สังกัด สำนักงำน กศน.

สำนักงำน กศน.
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

มาตรฐาน กศน. ตาบล
ปี 2565

สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร

คาชี้แจง
1. เอกสารนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ครู กศน.ตาบลและผู้เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา กศน. ตาบล/แขวง ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยระดับชุมชน ทั้งนี้ได้มี
การปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลของมาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2554 ให้มีค วาม
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. มาตรฐาน กศน. ตาบล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
- มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
- มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- มาตรฐานที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม
- มาตรฐานที่ 4 ด้านการติดตามผล ประเมินผลและรายงานผล
3. การขับเคลื่อน กศน. ตาบล/แขวง ขอให้ครู กศน.ตาบลและผู้เกี่ยวข้อง
ศึกษาและทาความเข้าใจมาตรฐาน กศน. ตาบล ให้เกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดีย วกัน ทั้งนี้ ห น่ ว ยงาน/สถานศึกษา สามารถนามาตรฐานฯ
ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ กศน. ตาบล/แขวง
ดังนี้
- กศน. ตาบล/แขวง นามาตรฐาน กศน. ตาบล ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาห้องเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพัฒนา
ตนเอง การบริ ห ารจั ดการสถานที่ สื่ อ วัส ดุ อุป กรณ์ งบประมาณ การจั ด
กิจกรรมการเรีย นรู้ การมีส่ วนร่ว มกับชุมชน ภาคีเครือข่าย รวมทั้ งติดตาม
ประเมิน สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
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- กศน.อาเภอ/เขต นามาตรฐาน กศน. ตาบล ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกากับ ติดตาม ประเมินและสรุปผลการดาเนินงานของครู กศน.ตาบลให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเกิดการพัฒนาและยกระดับ กศน. ตาบล/แขวง
- สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. นามาตรฐาน กศน. ตาบล ไปเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ กศน. ตาบล/แขวง ในสังกัดทราบ เพื่อวางแผน
การดาเนิ นงานร่ วมกับ สถานศึกษาและใช้เป็น เครื่องมือในการนิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผลพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา กศน. ตาบล/แขวง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ สอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสม
4. การบริหารจัดการ กศน. ตาบล/แขวง สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง สามารถใช้สาระสาคัญของมาตรฐาน กศน. ตาบล เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการนิเทศ กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ผลการ
ดาเนินงาน กศน. ตาบล/แขวง เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพในการ
จัดการศึกษา
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คานา
มาตรฐาน กศน. ต าบล ปี 2565 เล่ มนี้ จั ดท าขึ้ นเพื่ อเป็ นกลไกการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ กศน. ตาบล/แขวง ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ
การส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ที่รัฐบาลมุ่งหวังให้ภารกิจของ
กศน. ต าบล/แขวง เป็ น กลไกในการสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตแก่
ประชาชน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอาศัยอยู่ในชนบทและยังเข้าไม่ถึง
โอกาสการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ดังนั้น สานักงาน กศน. จึงได้จัดทามาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565
ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการติดตามผล ประเมินผลและรายงานผล
เพื่อ ให้ ครู กศน.ต าบลและผู้ เกี่ ย วข้อ ง มีแ นวทางปฏิ บัติ ที่ชั ดเจน สามารถ
ขับ เคลื่ อ นกิจ กรรมหลั กของ กศน. ต าบล/แขวง ให้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน ให้ไปสู่มาตรฐาน กศน. ตาบล
สานักงาน กศน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐาน กศน. ตาบล เล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งขอขอบคุณ
คณะทางานทุกท่าน ที่ช่ว ยกัน จั ดทามาตรฐาน กศน. ตาบล จนส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ขอให้ศึกษามาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 และนาไป
พัฒนา กศน. ตาบล/แขวง สู่มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ต่อไป

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล
เลขาธิการ กศน.
สิงหาคม 2564
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มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565
สังกัด สานักงาน กศน.
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน. ตาบล/แขวง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2553 และได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย กศน. ตาบล/
แขวง : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิดของประชาชนในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษาของชุมชนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 สานักงาน กศน. ได้จัดทา “มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2554” เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา กศน. ตาบล/แขวง ตามสภาพบริบทระดับพื้นที่
ในปี พ.ศ. 2565 สานักงาน กศน. ได้ปรับมาตรฐาน กศน. ตาบล/แขวง
เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ 2
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ที่มุ่งเน้นและนาประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ที่มีความมั่น คง มั่งคั่งและยั่ งยื น เพื่อให้ ป ระชาชนทุกช่วงวัยมีโ อกาสได้รับ
การศึกษาตลอดชีวิต ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อ
การดารงชีวิต เป็นพลเมืองดี รู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคมที่
เปลี่ยนไปได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
เพื่อเข้าสู่ป ระเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ ส านักงาน กศน. ได้ดาเนินการขับเคลื่ อน
การจัดการศึกษา โดยใช้ กศน. ตาบล/แขวง เป็นกลไกการขับเคลื่อนการจัด
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ใ นระดั บ ต าบล ที่ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภายในชุ ม ชน ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาทั้ ง ทางด้ า นบุ ค ลากร
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(ครู กศน.ตาบล) ในการเป็นผู้จัดการศึกษาการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบที่หลากหลายตรงกับความต้องการของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน
ดังนั้น สานักงาน กศน. จึงปรับมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วม
และด้านการติดตามผล ประเมินผลและรายงานผล เพื่อให้ครู กศน.ตาบลและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการพัฒนา กศน. ตาบล/แขวง ต่อไป

