมบริการนิทรรศการ 
  - กิจกรรมการศึกษา 
  - กิจกรรมบริการวิชาการ 
๔. แบบสรุปผลความพึงพอใจ 
๕. แบบบันทึกรายงานการประเมนิ 
๖. เลม่รายงานสรุปผลการจดักิจกรรม 
๗. ภาพถา่ยกิจกรรม 

๔ ดีเลิศ 

รวมคะแนน    ๑๗ ดีเลิศ 

๓๐ 



 
 

 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู ้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย  มีคะแนนรวมเท่ากับ ๔๐.๐๐ คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ และในมาตรฐานที่ ๒ 
คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีคะแนนรวมเท่ากับ ๑๗.๐๐ คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
ดังนี้  

จุดเด่น 
๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาขอนแก่น ได้ให้บริการการเรียนรู ้ผ่านนิทรรศการ กิจกรรม         

ค่ายวิทยาศาสตร์กิจกรรมบริการนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมาย เด็ก นักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป      
โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบสนองกับความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา จึงได้พัฒนา
สื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
ง่าย สามารถเรียนรู ้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยการให้ความรู ้ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ การทำ
แบบทดสอบออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, Infographic เป็นต้น ทำให้ผู้รับบริการมีความรู้ ทักษะ 
หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  

๓. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มีผู ้จัดกิจกรรมที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการ เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาคุณสมบัติ
และประสิทธิภาพในการทำงาน  รวมถึงความรู้ด้านต่างๆ ของบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  ทำให้บุคลากรผู้จัดกิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างดียิ่ง และสามารถขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อก้าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้งดจัดกิจกรรมทั้งภายในศูนย์ฯ และ

นอกสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online เพื่อให้
ผู้รับบริการสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน/โรงเรียน/สถานศึกษา 

๒. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ อาคาร สถานที่ สื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ยังไม่ได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดทำแผนการ
ปรับปรุงซ่อมแซมและขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการฟื้นฟู ปรับปรุงซ่อมแซม จากหน่วยงานภาคี
เครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 ๓. ส่วนของนิทรรศการ ควรมีผังแสดงที่ตั้งนิทรรศการแต่ละชั้นที่ชัดเจน และมีป้ายบอกทางภายใน
อาคารแสดงนิทรรศการหลักชัดเจน 

๓๑ 



 
 

 ๔. ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายจัดทำหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้ของค่ายให้มากขึ้น 
 ๕. ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายควรเพิ่มเวลาของกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้มากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม 

  

๓๒ 



 
 

  

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 

(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่
เกิดขึ้น  

และร่องรอย หลักฐานที่
เกิดขึ้น 

จากการดำเนินงานตาม
สภาพจริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ 
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

๓๐ 

  

  

๓.๑ การบริหาร
จัดการของ
สถานศึกษาท่ี
เน้นการมสี่วน
ร่วม 

 

 

 

 

 

๓ ๑. สถานศึกษาควรส่งเสรมิให้บุคลากร
ศึกษา ทำความเข้าใจ นโยบายและ
จุดเน้นของสำนักงาน กศน. นโยบาย 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี เพื่อนำมาใช้เป็น
ข้อมูลในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้บริหารควรสร้างการมสี่วนร่วม
ของบุคลากรในการบริหารงานท้ัง ๔ 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล 
และด้านการบรหิารทั่วไป 

๓. สถานศึกษาควรจัดใหม้ีข้อมูล
สารสนเทศท้ัง ๔ ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ดา้นการ
บริหาร งานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป ท่ีมีความถูกต้อง เปน็ไป
ตามระเบียบที่กำหนด และเน้นการม
ส่วนร่วม 

-รายงานการประชุม
ประจำเดือน  
- แผนการปฏิบตัิการประจำปี  
-คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงาน/
โครงการ  
-สรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปี  
- รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
- ภาพกิจกรรม 

๓ ยอดเยี่ยม 

๓๓ 



 
 

  

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการ
ดำเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่

เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๓.๒ ระบบการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

 

