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ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (Self Assessment Report : SAR) 

เพื ่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ตามที ่สถานศึกษากำหนด ศูนย์ว ิทยาศาสตร์  
เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (Self Assessment 
Report : SAR) ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ทิศทางการดำเนินงาน ผลการประเมินตนเอง  
และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณารายงานการประเมินตนเอง  
ประจำปี 2562 (Self Assessment Report : SAR) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยาแล้ว 
เห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (Self Assessment Report : SAR) ดังกล่าว 
 
 
 
 
 ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ 
 (นายธนา  คล่องณรงค์) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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คำนำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีสาระบัญญัติที ่กำหนดให้สถานศึกษา 

มีการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  
ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด และพระราชบัญญัติ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 20 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนิน  
การประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อกฎหมายดังกล่าว โดยได้วางระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื ่อง  
ในการดำเนินการดังกล่าว ใช้มาตรฐานเป็นกรอบการประเมิน ตามที่สำนักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กำหนดมาตรฐานไว้ 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้ และจัดทำเครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับ
บริบทของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในการเก็บข้อมูลได้ใช้แบบตรวจสอบรายการ 
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และสำรวจ และแบบประเมินในแต่ละโครงการ รวมทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์  

ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report :  SAR)  ขึ้นโดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 และนำผล
การสะท้อนการปฏิบัติงานประจำปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ซึ ่งเอกสารฉบับนี ้สำเร็จได้ด้วยการมีส่วนร่วม  
ของบุคลากรทุกคน จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 (นางชยาภรณ์  อรุณรัตน์) 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (Self Assessment Report:SAR) หน้า ข 

สารบัญ 
เรื่อง หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 1 

สรุปผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา โดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ของสถานศึกษา มีดังนี้ 1 

สรุปผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 ทั้ง 4 ด้าน 1 
จุดเด่น 1 
จุดที่ควรพัฒนา 2 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 2 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 2 
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม 2 

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 5 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 5 
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 5 

ประวัติสถานศึกษา 5 
อาณาเขต 6 
ด้านการศึกษา 6 
ด้านประชากร 6 
ด้านภูมิศาสตร์ 6 
ด้านการอุตสาหกรรม 7 
ด้านการเกษตร 7 
ด้านการศาสนา 7 
ทำเนียบผู้บริหาร 7 
งบประมาณ 8 

จำนวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจำนวนผู้สอน (ปี 2562) 8 
จำนวนบุคลากร (ปีปัจจุบัน) 9 
แหล่งเรียนรู้ 9 
ภาคีเครือข่าย 10 
เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 11 
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกท่ีผ่านมา 19 

1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 19 
2 ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 21 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 22 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 22 

  



รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (Self Assessment Report:SAR) หน้า ค 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 

บทที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 23 
2.1 ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา 23 

ปรัชญา 23 
วิสัยทัศน์ 23 
อัตลักษณ์ 23 
เอกลักษณ์ 23 
พันธกิจ 23 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ 24 
กลยุทธ์ 25 
ตัวชี้วัด 25 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 26 
เป้าหมายความสำเร็จรายมาตรฐาน 36 

2.2 ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 36 
2.3 สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา 37 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเอง 37 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินต้นสังกัด 38 

บทที่ 3 ผลการประเมินตนเอง 39 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 39 

ข้อมูลความตระหนัก 39 
ข้อมูลความพยายาม 39 
หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 40 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1 40 
จุดเด่น 40 
จุดควรพัฒนา 40 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 40 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ 41 
ข้อมูลความตระหนัก 41 
ข้อมูลความพยายาม 41 
หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 41 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 42 
จุดเด่น 42 
จุดควรพัฒนา 42 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 42 

  



รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (Self Assessment Report:SAR) หน้า ง 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 42 
ข้อมูลความตระหนัก 42 
ข้อมูลความพยายาม 43 
หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 43 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 3 43 
จุดเด่น 43 
จุดควรพัฒนา 44 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 44 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 44 
ข้อมูลความตระหนัก 44 
ข้อมูลความพยายาม 44 
หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 45 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 4 45 
จุดเด่น 45 
จุดควรพัฒนา 45 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 45 

มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 46 
ข้อมูลความตระหนัก 46 
ข้อมูลความพยายาม 46 
หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 46 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 5 47 
จุดเด่น 47 
จุดควรพัฒนา 47 
ข้อเสนะแนะในการพัฒนา 47 

มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 48 
ข้อมูลความตระหนัก 48 
ข้อมูลความพยายาม 48 
หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 48 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 6 49 
จุดเด่น 49 
จุดควรพัฒนา 49 
ข้อเสนะแนะในการพัฒนา 49 

  



รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (Self Assessment Report:SAR) หน้า จ 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 

บทที่ 4  สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 50 
การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 50 

1) สรุปผลการประเมินตนเอง 50 
2) การสรุปผลการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวม 4 ด้าน 53 
3) แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 57 
4) ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 57 
5) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา 57 

คณะผู้จัดทำ 58 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (Self Assessment Report:SAR) หน้า 1 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั ้งอยู ่เลขที่ 115 หมู ่ 6 ถนนโรจนะ 

ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที ่ในการเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจ  
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  
การจัดนิทรรศการ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การสัมมนา การแสดงการประกวด 
และแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ และการจัดหน่วยนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อบริการแก่กลุ่ มเป้าหมายในเขตจังหวัด 
ช ัยนาท สระบุร ี ลพบุร ี ส ิงห์บ ุร ี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษา
พระนครศร ีอย ุธยา ม ีบ ุคลากร 22 คน จ ัดให ้ม ีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เม ื ่อว ันที่   
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามรายมาตรฐาน  
และตัวบ่งชี้ของสำนักงาน กศน. สามารถสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา โดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ของสถานศึกษา มีดังนี้ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาพระนครศรี อยุธยา  
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 
98.75 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
พบว่ามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 35 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ พบว่ามี  
ค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 24.70 มาตรฐานที ่ 3 การบริหารการศึกษา พบว่า มีค ่าคะแนน 
ผลการประเมินเท่ากับ 9.8 มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมิน
เท่ากับ 9.85 มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 10.00  
มาตรฐานที ่6 มาตรการส่งเสริม พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 9.40 

สรุปผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 ทั้ง 4 ด้าน 
ผลการประเม ินตนเองของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553  ท ั ้ ง 4 ด ้าน 

ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบว่า มาตรฐานด้านที่  1 มีค่าคะแนน 49.6 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก มาตรฐานด้านที่ 2 มีค่าคะแนน 17.30 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มาตรฐานด้านที่ 3  
มีค่าคะแนน 22.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มาตรฐานด้านที ่4 มีค่าคะแนน 9.85 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

จุดเด่น 
1. ครูผู้สอนทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถบริหาร

จัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ พัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา หลากหลายและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผ ู ้ เร ียนและผู ้ร ับบริการ ม ีระบบการให้บร ิการ ที ่สามารถเข ้าถ ึงและใ ช ้บร ิการได ้ง ่าย  
มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งนำข้อมูลจากการ
ประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาสื่อ แหล่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารสถานศึกษา ได้กำหนดหน้าที่ที่ชัดเจน (Job description) ตามแนวปฏิบัติงานของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

4. ระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
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5. มีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา มีการมอบหมายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ
จัดทำรายงานประเมินตนเองทุกปี อย่างต่อเนื่อง 

6. ระบบการบริหารงานแผนงานและงบประมาณมีคุณภาพ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 
โดยทำคำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งคณะทำงานต ิดตามและประเม ินผลแผนปฏ ิบ ัต ิการ และรายงานการประชุม 
แล้วจึงจัดทำคู่มือประเมินแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการ อีกท้ังจัดทำคู่มือประเมิน
แผนพัฒนา และรายงานผลการประเมินแผนพัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรควรมีพื ้นฐานด้านสารสนเทศ ด้านสื ่อและไอซีที และนำเทคโนโลยีมาช่วยใน 

การจัดการศึกษา 
3. ควรมีการนำผลการประเมินตนเองไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
1. มีการศึกษาวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. มีการวางแผนและดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง เทคโนโลยีสื่อ 

และไอซีทีในการจัดการศึกษา 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
สถานศึกษามีทิศทางในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมในการให้บริการ และการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เกิดกับผู้เรียนเพ่ือใช้ในการดำรงชีวิต
ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม 
 ตารางท่ี ๑ สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของสถานศึกษา มีดังนี้ 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 35 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.2 ผู้เรียน คิดเป็นทำเป็น 5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

๕ 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑. 4 ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะใน
การทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

๕ 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

15 15 ดีมาก 
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 ตารางที่ ๑ (ต่อ) สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของสถานศึกษา มีดังนี้ 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ๒๕ 24.7 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพของหลักสูตร 3 3 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพของครู /ผู้สอน/วิทยากร ๔ 4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และ
ผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3 3 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง 4 4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 

4 4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ๔ 4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ 2.7 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา  ๑๐ 9.8 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ 1.8 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๒ 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒ 2 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐ 9.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ 4.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ๕ 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑๐ 10 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม ๑๐ 9.4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

๕ 4.8 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 

๕ 4.6 ดีมาก 

รวม ๑๐๐ 98.75 ดีมาก 
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ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีค่าคะแนนผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาโดยภาพรวม เท่ากับ 98.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 ตารางท่ี ๒ สรุปผลคุณภาพของสถานศึกษาโดยภาพรวมตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้ง ๔ ด้านมีดังนี้ 

มาตรฐานกฎกระทรวง ตัวบ่งชี้ 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ถึง ๑.5  
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ถึง ๕.๒  
และตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ 

๕๐ 49.6 ดีมาก 

การบริหารจัดการศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๗  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ถึง ๓.๕  
และตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ 

๑๘ 17.3 ดีมาก 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ถึง ๒.๖ ๒๒ 22 ดีมาก 
การประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ และ ๔.๒ ๑๐ 9.85 ดีมาก 

รวม 23 ตัวบ่งช้ี 100 98.75 ดีมาก 



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (Self Assessment Report:SAR) หน้า 5 

บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

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

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

ประวัติสถานศึกษา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เดิมมีเพียงแห่งเดียวซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2537 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ขยาย เครือข่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพื่อการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาแห่งชาติ แห่งที่ 3 ที่รังสิต และ
จัดสร้างศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง แต่ขอให้สร้าง ศูนย์ว ิทยาศาสตร์ 
เพื่อการศึกษาให้ครบทุกเขตการศึกษา 12 เขตก่อน ภายในวงเงิน 470,500,000 บาท เมื่อดำเนินการครบ
ทุกเขตการศึกษา และเมื่อมีความพร้อมที่จะดำเนินการในจังหวัดอื่นก็ให้ดำเนินการได้ กรมการศึกษานอก
โรงเรียน จึงได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาดำเนินการจัดสร้าง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
แห่งชาติ แห่งที่ 3 ที่รังสิต (แห่งที่ 2 อยู่ที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และจัดสร้าง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษาให้ครบทุกเขตก่อนกรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงได้จัดสรรงบประมาณให้
สร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช นครราชสีมา นครสวรรค์ ยะลา กาญจนบุรี 
สมุทรสาคร ลำปาง พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี ขอนแก่น และสระแก้ว จึงกล่าวได้ว่าในขณะนี้มีศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดครบทุกเขตการศึกษาแล้ว 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน
เดิม) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2538 ทำพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2542 มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การสัมมนา การแสดงการประกวด และแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ และ
การจัดหน่วยนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อบริการแก่กลุ่มเป้าหมายในเขตจังหวัด ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยาโดยประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
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อาณาเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ภาคกลางตอนบน อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 6 ลิปดาเหนือ 

33 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 14 ลิปดา 53 ฟิลิปดาตะวันออกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล
ประมาณ 3.50 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชีย 75 กม. ตามทางรถไฟ 
ประมาณ 72 กม. และทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 2,556.640 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 1,597,900 ไร่ นับว่าเป็นจังหวัดที ่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที ่ 62 ของประเทศไทย และเป็น 
อันดับที่ 11 ของจังหวัดภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี  
ทิศใต ้ ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ด้านการศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสถาบันเทคโนโลยีอโยธยา แบ่งเขต
การศึกษาออกเป็น 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 

1. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครอบคลุม 9 อำเภอ ได้แก่  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน อำเภอบ้านแพรก อำเภอภาชี 
อำเภอมหาราช อำเภอวังน้อย และอำเภออุทัย 

2. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครอบคลุม 7 อำเภอ ได้แก่  
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไผ่ อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอเสนา 

3. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรีและ 
จังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา ม ีโรงเร ียนในส ังก ัดท ั ้ งหมด 47 แห ่ง จำแนกจำเป ็นโรงเร ียนในเขต  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29 แห่ง 

ด้านประชากร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากรทั้งสิ ้น 813,852 คน เป็นชาย 392,083 คน และ 

หญิง 421,769 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 140,857 คน 
และอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อำเภอบ้านแพรก จำนวน 9,146 คน (ที่มา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ณ เมษายน 2561) 

ด้านภูมิศาสตร ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั ้งอยู ่บริเวณที ่ราบลุ ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจาก 

กรุงเทพมหานครทางถนนสานเอเชีย ประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทางเรือ
ประมาณ 137 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,579,900 ไร่ นับว่าเป็น
จังหวัดที ่มีขนาดใหญ่เป็นอับดับที ่ 63 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที ่ 11 ของจังหวัดในภาคกลาง  
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ลาบลุ่มน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ มีแม่น้ำไหลผ่าน 
4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำน้อย รวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร 
มีลำคลองใหญ่ น้อย ประมาณ 1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ำเกือบทั่วบริเวณพ้ืนที่ 
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ด้านการอุตสาหกรรม 
การลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พ้ืนที่ทั้งหมด 1,926 ไร่ 
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) พ้ืนที่ทั้งหมด 2,465 ไร่ 
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร พ้ืนที่ทั้งหมด 1,441 ไร่ 

เขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง 
แฟคตอรี่แลนค์วังน้อย พ้ืนที่ทั้งหมด 176 ไร่ 
บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) พ้ืนที่ทั้งหมด 11,000 ไร่ 

ด้านการเกษตร 
พ้ืนที่เศรษฐกิจ มีครัวเรือนผู้ถือครองการเกษตร ทั้งสิ้น 52,859 ครัวเรือน (จำนวนประชากรโดย

เฉลี่ย 3-5 คน/ครัวเรือน) 
พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยน้ำคั่น มะม่วง 
สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่ สุกร โค และสัตว์น้ำจืด 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,597,900 ไร่ แบ่งเป็นเนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร 1,038,448 ไร่ 

พ้ืนที่ปลูกข้าว 948,518.25 ไร่ 
พ้ืนที่ปลูกผลไม้ 19,034.00 ไร่ 
พ้ืนที่ปลูกผัก 6,445.00 ไร่ 
พ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1,681.00 ไร่ 
พ้ืนที่เพาะเห็ด/อ่ืน ๆ 8,723.00 ไร่ 

ด้านการศาสนา 
ประชากรของพ้ืนที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 7.7 และศาสนาคริสต์ 

ร้อยละ 0.3 ศาสนสถานในจังหวัดมีทั้งสิ้น 593 แห่ง แยกเป็น วัด 509 วัด มัสยิด 63 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 
21 แห่ง นอกจากนั้นยังวัดร้าง 433 แห่ง สำนักสงฆ์ 10 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี และ
สามัญรวม 31 แห่ง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 91 แห่ง พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร 
3 แห่ง ชั ้นโทชนิดราชวรวิหาร 1 แห่ง ชั ้นโทชนิดวรวิหาร 3 แห่ง ชั ้นตรีชนิดชั ้นวรวิหาร 2 แห่ง และ  
ชั้นตรีชนิดสามัญ 6 แห่ง มีจำนวนพระภิกษุ 5,172 รูป สามเณร 791 รูป 

ทำเนียบผู้บริหาร 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
ระยะเวลาที่ 

ดำรงตำแหน่ง 
1. นายสุรพล  อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการ 2540-2547 
2. นายพยุงศักดิ ์ บำรุงรัฐ ผู้อำนวยการ 2547-2548 
3. นายชวโรจน์  ทองอำไพ (รักษาการ) ผู้อำนวยการ 2548-2549 
4. นายสงัด  ประดิษฐสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ 2549-2551 
5. นายสุชาติ  มาลากรรณ ์ ผู้อำนวยการ 2551-2560 
6. นางชยาภรณ์  อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการ 2560-ปัจจุบัน 
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งบประมาณ 
เงินงบประมาณ จำนวน 6,343,911.00 บาท 
1. แผนบุคลากรภาครัฐ 770,971.00 บาท 

1.1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 740,559.00 บาท 
1.2. ค่าประกันสังคม (พนักงานราชการ) 30,412.00 บาท 

2. แผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 5,572,940.00 บาท 
2.1. งบดำเนินงาน 5,572,940.00 บาท 

2.1.1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,887,840.00 บาท 
2.1.2. ค่าสาธารณูปโภค 226,100.00 บาท 
2.1.3. งบจัดกิจกรรม 720,000.00 บาท 
2.1.4. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 1,644,000.00 บาท 
2.1.5. งบสนับสนุนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 95,000.00 บาท 

2.2. งบลงทุน 0.00 บาท 
2.3. งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 บาท 

จำนวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจำนวนผู้สอน (ปี 2562) 

หลักสูตร/ประเภท 
จำนวนผู้เรียน 

รวม 
จำนวน
ผู้สอน ชาย หญิง 

1. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 2,798 4,196 6,994 15 
2. โครงการวิทยาศาสตร์สญัจรสู่เขตพื้นที่บริการ (นิทรรศการเคลื่อนที่) 12,696 19,043 31,739 15 
3. โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษา 22,911 34,367 57,279 15 
4. โครงการจดักิจกรรมบริการวิชาการ 33,742 50,612 84,354 15 
5. โครงการวิทย์คดิสร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ 151 226 377 15 
6. โครงการจดุประกายความคิด สร้างสรรค์ทักษะชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ 75 112 187 15 
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 9 14 22 15 
8. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา - - - 15 
9. โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาเกษตรทฤษฎีใหม ่ 473 709 1,182 15 
10. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้วิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาชุมชน 532 798 1,330 15 
11. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 54 82 136 15 
12. โครงการพัฒนาคณุภาพครูและบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

51 76 127 15 

13. โครงการเปิดฟ้ากรุงเก่าหาดาวชาวดาราศาสตร ์ 25 37 62 15 
รวม 73,517 110,272 183,789 195 
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จำนวนบุคลากร (ปีปัจจุบัน) 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวน 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน 

ข้าราชการคร ู - 3 3 - 6 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
ลูกจ้างประจำ - 1 - - 1 
พนักงานราชการ 1 3 - - 4 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - - - - - 
อัตราจ้าง 5 6 - - 11 

รวมจำนวน 6 13 3 - 22 

แหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยาน ตำบลหอรัตนไชย  

อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจา้สามพระยา พิพิธภัณฑ ์ ตำบลหอรัตนไชย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ ์ ตำบลประตชูัย 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดนิแดนแห่งความ
สมดุล 

ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลอุทัย 
อำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร วัด ตำบลหอรัตนไชย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. วัดหน้าพระเมร ุ วัด ตำบลคลองสระบัว 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. วัดใหญ่ชัยมงคล วัด ตำบลคลองสวนพล ู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8. วัดท่าการ้อง วัด ตำบลบ้านป้อม 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ชื่อ แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
9. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหอรัตนไชย  

อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. ตลาดนำ้อโยธยา แหล่งท่องเที่ยว ตำบลไผล่ิง 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. บ้านของพ่อ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

ตำบลภูเขาทอง 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รวมจำนวน 11 แห่ง   

ภาคีเครือข่าย 

ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
1. บริษัทไทยอินดัสเตรียล เอสเตท 
จำกัด 

99 ม.5 ถ.สายเอเชีย-นครสวรรค์ ต.บ้านหว้า อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ 

ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. อุทยานประวัติศาสตร์ 
พระนครศรีอยุธยา 

ถนนศรีสรรเพชญ์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้า 
 สามพระยา 

ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. โรงเรียนประตูชัย ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  

7. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

53 หมู่2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

9. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 56 ถนนป่าโทน หมู่ที2่ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

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


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (Self Assessment Report:SAR) หน้า 11 

ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 

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

14. วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา 

29 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รวมจำนวน 14 แห่ง  

เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเดน่ของสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม 
ระหว่างวันที ่5 
ก.พ. 2543 

ถึง ก.ย.2562 
หน่วยจัด 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1.  
Here by confera the Escap Human 
Resouces Development Aword for ๑๙๙๘  