(4) ด้านการ
ติดตามผล
ประเมินผล
และรายงานผล

(1) ด้านการ
บริหารจัดการ

(3) ด้านการมี
ส่วนร่วม

(2) ด้านการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้

มาตรฐาน กศน. ตาบล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 4 ด้านการติดตามผล ประเมินผลและรายงานผล
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มีรายละเอียดตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ มี 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1.1 อาคาร สภาพเหมาะสม มั่ น คง แข็ ง แรง ปลอดภั ย และมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
1.2 สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้
1.3 การบริหารงบประมาณ
1.4 บุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมตามภารกิจที่กาหนด
1.5 การสร้างและนานวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 อาคาร สภาพเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์พิจารณา
1. สภาพอาคารเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
2. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ทั้งภายใน
และภายนอก โดยยึ ด หลั ก 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด
สุ ข ลั ก ษณะ สร้ า งนิ สั ย ) และสะดุ ด ตา ที่ เ น้ น ความเป็ น
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของตาบล ตามบริบทของพื้นที่
3. มีพื้นทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีสิ่งอานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. สถานที่ มี ค วามเป็ น สั ด ส่ ว น เอกเทศ หรื อ ใช้ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่น แสดงพิกัดตาแหน่งที่ตั้ง ที่อานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มารับบริการ
5. มีการเปิดบริการอย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์ (กิจกรรม/การ
บริการ)
6. มีการใช้ประโยชน์จากสถานที่สาหรับถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ หรือ จัดกิ จกรรมการเรียนรู้ ตลอดชี วิตส าหรั บ
ชุมชน
คะแนนที่ได้ (คะแนน)

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ

1

2

3

ดี
มี 4 ข้อ

ดีมาก
มี 5 ข้อ
ขึ้นไป

4

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์พิจารณา

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
1. มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียน เช่น แบบเรียน คู่มือ มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ
ชุดการเรียนรู้ ฯลฯ
2. มี สิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ห ลากหลายเอื้ อ ต่ อ การ
เรียนรู้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3. มีหนังสือ วารสาร สื่อ เอกสาร สิ่งพิมพ์
4. มีชั้นวางหนังสือ/ เอกสารอย่างเพียงพอ
5. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต/ สัญญาณ wifi
6. มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม (ETV) หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ
7. มีอุปกรณ์สานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์
โปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น
8. อื่น ๆ
คะแนนที่ได้ (คะแนน)
1
2
3

ดี
มี 4 ข้อ

ดีมาก
มี 5 ข้อ
ขึ้นไป

4

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงบประมาณ
เกณฑ์พิจารณา

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดของบประมาณจาก
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ
ต้นสังกัด
2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาคีเครือข่าย
3. มีแผนการใช้งบประมาณ
4. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีการรายงานผลการใช้งบประมาณ
6. อื่น ๆ
คะแนนที่ได้ (คะแนน)
1
2
3

ดี
มี 4 ข้อ

ดีมาก
มี 5 ข้อ
ขึ้นไป

4

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมตามภารกิจที่กาหนด
เกณฑ์พิจารณา
1. มีครู กศน.ตาบล อยู่ปฏิบัติงานประจา
2. มีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง
3. มีข้อมูลบุคลากร กศน.ตาบล/แขวง
4. มีคณะกรรมการ กศน.ตาบล ที่เป็นปัจจุบัน
5. มีอาสาสมัคร กศน. หรืออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
6. มีครู กศน. ประเภทอื่น เช่น ครูประจากลุ่ม วิทยากร
วิชาชีพ ครูสอนเสริม ครู ศรช. ภูมิปัญญา ครูผู้สอนคนพิการ
ฯลฯ
7. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
8. มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม
9. ได้ รั บ ขวั ญ และก าลั ง ใจจากหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด หรื อ
หน่วยงานอื่น

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
มี 1-10 ข้อ
มี 11 ข้อ
มี 12 ข้อ

ดี
มี 13 ข้อ

ดีมาก
มี 14 ข้อ
ขึ้นไป
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เกณฑ์พิจารณา

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้

ดี

ดีมาก

10. มีการรวบรวม ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ ข้อมูล บริบท สภาพปัญหาและความต้องการ
เพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน
11. จัดทาแผนปฏิบัติการ กศน. ตาบล/แขวง ที่สอดคล้อง
กับนโยบายและจุดเน้น โดยมีการนาแผนไปสู่การปฏิบั ติ
และดาเนินการตามที่กาหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
12. ครู กศน.ตาบล มีจานวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สานักงาน กศน. กาหนด
13. มีการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลของกลุ่มเป้าหมายและ
สารวจความต้องการของผู้เรียน เพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน
14. มีการจัดทาปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้
ผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน
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เกณฑ์พิจารณา
15. มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ บันทึก
การเรียนรู้และจัดทาข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียน และ
แจ้งให้ผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน
16. มีการช่วยเหลือผู้เรียน เช่น บันทึกผลการติดตามการ
ขาดเรียนของผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่ม
17. มี บั ญ ชี ล งเวลาของผู้ เ รี ย นและบั ญ ชี ล งเวลาของ
ครูผู้สอน
18. มีการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
คะแนนที่ได้ (คะแนน)

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้

1

2

3

ดี

ดีมาก

4

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 การสร้างและนานวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์พิจารณา
1. มีการนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. มีการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
3. ผู้เรียน/ผูร้ ับบริการ มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม
บริบทของแต่ละพื้นที่
4. มีการนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
5. มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนานวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี
คะแนนที่ได้ (คะแนน)