๔ ๑. สถานศึกษาสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่บุคลากรของ
สถานศึกษา เกี่ยวกับกฎกระทรวง 
กำหนดระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคณุภาพภายใน  
 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรของสถานศึกษา ร่วมกัน
จัดและทบทวน ตดิตาม หรือ
ประเมินระบบการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา  
๓. สถานศึกษาควรจัดทำแนว
ทางการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
๔. สถานศึกษาควรมีการ
ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ และจัด
ให้มีการรวบรวมข้อมลูสารสนเทศ
จากผลการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
๕. สถานศึกษาควรขอรับการ
ประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

- รายงานการประชุม 
- รายงานผลการดำเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านประกัน
คุณภาพ 

- คู่มือแนวทางการประกันคณุภาพ
ภายในศูนย์วิทยาศาสตร ์
 
-รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 
-รายงานผลการประกันคณุภาพ
รายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

  

๓๔ 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการ
ดำเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่

เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๓.๓ การพัฒนา
ครู และบุคลากร
ของสถานศึกษา 

๓ ๑. ผูส้อน มีความรู้ ความสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักสตูร 
๒. ผูส้อนจัดทำแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้ครอบคลุม
เนื้อหาวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด 
๓. ผูส้อนสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับแผนได ้
๔. ผูส้อนมีการประเมินผล จัดการ
เรียนรู/้กิจกรรม 
๕. ผูส้อนมีการนำผลการประเมิน

มาปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการ
สอนต่อไป 

- ใบประกาศการผ่านการอบรม 
- โล่รางวัล 
- วุฒิบัตร  
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- แฟ้มสะสมผลงานของผู้สอน 
- บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

- เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
จบหลักสตูรของผูเ้รียน 
- รายงานสรุปผลการจัดกจิกรรม
การเรยีนรู ้
- รายงานโครงการพัฒนาบคุลากร 
- คำสั่งประเมินบุคลากร 
- รายงานการนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอน 

๓ ยอดเยี่ยม 

๓.๔ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อสนับสนุน
การบริหาร

จัดการ 

๓ ๑. สถานศึกษาควรส่งเสรมิให้
บุคลากรศึกษา ทำความเข้าใจ 
นโยบายและจดุเน้นท่ีเกี่ยวข้องการ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ 
๒. สถานศึกษามีกระบวนการใน
การส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการ 
 
๓. สถานศึกษามีการตดิตามผล
ของการนำเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการไปใช้ 

 

- แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ 
- รายงานการประชุมประจำเดือน 
- คำสั่งผู้ดูแลคณะกรรมการการ
พัฒนาระบบฐานข้อมลู  
- คำสั่งการปฏิบตัิงานระบบ
เบิกจ่าย GFMIS 
- คำสั่งการจัดซื้อจดัจ้างระบบe-GP 
- คำสั่งการจ่ายเงินผ่านระบบKTB 
Corporate 
- โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ เช่น (DMIS) 
- เว็บไซต์หน่วยงาน มีการจองค่าย 
ผ่านเว็บไซต ์
- การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน  

๓ ยอดเยี่ยม 

๓๕ 



 
 

 

 

  

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการ
ดำเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่

เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

  

๔. สถานศึกษามีการทบทวนหรือ
ติดตามกระบวนการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อนำไปปรับปรุง
กระบวนการ 

www.roietsci.com และเว็บเพจ
หน่วยงาน Facebook 
- คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมลู  
- แผนพัฒนาประจำป ี
- สถิติการใช้ข้อมูล  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูแตล่ะระบบ 
- รายงานการประชุมประจำเดือน
เกี่ยวกับการตดิตามการประเมินผล 
- รายงานการตดิตามและ
ประเมินผลการใช้ฐานข้อมูล 
- รายงานการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล 

  

๓.๕ การกำกับ 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษา 

๓ ๑.สร้างความเข้าใจในการนิเทศ
ติดตามประเมินผล 
๒. สรา้งระบบในการนิเทศตดิตาม
ประเมินผล 
๓. มีการพัฒนาเครื่องมือ ในการ
นิเทศติดตามประเมินผล 
๔. มีการนเิทศติดตามประเมินผล 
๕. รายงานสรุปผลการนิเทศ 
๖. นำผลนิเทศไปใช้พัฒนาในการ

บริหาร 

- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
การนิเทศตดิตามประเมินผล 
- คำสั่งคณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบและประเมิน 
- เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล แผนการนเิทศ 
- แผนการนิเทศ  
- สรุปผลการนเิทศ 

๒ ดี 

๓๖ 

http://www.roietsci.com/


 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการ
ดำเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่

เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๓.๖ การปฏิบตัิ
หน้าท่ีของ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ี
เป็นไปตาม

บทบาทที่กำหนด 

๓ ๑. มีกระบวนการในการคัดเลือก
หรือให้ไดม้าซึ่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ 
๒. สถานศึกษามีการสร้างความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีให้
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีตามบทบาท
ได้อย่างเหมาะสม 
- ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี  
- ขอความเห็นชอบหลักสตูร 
๓. สถานศึกษาควรมีการทบทวน

กระบวนการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีตามทีร่ะเบยีบ

กำหนด ให้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- ประกาศสรรหากรรมการ
สถานศึกษา 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ.  
- แผนปฏิบัติงานประจำปี  
- หลักสูตรที่ไดร้ับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

 

๓ ยอดเยี่ยม 

๓.๗ การส่งเสรมิ 
สนับสนุนภาคี
เครือข่ายให้มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

๓ ๑. สถานศึกษามีเทคนิควิธี 
กระบวนการ วิธีการในการส่งเสรมิ 
สนับสนุนใหภ้าคีเครือข่ายจัดหรือ
ร่วมจัดการศึกษา ท้ังรูปแบบที่เปน็
ทางการและไม่เป็นทางการ  
๒. สถานศึกษาควรมีการ
ประสานงานภาคีเครือข่าย (บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และองค์กรอื่น) ท่ีมีศักยภาพ และ
มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น เพื่อจัดหรือ
ร่วมจัด และสนบัสนุนการจัด
การศึกษา 

- รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ  
- ทำเนียบเครือข่าย และแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
- รายงาน การประชุมภาคี
เครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การสนทนากลุ่ม การถอดบทเรียน 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่ายนิทรรศการจากภาค
เครือข่าย 

๓ ยอดเยี่ยม 

๓๗ 



 
 

 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ค่า
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

กระบวนการ/วิธีการ
ดำเนินงาน 

ของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น  
และร่องรอย หลักฐานที่

เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามสภาพ

จริง 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

  

๔. สถานศึกษาควรจัดใหม้ีการ
มอบรางวัล หรือส่งเสริมให้ภาคี
เครือข่ายได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรต ิ

   

๓.๙ การวิจัยเพื่อ
การบริหารจัด

การศึกษา
สถานศึกษา 

๓ ๑. จัดทำแผนการค้นคว้า วิจยัและ
พัฒนารูปแบบกิจกรรม 
๒. สนับสนุนให้องค์กรมีการนำ
ระบบสาระสนเทศและฐานข้อมลู
ด้านการค้นคว้าและวิจยัมาใช้ 
๓. กำหนดมาตรฐานการค้นคว้า 
วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม 
เพื่อให้ได้ผลิตผลทีม่ีคุณภาพสูงสุด 
๔. จัดให้มีการมอบรางวัลหรือ
ผลตอบแทน แกผู่้ที่มีผลงานวิจัย
และการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
ดีเด่น 
๕. สรา้งความร่วมมือในด้านการ
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างองค์กร
ภาคีเครือข่ายและท้องถิ่น  
๖. จัดให้มีการประเมินผล
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการค้นคว้า วิจยัและพัฒนา
รูปแบบกิจกรรม 
๗. นำผลการประเมินมาปรับปรุง

แผนงาน เพื่อการค้นคว้า วิจัยและ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมในครั้งต่อไป 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
- นโยบายและจุดเน้นการ
ดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการต่าง ๆ  
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ต่างๆ  
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
- สรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่
งานวิจัยโดยรูปเล่ม  
- แบบตอบรับการตีพมิพ์งานวิจัย 
- เอกสารการตีพิมพ์ตามมาตรฐาน
การวิจัย TCI ๑, TCI ๒ 

๒ ดี 

รวมคะแนน ๓๐   ๒๖ ดีเลิศ 

๓๘ 



 
 

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามอัธยาศัย ในมาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา มีคะแนนรวมเท่ากับ ๒๖.๐๐ คะแนน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษามีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มีแผนจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกให้กับประชาชนใน

