
  
 

แบบประเมินคัดเลือก กศน.ต ำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
------------------------------------------- 

ค ำชี้แจง 
1. แบบประเมินนี้ ใช้ในการประเมินคัดเลือก กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566  
2. การประเมินผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการประเมินโดยพิจารณาตามแบบประเมิน ในรูปแบบการประเมิน 

เชิงประจักษ์ ที่ให้ผู้เข้ารับการประเมินแสดงเอกสาร/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ส านักงาน กศน. ก าหนด  
3. แบบประเมินนี้ ให้พิจารณาข้อมูลจากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่านั้น  
4. เกณฑ์การประเมิน ต้องผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 95 ขึ้นไป (นับจากคะแนนรวม)  
5. แบบประเมิน ประกอบด้วย 2 ตอน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน มี 5 ด้าน  

 ด้ำนที่ 1 ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ  
 (Good Teacher) (35 คะแนน) 

 ด้ำนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ กศน.ต าบล ดึงดูดความสนใจและเอ้ือต่อ 
  การเรียนรู้ (Good Place Best-Check in) (15 คะแนน) 

 ด้ำนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือการศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษา 
  ตามอัธยาศัย มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ (Good Activities)    
  (20 คะแนน) 

 ด้ำนที่ 4 ภาคีเครือข่าย ร่วมจัด สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  
  (Good Partnership) (10 คะแนน) 

 ด้ำนที่ 5 มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
  (Good Innovation) (20 คะแนน) 

6. ผู้ประเมิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมิน  
กศน.ต ำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม พลัส  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 

ด้ำนที่ รำยละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนสุทธิที่ได้ 
1 ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

ในระดับต่าง ๆ (Good Teacher)   
35  

2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ กศน.ต าบล ดึงดูดความสนใจ
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Good Place Best-Check in) 

15  

3 กิจกรรมการเรียน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือการศึกษา
ต่อเนื่อง หรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัย           
มีประสิทธิภาพในการให้บริการ (Good Activities) 

20  

4 ภาคีเครือข่าย ร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership)   

10  

5 มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
(Good Innovation) 

20  

คะแนนรวม 100  
คิดเป็นร้อยละ 100  

หมำยเหตุ 1. เกณฑ์การผ่านการประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป 
  2. หากการประเมินมีจุดทศนิยม  ไม่ต้องปัดจุดทศนิยม 
 

                                                              ลงชื่อ.........................................................(ประธานกรรมการ) 

                                                                      (........................................................) 

ลงชื่อ.........................................................(กรรมการ) 

       (........................................................) 

ลงชื่อ.........................................................(กรรมการ) 

                                                                      (........................................................) 

ลงชื่อ.........................................................(เลขานุการ) 

                                                                      (........................................................) 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อ กศน.ต าบล/แขวง ..................................................................................................................... 
     กศน.อ าเภอ/เขต...............................................................................................................................  
 ส านักงาน กศน.จังหวัด...................................................................................... ............................... 

2. สถานที่ตั้ง......................................................................... ต าบล/แขวง.......................................... 
 อ าเภอ/เขต...................................................................... จังหวัด................................................... 

โทรศัพท์...................................................................... ..... โทรสาร.................................................. 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ชื่อ-สกุล ครู กศน.ต าบล.....................................................................................................................  
     เบอร์โทรศัพท์....................................................................................................................................  

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ข้อมูลกำรประเมนิ (คะแนนเต็ม 100  คะแนน)  

ด้ำนที่ 1 ครูมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพในระดับต่ำง ๆ (Good Teacher)   

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

ด้ำนที่ 1 ครูมีสมรรถนะใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ที่มีคุณภำพในระดับต่ำง ๆ 
(Good Teacher)   
(คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 
   1.1 ด้านวิชาการ   
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
         1.1.1 จ านวนข้อมลู
ในระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ (DMIS)  
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. ข้อมูลสถานท่ีตั้ง และลักษณะพื้นที่ตั้ง 
2. พิกัดต าแหน่ง 
3. ข้อมูลบุคลากร 
4. ช่ือและเบอร์ติดต่อของหัวหน้า  
กศน.ต าบล/แขวง 
5. ลิงค์ เว็บไซต์ หรือ Fanpage  
กศน.ต าบล/แขวง 
6. ข้อมูลสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ าประปา 
โทรศัพท์ และอินเตอร์เนต็ 
7. มีสื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการจัดการเรียนรู ้
8. จ านวนผู้ใช้สื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรยีนรู้ เฉลี่ยต่อวัน 
9. จ านวนผูเ้ข้ารับบริการที่ กศน.ต าบล/แขวง  
เฉลี่ยต่อเดือน 
10. ข้อมลูบุคลากร กศน.ต าบล/แขวง 
11. ข้อมลูคณะกรรมการ กศน.ต าบล/แขวง 
12. มีการรายงานผลข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน
และเป็นปจัจุบัน 
13. ข้อมลูลักษณะการถือครองที่ดินของ  
กศน. ต าบล/แขวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. เอกสาร/หลักฐาน  
การกรอกข้อมูล DMIS 
2. บัญชีคุมสื่อ อุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้  
3. สมดุลงช่ือผู้ใช้บริการ
สื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการจดัการ
เรียนรู ้
4. สมดุคุมรายชื่อผู้เข้ารับ
บริการ กศน. ต าบล ต่อ
เดือน 
5. ข้อมูลบุคลากร  
กศน.ต าบล/แขวง 
6. ข้อมูลคณะกรรมการ 
กศน.ต าบล/แขวง 
7. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
8. อื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
10 = มีข้อมูลครบถ้วน  
      13 รายการ 
8 = มีข้อมูลครบถ้วน 
      11 - 12 รายการ 
6 = มีข้อมูลครบถ้วน 
      9 - 10 รายการ 
4 = มีข้อมูลครบถ้วน 
      7 - 8 รายการ 
2 = มีข้อมูลครบถ้วน 
      ต่ ากว่า 6 รายการ 
 