๒๕๔๑ ESCAP เกียรติบตัร 

2.  
เข้าร่วมจดันิทรรศการทางวิชาการประจำปี
การศึกษา ๒๕๔๒ 

๔ ก.พ.๒๕๔๓ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เกียรติบตัร 

3.  
การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 

๒๕ พ.ค.๒๕๔๔ 
กรมการศึกษานอก

โรงเรียน 
เกียรติบตัร 

4.  
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

๗ – ๘ มิ.ย.
๒๕๔๔ 

ศว.จ.สมุทรสาคร เกียรติบตัร 

5.  
ร่วมจัดนิทรรศการในการจัดงานศลิปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี ๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก 

๑๘ – ๒๐ ม.ค.
๒๕๔๕ 

กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบตัร 

6.  
รางวัลรองชนะเลิศระดับอำเภอประเภท
หน่วยงานภาครัฐในการประกวดการประดับธง
ชาติ 

๑๘ มี.ค.๒๕๔๗ สำนักนายกรัฐมนตร ี เกียรติบตัร 

7.  
เป็นผู้สนบัสนุนการจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 
ออมเพื่อไทยร่วมใจประหยัดพลังงาน 

๔ พ.ย.๒๕๔๗ ธนาคารออมสินภาค ๔ เกียรติบตัร 

8.  
ให้การสนับสนุนการจดันิทรรศการ 
วิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายไชยวัฒนา 

๒๗ ม.ค.๒๕๔๘ 
กลุ่มโรงเรียน 

เครือข่ายไชยวัฒนา 
เกียรติบตัร 

9.  
สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดเีด่นประจำปี
งบประมาณ ๒๕๔๘ 

๘ ก.ย.๒๕๔๘ 
ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดลพบุร ี

เกียรติบตัร 

10.  
กิจกรรมวันท่ีระลึกสากลแห่งการรูห้นังสือ และ
วันการศึกษานอกโรงเรียน ณ ห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ดอนเจดีย์ 

๘ ก.ย.๒๕๔๘ 
ศูนย์การศึกษา 
นอกโรงเรียน 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี

เกียรติบตัร(แฟ้ม
งาน) 

11.  

ได้ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรูส้าระวิชา
วิทยาศาสตร์ในงานคาราวานท่องโลก
วิทยาศาสตร์  
“เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” 

๑๕ – ๑๙ ก.พ.
๒๕๔๙ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาจังหวัดลำปาง 

เกียรติบตัร 
(แฟ้มงาน) 

12.  
คาราวานเปดิโลกวิทยาศาสตร์ ครัง้ที่ ๒ / 
๒๕๕๐ 

๘ – ๑๑ ก.พ.
๒๕๕๐ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา จ.นครสวรรค ์

เกียรติบตัร 

13.  
ร่วมจัดนิทรรศการงาน”ศักยภาพการเรยีนรู้สู่
คุณภาพการศึกษาครั้งท่ี ๔ 

๙ – ๑๐ มี.ค.
๒๕๕๐ 

สำนักงานเขตพื้นที
การศึกษาเขต ๒ 

โล่เกียรติยศ 
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ที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม 
ระหว่างวันที ่5 
ก.พ. 2543 

ถึง ก.ย.2562 
หน่วยจัด 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

14.  
ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการงานมหกรรม
วิชาการเทศบาลตำบลบางซ้าย ครัง้ที่ ๒ 

๒๓ มี.ค.๒๕๕๐ กลุ่มโรงเรียนบางซ้าย เกียรติบตัร 

15.  
ให้การสนับสนุนการจดังานมหกรรมคาราวาน
เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี ๓ / 
๒๕๕๐ 

๒๗ – ๒๙ พ.ค.
๒๕๕๐ 

จังหวัดขอนแก่น 
ร่วมกับ ศว.ขอนแก่น 

เกียรติบตัร 

16.  
ได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดมหกรรมเปิดโลก
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ 

๑๓ – ๑๕ มิ.ย.
๒๕๕๐ 

สำนักงานการศึกษานอก
โรงเรียน 

เกียรติบตัร 

17.  
มหกรรมคาราวานเปิดโลกการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ 

๑๗ – ๒๐ มิ.ย.
๒๕๕๐ 

ศวจ.นครราชสีมา เกียรติบตัร 

18.  
ให้การสนับสนุนการจดังานมหกรรมคาราวาน
เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครัง้ที่ ๖/๒๕๕๐ 

๑๙ – ๒๒ ก.ค.
๒๕๕๐ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง ร่วมกับ 

ศว.ตรัง 
เกียรติบตัร 

19.  

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจดักิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจำปี ๒๕๕๐ 

๑๘ – ๒๒ ส.ค.
๒๕๕๐ 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระ
จอมเกล้า ณ หว้ากอ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
เกียรติบตัร 

20.  
การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้าระวิทยาศาสตร์ใน
งานมหกรรมเปิดโลกการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๑ 

๒๓ – ๒๖ ม.ค.
๒๕๕๑ 

ศว.อุบลราชธาน ี
ร่วมกับ 

อบจ.อุบลราชธาน ี
เกียรติบตัร 

21.  เข้าร่วมกิจกรรม “กศน.มติิใหม่ใสใ่จชุมชน” 
๑๓ – ๑๕ มิ.ย.

๒๕๕๑ 
สนง.จังหวัดนครปฐม เกียรติบตัร 

22.  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๑ 
๑๓ – ๑๘ ส.ค.

๒๕๕๑ 
ศวจ.นครราชสีมา เกียรติบตัร 

23.  
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑ 

๑๘ – ๒๒ ส.ค.
๒๕๕๑ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบตัรเลขท่ี 
๒๐๐๑ / ๒๕๕๑ 

24.  
ร่วมส่งนักเรียนเข้าประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์เนื่องในงานมหกรรมทาง
วิทยาศาสตร์สัปดาห์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑ 

๒๒ ส.ค.๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ 
เกียรติบตัรเลขท่ี 

๑๐๒๓๔/
๒๕๕๑ 

25.  
นิทรรศการงานเปิดโลกมหกรรมวชิาการและ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
(Child Show ๒๐๐๘) 

๒๐ – ๒๒ พ.ย.
๒๕๕๑ 

สพฐ เขต 1 
ร่วมกับ อบจ. 

เกียรติบตัร 

26.  
การเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติประจำปี 
๒๕๕๒ 

๑๐ ม.ค.๒๕๕๒ 
องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เกียรติบตัร 

27.  
การเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมเกษตร
ธรรมชาติ ครั้งท่ี ๑๑ 

๑๒ – ๑๖ ก.พ.
๒๕๕๒ 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม 

เกียรติบตัร 

28.  
จัดนิทรรศการ การแสดงผลงานทางวิชาการ 
กลุ่มโรงเรียนมนต์พระพุทธ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

๒๗ มี.ค.๒๕๕๒ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา 
เขต ๒ 

ประกาศ เกียรติ
คุณ 
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ที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม 
ระหว่างวันที ่5 
ก.พ. 2543 

ถึง ก.ย.2562 
หน่วยจัด 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

29.  
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ 

๑๘ – ๒๑ ส.ค. 
๒๕๕๒ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบตัรเลขท่ี
๑๒๖๗๔/
๒๕๕๒ 

30.  
โครงการร่วมมือในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (MOU) 

๑๐ มี.ค.๒๕๕๓ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา 
เขต ๒ 

เกียรติบตัร 

31.  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓ ๙ ม.ค.๒๕๕๓ 
องค์การบริหารส่วน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เกียรติบตัร 
(แฟ้มงาน) 

32.  ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรส์ญัจร ๒ - ๔ ก.ค.๒๕๕๓ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

โล่เกียรติยศ 

33.  
จัดการมหกรรมวิทยาศาสตร์  
“เปิดโลกทัศน์ สัมผัสวิทยาศาสตร”์ 

๑๕ – ๑๗ ก.ค.
๒๕๕๓ 

ศว.ลำปาง เกียรติบตัร 

34.  
โครงการความร่วมมือในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (MOU) 

๓๐ ก.ค.๒๕๕๓ 
โรงเรียนวดัทางหลวง(เทพ

ราษฎรร์ังสิต) 
เกียรติบตัร 

เลขท่ี ๒๑/๕๓ 

35.  
สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓ 

๑๖ – ๒๐ ส.ค.
๒๕๕๓ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ พระ
จอมเกล้า ณ  

หว้ากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

เกียรติบตัรเลขท่ี 
๑๕๒๕๘/
๒๕๕๓ 

36.  
ให้การสนับสนุนวันวิทยาศาสตร ์
สำหรับเยาวชน ครั้งท่ี ๔ ปี ๒๕๕๓ 

๒๕๕๓ 

กรรมการผู้จดัการ  
บ.ไทยอินดสัเทียลเอสเตท 

ร่วมกับ สนง.นิคม
อุตสาหกรรม บางปะอิน 

ไฮเทค 

โล่เกียรติคณุ 

37.  
จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ในงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนภาค
กลางและภาคตะวันออกครั้งท่ี ๖๐ 

๒๙ ธ.ค.๒๕๕๓ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

วุฒิบัตร 
(แฟ้มงาน) 

38.  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔ ๗ ม.ค.๒๕๕๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

ห้วยโป่ง  
จ.ลพบุร ี

ประกาศ เกียรติ
คุณ 

39.  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ๘ ม.ค.๒๕๕๔ 
องค์การบริหารส่วน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เกียรติบตัร 
(แฟ้มงาน) 

40.  
สนับสนุนโครงการวิทยาศาสตร์กิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่สญัจรสู่ชุมชนครัง้ที่ ๑  

๑๒ ม.ค.๒๕๕๔ 
โรงเรียนวดักระโดงทอง

(พิบูลย์ประสิทธ์ิ) 
เกียรติบตัร 

41.  
มหกรรมวิทยาศาสตรส์ัญจรเพื่อชุมชนคน กศน. 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๔ 

๘ - ๑๐ มี.ค.
๒๕๕๔ 

กศน.จ.หนองบัวลำภ ู เกียรติบตัร 

42.  
การจัดนิทรรศการงานศักยภาพ 
การเรยีนรู้คณุภาพการศึกษา ครั้งที่ ๘ 

๑๔ - ๑๕ มี.ค.
๒๕๕๔ 

โรงเรียนวดัราษฎร์บำรุง เกียรติบตัร 
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ที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม 
ระหว่างวันที ่5 
ก.พ. 2543 

ถึง ก.ย.2562 
หน่วยจัด 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

43.  
โครงการ “มหกรรมส่งเสริมการอา่น 
สร้างชาติ” จังหวัดลพบุร ี

๒ เม.ย.๒๕๕๔ สำนักงาน กศน.ลพบุร ี
เกียรติบตัรเลขท่ี 
๐๖๐/3885 

44.  
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อม 
Eco-School 

18 ส.ค.2554 
บริษัท ไทยอินดัสเตรีล 

เอสเตท จำกดั 
โล่รางวลั 

45.  
ให้การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2554 

18 – 22 ส.ค.
2554 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระ
จอมเกล้า ณ  

หว้ากอ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

เกียรติคณุ เลขท่ี 
09927/ 
2554 

46.  
ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนนุโครงการ
วิทยบริการกิจกรรมห้องสมุดสัญจร ครั้งท่ี 2 
ประจำปี 2555 

6 มี.ค.2555 
โรงเรียนวดัทะเลไทย 

โปรดสัตว ์
เกียรติบตัร 

47.  

ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนนุ โครงการ
วิทยวิชาการ “กิจกรรมห้องสมุดสญัจร ครั้งท่ี 2 
ในงานศักยภาพการเรียนรูสู้่คณุภาพการศึกษา 
ครั้งท่ี 9 กลุ่มโรงเรยีนประสานมติร 

16 มี.ค.2555 
ณ โรงเรียนวัดฉตัรทอง 

(เลื่อนประชานุกลู) 
เกียรติบตัร 

48.  
ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ : สร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อม 

5 – 7 มิ.ย.
2555 

สำนักงานการศึกษานอก
โรงเรียน 

โล่รางวลั 

49.  
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 

18 – 22 ส.ค.
2555 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระ
จอมเกล้า ณ 

 หว้ากอ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

เกียรติคณุ เลขท่ี 
1006/2555 

50.  
ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนนุการจัดงาน
สัปดาห์ห้องสมุดทศวรรษแห่งการอ่านประจำปี 
2555  

31 ส.ค. –  
1 ก.ย. 2555 

ณ อาคารบรมราช 
นครินทร ์

เกียรติบตัร 

51.  
ได้สนบัสนุนและร่วมกิจกรรม กศน. สัญจร 
2556 มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่
อาเซียน ภาคใต ้

21-23 ก.ค. 
2556 

ณ สวนสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ 84  
(ทุ่งท่าลาด) 

เกียรติบตัร 

52.  ได้สนบัสนุนงานมหกรรมวิทยาศาสตรส์ัญจร 
23-25 มิ.ย. 

2556 
ณ สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร ่

เกียรติบตัร 

53.  
ให้การส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมการเรยีนรู้ตาม
โครงการ กศน. สัญจร 2556 มหกรรม
วิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน จ.ตรัง 

18 ก.ค. 2556 ณ โรงเรียนวิเชียรมาต ุ เกียรติบตัร 

54.  
มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพ 
สู่อาเซียนสู่ชายแดนใต ้

25-27 ก.ค. 
2556 

สำนักงาน กศน. สงขลา ที่ระลึก 

55.  
ร่วมจัดงานเทศกาลสัปดาห์วิทยาศาสตร์อยุธยา
วิทยาลัย 2556”วิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่
สากล” 

13-16 ส.ค.
2556 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เกียรติบตัร 
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ที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม 
ระหว่างวันที ่5 
ก.พ. 2543 

ถึง ก.ย.2562 
หน่วยจัด 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

56.  
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนส่งทีมเข้าประกวด
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
(มัธยมศึกษา) 

22 ส.ค.2556 

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ  

หว้ากอ  
จ.ประจวบครีีขันธ ์

เกียรติคณุ 
เลขท่ี 10512/ 

2556 

57.  
ได้ร่วมจัดงาน กศน.สัญจร 2556 มหกรรม
วิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน 

18-20 มิ.ย.
2556 

ณ สนามโรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย 

เกียรติบตัร 

58.  
ได้เข้าร่วมและสนับสนุน การจัดมหกรรม
วิทยาศาสตร์และอาชีพอาเซียน สูช่ายแดนใต ้

25-27 ก.ค.
2556 

ณ สนามสระบัว  
อ.สงขลา จ.สงขลา 

เกียรติบตัร 
เลขท่ี 

0025/2556 

59.  
ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจดั
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 
“อ่านภาษาไทย เขียนสังคมไทย” 

31 ก.ค.2556 
ณ หอประชุม

มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

เกียรติบตัร 
 

60.  
ให้การสนับสนุน ในการถวายผา้พระกฐิน
พระราชทาน ประจำปี 2556 ของ สำนักงาน 
กศน. 

28 ต.ค.2556 
ณ วัดโคกสมานคณุ (พระ

อารามหลวง) 

เกียรติบตัร
เลขท่ี00521/
2556 (แฟ้ม) 

61.  
ได้ร่วมจัดงาน กศน.สัญจร 2557 : มหกรรม
วิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน จ.
มหาสารคาม 

13 ม.ค.2557 
ณ ลานกิจกรรม 

ห้างสรรพสินค้าเสรมิไทย
คอมเพล็กซ ์

เกียรติบตัร 

62.  
ได้ร่วมจัดงาน กศน.สัญจร 2557 : มหกรรม
วิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน จ.มุกดาหาร 

17-19 ม.ค.
2557 

ณ สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภเิษก 

และสนามกีฬากลาง 
จังหวัดมุกดาหาร 

เกียรติบตัร 

63.  ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 11 ม.ค.2557 
ณ สนามกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แฟ้ม 

64.  
ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม 
“KG.Science Adventure” 

18 ม.ค.2557 
ณ ร.ร.สาสาสน์วเิทศรังสติ 

กทม. 
แฟ้ม 

65.  
ได้ร่วมจัดงาน กศน.สัญจร 2557 : มหกรรม
วิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน ภาคใต ้

27 ก.พ.-1 มี.ค.
2557 

ณ ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จ.กระบี ่

เกียรติบตัร 

66.  
ได้ร่วมจัดงาน กศน.สัญจร 2557 : มหกรรม
วิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน จ.สระแก้ว 

13-15 มิ.ย. 
2557 

ณ สวนกาญจนาภิเษก เกียรติบตัร 

67.  
ได้ร่วมจัดงาน วิทยาศาสตร์สญัจร 2557 จ.
นครปฐม 

29-30 มิ.ย. 
2557 

ณ พิพิธภัณฑห์ุ่นขี้ผึ้งไทย เกียรติบตัร 

68.  
ได้ร่วมจัดงาน กศน.สัญจร 2557 : มหกรรม
วิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน จ.พิษณุโลก 

29-31 ก.ค. 
2557 

ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
พิษณุโลก 

เกียรติบตัร 

69.  
ได้ร่วมกิจกรรม Asean Science Show ใน
โครงการ Hi-tech Asean Day ประจำปี 
2557 

8 ส.ค.2557 
บ.ศูนย์เทคโนโลยไีฮเทค 

จำกัด 
เกียรติบตัร 
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ที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม 
ระหว่างวันที ่5 
ก.พ. 2543 

ถึง ก.ย.2562 
หน่วยจัด 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

70.  

ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเรียนรู้
โครงการ”มหกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
อาชีพสู่อาเซียน ภาคกลาง เพื่อเดนิหน้าประเทศ
ไทย” 

4-6 ส.ค.2557 
ณ หว้ากอ  

จ.ประจวบครีีขันธ ์
เกียรติบตัร 

71.  
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเรียนรู้
โครงการ”มหกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
อาชีพสู่อาเซียน สญัจร ครั้งท่ี 3 “ 

8-10 ส.ค.
2557 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา รังสติ 

เกียรติบตัร 

72.  
ให้การสนับสนุนส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
โครงกานวิทยาศาสตร์ กศน. ประเภทสิง
ประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ 

22 ส.ค.2557 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จ.ประจวบครีีขันธ ์

0781/2557 

73.  
ให้การสนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการ
แสดงวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับประเทศ 

22 ส.ค.2557 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จ.ประจวบครีีขันธ ์

0763/2557 

74.  
ให้การส่งเสริม สนับสนุน จดักิจกรรมมหกรรม
ทางวิทยาศาสตร ์

22 ส.ค.2557 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จ.ประจวบครีีขันธ ์

0750/2557 

75.  
ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์สำหรบัเยาวชน 
ครั้งท่ี 5 ปี 2557 

19 ธ.ค.2557 
ณ บ.ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จำกัด 

โล ่

76.  
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดงานมหกรรม
การศึกษา ประจำปี 2558 

23 ม.ค.2558 
โรงเรียนวดัโพธ์ิประสิทธ์ิ 
เทศบาลตำบลหาดอาษา 

เกียรติบตัร 

77.  
ให้การสนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการ
แสดงวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ระดับประเทศ 

22 ส.ค.2558 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จ.ประจวบครีีขันธ ์

0519/2558 

78.  
ให้การสนับสนุนโครงการประกวดผลงานการใช้
ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 
พรรษา 

23 พ.ย.2558 สสวท. โล่เกียรติคณุ 

79.  ของที่ระลึก 23 ก.พ.2559 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

รูปภาพ 

80.  

ให้การสนับสนุนการจดังานมหกรรมการศึกษา
จังหวัดพิจิตร ครั้งท่ี 3 "ขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม นำสู่วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส
การศึกษาวิชาชีพ" 

24 ก.พ.2559 กศน.อำเภอ จังหวัดพิจิตร โล่เกียรติคณุ 

81.  ให้การสนับสนุนการแสดง Science Show 1 เม.ย. 2559 
สำนักงาน กศน. จังหวัด

สระบรุ ี
เกียรติบตัร 

82.  
เข้าร่วมจดันิทรรศการ และจัดกิจกรรมงาน
เทิดพระเกยีรตเิจ้าฟ้านักการศึกษา และวัน
อนุรักษ์มรดกไทย 

1-2 เม.ย.2559 
สถาบันการศึกษาและ
พัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 

เกียรติบตัร 

83.  
การจัดฉายภาพยนตร์และการจัดกิจกรรมใน
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้ 
ครั้งท่ี 11 

- 
สถาบันส่งเสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

โล่เกียรติคณุ 
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ที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม 
ระหว่างวันที ่5 
ก.พ. 2543 

ถึง ก.ย.2562 
หน่วยจัด 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

84.  
การจัดกิจกรรมตามโครงการวิทยาศาสตร์สญัจร
สู่สถานศึกษา 

14 ก.ค.2559 โรงเรียนวดัไผ่ล้อม เกียรติบตัร 

85.  
การจัดกิจกรรมตามโครงการวิทยาศาสตร์สญัจร
สู่สถานศึกษา 

 เทศบาลตำบลนครหลวง ของที่ระลึก 

86.  
ให้การสนับสนุนวันวิทยาศาสตรส์ำหรับเยาวชน 
ครั้งท่ี 6 ปี 2559 

16 ธ.ค.2559 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จำกัด 

โล ่

87.  การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน 11 ม.ค.2560 
กศน.อำเภอแสวงหา 

จังหวัดอ่างทอง 
ของที่ระลึก 

88.  
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม (STEM) กศน.อำเภอเมืองลพบุรี รุ่น
ที่ 1-5 