ชุมชน  โดยให้ความรู ้ว ิทยาศาสตร์อย่างง่ายทั ้งว ิทยาศาสตร์ในวิถีช ีว ิต  และวิทยาศาสตร์ประจำวัน             
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาขอนแก่น จึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ด้วยวิธ ีการทางวิทยาศาสตร์ที่
หลากหลาย เพ่ือให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและใกล้ตัว วิทยาศาสตร์สุขภาพและสร้างอาชีพใหม่ใน
ชุมชน โดยการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชนเป็นการให้ความรู้นอกสถานที่ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนในชุมชนต่อยอดกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคต 

๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังมีการ
พัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงความรู้ด้านต่างๆ ของบุคลากรโดยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างดียิ่งและเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อก้าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 

๓. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา ในการดำเนินงานของสถานศึกษามากขึ้น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายมากขึ ้น และจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย
สถานศึกษา มีการประสานงานขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญ เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือการขอความอนุเคราะห์
เครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และการขอความร่วมมือจาก
เครือข่ายการมีส่วนร่วมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
ของสำนักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การประกันคุณภาพภาพในสถานศึกษา ควรมีการใช้ผลการประเมินตนเองไปพัฒนาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีความครอบคลุมทุกพันธกิจ มีการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสถานศึกษาควรเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดให้
แล้วเสร็จ ในช่วงเวลาที่กำหนด เพ่ือให้มีข้อมูลในการจัดทำ SAR ในปีถัดไป 
 ๒. สถานศึกษาควรมีการค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพดีขึ้น 
เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในปีถัดไป 

๓๙ 



 
 

          ๓. สถานศึกษาควรเพิ่มเติมการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มี
ความต่อเนื่องในทุกโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการสังเกตการณ์ปฏิบัติโครงการ กิจกรรมในพื้นที่จริง มีการ
รายงานผล เสนอแนะ แนวทางการการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาในการประชุมประจำเดือน และการประชุม
ย่อยของการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ มีการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยผ่านการจัดทำ
ประเมินโครงการ และการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  
 

          ๔. การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน            
ของสถานศึกษายังไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นสถานศึกษาควรมีช่องทางที่หลากหลายในด้านการมีบทบาทในการมีสว่น
ร่วมการให้คำปรึกษา เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูล บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ และบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

๔๐ 



 
 

บทท่ี ๓ 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา 
แต่ละประเภท 

คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพ 
รวม 

คะแนนที่ได ้ ระดับ 
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

ด้านที่ ๒ 
คุณภาพการจัด

การศึกษา 

ด้านที่ ๓ คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๑๐๐ 
คะแนน 

มาตรฐานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

๔๐.๐๐ ๑๗.๐๐ ๒๖.๐๐ ๘๓.๐๐ ดีเลิศ 

คะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
หมายเหตุ  
สำหรับคะแนนที่จะกรอกลงในช่อง “คะแนนผลการประเมินคุณภาพ ด้านที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา” ให้นำคะแนนจากผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ประเมินไว้ในบท
ที่ ๒ ไปใส่ในช่อง “คะแนนผลการประเมินคุณภาพ ด้านที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา” 
 ในมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท (ใช้คะแนนเดียวกัน) เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ใช้ประเด็นการพิจารณา
ร่วมกันในทุกประเภทการศึกษา 

 

 ทั้งนี้ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อนำ
คะแนนเฉลี่ยจากทุกมาตรฐานที่ได้ในภาพรวม ไปเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ พบว่า สถานศึกษามีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนรวมเท่ากับ ๘๓.๐๐ คะแนน และเมื่อพิจารณาผล               
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภท สามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ได้ดังนี้ 
  

๔๑ 



 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย 
ระดับคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ๕๐   
๑.๑ ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

๕๐ ๔๐.๐๐ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๒๐   
๒.๑ การกำหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ๕ ๕ ดีเลิศ 
๒.๒ ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ๕ ๔ ดีเลิศ 
๒.๓ สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๕ ๔ ดีเลิศ 
๒.๔ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ๕ ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ๓๐   
๓.๑ การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม   ๓ ๓ ดีเยี่ยม 
๓.๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ๔ ๓ ดี 
๓.๓ การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษา  ๓ ๓ ยอดเยี่ยม 
๓.๔ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   ๓ ๓ ยอดเยี่ยม 
๓.๕ การกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา   ๓ ๒ ดี 
๓.๖ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กำหนด   ๓ ๓ ยอดเยี่ยม 
๓.๗ การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ๓ ๓ ยอดเยี่ยม 
๓.๘ การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ ๔ ดีเลิศ 
๓.๙ การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษา ๓ ๒ ดี 