 

 

       1.1.2 ระดับความส าเร็จ
ของการท าแผนพัฒนาคณุภาพ
และแผนปฏิบัติการ  
กศน.ต าบล/แขวง 
(10 คะแนน) 
 
 
 
 

1. มีการรวบรวม ศึกษาข้อมลูพื้นฐานของพื้นที่ 
พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูล บริบท สภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็น  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ 
การจัดท าแผนปฏิบตัิการให้เป็นปจัจุบัน 
2. มโีครงการที่สามารถแก้ปญัหาตามบริบทและ
ความจ าเป็น  
3. จัดท าแผนปฏิบตัิการที่สอดคลอ้งกับนโยบาย
และจุดเน้นเสร็จตามก าหนดเวลา 
 

แผนพัฒนาคุณภาพและ
แผนปฏิบัติการ กศน.ต าบล
ที่เป็นปัจจุบันและมีข้อมูล
ครบถ้วนตามตัวช้ีวัดที่
ก าหนด 

10 = มีแผนปฏิบตัิการ  
      เป็นไปตามตัวช้ีวัด  
      ครบถ้วนทั้ง 6 ข้อ 
8 = มีแผนปฏิบัติการ  
      เป็นไปตามตัวช้ีวัด 
      ข้อที่ 1-5 
6 = มีแผนปฏิบัติการ  
      เป็นไปตามตัวช้ีวัด 
      ข้อที่ 1-4 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

 4. มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ
ตามที่ก าหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
5. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และจัดท าแผนในระดับ DMIS 
6. มีการติดตาม ประเมินผลและขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการ 

 4 = มีแผนปฏิบัติการ  
      เป็นไปตาม    
      ตัวช้ีวัดข้อที่ 1-3 
2 = มีแผนปฏิบัติการ  
      เป็นไปตาม 
      ตัวช้ีวัดข้อที่ 1  
 

 

   1.1.3 จ านวนผู้เรียนของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(20 คะแนน) 
 

ครู กศน.ต าบล/แขวง 1 คน มีจ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน กศน. ก าหนด 
 

รายงานสรุปการ
ลงทะเบียนเรียน 
ในภาคเรียนนั้น ๆ 

20 = มีผู้เรยีนจ านวน  
        40 คนขึ้นไป 
16 = มีผู้เรยีนจ านวน 
        35 - 39 คน 
12 = มีผู้เรยีนจ านวน  
        30 - 34 คน  
8   = มีผู้เรยีนจ านวน  
        25 - 29 คน 
4   = มีผู้เรยีนจ านวน 
        น้อยกว่า 25 คน 

 

   1.1.4 จ านวนความส าเรจ็
ของการด าเนินงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
(40 คะแนน) 
 

1. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของกลุม่เป้าหมาย 
และส ารวจความต้องการของผู้เรียน เพื่อร่วมจัด
วิธีการเรียนใหเ้หมาะสมกบันักศึกษา 
2. จัดท าข้อมลูการลงทะเบียนของผู้เรียน และ 
แจ้งให้ผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 
3. มีบัญชลีงเวลาของผู้เรียนและบญัชีลงเวลาของ
ครูผูส้อน 
4. มีการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้รายภาค และ
รายสัปดาห/์แผนการจัดการเรียนรู้ (ในรูปแบบ
เอกสาร/ออนไลน์) พร้อมบันทึกผลหลังการเรียนรู้  
5. มีการจัดท าปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียน 
และแจ้งให้ผูเ้รียนรับทราบโดยทั่วกัน 
6. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้เรียน
ทั้งหมดที่รับผดิชอบในภาคเรยีนนัน้ เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20 ช่ัวโมงขึ้นไป  
(ให้นับรวมกิจกรรมที่สถานศึกษาด าเนินการ 
และครู กศน.ต าบล ด าเนินการ) 
7. ผู้เรียนร้อยละ 80 ของผูเ้รียนที่คาดว่าจะจบ  
ที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้น เข้าทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (N-NET) และ E-Exam   
(สามารถนับรวมกันได้) 
8. ผู้เรียนร้อยละ 85 ของผูเ้รียนทั้งหมดที่
รับผิดชอบในภาคเรียนนั้น มี username และ  
password และมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้  