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ

1

2

3

ดี
มี 4 ข้อ

ดีมาก
มี 5 ข้อ
ขึ้นไป

4

5
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
2.1 เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Information Center)
2.2 เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center)
2.3 เป็นศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center)
2.3.1 ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย
2.3.2 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.3 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3.4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
2.4 เป็นศูนย์ชุมชน (Community Center)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Information Center)
เกณฑ์พิจารณา

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
1. มีการสารวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลชุมชน ครอบคลุม
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
2. มีการประมวลผลและจัดทาระบบฐานข้อมูลระดับตาบล
และบันทึกข้อมูลในระบบ DMIS ให้เป็นปัจจุบัน
3. มีการนาเสนอข้อมูล เผยแพร่ สารสนเทศ ข่าวสาร
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวิตและชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาเนียบ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน แผนภูมิ เอกสาร นิทรรศการ
ป้ า ยประกาศ สื่ อ เทคโนโลยี สื่ อ ดิ จิ ทั ล (Facebook,
Website, QR Code) เป็นต้น
4. มีแผนพัฒนา กศน. ตาบล
5. มีแผนปฏิบัติการประจาปีของ กศน. ตาบล
คะแนนที่ได้ (คะแนน)
1
2
3

ดี
มี 4 ข้อ

ดีมาก
มี 5 ข้อ

4

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center)
เกณฑ์พิจารณา
ต้องปรับปรุง
1. มีการประสานงานตามแผนการส่ งเสริมการเรี ยนรู้
มี 1 ข้อ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เช่น
คณะกรรมการชุมชน อบต. สถานีอนามัย พัฒนากรตาบล
อาสาสมั คร กศน.ต าบล และหน่ ว ยงานตามบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมื อ (MOU) เช่น สคบ. สอศ. สสวท.
กกต. กระทรวง DE เป็นต้น
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกพื้ นที่ เช่ น คณะกรรมการชุ มชน
อบต. สถานีอนามัย พัฒนากรตาบล อาสาสมัคร กศน.
ตาบล และหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) เช่ น สคบ. สอศ. สสวท. กกต. กระทรวง DE
เป็นต้น

เกณฑ์ประเมิน
ควรปรับปรุง
พอใช้
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ

ดี
มี 4 ข้อ

ดีมาก
มี 5 ข้อ
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เกณฑ์พิจารณา
ต้องปรับปรุง
3. มีการจัดมุมร่วมกับหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ (MOU) เช่ น สคบ. สอศ. สสวท. กกต.
กระทรวง DE เป็นต้น
4. ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในชุ ม ชนเพื่ อ เผยแพร่
องค์ความรู้สู่ชุมชน
5. มี ก ารจั ด ท า website, facebook กศน. ต าบล
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
คะแนนที่ได้ (คะแนน)

1

เกณฑ์ประเมิน
ควรปรับปรุง
พอใช้

2

3

ดี

ดีมาก

4

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 เป็นศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center)
เกณฑ์พิจารณา
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
2. มีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มีการจัดกิจกรรมการศึ กษาต่อเนื่องที่ ครอบคลุม
การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ ทั ก ษะชี วิ ต สั ง คมและ
ชุมชน
3.1 การศึกษาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
3.2 การศึกษาเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงยุคดิจิทัล
(ศูนย์ดิจิทัลชุมชน)
3.3 การศึกษาเพื่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
4. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เช่ น
การส่งเสริมการอ่าน จัดบริการสื่อ (สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

ต้องปรับปรุง
มี 1 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน
ควรปรับปรุง
พอใช้
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ

ดี
มี 4 ข้อ

ดีมาก
มี 5 ข้อ
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เกณฑ์พิจารณา
ต้องปรับปรุง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ท ยุ ชุ ม ชน หอกระจายข่ า ว ETV
Channel) เป็นต้น
5. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สภาพปั ญ หาของชุ ม ชนและความต้ อ งการของ
กลุ่ ม เป้ า หมาย เช่ น ผู้ สู ง อายุ เด็ ก เร่ ร่ อ น เด็ ก ออก
กลางคัน ทหารกองประจาการ กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มคน
พิการ กลุ่ม อสม. เป็นต้น โดยคานึงถึงบริบทของแต่ละ
พื้นที่ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
คะแนนที่ได้ (คะแนน)

1

เกณฑ์ประเมิน
ควรปรับปรุง
พอใช้

2

3

ดี

ดีมาก

4

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 เป็นศูนย์ชุมชน (Community Center)
เกณฑ์พิจารณา
มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เช่น เวทีชาวบ้าน เวทีประชาธิปไตย ตลาดนัดอาชีพ
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาหรือวันสาคัญอื่น ๆ เป็นต้น
คะแนนที่ได้ (คะแนน)

ต้องปรับปรุง
มี
1 กิจกรรม/ปี

1

เกณฑ์ประเมิน
ควรปรับปรุง
พอใช้
มี
มี
2 กิจกรรม/ปี
3
กิจกรรม/
ปี
2
3

ดี
ดีมาก
มี
มี
4
5 กิจกรรม
กิจกรรม/ ขึน้ ไป/ปี
ปี
4
5
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
3.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ตาบล
3.2 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในตาบลและต่างตาบล
3.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดาเนินงาน กศน. ตาบล
3.4 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ตาบล
เกณฑ์พิจารณา

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ
และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม กศน.
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม กศน.
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานจัดกิจกรรม กศน.
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินการ
จัดกิจกรรม กศน.
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนา กศน. ตาบล
คะแนนที่ได้ (คะแนน)
1
2
3

ดี
มี 4 ข้อ

ดีมาก
มี 5 ข้อ

4

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในตาบลและต่างตาบล
เกณฑ์พิจารณา