2 ก.พ.2560 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์
เพื่อการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา 
ของที่ระลึก 

89.  
การจัดกิจกรรมตามโครงการวิทยาศาสตร์สญัจร
สู่สถานศึกษา 

10 ก.ย.2560 
โรงเรียนจุฬาภรณร์าช

วิทยาลัย ลพบรุ ี
เกียรติบตัร 

90.  กิจกรรมคา่ย active leaning 14 มี.ค.2560 
โรงเรียนวดัพระญาต ิ

การาม 
เกียรติบตัร 

 

91.  การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน 14 มิ.ย.2560 
กศน.อำเภอแสวงหา 

จังหวัดอ่างทอง 
ของที่ระลึก 

 

92.  
อบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนากระบวนการเรยีนรู้
แบบสะเต็มศึกษาสำหรบันักเรยีน 

16-17 มิ.ย. 
2560 

โรงเรียนดอนพุดวิทยา เกียรติบตัร 

93.  
สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 

4 ส.ค.2560 โรงเรียนปัญณวิชญ ์ เกียรติบตัร 

94.  
ให้การสนับสนุนงานวันวิทยาศาสตร์สำหรับ
เยาวชน ครั้งท่ี 8 

15 ธ.ค. 2560 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จำกัด 

เกียรติบตัร 

95.  
จัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ บูรณาการองค์
ความรู้” 

14 มี.ค. 2561 
โรงเรียนวดัพระญาต ิ
การาม (ศุภสุขบำรุง) 

เกียรติบตัร 

96.  
การดำเนินงานตามตัวช้ีวัด การลดพลังงาน 
ประจำปี 2561 

3 ก.ค. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกียรติบตัร 

97.  

สนับสนุนการจัดกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS 
สร้างสรรค์” สร้างความตระหนักและการรับรู้ 
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. 

9 – 10 ก.ค. 
2561 

สสวท. โล่เกียรติคณุ 

98.  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับประเทศ สำหรบันักศึกษา กศน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

19 ส.ค. 2561 
อุทยานวิทยาศาสตร ์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
เกียรติบตัร 

99.  
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดบัประถมศกึษา
ระดับประเทศ ประจำปี 2561 

20 ส.ค. 2561 
อุทยานวิทยาศาสตร ์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
เกียรติบตัร 

100.  
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับประเทศ ประจำปี 2561 

21 ส.ค. 2561 
อุทยานวิทยาศาสตร ์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
เกียรติบตัร 
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ที ่ ชื่อหลักสูตรอบรม 
ระหว่างวันที ่5 
ก.พ. 2543 

ถึง ก.ย.2562 
หน่วยจัด 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

101.  
ให้การสนับสนุนวันวิทยาศาสตรส์ำหรับเยาวชน 
ครั้งท่ี 9 ปี 2561 

14 ธ.ค. 2561 
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี
ไฮเทคอยุธยา จำกัด 

โล่เกียรติคณุ 

102.  

ร่วมแสดงผลงานและประสานการจัดแสดง 
ผลงานของนักศึกษา กศน. งานมหกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. 
(ONIE Science Project Festival) 

19 ม.ค. 2562 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์
เพื่อการศึกษา 

เกียรติบตัร 

103.  
ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมเชิง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10-12 ก.ค. 
2562 

ศูนย์วิทยาศาสตร ์
เพื่อการศึกษา 

เกียรติบตัร 

104.  
ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ  
“สีสันวันนักอ่าน” งานสัปดาห์ห้องสมุด 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

15-16 ส.ค. 
2562 

โรงเรียนเสนา  
“เสนาประสิทธ์ิ” 

เกียรติบตัร 

105.  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับประเทศ สำหรบันักศึกษา กศน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรื่อง เครื่องรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

18 ส.ค. 2562 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์
เพื่อการศึกษา 

เกียรติบตัร 

106.  

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับประเทศ สำหรบันักศึกษา กศน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
เรื่อง รถยนตไ์ฟฟ้าประหยัดพลังงานขับเคลื่อน
โดยพลังงานแสงอาทิตย ์

18 ส.ค. 2562 
ศูนย์วิทยาศาสตร ์
เพื่อการศึกษา 

เกียรติบตัร 

107.  
ให้การสนับสนุน การประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ 
ประจำปี พ.ศ. 2562 

21 ส.ค. 2562 
อุทยานวิทยาศาสตร ์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
เกียรติบตัร 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกท่ีผ่านมา 

1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1) ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา 

1) ผลการประเมินตนเอง (ปี 2562) 

มาตรฐาน รายละเอียดมาตรฐาน 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ม 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 ดีมาก 
ม 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ 24.7 ดีมาก 
ม 3 การบริหารการศึกษา 9.8 ดีมาก 
ม 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 9.85 ดีมาก 
ม 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 ดีมาก 
ม 6 มาตรฐานการส่งเสริม 9.4 ดีมาก 

ภาพรวมของสถานศึกษา 98.75 ดีมาก 
หมายเหตุ ให้สถานศึกษากรอกข้อมูลการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ครั้งล่าสุด ที่สถานศึกษาได้รับการ
ประเมิน 

2) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน น้ำหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้น

สังกัด 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 35 35 ดีมาก 34.62 ดีมาก 
1.1 ผู้เรยีนมีความใฝ่รู้และเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 5 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
1.2 ผู้เรยีน คิดเป็น/ทำเป็น (ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์) 

5 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

1.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีนการศึกษา
ต่อเนื่อง (ผ่านตามเกณฑ์) 

5 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

1.4 ผู้เรยีนมีงานทำหรือมีรายไดเ้สริม มีทักษะใน
การทำงาน สามารถ ทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้และมี
เจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจรติ 

5 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา 
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) 

15 15 ดีมาก 14.62 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา 25 24.7 ดีมาก 25 ดีมาก 
2.1 คณุภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 3 3 ดีมาก 3 ดีมาก 
2.2 คณุภาพของคร/ูผูส้อน/วิทยากร 4 4 ดีมาก 4 ดีมาก 
2.3 คณุภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและ
ผู้สอนที่เน้นผู้เรยีน/ ผูร้ับบริการเปน็สำคัญ 

3 3 ดีมาก 3 ดีมาก 
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มาตรฐาน น้ำหนัก
(คะแนน) 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้น

สังกัด 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
2.4 คณุภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

4 4 ดีมาก 4 ดีมาก 

2.5 คณุภาพสื่อท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 

4 4 ดีมาก 4 ดีมาก 

2.6 คณุภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 4 ดีมาก 4 ดีมาก 
2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 3 2.7 ดีมาก 3 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 9.8 ดีมาก 9.2 ดีมาก 
3.1 คณุภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 2 ดีมาก 2 ดีมาก 
3.2 ระบบฐานข้อมลูเพื่อการบริหารจัดการ 2 1.8 ดี 1.6 ดี 
3.3 ผลการบริหารความเสีย่ง 2 2 ดีมาก 2 ดีมาก 
3.4 ผลการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บรหิารสถานศึกษา 2 2 ดีมาก 2 ดีมาก 
3.5 ผลการปฏิบตัิตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2 2 ดีมาก 1.6 ดี 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

10 9.85 ดีมาก 9.85 ดีมาก 

4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.85 ดีมาก 5 ดีมาก 
4.2 การประเมินคณุภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 5 ดีมาก 4.85 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 10 ดีมาก 10 ดีมาก 
5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเปา้หมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 10 9.4 ดีมาก 9 ดีมาก 
6.1 ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.8 ดีมาก 5 ดีมาก 

6.2 ผลที่เกดิจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5 4.6 ดีมาก 4 ดี 

รวมคะแนน 100 98.75 ดีมาก 97.67 ดีมาก 

หมายเหตุ กรณีสถานศึกษาใดที่ยังไม่มีผลคะแนนการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ที่ตรงกับมาตรฐาน 
และตัวบ่งชี้ดังกล่าวให้เว้นไว้ และใส่เพียงคะแนนผลการประเมินตนเอง 
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2 ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

มาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดย

ต้นสังกัด 
คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 34.62 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 9.2 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 9.85 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานการส่งเสริม 9 ดีมาก 

รวมคะแนนโดยภาพรวมของสถานศึกษา 97.67 ดีมาก 

หมายเหตุ ให้สถานศึกษากรอกข้อมูลการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ครั้งล่าสุด ที่สถานศึกษาได้รับการ
ประเมิน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จากการประเมินตนเอง จากผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
1. ควรม ีการต ิดตามและประเม ินผลการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเป็นระบบ เพื ่อให้หน่วยงานสามารถ
นำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการใช้สื ่อและเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรม ีการประเม ินแผนปฏ ิบ ัต ิ งานประจำปี   
และประเมินความสำเร็จของหลักสูตร 

3. การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยเห็นควร
มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น เช่น ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมต่าง ๆ และการแก้ปัญหา
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

3. ควรมีการชี้แจงและประชุมประสานเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปลี ่ยนความค ิดเห ็นและจ ัดทำแนวทางการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษายังไม่เคยได้รับการประเมินจากภายนอก 
 สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ - เดือน - พ.ศ. – 

โดยสถานศึกษาได้คะแนนจากผลการประเมินภายนอก รวม - คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ - 
ซึ่งสถานศึกษา 

 ไม่ได้รับการรองรับมาตรฐานการศึกษา  
 ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา 
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บทที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

สถานศึกษาได้กำหนดทิศทางไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 
โดยได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และมีผลการดังนี้ 

2.1 ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา 

ปรัชญา 
สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดการศึกษาตลอดชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
โรงเรียน และประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

อัตลักษณ์ 
รู้คิด มีจิตวิทยาศาสตร์ 

เอกลักษณ์ 
วิทยาศาสตร์สัญจร นครประวัติศาสตร์ 

พันธกิจ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา  

ทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่บริการ 
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื ่อและกระบวนการเรียนรู้  

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
3. เผยแพร่ บริการ หลักสูตร สื่อ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ผู้รับบริการด้านวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนา
ทักษะ และเจตคติ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. ร้อยละผู้เข้ารับบริการตามเป้าหมาย 

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน การบริการ 
ในระดับดีขึ้นไป 

3. ได้สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

1. จำนวนสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

4. มีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละจำนวนหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

5. มีผลการวิจัยเชิงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

1. จำนวนบุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
2. จำนวนรายงานการวิจัยเชงิพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ 1. องค์กรได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการ
บริการแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อเนื่องให้ผ่านเกณฑ์ 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสร ิมการมีส ่วนร่วมของภาคีเครือข ่ายในการจ ัดการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมระบบการบริหารองค์กรแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ (ม ุ ่งเน้นตาม