1. แผนการเรยีน
รายบุคคล 
2. แผนการจัดการเรยีนรู้ 
3. ปฏิทินการพบกลุ่ม 
4. ใบลงทะเบียนกจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
5. รายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบ 
6. สรปุผลการสอบ 
ปลายภาค/N-Net และ 
E- Exam 
7. บัญชี username และ 
password การเข้าใช้ 
ETV/สื่อออนไลน ์
(www.etvthai.tv) 
ของผู้เรียน 
8. บันทึกผลการตดิตาม
ผู้เรยีนทีไ่มม่าพบกลุ่ม 
9. บัญชีลงเวลาของ
ผู้เรยีน 
10. บญัชีลงเวลาของ
ครูผูส้อน 
11. รายงานการประเมิน
คุณธรรม จรยิธรรมของ
ผู้เรยีน 

40 = มีข้อมูลครบถ้วน 
        17 รายการ  
32 = มีข้อมูลครบถ้วน   
        14 – 16 รายการ 
24 = มีข้อมูลครบถ้วน       
        11 – 13 รายการ 
16 = มีข้อมูลครบถ้วน 
        9 - 10 รายการ 
8   = มีข้อมูลครบถ้วน 
          ต่ ากว่า 9 รายการ 
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 จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
www.etvthai.tv หรือสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ 
9. มีการช่วยเหลือผู้เรยีน เช่น บันทึกผลการขาด
เรียนของผู้เรียนท่ีไม่มาพบกลุ่มและบันทึกผล 
การติดตามผู้เรยีน  
10. มรีายงานการประเมินคณุธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียน 
11. มบีันทึกการตรวจรายงานกิจกรรม กพช. 
ของผู้เรียน 
12. จดัผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนท่ี
ประสานขอความร่วมมือ อย่างน้อย 2 กิจกรรม/
ภาคเรยีน 
13. มกีารวิจยัช้ันเรียนหรือวิจัยอยา่งง่าย เพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของผูเ้รยีนอยา่งน้อย 1 เรื่องต่อภาคเรยีน 
14. ผู้เรียนร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดที่
รับผิดชอบในภาคเรียน มีสุขภาวะทางกายและ
สุนทรียภาพ 
15. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมดที่
รับผิดชอบในภาคเรียนนั้น มีคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคณุลักษณะที่ดตีามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 
16. ผู้เรียนร้อยละ 85 ของผู้เรียนทั้งหมดที่
รับผิดชอบในภาคเรียนนั้น มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอยา่งวิจารณญาณ และ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกับผูอ้ื่น เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและคดิเป็น (ดูจากโครงงาน/ชิ้นงาน) 
สามารถต่อยอดจากโครงงาน/ชิ้นงานเดิม 
17. มีนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างดา้นใดด้านหนึ่ง 

12. บันทึกการตรวจ
รายงานกิจกรรม กพช.
ของผู้เรียน 
13. รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
14. รายงานตดิตามผล
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
15. งานวิจัยช้ันเรียน 
16. ภาพถ่ายกิจกรรม 
17. โครงงาน/ช้ินงาน 
18. รายงานผลการตรวจ
สุขภาพของผู้เรียน 
19. เกยีรตบิัตร/วุฒิบัตร/
รางวัล ฯลฯ 
20. อื่น ๆ (ถ้ามี) 

  

         1.1.5 ร้อยละของ   
ผู้จบหลักสูตรการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
(20 คะแนน) 
 

ร้อยละของผูจ้บหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(จ านวนผู้เรยีนคาดว่าจะจบที่ลงทะเบียนเรียน
ต่อเนื่อง 4 ภาคเรียนย้อนหลังและเทียบโอน)  

สรุปรายชื่อผู้จบหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

20 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
16 = ร้อยละ 50 - 59 
12 = ร้อยละ 40 - 49 
8   = ร้อยละ 30 - 39 
4   = ต่ ากว่าร้อยละ 30 

 

         1.1.6 รอ้ยละของ   
ผู้เขา้สอบปลายภาค 
(20 คะแนน) 

ร้อยละของผูเ้ข้าสอบปลายภาค ทุกระดับ 
(จ ำนวนผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียน ในระดับนั้น ๆ) 

1. สรุปรายช่ือผู้เขา้สอบ
ปลายภาค รายบุคคล 
ทุกระดับ 
2. สรุปรายช่ือผู้เขา้สอบ
ปลายภาค รายวิชา  
ทุกระดับ 
3. อื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

20 = ร้อยละ 85  ขึ้นไป 
16 = ร้อยละ 75 - 84 
12 = ร้อยละ 65 - 74 
8   = ร้อยละ 55 - 64 
4   = ต่ ากว่าร้อยละ 55 
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         1.1.7 ร้อยละของ
จ านวนผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ในวิชาบังคับ     
(20 คะแนน) 
 

1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับ 
ทุกระดับเฉพาะภาคเรียนในรอบการประเมิน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป 
(จ านวนผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียน)  
(15 คะแนน) 
 
2. มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชา
บังคับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคา่เป้าหมายของ
สถานศึกษา อย่างน้อย ร้อยละ ๓ ขึ้นไป  
( 5 คะแนน) 

สรุปผลการเรียนของผู้เรียน
ทุกระดับของแต่ละ 
ภาคเรยีน 
 
 
 
 

15 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป          
12 = ร้อยละ 50 - 59 
10 = ร้อยละ 40 - 49 
8   = ร้อยละ 30 - 39 
4   = ต่ ากว่าร้อยละ 30 
 