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
1. มีการสารวจ รวบรวม และจัดทาทาเนียบแหล่งเรียนรู้
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ
มี 4 ข้อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน
2. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง
3. มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
(MOU) ที่จัด ทาร่ว มกับ ภาคีเ ครื อข่า ยและผู้เกี่ ยวข้อ งใน
ชุมชน
4. มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้หรือภู มิปัญญาอย่าง
ต่อเนื่อง
5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญา
6. มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ภาคีเครือข่าย เช่น ใบประกาศ
เกียรติบตั ร โล่ รางวัล เป็นต้น
คะแนนที่ได้ (คะแนน)
1
2
3

ดี
มี 5 ข้อ

ดีมาก
มี 5 ข้อ
ขึ้นไป

4

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดาเนินงาน กศน. ตาบล
เกณฑ์พิจารณา
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา กศน. ตาบล
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคาร สถานที่
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณการจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
กศน. ตาบล เช่น อาสาสมัคร กศน. อาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน เป็นต้น
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
คะแนนที่ได้ (คะแนน)

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ

1

2

3

ดี
มี 4 ข้อ

ดีมาก
มี 5 ข้อ

4

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย
เกณฑ์พิจารณา
1. ครู กศน. ร่วมเป็นคณะทางาน/คณะกรรมการ
2. ครู กศน. ร่วมเป็นวิทยากรหรือจัดหาวิทยากร
3. ครู กศน. ร่วมจัดหาหรือสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ
ให้กับภาคีเครือข่าย
4. ครู กศน. ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการติ ด ตามผล
การดาเนินงาน
5. ครู กศน. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมของภาคีเครือข่าย
คะแนนที่ได้ (คะแนน)

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ

1

2

3

ดี
มี 4 ข้อ

ดีมาก
มี 5 ข้อ

4

5
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการติดตามผล ประเมินผลและรายงานผล มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
4.1 การติดตามและประเมินผล
4.2 การสรุปผลและรายงานผล
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การติดตามและประเมินผล
เกณฑ์พิจารณา
1. มีแผนติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ต่อเนื่อง อัธยาศัยและกิจกรรมอื่น ๆ
ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
2. มีเครื่องมือในการติดตามผลและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับกิจกรรม
3. มีการดาเนินการ ติดตามผล ประเมินผลและรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นระบบ
4. มีเครือข่ายร่วมในการติดตามผล
5. มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ กศน. ตาบล
6. มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
7. มีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
คะแนนที่ได้ (คะแนน)

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
มี 3 ข้อ
มี 4 ข้อ
มี 5 ข้อ

1

2

3

ดี
มี 6 ข้อ

ดีมาก
มี 7 ข้อ

4

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 การสรุปผลและรายงานผล
เกณฑ์พิจารณา
1. มีการรายงานผลกิจกรรม/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติงาน
2. มีการจัดทาสรุปผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
3. มีรายงานผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
เป็นเอกสารและเผยแพร่สโู่ ลกออนไลน์ (online)
4. รายงานผลต่อคณะกรรมการ กศน.ตาบล
5. รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด
6. รายงานผลต่อชุมชนและภาคีเครือข่าย
7. รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ผ่านระบบ DMIS
คะแนนที่ได้ (คะแนน)

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้
มี 3 ข้อ
มี 4 ข้อ
มี 5 ข้อ

1

2

3

ดี
มี 6 ข้อ

ดีมาก
มี 7 ข้อ

4

5
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นิยามศัพท์
มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 ได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งเป็น
การก าหนดความหมายของค าศั พ ท์ ต่ า ง ๆ ตามหลั ก เกณฑ์ ตั ว บ่ ง ชี้ ข อง
มาตรฐาน กศน. ตาบลฉบั บ นี้ เพื่อ น าไปใช้ เป็ นแนวทางในการขับ เคลื่ อ น
มาตรฐาน กศน. ตาบล ดังนี้
1. ครู กศน. หมายถึง ครู กศน.ตาบล ครูอาสาสมัคร ครู ศรช. ครูผู้สอนคน
พิการ ฯลฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ กศน. ตาบล/แขวง นั้น ๆ
2. ต้นนา (Upstream) หมายถึง สื่อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึง
วิทยากรที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ
3. กลางนา (Midstream) หมายถึง รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ
การจัดการการเรียนรู้ที่ใช้ในการฝึกสอนให้กับผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม
4. ปลายนา (Downstream) หมายถึง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่
ได้ไปพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. คู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน. ตาบล ปี พ.ศ. 2553
2. มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2554
3. แบบประเมินคัดเลือก กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก
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แบบประเมิน มาตรฐาน กศน. ตาบล
คาชีแจง
1. แบบประเมินชุดนี้ใช้สาหรับการประเมินมาตรฐาน กศน. ตาบล
โดยมีจานวน 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน
2. การประเมินมาตรฐาน กศน. ตาบล มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ใน
การตรวจสอบการดาเนินงานตามมาตรฐาน กศน. ตาบล
3. ในการประเมิ น มาตรฐาน กศน. ต าบล ก าหนดให้ ผู้ ป ระเมิ น
พิจารณาจากหลั ก ฐานประกอบในการให้ คะแนน และให้ บั นทึ กข้อ สั ง เกต
ประกอบการประเมินด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ กศน. ตาบล/แขวง.....................................................................
2. สถานที่ตั้ง....................................................... หมู่ที่ ......................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต…...........................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์....................................................................................
3. Facebook/ Fanpage..................................................................
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4. ลักษณะอาคาร