รวม ๑๐๐ ๘๓.๐๐ ดีเลิศ 
 
จุดเด่น 

๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาขอนแก่น ได้ให้บริการการเรียนรู ้ผ่านนิทรรศการ กิจกรรม         
ค่ายวิทยาศาสตร์กิจกรรมบริการนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมาย เด็ก นักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป      
โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบสนองกับความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา จึงได้พัฒนา
สื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

๔๒ 



 
 

ง่ายขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยการให้ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ การทำ
แบบทดสอบออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, Infographic เป็นต้น ทำให้ผู ้รับบริการมีความรู้ ทักษะ 
หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  

๓. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มีผู ้จัดกิจกรรมที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการ เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนั้นยั งมีการพัฒนาคุณสมบัติ
และประสิทธิภาพในการทำงาน  รวมถึงความรู้ด้านต่างๆ ของบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  ทำให้บุคลากรผู้จัดกิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างดียิ่ง และสามารถขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อก้าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 

๔. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มีแผนจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกให้กับประชาชนใน
ชุมชน  โดยให้ความรู ้ว ิทยาศาสตร์อย่างง่ายทั ้งว ิทยาศาสตร์ในวิถีช ีว ิต  และวิทยาศาสตร์ประจำวัน             
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาขอนแก่น จึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่
หลากหลาย เพื่อให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและใกล้ตัว วิทยาศาสตร์สุขภาพและสร้างอาชีพใหม่ใน
ชุมชน โดยการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชนเป็นการให้ความรู้นอกสถานที่ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนในชุมชนต่อยอดกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคต 

๕. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังมีการ
พัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงความรู้ด้านต่างๆ ของบุคลากรโดยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างดียิ่งและเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อก้าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 

๖. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา ในการดำเนินงานของสถานศึกษามากขึ้น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายมากขึ ้น และจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน โดย
สถานศึกษา มีการประสานงานขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญ เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือการขอความอนุเคราะห์
เครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และการขอความร่วมมือจาก
เครือข่ายการมีส่วนร่วมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
ของสำนักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ผลการดำเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินคุณภาพ 

จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐาน ได้ประเมินคุณภาพโดยการพิจารณาจากผล
การดำเนินงาน ร่องรอย และหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
  

๔๓ 



 
 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  สถานศึกษาพิจารณาจากร้อยละของผู้เข้ารับบริการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย    
เมื่อเทียบกับจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการหรือกิจกรรม และร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
หรือกิจกรรม ดังแสดงในตาราง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 

 

 มาตรฐานที่  ๒ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  สถานศึกษาพิจารณาจากการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา ที่มีการกำหนดและ
จัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ความต้องการ หรือความจำเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน สังคม และเป็นไปตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีผู้จัดกิจกรรมที่มีความรู้ 
หรือทักษะหรือประสบการณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑. การกำหนดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๑๐ โครงการ ได้แก่  

๑.  โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
๒.  โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุขด้วยวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม 

 เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 
ปี๒๕๖๔ 

ในระบบ นอกระบบ 
ประชาชน

ทั่วไป รวม 
 ครู นักเรียน รวม ครู นักศึกษา รวม 

 

 
๑.บริการนิทรรศการ ๒๐,๐๐๐ ๑,๑๔๓             ๑๐,๑๒๘             ๑๑,๓๒๕             ๔๓๙             ๘๖๔             ๑,๓๐๓             ๒๙,๒๙๒             

   
๔๑,๙๒๐      

๒.ค่ายวิทยาศาสตร์ ๑,๐๐๐ ๑๘ ๒๔๓ ๒๖๑ - - - - ๒๖๑ 

๓.กิจกรรมการศึกษา ๒๐,๐๐๐   ๒,๘๒๓ ๔๐,๘๑๖ ๔๓,๖๙๓ ๓๖๘ ๙๗๓ ๑,๓๔๑ ๓,๘๓๑ ๔๘,๘๑๑ 

๔.บริการวิชาการ ๑๐,๐๐๐   ๒,๔๑๗ ๓,๔๓๒ ๕,๘๔๙ ๒,๒๒๔ ๒,๕๖๒ ๔,๗๘๖ ๓๐,๙๒๔ ๔๑,๕๕๙ 

รวม ๕๑,๐๐๐   ๖,๔๐๑ ๕,๔๖๗ ๖๑,๐๗๔ ๓,๐๓๑ ๔,๓๙๙ ๗,๔๓๐ ๖๔,๐๔๗ ๑๓๒,๕๕๑ 

๔๔ 



 
 