5   = จ านวนรายวิชา    
        บังคับ 3 รายวิชา 
3   = จ านวนรายวิชา 
        บังคับ 2 รายวิชา 
1   = จ านวนรายวิชา 
        บังคับ 1 รายวิชา 
 

 

         1.1.8 จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย 
(20 คะแนน) 
(เป้ำหมำย หมำยถึง 
กลุ่มเป้ำหมำยตำมที่ได้รับ
จัดสรร) 
 
 

1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการศกึษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย/มีผลการ
ด าเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน/สถานศึกษา ที่ครู กศน.ต าบล 
/แขวง รับผดิชอบ  
 

1. สรปุผลการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง  
2. อื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

20 = มีผลการด าเนินงาน 
   ตามเป้าหมาย  
   4 กิจกรรม และมี      
   จ านวนผู้เข้าร่วม  
   กิจกรรมเกินกว่า 
   เป้าหมาย ทั้ง 4  
   กิจกรรม 

16 = มีผลการด าเนินงาน 
        ตามเป้าหมาย       
             4 กิจกรรม และม ี
        จ านวนผู้เข้าร่วม    
        กิจกรรมเกินกว่า 
          เป้าหมาย 3     
         กิจกรรม 
12 = มีผลการด าเนินงาน 
        ตามเป้าหมาย      
        4 กิจกรรมและม ี
        จ านวนผู้เข้าร่วม 
        กิจกรรมเกินกว่า  
         เป้าหมาย 2 กิจกรรม    
8  = มีผลการด าเนินงาน 
       ตามเป้าหมาย   
       4 กิจกรรมและมี   
       จ านวนผู้เข้าร่วม  
       กิจกรรมเกนิกว่า 
        เป้าหมาย 1 กิจกรรม 
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   4 = มีผลการด าเนินงาน 
      ตามเป้าหมาย          
      4 กิจกรรม 

 

         1.1.9 ร้อยละของผู้
จบหลักสตูรการศึกษา
ต่อเนื่องที่น าความรูไ้ปใช้ 
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
(20 คะแนน)     
(เป้ำหมำย หมำยถึง 
กลุ่มเป้ำหมำยตำม 
ที่ลงทะเบียนเรียน) 

1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (รอ้ยละของผู้จบ
หลักสตูรที่น าความรูไ้ปใช้ลดรายจา่ย/ เพิ่มรายได้/ 
ต่อยอดอาชีพเดิม/ เพิ่มมลูค่า) 
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ (ร้อยละของผู้
จบหลักสตูรที่น าความรูไ้ปใช้ในการพัฒนาตนเอง) 
3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (ร้อยละ
ของผูจ้บหลักสตูรที่น าความรูไ้ปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม)  
4. การจดักระบวนการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละของผู้จบหลักสตูรที่น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งเหมาะสม) 
(ตัวช้ีวัดที่ 1 – 4 คะแนนรวม 15 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. คุณภาพผูเ้รียนที่จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
(ท่ีมีหลักสตูร 6 ช่ัวโมงข้ึนไป) ท่ีเปน็แบบอย่าง  
(5 คะแนน) 

1. รายงานการติดตาม 
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง 
2. สรุปผลการนิเทศ
ติดตามการน าความรูไ้ปใช้ 
3. อื่น ๆ (ถ้ามี) 

20 = ร้อยละ 90 ข้ึนไป           
        ของผู้จบหลักสูตร  
        น าความรู้ไปใช้ตาม 
        ลักษณะของ 
        หลักสูตร            
16 = ร้อยละ 80 - 89     
        ของผู้จบหลักสูตร 
        น าความรู้ไปใช้ 
        ตามลักษณะของ 
         หลกัสตูร  
12 = ร้อยละ 70 - 79 
        ของผู้จบหลักสูตร 
        น าความรู้ไปใช้ 
         ตามลักษณะของ    
        หลักสูตร  
8   = ร้อยละ 60 - 69 
        ของผู้จบหลักสูตร 
        น าความรู้ไปใช้ 
        ตามลักษณะของ 
        หลักสูตร  
4   = ร้อยละ 60 ของ 
          ผู้จบหลักสูตร   
         น าความรู้ไปใช้        
           ตามลักษณะของ      
           หลักสตูร 
5  = มีแบบอย่างทีด่ี     
        จ านวน 5 คนขึ้นไป  
        ครอบคลมุทุก  
        กจิกรรมของงาน 
        การศึกษาต่อเนื่อง  
4  = มีแบบอย่างทีด่ี   
        จ านวน 4 คน 
        ครอบคลมุทุก   
        กจิกรรมของงาน 
        การศึกษาต่อเนื่อง 
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   3  = มีแบบอย่างทีด่ี    
        จ านวน 3 คน  
        ครอบคลมุทุก   
        กจิกรรมของงาน 
        การศึกษาต่อเนื่อง 
2  = มีแบบอย่างทีด่ี     
        จ านวน 2 คน  
        ครอบคลมุทุก   
        กจิกรรมของงาน 
        การศึกษาต่อเนื่อง 
1  = มีแบบอย่างทีด่ี   
        จ านวน 1 คน  
        ครอบคลมุทุก 
        กจิกรรมของงาน 
        การศึกษาต่อเนื่อง 

 

         1.1.10 จ านวน
ผู้รับบริการการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
(20 คะแนน) 
 
 
 