มีอาคาร กศน. ตาบล โดยใช้งบประมาณ กศน.
อาศัยร่วมกับองค์กร หน่วยงานอื่น
อื่น ๆ
5. หัวหน้า กศน.ตาบล ชื่อ – นามสกุล ...............................................
โทรศัพท์.........................................................................................
6. พื้นที่ใช้สอย ของ กศน. ตาบล/แขวง
มีขนาด กว้าง............. เมตร ยาว............. เมตร
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี
เกณฑ์การพิจารณา
1. อาคาร สภาพ 1. สภาพอาคารเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง และ
เหมาะสม มั่ น คง ปลอดภัย
แข็ ง แรง ปลอดภั ย 2. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น
และมีสภาพแวดล้อม สวยงามทั้งภายในและภายนอก โดยยึดหลัก
ที่เอื้อต่อการจัดการ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
เรียนรู้
สร้างนิสัย) และสะดุดตา ที่เน้นความเป็น
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของตาบลตามบริบท
ของพื้นที่
3. มีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสม และมีสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
4. สถานที่มีความเป็นสัดส่วน เอกเทศ หรือใช้
ร่วมกับหน่วยงานอื่น แสดงพิกัดตาแหน่งที่ตั้ง
ที่อานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการ
5. มีการเปิดบริการอย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์
(กิจกรรม/การบริการ)
6. มีการใช้ประโยชน์จากสถานที่สาหรับถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสาหรับชุมชน
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 1.1)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน

พอใช้
มี 3 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
ดี
มี 4 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

ดีมาก
มี 5 ข้อขึ้นไป
ได้ 5 คะแนน

ผลการประเมิน
......... คะแนน
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ตัวบ่งชี
2. สื่อ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และสิ่ง
อานวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียน เช่น
แบบเรียน คู่มือ ชุดการเรียนรู้ ฯลฯ
2. มีสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายเอื้อต่อ
การเรียนรู้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3. มีหนังสือ วารสาร สื่อ เอกสาร สิ่งพิมพ์
4. มีชั้นวางหนังสือ/ เอกสารอย่างเพียงพอ
5. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต/ สัญญาณ wifi
6. มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม (ETV) หรือสื่อ
ออนไลน์อื่น ๆ
7. มีอุปกรณ์สานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์
ปริ้นเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น
8. อื่น ๆ
เกณฑ์การประเมิน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
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เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 1.2)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน
ตัวบ่งชี
3. การบริหาร
งบประมาณ

พอใช้
มี 3 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

ดี
มี 4 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดขอ
งบประมาณจากต้นสังกัด
2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่าย
3. มีแผนการใช้งบประมาณ
4. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. มีการรายงานผลการใช้งบประมาณ

ดีมาก
มี 5 ข้อขึ้นไป
ได้ 5 คะแนน
มี

ไม่มี

ผลการประเมิน
......... คะแนน
ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

6. อื่น ๆ
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 1.3)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน

พอใช้
มี 3 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

รวม ................................ ข้อ
ดี
มี 4 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

ตัวบ่งชี
เกณฑ์การพิจารณา
4. บุคลากรปฏิบัติงาน 1. มีครู กศน.ตาบล อยู่ปฏิบัติงานประจา
ครอบคลุมตาม
2. มีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่
ภารกิจที่กาหนด
ของตนเอง
3. มีข้อมูลบุคลากร กศน.ตาบล/แขวง

ดีมาก
มี 5 ข้อขึ้นไป
ได้ 5 คะแนน
มี

ไม่มี

ผลการประเมิน
......... คะแนน
ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
4. มีคณะกรรมการ กศน.ตาบล ที่เป็นปัจจุบัน
5. มีอาสาสมัคร กศน. หรืออาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน
6. มีครู กศน. ประเภทอื่น เช่น ครูประจากลุ่ม
วิทยากรวิชาชีพ ครูสอนเสริม ครู ศรช. ภูมิปัญญา
ครูผู้สอนคนพิการ ฯลฯ
7. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
8. มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม
9. ได้รับขวัญและกาลังใจจากหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานอื่น
10. มีการรวบรวม ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ
พื้นที่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล บริบท สภาพ
ปัญหาและความต้องการ เพื่อประกอบการ

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
จัดทาแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน
11. จัดทาแผนปฏิบัติการ กศน. ตาบล/แขวง
ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น โดยมี
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
ตามที่กาหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
12. ครู กศน.ตาบล มีจานวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สานักงาน กศน. กาหนด
13. มีการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลของ
กลุ่มเป้าหมายและสารวจความต้องการของ
ผู้เรียน เพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน
14. มีการจัดทาปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียน
และแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
15. มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์
บันทึกการเรียนรู้และจัดทาข้อมูลการลงทะเบียน
ของผู้เรียน และแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน
16. มีการช่วยเหลือผู้เรียน เช่น บันทึกผลการ
ติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่ม
17. มีบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชีลงเวลา
ของครูผู้สอน
18. มีการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนหรือ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เกณฑ์การประเมิน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
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เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 1.4)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1-10 ข้อ
มี 11 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน
ตัวบ่งชี
5. การสร้างและนา
นวัตกรรมและหรื อ
เ ท ค โ น โ ล ยี ม า
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
จัดการเรียนรู้

พอใช้
มี 12 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

ดี
มี 13 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. มีการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยี ในการจั ดกิ จกรรม
การเรียนรู้ที่เป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่

ดีมาก
มี 14 ข้อขึ้นไป
ได้ 5 คะแนน
มี

ไม่มี

ผลการประเมิน
......... คะแนน
ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
4. มีการนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
มาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
5. มี ก ารประเมิ น ผลการใช้ น วั ต กรรมหรื อ
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนา
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 1.5)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน

พอใช้
มี 3 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
ดี
มี 4 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