๓.  โครงการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู กศน. 
๔.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ๕.  โครงการสอนเสริมสัญจรวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 
๖.  โครงการการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

  ๗.  โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร 
๘.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
๙.  โครงการจุดประกายความคิด สร้างนักวิทยาศาสตร์ไทย 
๑๐. โครงการเด็กดีนักวิทย์ฯ สนุกคิดสร้างสรรค์ มหัศจรรย์เด็กไทยสร้างชาติ 

 ๒. ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
  สถานศึกษาได้จัดโครงการให้บริการความรู้ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาความรู้      
สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ พัฒนาบุคลากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาขอนแก่น ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ทั้งยังมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพและมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. สื่อ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  สถานศึกษาได้ดำเนินงานในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังแสดงให้เห็นในโครงการต่าง ๆ ดังนี้  
 ๓.๑ โครงการให้บริการความรู้ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาความรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ทั้งยังมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพและมีศักยภาพใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓.๒ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ที่ได้พัฒนาภูมิทัศน์จำนวน ๓ จุด ได้แก่ บริเวณลานกิจกรรมการเรียนรู้
ธรรมชาติวิทยาภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ด้านหน้าอาคารนิทรรศการ ๒ ชั้น และ
นิทรรศการพลังงาน โดยให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งมีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 
 ๓.๓ โครงการจัดหาสื่อและเผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และสื่อการ
สอนทางด้านดาราศาสตร์ มีสื่อการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 
 ๓.๔ โครงการพัฒนาสื่อนิทรรศการและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ มีสื่อความรู้ประกอบนิทรรศการ 
เพื่อช่วยให้ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มาใช้บริการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสอดแทรกกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
ผ่านนิทรรศการ อีกท้ังยังจัดทำคู่มือนิทรรศการ จัดทำสื่อ นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการนำชม 

 ๔. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
  สถานศึกษาได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ 

๔๕ 



 
 

    - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
     - กิจกรรมบริการนิทรรศการ 
     - กิจกรรมการศึกษา 
     - กิจกรรมบริการวิชาการ 
  และยังได้จัดทำแบบสรุปผลความพึงพอใจ แบบบันทึกรายงานการประเมิน เล่มรายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรม และภาพถ่ายกิจกรรม โดยนำมาใช้ในการพิจารณาความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
  สถานศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาภาพลักษณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 
 มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษา ในการดำเนินงานของสถานศึกษามากขึ้น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายมากขึ ้น และจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน โดย
สถานศึกษามีการประสานงานขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญ เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือการขอความอนุเคราะห์
เครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน  และการขอความร่วมมือจาก
เครือข่ายการมีส่วนร่วมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
ของสำนักงาน กศน./นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหผู้้เรียน/ผู้รับบริการมีส่วนร่วมและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย และ
พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในปีต่อๆ ไป 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
 ๑. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้งดจัดกิจกรรมทั้งภายในศูนย์ฯ 

และนอกสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online เพื่อให้
ผู้รับบริการสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน/โรงเรียน/สถานศึกษา 

  ๒. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ อาคาร สถานที่ สื ่อการเรียนรู้ ที ่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม       
ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดทำ
แผนการปรับปรุงซ่อมแซมและขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการฟื้นฟู ปรับปรุงซ่อมแซม จากหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
  ๓. ส่วนของนิทรรศการ ควรมีผังแสดงที่ตั้งนิทรรศการแต่ละชั้นที่ชัดเจน และมีป้ายบอกทาง
ภายในอาคารแสดงนิทรรศการหลักชัดเจน 
  ๔. ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายจัดทำหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ของค่ายให้มากขึ้น 

๔๖ 



 
 

  ๕. ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายควรเพิ่มเวลาของกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้มากข้ึน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม 