 
 

1. จ านวนผูร้ับบริการกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน (กศน.ต าบล/ศูนย์การเรียนชุมชน) 
2. จ านวนผูร้ับบริการบ้านหนังสือชุมชน/กิจกรรม
ห้องสมุดชาวตลาด 
3. จ านวนผูร้ับบริการหน่วยบริการส่งเสริมการ
อ่านเคลื่อนที ่
4. จ านวนอาสาสมัครส่งเสรมิการอ่าน 
 

1. สมุดบันทึกรายช่ือของ
ผู้รับบริการในแต่ละวัน 
2. บันทึกการอ่านของ
ผู้รับบริการ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. สมดุเยีย่ม 
5. แบบสรุปผลการ 
จัดกิจกรรม 
6. อื่น ๆ (ถ้ามี) 

20 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป     
         ของผู้รับบริการ 
        ในแต่ละโครงการ/    
        กิจกรรม 
16 = ร้อยละ 85 - 89       
        ของผู้รับบริการ    
        ในแต่ละโครงการ/   
        กิจกรรม 
12 = ร้อยละ 80 - 84    
        ของผู้รับบริการ 
        ในแต่ละโครงการ/ 
        กิจกรรม 
8   = ร้อยละ 75 – 79 
        ของผู้รับบริการ 
        ในแต่ละโครงการ/ 
        กิจกรรม 
4   = ต่ ากว่าร้อยละ 75    
        ของผู้รับบริการ 
        ในแต่ละโครงการ/    
        กิจกรรม 

 

         1.1.11 ความส าเร็จ
ของการจัดโครงการ/กิจกรรม
ที่จัดในแหล่งเรียนรู้ บา้นหนังสือ 
ชุมชน/กิจกรรมห้องสมุด
ชาวตลาด 
(20 คะแนน)   

1. มีโครงการ/กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ บ้านหนังสือ
ชุมชน/กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด ที่ด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ 
แก่ประชาชน 
2. มีการจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

1. แผนปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการจัด
โครงการ/กจิกรรม 
3. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

20 = มีการด าเนินงาน  
        ตามตัวช้ีวัด  
        ครบถ้วนท้ัง 5 ข้อ   
        และมีแบบอย่าง 
        ที่ดี ครอบคลุม 
        ทุกกิจกรรม  
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3. ความพึงพอใจในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ที่จัดในแหล่งเรยีนรู้บ้านหนังสือชุมชน/กิจกรรม
ห้องสมุดชาวตลาด 
4. มีการติดตามผลผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้  
บ้านหนังสือชุมชน/กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด 
5. มีผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็น
แบบอย่างที่ดี 
***แบบอย่างที่ดี คือ แบบอย่างที่ดีด้านการอ่าน*** 
 

4. แบบอยา่งที่ดีของ
ผู้รับบรกิาร 
5. อื่น ๆ (ถ้ามี) 

16 = มีการด าเนินงาน  
        ตามตัวช้ีวัดข้อที ่  
        1 – 5  
12 = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัดข้อที ่ 
        1 - 4 
8   = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัดข้อที ่ 
        1 - 3 
4   = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัดข้อที่  
        1 - 2  

 

         1.1.12 ระดับ
ความส าเร็จของครูในการมี
ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ในชุมชน 
(10 คะแนน) 

1. ครูเข้าประชุม/วางแผน ร่วมกบัภาคีเครือข่าย  
2. ครูจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครอืข่าย 
๓. ครูนิเทศติดตามผลร่วมกับภาคเีครือข่าย 
๔. ครูประเมินผลในการจดักิจกรรมร่วมกับ          
    ภาคีเครือข่าย 
๕. ครูได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจาก          
    ภาคีเครือข่าย 
๖. ครไูด้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างานจากภาคี  
    เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

1. หนังสือเชิญประชุมจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่น 
หรือค าสั่งมอบหมายงาน 
2. สรปุรายงานการ
ประชุม 
3. รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
4. สรปุผลการนิเทศ 
๕. ค าสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะท างานจากภาคี
เครือข่ายฯ 
๖. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๗. อื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

10 = มีการด าเนินงาน  
        ตามตัวช้ีวัด  
        ครบถ้วนท้ัง ๖ ข้อ 
8   = มีการด าเนินงาน  
        ตามตัวช้ีวัดจ านวน    
        ๕ ข้อ 
6   = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัดจ านวน  
        ๔ ข้อ 
4   = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัดจ านวน  
        ๓ ข้อ 
2   = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัดจ านวน  
        ๒ ข้อ 
๑   = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัดจ านวน  
        ๑ ข้อ 

  

       1.1.13 จ านวนงาน
ตามนโยบายเร่งด่วนหรือ
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
(20 คะแนน) 

งำนตำมนโยบำยเร่งด่วนหรืองำนอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำยใน 1 ปีงบประมำณ  เช่น 
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
2. โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
3. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและ
ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 
4. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
5. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ 

1. ค าสั่งมอบหมายงาน 
2. สรปุผลการจดักิจกรรม
ของโครงการต่าง ๆ 
3. อื่น ๆ (ถ้ามี) 