จุดมุ่งหมาย เป้าหมายขององค์กร) 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างภาพลักษณ์ (อัตลักษณ์ เอกลักษณ์) ขององค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กร สถานศึกษา เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน 
แนวทาง/กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน 

(เช่น ด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ด้านอารยสถาปัตย์ ด้านความปลอดภัยด้านประหยัดพลังงาน ด้านการให้บริการ  
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว) 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนผู้รับบริการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 
4. จำนวนภาคีเครือข่าย 
5. จำนวนโปรแกรมการเรียนรู้ หลักสูตร สื่อรูปแบบกิจกรรม ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 
6. จำนวนชุมชนที่ได้รับบริการความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
7. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
8. จำนวนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
9. หน่วยงาน/สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพ 
10. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 (คน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เกณฑ์ความ 

สำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 2,250 1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ในเขตพื้นท่ีบริการ 
2. ร้อยละของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
มีประสบการณ์ มีความรู้ความ
เข้าใจ และเกดิทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในระดับมากข้ึนไป 
4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
รู้จักและมีความต้องการเข้ารับ
บริการจากศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยาอีกในระดับ
มากขึ้นไป 

85 
 
85 
 
 
85 
 
 
 
 
85 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 (คน) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เกณฑ์ความ 

สำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษา 17,600 1. ร้อยละของบุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขา้ร่วม
ศึกษาดูงาน/อบรม/ประชุม
เพื่อพัฒนาตนเอง 
2. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ร้อยละของบุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ปฏบิัติงาน
ในหน้าท่ีรับผิดชอบมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ้นไป 

85 
 
 
 
 
85 
 
85 
 
 
 
 
85 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 (คน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เกณฑ์ความ 

สำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 25,000 1. ร้อยละของผู้รับบริการตาม
เป้าหมาย 
2. ร้อยละของผู้รับบริการมี
ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
3. ร้อยละของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการบริการ
ระดับดีมากข้ึนไป 

85 
 

85 
 
 

85 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 25,000 1. ร้อยละของในการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตรส์ัญจรใน
เขตพื้นท่ีบริการ  
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ในเขตพื้นท่ีบริการ 
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจ และเกิด
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดบัมากและ
มากที่สุด 
4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ และมีความพึง
พอใจในระดับมากและมาก
ที่สุด 

85 
 
 

85 
 

85 
 
 
 
 

85 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 (คน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เกณฑ์ความ 

สำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ 75 1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปทำการทดลองและคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

85 
 
 
 

85 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการจุดประกายความคิด สร้างสรรค์ทักษะชีวิตด้วย
วิทยาศาสตร์ 

120 1. ร้อยละของนักเรียนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปทำการทดลองและคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

85 
 
 
 

85 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 (คน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เกณฑ์ความ 

สำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ตัวชี้วัดที่ 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

22 1. มีระบบประกันคุณภาพ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
จำนวน 1 ระบบ 
2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศกึษาพระนครศรอียุธยา 
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้ตัวบ่งช้ี
และมาตรฐาน กศน. เป็น
เป้าหมายในการดำเนินงาน
ตามระบบบริหารคณุภาพ 
PDCA จำนวน 22 คน 
3. รายงานประเมินตนเอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 :  Self Assessment 
Report (SAR) 
4. สถานศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

85 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 (คน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เกณฑ์ความ 

สำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 22 1. โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
2. ข่าวสาร ความรู ้และผลการ
ดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
3. การดำเนินงานศูนยว์ิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
4. งานสารบรรณ ธุรการ บุคลากร 
การเงิน บัญชี และพัสดุ บุคลากร 
อาคารสถานที่ และยานพาหนะของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
5. โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ
และภูมิทัศน์ บริหารสำนักงานใน
การดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
บริหารงานสารบรรณ ธุรการ 
บุคลากร การเงิน บัญชี และพัสดุ 
บุคลากร อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
การเผยแพร่ขา่วสาร ความรู้ และ
ผลการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

85 
 
 

85 
 
 

85 
 

85 
 
 
 
 

85 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 (คน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เกณฑ์ความ 

สำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 370 1. ร้อยละของครู กศน. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความพึงพอใจต่อ
บริการ/กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ
ดีมากขึ้นไป 
2. ครู กศน.อำเภอที่เขา้ร่วม
โครงการ ได้รับความรู้ ความเขา้ใจ 
และเกิดเจตคติต่อกระบวนการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลงานที่ทรง
ประดิษฐ์คิดค้น ในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ สามารถ
ใช้หลักการและกระบวนการในการ
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจบนเหตุและ
ผล 
3. ครู กศน.อำเภอที่เขา้ร่วม
โครงการ สามารถนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินชวีิต 
เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน นำสู่ความกา้วหนา้อย่าง
สมดุล มั่นคง และยั่งยืน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

85 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 (คน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เกณฑ์ความ 

สำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน 200 1. ร้อยละของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมใน
ระดับมากขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้รับบริการมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกิดความ
ตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

85 
 
 
 

85 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

155 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมและโครงการ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
นำความรู้และทักษะไปใช้ใน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

85 
 
 

85 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 (คน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เกณฑ์ความ 

สำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 30 1. ร้อยละของบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าท่ีทีร่ับผดิชอบของ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
จัดทำยุทธศาสตร์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
3. บุคลากรสามารถทำงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การปฏิบัติงาน มีคณุภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 

85 
 

85 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 (คน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เกณฑ์ความ 

สำเร็จ 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการเปิดฟ้ากรุงเก่า หาดาวชาวดาราศาสตร์ 60 1. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพความรู้
ด้านดาราศาสตร์ 
2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ดาราศาสตร์ มีความพึง
พอใจ ในการเข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ดาราศาสตร์ 

85 
 
 
 

85 
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เป้าหมายความสำเร็จรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 35 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 24.7 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 9.8 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 9.85 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 10 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 10 9.4 ดีมาก 

ภาพรวมสถานศึกษา 100 98.75 ดีมาก 

2.2 ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา แยกเป็นกิจกรรม 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 
เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

1. การเรียนรู้ผ่าน
นิทรรศการ 

25,000 27,993 25,000 29,006 25,000 31,739 

2. ค่ายวิทยาศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 
เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

1. ค่ายวิทยาศาสตร์  1,600 6,136 2,250 3,689 2,250 6,994 

3. กิจกรรมการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 
เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

1. กิจกรรมการศึกษา 7,184 3,747 7,600 53,962 17,600 60,702 

4. กิจกรรมบริการวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 
เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย ผลผลิต 

1. กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

32,000 34,533 32,000 81,751 25,000 84,354 
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2.3 สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา 
จากผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การประเมินตนเอง และการประเมิน

คุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกยังไม่ได้รับการประเมินจาก สมศ. 
สถานศึกษาได้นำข้อเสนอแนะมากำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเอง 

ข้อเสนอแนะจาก 
ผลการประเมินตนเอง 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและพัฒนา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1. ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
3. การจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย
เห็นควรมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
ทักษะที่จำเป็น เช่น 
ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมต่าง ๆ และ 
การแก้ปัญหารวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. โครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. โครงการจุดประกายความคิด สร้างสรรค์ทักษะชีวิตด้วย
วิทยาศาสตร์ 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
5. โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน 
7. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
8. โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
9. โครงการเปิดฟ้ากรุงเก่าหาดาวชาวดาราศาสตร์ 

377 คน 
187 คน 

 
22 คน 

 
22 คน 

 
1,182 คน 
1,330 คน 

136 คน 
 

127 คน 
 

62 คน 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินต้นสังกัด 

ข้อเสนอแนะจาก ผล
การประเมินต้นสังกัด 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ปรับปรุงและพัฒนา 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วนถูกต้อง 
ทันสมัยและเป็นระบบ 
เพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถนำไปใช้เป็น
เครื่องมือสำคัญ ในการ
บริหารงาน การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การ
ติดตามและประเมินผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดโครงการพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลและรายงาน 
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ืองานวิจัย 
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
4. ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในโครงการอบรมการออกแบบ
วิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

9 คน 
1 คน 
 
1 คน 
 
1 คน 

2. ควรมีการประเมิน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
และประเมินความสำเร็จ
ของหลักสูตร 

1. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในโครงการของหน่วยงานต่างๆ 

8 โครงการ 
20 คน 19 
ครั้ง 
 

3. ควรมีการชี้แจ้งและ
ประชุมประสาน
เครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และจัดทำแนวทางการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ร่วมกัน 

1. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 

3 แห่ง 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินตนเอง 

สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตาม
อัธยาศัย จำนวน 6 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้ ได้ผลการประเมินดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ระดับคะแนน 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5 5 ดีมาก 
1.2 ผู้เรียน คิดเป็น/ทำเป็น (ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์) 

5 5 ดีมาก 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
(ผ่านตามเกณฑ์) 

5 5 ดีมาก 

1.4 ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการ
ทำงาน สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

5 5 ดีมาก 

1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา (ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) 

15 15 ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน 35 35 ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้คะแนน 
35 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก 
พฤติกรรมของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนรู้ และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
กิจกรรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 

ข้อมูลความพยายาม 
สถานศึกษากำหนดเป็นนโยบายและสร้างความเข้าใจให้กับครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนมี

ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ครูออกแบบกิจกรรมใบงาน ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการและการ
แสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนสรุปบันทึกผลของการแสวงหาความรู้และ
แหล่งที่มาของความรู้ และให้ครูประเมินผลการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน ตามกิจกรรมและใบงานที่กำหนดให้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนรับทราบความก้าวหน้าของตนเองและเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักสูตร 
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หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 
1. บันทึกจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดและฝึกปฏิบัติ 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
3. ผลงานของผู้เรียน 
4. แฟ้มสะสมผลงานของครู 
5. ผู้เรียนที่ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
6. แบบสังเกตพฤติกรรม 
7. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
8. บันทึกรายงายการประชุม 
9. หลักสูตร/ โครงการ / กิจกรรม 
10. ทะเบียนคุมวุฒิบัตร 
11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
12. สรุปผลการวัดผลประเมินผล 
13. เครื่องมือติดตามผู้เรียน 
14. แบบประเมินหลักสูตร/ โปรแกรม/ โครงการ 
15. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
16. แบบประเมินความพึงพอใจ 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 1 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของมาตรฐานที่ 1 ที่กำหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในทุก ๆ กิจกรรม 

จุดควรพัฒนา 
1. ควรมีการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกกิจกรรม 
2. ควรมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมจากผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. มีการจัดทำรายงานผลทันทีหลังจากการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