๖. การประกันคุณภาพภาพในสถานศึกษา ควรมีการใช้ผลการประเมินตนเองไปพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีความครอบคลุมทุกพันธกิจ     
มีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสถานศึกษาควรเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้น
สังกัดให้แล้วเสร็จ ในช่วงเวลาที่กำหนด เพ่ือให้มีข้อมูลในการจัดทำ SAR ในปีถัดไป 
  ๗. สถานศึกษาควรมีการค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม เพื ่อให้ได้ผลิตผลที่มี
คุณภาพดีขึ้น เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในปีถัดไป 
            ๘. สถานศึกษาควรเพิ ่มเติมการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาให้มีความต่อเนื่องในทุกโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการสังเกตการณ์ปฏิบัติโครงการ กิจกรรมใน
พื้นที่จริง มีการรายงานผล เสนอแนะ แนวทางการการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาในการประชุมประจำเดือน 
และการประชุมย่อยของการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ มีการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาโดย
ผ่านการจัดทำประเมินโครงการ และการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  
 

            ๙. การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการกำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษายังไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นสถานศึกษาควรมีช่องทางที่หลากหลายในด้านการมีบทบาท   
ในการมีส่วนร่วมการให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูล บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ และ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 
ความต้องการการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกด้านของสถานศึกษาขึ้นตรง 
 ๒. ผลักดันสถานศึกษาขึ้นตรงให้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการศึกษาอย่างชัดเจน 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. ส่งเสริมความมั่นคงของบุคลากร เช่น จัดสรรตำแหน่ง ข้าราชการ พนนักงานราชการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา และ ค่าเป้าหมายเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘ 



 
 

 
 
 
 
 

๔๙ 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

๕๐ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๑ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒ 
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๕๔ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๖ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๕๗ 



 
 

คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
 ว่าที่ร้อยตรี ต่อพงษ์ สุขประเสริฐ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 
 นายชัยวัฒน์  อดทน    รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 
คณะทำงาน  

๑.  นางสาวจิตติมา  หลักคำ  คร ู 
๒.  นางวิไลวรรณ  วงชารี  คร ู
๓.  นายภูมิพัฒน์  สมศรี   คร ู
๔.  นางสาวปาริชาติ  ทิพย์รัตน์  ครูผู้ช่วย 
๕.  นางสาวมธุรส  แปชา  นักวิชาการเงินและบัญชี  
๖.  นางขวัญฟ้า  วันนิตย์   นักวิชาการศึกษา  
๗.  นางสาวอชิรญา  อัตถาชน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๘.  นางสาวนันทวัน  สุจริต  เจ้าพนักงานพัสดุ  
๙.  นายสุธี   แก้วกระโทก  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา  
๑๐.  นางสาวพรรณิภา  ดนตรี  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา  
๑๑.  นายเสรี  นามจำปา   นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
๑๒.   นายนที  เขียวสะอาด  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
๑๓.  นางสาวภณิตา  ตาไข    นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
๑๔.  นางสาวภัคจิราภรณ์ พลีชีพ  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
๑๕.  นายกฤษกร สังวัชรนันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖.  นางสาวพิมพกานต์  ปัทมสีแก้ว นักจัดการงานทั่วไป 
๑๗.  นางสาวสุจิตรา  เถือกคำ    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๑๘.  นางสาวขวัญสุดาวรรณ  สุขกะ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๑๙.  นายโกศล  โคตรมณี   ช่างเทคนิค  
๒๐.  นายจุมพล   พ่วงรัก   ช่างเทคนิค 
๒๑.  นายวิรัตน์  อินทรสมบัติ  คนสวน  
๒๒.  นายวิเชษฐ์  เศษภักดี  คนสวน  
๒๓.  นางพรวดี  ใสทอง   พนักงานบริการ  
๒๔.  นายสงกาญน์  สมออร  พนักงานขับรถยนต์  
๒๕.  นายทิวา  นานนท์   พนักงานขับรถยนต์  
๒๖.  นายสุริยันต์  สิงห์ป้อง  ยามรักษาความปลอดภัย  
๒๗.  นายวิเศษ  กะตะสิลา  ยามรักษาความปลอดภัย  

  

๕๘ 

 



 
 

รวบรวม และสรุปเล่ม 

๑. นางวิไลวรรณ  วงชาร ี  คร ู

๒. นางสาวภัคจิราภรณ์ พลีชพี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
  

๕๙ 



 
 

 