20 = ได้รับมอบหมาย     
        งาน 10 งาน/   
        โครงการขึ้นไป  
        และมีผลส าเร็จ 
        ตามค่าเป้าหมาย 
        อย่างเป็นรูปธรรม 
        และไดร้ับการ 
        ยอมรับจาก 
        ชุมชน/สังคม 
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6. โครงการการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 
7. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับชุมชน 
8. ส่งเสริมการรู้หนังสือ 
9. งานพัสดุ /งานทะเบียนผู้เรยีน 
10. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้สูงอาย ุ
11. กศน. WOW 
๑๒. โครงการสนับสนุน กกต. 
                  ฯลฯ 

 16 = ได้รับมอบหมาย    
        งาน 8 - 9 งาน/ 
        โครงการและม ี
        ผลส าเร็จตามค่า 
        เป้าหมายอย่าง 
        เป็นรูปธรรม 
12 = ได้รับมอบหมาย 
        งาน  6 - 7 งาน/  
        โครงการและม ี
        ผลส าเร็จตามค่า 
        เป้าหมายอย่าง    
        เป็นรูปธรรม 
8   = ได้รับมอบหมาย 
        งาน 4 – 5 งาน/ 
        โครงการและม ี
        ผลส าเร็จตามค่า 
        เป้าหมายอย่าง 
        เป็นรูปธรรม 
4   = ได้รับมอบหมาย 
        งาน  1 - 3 งาน/ 
        โครงการและม ี
        ผลส าเร็จตามค่า 
        เป้าหมายอย่าง   
        เป็นรูปธรรม 

 
 

 1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(5 คะแนน) 

1. การมีวินัย 
2. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
3. การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
5. ความรบัผิดชอบในวิชาชีพ 
 

1. ค าสั่งมอบหมายงาน 
2. สมดุลงเวลาปฏิบตัิ
ราชการ 
3. สมดุบันทึกความด ี
4. รายงานการประชุม 
5. แฟ้มสะสมผลงาน 
6. สัมภาษณเ์พื่อน
ร่วมงาน/ผู้รับบริการ 
7. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
8. หลักฐานการผ่าน 
การอบรม 
9. โล่รางวัล/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร 
10.หนังสือเชิญ/ขอบคุณ 
11. ภาพถ่ายกิจกรรม 
12. อ่ืนๆ (ถ้ามี)  

5   = มีคุณลักษณะตาม 
        ตัวช้ีวัดครบถ้วน 
        ทั้ง 5 รายการและ     
         ได้รับรางวัลระดับ    
         ใดระดับหนึ่ง 
4   = มีคุณลักษณะตาม 
         ตัวช้ีวัด 4 รายการ    
        และได้รับรางวัล   
         ระดับใดระดับหนึ่ง 
3   = มีคุณลักษณะตาม 
         ตัวช้ีวัด 3 รายการ  
         และได้รับรางวัล  
         ระดับใดระดับหนึ่ง 
2   = มีคุณลักษณะตาม  
         ตัวช้ีวัด 2 รายการ    
         และได้รับรางวัล 
         ระดับใดระดับหนึ่ง  
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   1 = มีคุณลักษณะตาม 
       ตัวช้ีวัด 1 รายการ   
       และได้รับรางวัล 
       ระดับใดระดับหนึ่ง 

 

1.3 ด้านความคดิ
สร้างสรรค์ และความรู้
ความสามารถ  
(5 คะแนน) 

1. มีทักษะ เทคนิค การจัดการเรยีนการสอน         
ที่ครอบคลุม และเข้าถึงความต้องการของผู้เรยีน
อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
2. มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน ให้มคีวาม
หลากหลาย ทันสมยั และนา่สนใจ 
3. มีทักษะในการกระตุ้นการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. มีเทคนิคการประชาสัมพันธ ์
5. ครูมีการปฏิบตัิที่ดีเชิงประจักษใ์นการบริหาร
จัดการช้ันเรียน หรือการจัดการเรยีนการสอน 
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรยีนรู้ 
 

1. สื่อ/นวตักรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย
ทันสมัย และน่าสนใจ 
(มีการจัดท าสื่อการเรียน
การสอน) 
2. แผนการจัดการเรยีนรู้ 
3. บันทึกหลังการสอน 
4. ระบบการบรหิาร
จัดการช้ันเรียนท่ีด ี
5. การประชาสมัพันธ์
อย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง 
และเป็นปจัจุบัน 
6. หลักฐานการศึกษา    
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
7. แบบประเมินความ      
พึงพอใจของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 
๘.การสัมภาษณ/์สอบถาม
ในพื้นที่ 