และควรมีรูปแบบการรายงานที่เป็นแนวทางเดียวกัน 
2. มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผู ้เร ียน โดยมีการตอบแบบสอบถามหรือ

สัมภาษณ์หลังการจัดกิจกรรม 
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ระดับคะแนน 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 3 3 ดีมาก 
2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร 4 4 ดีมาก 
2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่
เน้นผู้เรียน/ ผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

3 3 ดีมาก 

2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 4 4 ดีมาก 
2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 4 4 ดีมาก 
2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 4 ดีมาก 
2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 2.7 ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน 25 24.7 ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
ได้คะแนน 24.70 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความ
พยายามในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก 
สถานศึกษาต้องมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและครูผู ้สอนนำหลักสูตรและโปรแกรมการ

เรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอน  

ข้อมูลความพยายาม 
ครูผู้สอนนำหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ ไปจัดการเรียนการสอนได้ตรงแผน มีการแต่งตั้ง

คณะทำงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน 

หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 
1. เอกสาร หลักฐานร่องรอยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ 
2. เอกสารเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้สอน 
3. คำสั่งมอบหมายแก่บุคลากร คู่มือการปฏิบัติงาน 
4. การตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปความพึงพอใจในการใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ 
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สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 2 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของมาตรฐานที่ 2 ที่กำหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรในการใช้พัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
2. ครูผู้สอน สามารถบริหารการจัดการเรียนรู้ได้เต็มความสามารถ มีการพัฒนาตนเอง มีแฟ้ม

สะสมผลงานของคร ู
3. มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการ มีระบบ

การให้บริการที่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย 

จุดควรพัฒนา 
ครูบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เช่น การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการจัดการศึกษา, การจัดการการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ระดับคะแนน 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 2 ดีมาก 
3.2 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 2 1.8 ดี 
3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 2 ดีมาก 
3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2 2 ดีมาก 
3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2 2 ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน 10 9.8 ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา ได้คะแนน 9.8  
อยู ่ในระดับคุณภาพดีมาก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามใน  
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยามีผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้มีสมรรถนะในการ

บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการองค์ตามหลักธรรมาภิบาล บริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ได้มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ มีคำสั่งแต่งตั ้งบุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
เพื่อดำเนินงานบรรลุผลตามนโยบายและจุดเน้นที่กำหนดอย่างมีคุณภาพโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเช่น 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาสถานศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา 

ข้อมูลความพยายาม 
1. มีการนำผลการนิเทศติดตามประเมินผล ไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการ

บริหารสถานศึกษา 
2. จัดให้มีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และทำแผนบริหารความเสี่ยง 
3. ใช้มาตรฐานของสำนักงาน กศน. เป็นเป้าหมายตามนโยบายยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ 

หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ปรัชญา วิสัยทัศน์  
2. คำสั่งแต่งตั้งนิเทศภายใน แผนนิเทศ รายงานการนิเทศ คู่มือการดำเนินงาน รายงานการ

ประเมินโครงการ 
3. เอกสารการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกิจกรรมและมาตรฐาน กศน. 
4. บันทึกข้อความการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ บันทึกการรับทราบ 
5. บันทึกรายงานการประชุม รายงานผลการใช้ฐานข้อมูล 
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่รับผิดชอบร่วม

เป็นคณะกรรมการ 
7. เอกสารและรายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงานการประเมินตนเอง 
8. รายงานประชุม 
9. แผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ 
10. ผลการวิเคราะห์ /สังเคราะห์/ผลกระทบความเสี่ยง 
11. หลักสูตรสถานศึกษา 
12. หนังสือเชิญจากเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรม  
13. รายงานการประเมินตนเอง ร่องรอยการนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ 
14. ข้อมูลสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร  
15. เอกสารสรุปผล การวัดความสำเร็จของกิจกรรมในแต่ละโครงการ 
16. แผนพัฒนาบุคลากร 
17. หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม วุฒิบัตร ฯ 
18. แผนการใช้งบประมาณ ทะเบียนคุมงบประมาณ 
19. แผนการนิเทศ/รายงานการนิเทศ ติดตาม 
20. ภาพถ่าย สถานศึกษาร่มรื่น สะอาด สังเกตสภาพภูมิทัศน์ 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 3 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 3 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของมาตรฐานที่ 3 ที่กำหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีวิทยากร/นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จึงมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี 
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2. มีทีมวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีการให้บริการกับพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ กำหนดหน้าที่ที่ชัดเจน (Job description) ตามแนว
ปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

4. มีการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

จุดควรพัฒนา 
1. ให้การส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ให้กว้างขวางมากขึ้น 
2. การพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยาให้เป็นปัจจุบันและมี

ระบบฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได ้

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ให้บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาตระหนักถึงความสำคัญใน  

การบริหารจัดการในด้านความเสี่ยงของแต่ละงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่กำหนด 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
(Thailand 4.0) สามารถสืบค้นได้ง่าย 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ระดับคะแนน 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.85 ดีมาก 
4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 5 ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน 10 9.85 ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพ ได้คะแนน 9.85  
อยู ่ในระดับคุณภาพดีมาก ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามใน  
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาที่

กำหนด โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการรวบรวมข้อมูล ได้รับการ
ตรวจสอบและยืนยันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โดยต้นสังกัด 

ข้อมูลความพยายาม 
มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่  

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ทุกปี 
อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เมื่อปีงบประมาณ 
2554 ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2561 
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หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 
๑. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี ้วัด

ความสำเร็จ 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. แผนปฏิบัติการประจำปี 
๔. หลักสูตรสถานศึกษา 
๕. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม กับมาตรฐานการศึกษา 
๖. คำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๗. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
๘. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๙. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทุกปีและต่อเนื่อง 
๑๐. การประเมินคุณภาพภายในโดยสังกัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะ 3 ปี 
๑๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 4 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 4 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของมาตรฐานที่ 4 ที่กำหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
๑. มีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์  กลยุทธ์และ

นโยบายของสำนักงาน กศน. 
๒. มีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และมีการมอบหมายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. มีการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงาน 
๔. มีการจัดรายงานการประเมินตนเองทุกปี อย่างต่อเนื่อง 
๕. ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัดครั้งที่ 3 เมื่อปีงบประมาณ 2561 

จุดควรพัฒนา 
๑. ควรมีการกระตุ้นให้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทุกคนมีความเข้าใจระบบ

การประกันคุณภาพภายใน ตามท่ีกฎกระทรวงกำหนดอย่างต่อเนื่อง 
๒. สถานศึกษาควรเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ควรมีการพัฒนาคู ่มือระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และควรมีการตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ครบกระบวนการ (PDCA) 
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มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ระดับคะแนน 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และ วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

5 5.0 ดีมาก 

5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 5.0 ดีมาก 

ผลรวมของคะแนน 10 10.0 ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ได้คะแนน 
10.0 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามใน 
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก 
สถานศึกษามีการกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลความพยายาม 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม ในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม มีผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา ผู้เรียนมี อัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ด้านผู้เรียน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และ
บุคลากร ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่นและได้รับการยอมรับ
จากองค์กรภายนอกสถานศึกษา 

หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 
1. ปรัชญา พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษา

(แผนกลยุทธ์)และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา 
2. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ

สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบาย ของสำนักงาน กศน. 

3. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ กลยุทธ์การดำเนินงานกับปรชัญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

4. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ (บันทึกการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภาพกิจกรรม) 
5. กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัต ิการ

ประจำป ีโดยจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผน 
6. รายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการและนำผลไปใช้ในการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง 
7. รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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8. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา 
10. รายงานสรุปผลการดำเนินงานหรือการประเมินโครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียน 

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
11. รางวัล เกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ  
12. รายงานการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

13. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ และรายงานการประชุม 
14. แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 
15. คู่มือประเมินแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการ 
16. คู่มือประเมินแผนพัฒนา และรายงานผลการประเมินแผนพัฒนา 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 5 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 5 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของมาตรฐานที่ 5 ที่กำหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. โครงการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจกระบวนการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกโครงการ 

จุดควรพัฒนา 
ข้อจำกัดด้านเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทำให้เก็บข้อมูลเพื่อประเมินความพึง

พอใจและประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียนทำได้ยาก 

ข้อเสนะแนะในการพัฒนา 
1. ใช้รูปแบบการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้น โดยเลือกรูปแบบการประเมินที่สอดคล้อง

กับรูปแบบ และเวลาการจัดกิจกรรมของแต่ละฐาน 
2. การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยทุกรูปแบบควรนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้เพื่อให้

เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก
(คะแนน) 

ระดับคะแนน 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.8 ดีมาก 

6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5 4.6 ดีมาก 

ภาพรวมมาตรฐานที่ 6 10 9.4 ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 6 ได้คะแนน 9.4 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลความตระหนัก 
สถานศึกษามีแผนการปฏิบัติงานประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานผล

หรือสรุปผลการดำเนินงานครบถ้วนและมีการจัดทำ ทำเนียบเครือข่ายและโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
ร่วมกัน 

ข้อมูลความพยายาม 
นำข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองและประเมินต้นสังกัดมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และมีการจัดทำทำเนียบเครือข่ายที่คครอบคลุมและชัดเจน 

หลักฐานประกอบการดำเนินงาน 
1. แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ กิจกรรมพิเศษ 
2. ทำเนียบเครือข่าย 
3. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
4. บันทึกข้อตกลงร่วมกับระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด (MOU) 
5. โล่ รางวัล ประกาศเกียรติคุณ 
6. หนังสือขอบคุณ หนังสือขอศึกษาดูงาน 
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สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 6 
จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 6 พบว่าสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของมาตรฐานที่ 6 ที่กำหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ใน

เชิงรุกให้บริการการศึกษาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด และหน่วยงาน/สถานศึ กษา
เครือข่าย 

2. สถานศึกษามีแผนการปฏิบัติงานประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดการทำ
รายงานผล/สรุปผลการดำเนินงานครบถ้วน 

3. มีการจัดทำทำเนียบเครือข่ายและโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน 

จุดควรพัฒนา 
1. ควรมีการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับองค์กร/หน่วยงานเครือข่าย 
2. ควรมีการชี้แจงและประชุมประสานเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำแนว

ทางการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจน 
3. การนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินต้นสังกัด มาพัฒนาการดำเนินงาน ควรแจก

แจงและระบุกจิกรรม/ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงานอย่างชัดเจน 