ดีมาก
มี 5 ข้อขึ้นไป
ได้ 5 คะแนน

ผลการประเมิน
......... คะแนน
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี
เกณฑ์การพิจารณา
1. เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล 1. มีการสารวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลชุมชน
ข่าวสารของชุมชน ครอบคลุม ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(Information
2. มี การประมวลผลและจัดท าระบบฐานข้อมู ล
Center)
ระดั บต าบลและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบ DMIS
ให้เป็นปัจจุบัน
3. มีการน าเสนอข้อมูล เผยแพร่ สารสนเทศ
ข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ การด ารงชี วิ ต และชุ ม ชนผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่
เป็นปัจจุบัน แผนภูมิ เอกสาร นิทรรศการ ป้าย
ประกาศ สื่อเทคโนโลยี สื่อ ดิจิทัล (Facebook,
Website, QR Code) เป็นต้น

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
4. มีแผนพัฒนา กศน. ตาบล
5. มีแผนปฏิบัติการประจาปีของ กศน. ตาบล
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 2.1)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน

พอใช้
มี 3 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
ดี
มี 4 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

ดีมาก
มี 5 ข้อ
ได้ 5 คะแนน

ผลการประเมิน
......... คะแนน

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 40

ตัวบ่งชี
2. เป็นศูนย์สร้าง
โอกาสการเรียนรู้
(Opportunity
Center)

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการประสานงานตามแผนการส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกพื้นที่ เช่น คณะกรรมการชุมชน อบต.
สถานีอนามัย พัฒนากรตาบล อาสาสมัคร
กศน.ตาบล และหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) เช่น สคบ. สอศ. สสวท.
กกต. กระทรวง DE เป็นต้น
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เช่น
คณะกรรมการชุมชน อบต. สถานีอนามัย
พัฒนากรตาบล อาสาสมัคร กศน.ตาบล และ
หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) เช่น สคบ. สอศ. สสวท. กกต.
กระทรวง DE เป็นต้น

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
3. มีการจัดมุมร่วมกับหน่วยงานตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เช่น สคบ. สอศ.
สสวท. กกต. กระทรวง DE เป็นต้น
4. ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้สู่ชุมชน
5. มีการจัดทา website, facebook กศน. ตาบล
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 2.2)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน

พอใช้
มี 3 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
ดี
มี 4 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

ดีมาก
มี 5 ข้อ
ได้ 5 คะแนน

ผลการประเมิน
......... คะแนน
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ตัวบ่งชี
เกณฑ์การพิจารณา
3. เป็นศูนย์การเรียน 1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
ชุมชน (Learning 2. มีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับ
Center)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
ทีค่ รอบคลุม การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ทักษะชีวิต สังคมและชุมชน
3.1 การศึกษาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
(ศส.ปชต.)
3.2 การศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุคดิจิทัล (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน)
3.3 การศึกษาเพื่อการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง)

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
4. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
เช่น การส่งเสริมการอ่าน จัดบริการสื่อ
(สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุชุมชน
หอกระจายข่าว ETV Channel) เป็นต้น
5. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเร่ร่อน
เด็กออกกลางคัน ทหารกองประจาการ กลุ่ม
ผู้ต้องขัง กลุ่มคนพิการ กลุ่ม อสม. เป็นต้น
โดยคานึงถึงบริบทของแต่ละพื้นที่ ต้นน้า
กลางน้า ปลายน้า
เกณฑ์การประเมิน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
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เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 2.3)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน
ตัวบ่งชี
4. เป็นศูนย์ชุมชน
(Community
Center)

พอใช้
มี 3 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

ดี
มี 4 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา
มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น เวทีชาวบ้าน เวทีประชาธิปไตย
ตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
หรือวันสาคัญอื่น ๆ เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน

ดีมาก
มี 5 ข้อ
ได้ 5 คะแนน
มี

ไม่มี

ผลการประเมิน
......... คะแนน
ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
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เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 2.4)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1 กิจกรรม/ มี 2 กิจกรรม/
ปี
ปี
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน

พอใช้
มี 3 กิจกรรม/
ปี
ได้ 3 คะแนน

ดี
มี 4 กิจกรรม/
ปี
ได้ 4 คะแนน

มาตรฐานที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี
เกณฑ์การพิจารณา
1. ชุมชนมีส่วนร่วม 1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในการจัดกิจกรรม และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
กศน. ตาบล
กศน.
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม กศน.
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานจัดกิจกรรม
กศน.

ดีมาก
มี 5 กิจกรรม
ขึ้นไป/ปี
ได้ 5 คะแนน

มี

ไม่มี

ผลการประเมิน
......... คะแนน

ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตามผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม กศน.
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา กศน. ตาบล
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 3.1)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน

พอใช้
มี 3 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
ดี
มี 4 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

ดีมาก
มี 5 ข้อ
ได้ 5 คะแนน

ผลการประเมิน
......... คะแนน
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ตัวบ่งชี
2. มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายการเรียนรู้
ในตาบลและต่าง
ตาบล

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีการสารวจ รวบรวม และจัดทาทาเนียบ
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน
2. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง
3. มีการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ที่จัดทาร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน
4. มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้หรือ
ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง
5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้หรือ
ภูมิปัญญา

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
6. มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ภาคีเครือข่าย เช่น
ใบประกาศเกียรติบัตร โล่ รางวัล เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 3.2)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 2 ข้อ
มี 3 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน

พอใช้
มี 4 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
ดี
มี 5 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

ตัวบ่งชี
เกณฑ์การพิจารณา
3. ชุมชนมีส่วนร่วม 1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
ในการส่งเสริมการ กศน. ตาบล
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคาร สถานที่