5 = มีคุณลักษณะตาม 
      ตัวช้ีวัดตั้งแต่   
      ๕ รายการขึ้นไป   
      และครูมีการปฏิบตัิ    
      ที่ดีเชิงประจักษ ์
      ในการบริหารจัดการ 
      ช้ันเรียน หรือการจัด 
      การเรียนการสอน 
      ครอบคลุม 5 ประเภท   
      หลักสูตร 
4 = มีคุณลักษณะตาม 
       ตัวช้ีวัด 4 รายการ 
      และครูมีการปฏิบตัิ    
      ที่ดีเชิงประจักษ ์
      ในการบริหารจัดการ 
      ช้ันเรียน หรือการจัด 
      การเรียนการสอน 
      ครอบคลุม 4 ประเภท   
      หลักสูตร 
3 = มีคุณลักษณะตาม 
       ตัวช้ีวัด 3 รายการ 
      และครูมีการปฏิบตัิ    
      ที่ดีเชิงประจักษ ์
      ในการบริหารจัดการ 
      ช้ันเรียน หรือการจัด 
      การเรียนการสอน 
      ครอบคลุม 3 ประเภท   
      หลักสูตร 
2 = มีคุณลักษณะตาม  
       ตัวช้ีวัด 2 รายการ 
      และครูมีการปฏิบตัิ    
      ที่ดีเชิงประจักษ ์
      ในการบริหารจัดการ 
      ช้ันเรียน หรือการจัด 
      การเรียนการสอน 
      ครอบคลุม 2 ประเภท   
      หลักสูตร 
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   1 = มีคุณลักษณะตาม 
       ตัวช้ีวัด 1 รายการ   
       และครูมีการปฏิบัติ    
      ที่ดีเชิงประจักษ ์
      ในการบริหารจัดการ 
      ช้ันเรียน หรือการจัด 
      การเรียนการสอน 
      ครอบคลุม 1 ประเภท   
      หลักสูตร 
 

 

 

หมำยเหตุ  ข้อ 1.1 ด้านวิชาการมีคะแนน 25 คะแนน ตั้งแต่ข้อ 1.1.1 - 1.1.13 ให้ใช้สูตรในการค านวณคะแนนสุทธิ   

                                               คะแนนสุทธิ =                                                            

    ตัวอย่ำง     คะแนนทีไ่ด้ 250 คะแนน    

                                               คะแนนสุทธิ =                             

                                               คะแนนสุทธิ =  25  คะแนน 

 ข้อ 1.2 ให้น าคะแนนสุทธิ ที่ได้จากข้อ 1.1.1 – 1.1.3 มารวมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (250 X 25)  
           250              
5 
 

 

 

   (คะแนนที่ได้ X 25)  
   คะแนนเต็ม (250)                
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ด้านที่ 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ กศน.ต าบล ดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้  

(Good Place Best-Check in)  

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ด้ำนที่ 2 สภำพแวดลอ้มทำง
กำยภำพของ กศน.ต ำบล 
ดึงดูดควำมสนใจและเอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้  
(Good Place Best-Check in) 
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
 
 
 
 

1. สภาพอาคารอยู่ในสถานท่ีมั่นคง มีความเป็น
สัดส่วนและปลอดภัย 
2. มีการจัดสภาพแวดล้อม โดยยดึหลัก 5 ส 
(สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) 
และสะดดุตา 
3. ผู้ใช้บริการ เกิดความรู้สึกเป็นมิตร (friendly), 
สะอาดตา (tidy), ปลอดภัย (safely), มีชีวิตชีวา 
(lively), และมีความสุข (happy) ในการเข้าใช้
บริการ 
4. มีการแสดงข้อมลูสารสนเทศตามบริบทของ 
กศน.ต าบล ท่ีเป็นปจัจุบัน 
5. มีเอกลักษณ์/ อัตลักษณ์ ของต าบลตามบริบท
ของพื้นที่ 
6. มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้เช่น โต๊ะ, เก้าอ้ี, คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ 
7. เป็นสถานท่ีที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
ในการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ ได้แก่ Internet, 
Wifi, สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นต้น 
8. เป็นจุดเช็คอิน (Check in) ที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้ข้าใช้บริการ 
9. มีการจัดท ารหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)  
เพื่อใช้ในการศึกษา เรียนรู้ ข้อมลูต่าง ๆ 
10. เป็นศูนย์รวมและถา่ยทอดองค์ความรู้  
ศึกษาดูงาน ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี 
ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง ด้านส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ฯลฯ 
11. มภีาคีเครือข่ายมาใช้บริการสถานท่ี 
 

1. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ี
ทันสมัย พร้อมให้บริการ 
2. ภาพถ่ายสภาพแวดล้อม
ภายใน - ภายนอก ของ 
กศน.ต าบล 
3. แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
(ครอบคลุมตามตัวช้ีวัดที่ 
3) ร้อยละ 75 ข้ึนไป/
แบบสัมภาษณ ์
4. ภาพบรรยากาศ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ในมมุ
ต่าง ๆ 
5. นิทรรศการที่แสดง
ข้อมูลสารสนเทศของ 
กศน. ต าบล 
6. ภาพแสดงรหสัคิวอาร์ 
(QR Code) ของข้อมูล
ตา่ง ๆ ส าหรับการเรียนรู้  
7. ภาพแสดงการเรียนรู้
ของผู้ใช้บริการโดยใช้รหสั
คิวอาร์โค้ด (QR Code)  
8. หลักฐานการแสดง 
จุดเช็คอิน (Check in)  
ที่แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ/์อัตลักษณ ์
ของต าบล 
9.หลักฐานหนังสือขอใช้
สถานท่ี หรือศึกษาดูงาน 
/หนังสือเยีย่ม/ภาพถ่าย      
เป็นต้น 
 