ข้อเสนะแนะในการพัฒนา 
1. มีการประสานแผน/การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหรือองค์กรต่าง ๆ ให้ไปในทิศทาง

เดียวกัน 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมซึ่งกันและกัน
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บทที่ 4  
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
การสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สามารถสรุปผลได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1) สรุปผลการประเมินตนเอง 
สถานศึกษากำหนดเป้าหมายความสำเร็จโดยภาพรวมของสถานศึกษา ไว้ที่ระดับคุณภาพดีมาก 

สถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1-6 ไว้ดังนี้ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 35 35 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ผู้เรียน คิดเป็น/ทำเป็น (ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 

5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง(ผ่านตามเกณฑ์) 

5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 1.4 ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะ
ในการทำงาน สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา 
(ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) 

15 15 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา/การให้บริการ 25 24.7 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 3 3 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร 4 4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
และผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

3 3 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

4 4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 

4 4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 2.7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 2.7 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 10 9.8 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 3.1 คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 2 1.8 ดี 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลการบริหารความเสี่ยง 2 2 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2 2 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 3.5 ผลการปฏิบัติตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2 2 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา 10 9.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 5 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10 10 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 10 9.4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 6.1 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5 4.8 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

5 4.6 ดีมาก 

รวม 100 98.75 ดีมาก 

จากผลการประเมินตนเองภายในภาพรวมของสถานศึกษา ผลการประเมินดังกล่าวเกิดจากความ
ตระหนักความพยายามของสถานศึกษา ในการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลตระหนัก 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดการศึกษาที่ส่งผลให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ
บรรลุ ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา ที่กำหนดไว้เป็นอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่น เป็นที่ยอมรับจากสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

ข้อมูลความพยายาม 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม ในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม มีผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ด้านผู้เรียน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และ
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บุคลากร ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่นและได้รับการยอมรับ
จากองค์กรภายนอกสถานศึกษา 

ทั ้งนี ้จากผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาสามารถ
ดำเนินงานได้ บรรลุ ตามเป้าหมายโดยภาพรวมที่กำหนดไว้ โดยมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. ครูผู้สอนทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถบริหาร

จัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ พัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา หลากหลายและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผ ู ้ เร ียนและผู ้ร ับบริการ ม ีระบบการให้บร ิการ ที ่สามารถเข ้าถ ึงและใช ้บร ิการได ้ง ่าย  
มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งนำข้อมูลจากการ
ประเมินความพงึพอใจมาพัฒนาสื่อ แหล่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารสถานศึกษา ได้กำหนดหน้าที่ที่ชัดเจน (Job description) ตามแนวปฏิบัติงานของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

4. ระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
5. มีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา มีการมอบหมายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ

จัดทำรายงานประเมินตนเองทุกปี อย่างต่อเนื่อง 
6. ระบบการบริหารงานแผนงานและงบประมาณมีคุณภาพ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 

โดยทำคำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งคณะทำงานต ิดตามและประเม ินผลแผนปฏ ิบ ัต ิการ และรายงานการประชุม 
แล้วจึงจัดทำคู่มือประเมินแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการ อีกท้ังจัดทำคู่มือประเมิน
แผนพัฒนา และรายงานผลการประเมินแผนพัฒนา 

จุดควรพัฒนา 
1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน

ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2) การสรุปผลการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวม 4 ด้าน 

เมื่อสถานศึกษาได้ประเมินตนเองตามรายมาตรฐานแล้ว สถานศึกษาต้องตอบให้ได้ว่า ผลการ
ดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมตามจุดมุ่งหมาย ของกฎกระทรวงเป็นอย่างไร ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.5, มาตรฐานที่ 5 ตัว
บ่งชี้ที่ 5.1-5.2 และมาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก

(คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ด้านที่ 1 ผลการจัดการศึกษา ๕๐ 49.6 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ผู้เรียน คิดเป็น/ทำเป็น (ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์) 

5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษา
ต่อเนื่อง(ผ่านตามเกณฑ์) 

๕ 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 1.4 ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการ
ทำงาน สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

๕ 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 1.5 ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา (ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) 

15 15 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ 5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

๕ 4.6 ดีมาก 

รวมคะแนน ๕๐ 49.6 ดีมาก 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านผลการจัดการศึกษา 49.6 อยู่ในระดับดีมาก

ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
จากผลการประเมินตนเอง พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5.00 

มีระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียน คิดเป็น/ทำเป็น (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 5.00 มี
ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง(ผ่านตามเกณฑ์) 
5.00 มีระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงาน สามารถ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 5 มีระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) 15.00 มีระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้
ที่ 5.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 มีระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที ่ 5.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
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สถานศึกษา 5.00 มีระดับคุณภาพดีมาก และตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 4.60 มีระดับคุณภาพดีมาก ตามลำดับและมีผลรวมคะแนนอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก 

จุดเด่น 
ครูผู้สอนทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  สามารถบริหาร

จัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ พัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ วัดจากความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

จุดควรพัฒนา 
ควรมีการติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี ้ที ่ 2.7, มาตรฐานที่ 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.5 และมาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก

(คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ ๑๘ 17.3 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๓ 2.7 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ๒ 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ๒ 1.8 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง ๒ 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๒ 2 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๒ 2 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย ทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ 4.8 ดีมาก 

รวมคะแนน ๑๘ 17.3 ดีมาก 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านผลการจัดการศึกษา 17.30 อยู่ในระดับดี

มากซึ่งบรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
จากผลการประเมินตนเอง พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  2.70 มีระดับ

คุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา 2.00 มีระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 1.80 มีระดับคุณภาพดี ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลการบริหารความเสี่ยง 2.00  
มีระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 2.00 มีระดับคุณภาพดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 2.00 มีระดับคุณภาพดีมาก และ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
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เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 4.80 มีระดับคุณภาพดีมาก ตามลำดับ
และมีผลรวมคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

จุดเด่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักถึงในการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา จากบทบาทและ

ภาระหน้าที่ในด้านคุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการผลการบริหาร
ความเสี่ยง ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา 

จุดควรพัฒนา 
- 

ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.6 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก

(คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๒๒ 22 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 3 3 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 2.2 คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร 4 4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและ
ผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

3 3 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 4 4 ดีมาก 
ตัวบ่งชี ้ 2.5 คุณภาพสื่อที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียน/
ผู้รับบริการ 

4 4 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4 4 ดีมาก 
รวมคะแนน ๒๒ 22 ดีมาก 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านผลการจัดการศึกษา 22.00 อยู่ในระดับดี

มากซึ่งบรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
จากผลการประเมินตนเอง พบว่า ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพของหลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ 3.00 

มีระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งช ี ้  2.2 คุณภาพของครู /ผ ู ้สอน/วิทยากร 4.00 มีระดับคุณภาพดีมาก  
ตัวบ่งชี้ 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสำคัญ 3. 00  
มีระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 4.00 มีระดับคุณภาพดีมาก 
ตัวบ่งชี ้ 2.5 คุณภาพสื่อที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียน/ผู้รับบริการ 4.00 มีระดับคุณภาพดีมาก และ 
ตัวบ่งชี้ 2.6 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4.00 มีระดับคุณภาพดีมาก 
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จุดเด่น 
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง โดยมุ่ง

คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนรู้ คุณภาพของครู/ผู้สอน/วิทยากร คุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสำคัญ คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 
และคุณภาพสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ด้วยการจัดสภาพของสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ 

จุดควรพัฒนา 
1. ควรมีการติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน

ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.2 

มาตรฐาน 
น้ำหนัก

(คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ด้านที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน 10 9.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 4.85 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ 4.2 การประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด 5 5 ดีมาก 

รวมคะแนน 10 9.85 ดีมาก 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ด้านการประกันคุณภาพภายใน 9.85 อยู่ใน

ระดับดีมาก ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
จากผลการประเมินตนเอง พบว่า ตัวบ่งชี้ 4.1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.85 มี

ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งชี้ 4.2 การประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด 5.00 มีระดับคุณภาพดีมาก 
ตามลำดับและมีผลรวมคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

จุดเด่น 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประกาศใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา

ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สำนักงาน กศน. มีการจัดทำรายงานผล /สรุปผลการประชุมชี้แจงมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา มีการจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ มีบันทึก/
รายงานการประชุมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
โครงการ กิจกรรมกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้  รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับ
มาตรฐานการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา และรายงานการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพของสถานศึกษา มีร่องรอยบันทึก รายงานเสนอผู้บริหารรับทราบและหรือสั่งการ เพื่อพัฒนาปรับปรุง 
มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน มีคำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด มี
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
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จุดควรพัฒนา 

- 

3) แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
1. มีการศึกษาวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. มีการวางแผนและดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสื่อ 

และไอซีทีในการจัดการศึกษา 

4) ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
สถานศึกษามีทิศทางในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมในการให้บริการ และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เกิดกับผู้เรียนเพื่อใช้ในการ
ดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

5) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนครูให้สามารถพัฒนาตนเอง ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถจัดการ

เรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ 
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คณะผู้จัดทำ 
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 

(Self Assessment Report : SAR) 
ที่ปรึกษา 

1. นางชยาภรณ ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

2. นายธนา คล่องณรงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

เขียนและรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2562 
1. นางอัญชรา หวังวีระ ครูชำนาญการพิเศษ 
2. นายอานนท์ ดิษฐ์จาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้จัดทำ 
1. นางราตรี ศรีอนันต์ ครูชำนาญการพิเศษ 
2. นางอัญชรา หวังวีระ ครูชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวขวัญกมล แก้วคง ครูชำนาญการ 
4. นางสาวขวัญอิสรา ทองโคตร ครูผู้ช่วย 
5. นางเสาวนีย์ เสระพล  ครูผู้ช่วย 
6. นายสมชาย แก้วเขียว พนักงานนำชมระดับ ส.2 /หัวหน้า 
7. นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นางประพัฒสร พันธุ์ธนโสภณ นักวิชาการพัสดุ 
9. นายอานนท์ ดิษฐ์จาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาวกมลชนก ตะสาริกา เจ้าพนักงานธุรการ 
11. นายอนุกูล เมฆสุทัศน ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
12. นายมานิต คาวีวงศ ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
13. นางสาวรุ่งทิวา พงษ์หนองโน นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
14. นางสาวพนิตานันท์ สุวรรณบลนุกูล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
15. นางสาวพิศสมัย คล้ายอุบล นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
16. นายวัฒนา สุริยะ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ออกแบบปกและจัดพิมพ์ 
นายอานนท์ ดิษฐ์จาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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