ดีมาก
มี 5 ข้อขึ้นไป
ได้ 5 คะแนน
มี

ไม่มี

ผลการประเมิน
......... คะแนน
ข้อสังเกต

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 49

ตัวบ่งชี
ดาเนินงาน กศน.
ตาบล

เกณฑ์การพิจารณา
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
งบประมาณการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาบุคลากรช่วย
ปฏิบัติงาน กศน. ตาบล เช่น อาสาสมัคร กศน.
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 3.3)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน

พอใช้
มี 3 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
ดี
มี 4 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

ดีมาก
มี 5 ข้อ
ได้ 5 คะแนน

ผลการประเมิน
......... คะแนน
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ตัวบ่งชี
4. การมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ของภาคีเครือข่าย

เกณฑ์การพิจารณา
1. ครู กศน. ร่วมเป็นคณะทางาน/คณะกรรมการ
2. ครู กศน. ร่วมเป็นวิทยากรหรือจัดหาวิทยากร
3. ครู กศน. ร่วมจัดหาหรือสนับสนุนทรัพยากร
ต่าง ๆ ให้กับภาคีเครือข่าย
4. ครู กศน. ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามผล
การดาเนินงาน
5. ครู กศน. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมของภาคีเครือข่าย
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 3.4)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 1 ข้อ
มี 2 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน

พอใช้
มี 3 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
ดี
มี 4 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

ดีมาก
มี 5 ข้อ
ได้ 5 คะแนน

ผลการประเมิน
......... คะแนน
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการติดตามผล ประเมินผลและรายงานผล
ตัวบ่งชี
เกณฑ์การพิจารณา
1. การติดตามและ 1. มีแผนติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษา
ประเมินผล
ขั้นพื้นฐาน ต่อเนื่อง อัธยาศัยและกิจกรรมอื่น ๆ
ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
2. มีเครื่องมือในการติดตามผลและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับกิจกรรม
3. มีการดาเนินการ ติดตามผล ประเมินผลและ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ
4. มีเครือข่ายร่วมในการติดตามผล
5. มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ กศน. ตาบล
6. มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลาย

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
7. มีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อใช้
ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 4.1)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 3 ข้อ
มี 4 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน
ตัวบ่งชี
2. การสรุปผลและ
รายงานผล

พอใช้
มี 5 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
ดี
มี 6 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา
1. มี ก ารรายงานผลกิ จ กรรม/โครงการตาม
แผนการปฏิบัติงาน
2. มีการจัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี

ดีมาก
มี 7 ข้อ
ได้ 5 คะแนน
มี

ไม่มี

ผลการประเมิน
......... คะแนน
ข้อสังเกต
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ตัวบ่งชี

เกณฑ์การพิจารณา
3. มี รายงานผลการปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice)
เป็นเอกสารและเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ (online)
4. รายงานผลต่อคณะกรรมการ กศน.ตาบล
5. รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด
6. รายงานผลต่อชุมชนและภาคีเครือข่าย
7. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ผ่านระบบ DMIS
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์คะแนน (ตัวบ่งชีที่ 4.2)
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง
มี 3 ข้อ
มี 4 ข้อ
ได้ 1 คะแนน ได้ 2 คะแนน

พอใช้
มี 5 ข้อ
ได้ 3 คะแนน

มี

ไม่มี

ข้อสังเกต

รวม ................................ ข้อ
ดี
มี 6 ข้อ
ได้ 4 คะแนน

ดีมาก
มี 7 ข้อ
ได้ 5 คะแนน

ผลการประเมิน
......... คะแนน
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บันทึกข้อสังเกต
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................... ผู้ประเมิน
(..............................................)
ลงชื่อ ........................................... ผู้ประเมิน
(..............................................)
ลงชื่อ ........................................... ผู้ประเมิน
(..............................................)
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แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐาน กศน. ตาบล........................................
อาเภอ................................................ จังหวัด......................................................
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี
1. ด้านการบริหารจัดการ 1.1 อาคาร สภาพเหมาะสม
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และ
มีส ภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
1.2 สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และสิ่งอานวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้
1.3 การบริหารงบประมาณ
1.4 บุคลากรปฏิบัติงาน
ครอบคลุมตามภารกิจที่กาหนด

ผลการประเมิน

สรุปข้อสังเกต
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มาตรฐาน

2. ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

ตัวบ่งชี
1.5 การสร้างและนานวัตกรรม
และหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
รวม
2.1 เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชน (Information
Center)
2.2 เป็นศูนย์สร้างโอกาสการ
เรียนรู้ (Opportunity Center)
2.3 เป็นศูนย์การเรียนชุมชน
(Learning Center)
2.4 เป็นศูนย์ชุมชน
(Community Center)
รวม

ผลการประเมิน

สรุปข้อสังเกต
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มาตรฐาน
3. ด้านการมีส่วนร่วม

ตัวบ่งชี
3.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม กศน. ตาบล
3.2 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
การเรียนรู้ในตาบลและต่างตาบล
3.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการดาเนินงาน กศน. ตาบล
3.4 การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของภาคีเครือข่าย
รวม
4. ด้านการติดตามผล
4.1 การติดตามและประเมินผล
ประเมินผลและรายงานผล 4.2 การสรุปผลและรายงานผล
รวม
เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ผลการประเมิน

สรุปข้อสังเกต
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บันทึกข้อสังเกต
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ลงชื่อ .............................. ผู้ประเมิน
(..............................................)
ลงชื่อ .............................. ผู้ประเมิน
(..............................................)
ลงชื่อ .............................. ผู้ประเมิน
(..............................................)
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คณะผูจ้ ัดทำ
1. นายวรัท พฤกษาทวีกุล
2. นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย
3. นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ

4. นางอรณิช วรรณนุช
5. นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์
6. นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์
7. นายเอกราช ชวีวัฒน์
8. นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์
9. นายถาวร พลีดี
10. นายทัศน์พล เรืองศิริ

เลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประธาน
พัฒนาเครือข่าย
คณะทางาน
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ คณะทางาน
เฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษานอกโรงเรียน
ผู้อานวยการสานักงาน คณะทางาน
กศน.จังหวัดราชบุรี
ผู้อานวยการสานักงาน คณะทางาน
กศน.จังหวัดสกลนคร
ผู้อานวยการสานักงาน คณะทางาน
กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการสานักงาน คณะทางาน
กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการสานักงาน คณะทางาน
กศน.จังหวัดลาพูน
ผู้อานวยการสานักงาน คณะทางาน
กศน.จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงาน คณะทางาน
กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 60

11. นางสุนันทา การะเวก
12. นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว
13. นางสาวอรทัย จารุภัทรพาณิชย์
14. นางสาวนุรัต วรกฎ
15. นางสุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์
16. นายชรินทร์ แกล้วทนงค์
17. นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์
18. นางกัลยา สุทิน
19. นางพิมพา หาญวัฒนะชัย
20. นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์
21. นายวิรัตน์ คงดี
22. นางละออง ภู่กลาง

ผู้อานวยการสานักงาน คณะทางาน
กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
รองผู้อานวยการ
คณะทางาน
สานักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้อานวยการ
คณะทางาน
กศน.อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ผู้อานวยการ
คณะทางาน
กศน.อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการ
คณะทางาน

กศน.อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้อานวยการ
คณะทางาน
กศน.อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ผู้อานวยการ
คณะทางาน
กศน.อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผู้อานวยการ
คณะทางาน
กศน.อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้อานวยการ
คณะทางาน
กศน.อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ คณะทางาน
พิเศษ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ คณะทางาน
พิเศษ จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ คณะทางาน
พิเศษ จังหวัดตรัง
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23. นางสาวอรุณโรจน์ ทองงาม
24. นางสาวพจนีย์ สวัสดิ์รัตน์

25. นางสุดารัตน์ คามูลใจ

26. นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีจันทร์
27. นายณัฐพล วรมิตรปุณวงศ์
28. นางสาวศิริตา ขัตสิริ
29. นางภัทรยา ตาคา
30. นางยุพราช แท่นแก้ว
31. นางวารุณี ทองมหา
32. นางสาวชัญญ์ชนพร ชานาญป่า

ครูชานาญการพิเศษ คณะทางาน
สถาบัน กศน. ภาคกลาง
ครูชานาญการพิเศษ คณะทางาน
กศน.อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร
ครูชานาญการ
คณะทางาน
กศน.อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
ครู กศน.อาเภอ
คณะทางาน
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูผู้ช่วย
คณะทางาน
กศน.อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ครู กศน.ตาบลบ่อสวก คณะทางาน
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ครู กศน.ตาบลคลองกระจง คณะทางาน
อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ครู กศน.ตาบลเหล่าใหญ่ คณะทางาน
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครู กศน.ตาบลคาป่าหลาย คณะทางาน
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ครู กศน.ตาบลลาดหญ้า คณะทางาน
อาเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
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33. นางสาวขวัญตา วัดสว่าง
34. นายสงวน มูลวงค์
35. นางสาวปฏิญญา ผ่องแผ้ว
36. นายธราดล ปากลาว
37. ว่าที่ร้อยตรี สายัณห์ รัตนมิ่ง
38. นายยอดชาย ทองธีระ
39. นายสุรเชษฐ์ เหลี่ยมวาณิช

40. นางหทัยทิพย์ มณีรัตน์

41. นางสาวอุษณี โพธเดชขจร

42. นายสุบิน ไชยยะ

ครู กศน.ตาบลท่าคอย คณะทางาน
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ครู กศน.ตาบลคลองตะเกรา คณะทางาน
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครู กศน.ตาบลพลิ้ว คณะทางาน
อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ครู กศน.ตาบลปลายพระยา คณะทางาน
อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ครู กศน.ตาบลบ้านเสด็จ คณะทางาน
อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทางาน
ชานาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการศึกษา
คณะทางาน
ชานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย
นักวิชาการศึกษา
คณะทางาน
ชานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย
นักวิชาการศึกษา
คณะทางาน
ชานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย
นักวิชาการศึกษา
คณะทางาน
ชานาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย
มาตรฐาน กศน. ตาบล ปี 2565 | หน้า 63

43. นางพิมพ์ใจ งามสมพรพงศ์

44. นางสาววัชรีวรรณ กันเดช

45. นางฉวีวรรณ พุ่มคง

46. นายทศพล ราชเดิม

47. นายไพฑูรย์ ภูนพผา

48. นางสาวเกวลิน โอเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางาน
ชานาญงาน
กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม คณะทางาน
กิจการการศึกษาและ และเลขานุการ
เครือข่าย
นักวิชาการศึกษา
คณะทางาน
ชานาญการพิเศษ และผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย
นักวิชาการศึกษา
คณะทางาน
ชานาญการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย
นักวิชาการศึกษา
คณะทางาน
กลุ่มส่งเสริมกิจการ และผู้ช่วยเลขานุการ
การศึกษาและเครือข่าย
นักวิชาการศึกษา
คณะทางาน
กลุ่มส่งเสริมกิจการ และผู้ช่วยเลขานุการ
การศึกษาและเครือข่าย
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สำนักงำน กศน.
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