15 = มีการด าเนินงาน/ 
        สภาพเป็นไปตาม   
        ตัวช้ีวัดครบท้ัง   
        11 รายการ 
14 = มีการด าเนินงาน/                
        สภาพเป็นไปตาม   
        ตัวช้ีวัดครบท้ัง   
        10 รายการ 
13 = มีการด าเนินงาน/          
        สภาพเป็นไปตาม 
           ตัวช้ีวัด 9 รายการ  
12 = มีการด าเนินงาน/ 
        สภาพเป็นไปตาม 
           ตัวช้ีวัด 8 รายการ  
11 = มีการด าเนินงาน/         
        สภาพเป็นไปตาม 
           ตัวช้ีวัดไม่ต่ ากว่า  
          7 รายการ 
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ด้ำนที่ ๓ กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือกำรศึกษำต่อเนื่อง หรือกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
           มีควำมทันสมัย มีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร (Good Activities)   

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

ด้ำนที่ ๓  คุณภำพกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
หรือกำรศกึษำต่อเน่ือง  
หรือกำรศกึษำตำมอัธยำศัย 
มีควำมทันสมัย มีประสิทธิภำพ 
ในกำรให้บริกำร  
(Good Activities)   
(คะแนนเต็ม  ๒๐ คะแนน)  
 

 
 
 
 

1. มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
การศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
ผลเชิงประจักษ์ โดดเด่น มีการปฏิบัติที่ดี มกีารจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ใช้ระบบออนไลน์  และ
คุณ ภ ำพ ผู้ เรี ยน /ผู้ รับ บ ริ ก ำรข องกำรจั ด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรศึกษำต่อเน่ืองและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่น ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันจนสำมำรถเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
 
1.1 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้มผีลเชิงประจักษ์ 
โดดเด่น  
(๔  คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โลร่างวัล/ เกียรติบัตร/ 
วุฒิบัตร 
2. ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับรำงวัลที่ได้รับ 
๔ = ระดับประเทศ  
๓ = ระดับภาค   
๒ = ระดับกลุ่มจังหวัด 
๑ = ระดับจังหวัด  

 

1.2 มีการปฏบิัติที่ดี (Best Practice) 
(ท่ีมีกำรด ำเนินงำน ระหว่ำง 1 - 3 ป ีและส่งผล
ถึงปัจจุบัน)  
(๔ คะแนน) 

1. มีการวเิคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา/จุดเด่น
ที่ควรพัฒนา 
2. มีแผนการด าเนินงาน 
3. มีการด าเนินงาน 
4. มีการรายงานผล 
5. มีการเผยแพร ่

๔= มีหลักฐานข้อ 1-5  
๓= มีหลักฐานข้อ 1-๔   
๒= มีหลักฐานข้อ 1-3  
๑= มีหลักฐานข้อ 1-๒  
 

 

1.3 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีใ่ช้ระบบ
ออนไลน์  
(๔ คะแนน) 
 

1. ห้องเรียนออนไลน ์
2. OOCC 
3. E-book 
4. QR code 
5. Page/ Facebook/ 
Line 
6. ระบบช่วยเหลือผู้เรยีน
ออนไลน ์
7. Youtube 
8. อื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 

๔ = มีหลักฐาน ๕ ข้อ   
      ขึ้นไป  
๓ = มีหลักฐาน ๔ ข้อ  
๒ = มีหลักฐาน ๓ ข้อ  
๑ = มีหลักฐาน ๒ ข้อ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

 
 

2. มีการบรูณาการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
(๔ คะแนน) 

1. แผน/โครงการ/
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้
2. รายงานผลการจัดการ
เรียนรู ้
3. สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
4. แบบติดตามผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 
 
 

มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาบูรณาการในการจัด
เรียนรู้ในหลักสตูร/แผนการ
เรียนรู/้โครงการ/กิจกรรม                     
๔ =  ๑๐ หลักสตูร/   
       แผนการเรียนรู/้  
       โครงการ/กิจกรรมขึ้นไป           
๓ =  ๘ - ๙ หลักสูตร/ 
       แผนการเรียนรู/้ 
       โครงการ/กิจกรรม 
๒ =  ๖ - ๗ หลักสูตร/ 
       แผนการเรียนรู/้ 
       โครงการ/กิจกรรม 
๑ =  ๔ - ๕ หลักสูตร/ 
       แผนการเรียนรู/้ 
       โครงการ/กิจกรรม 

 

3. มีการออกแบบ และจัดกจิกรรม
การเรยีนรู้  ท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของชุมชนและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม
และเป็นระบบ โดยค านึงถึง ต้นน้ า 
(Upstream) กลางน้ า (Midstream)  
ปลายน้ า (Downstream) 
(๔ คะแนน) 

1. การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย 
2. หลักสูตร/โครงการที่
สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ของกลุ่มเป้าหมาย 
3. สรปุ/รายงานผลการ
จัดกิจกรรม/โครงการที่
สะท้อนถึงการวิเคราะห์
และจัดกจิกรรมที่ส่งผลต่อ
ผู้เรยีนอย่างสอดคล้อง 
4. ข้อมูล ITW ที่สอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย 
5. แฟ้มสะสมงานผู้เรียน 
6. แบบติดตามผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการ/ผู้จบหลักสูตร  
7. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

มีการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของชุมชนและความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างครอบคลุมและ 
เป็นระบบ 
๔ = ตั้งแต่ ๕ แผน/ 
      หลักสูตร/โครงการ/ 
      กิจกรรมขึ้นไป 
๓ = ๔ แผน/หลักสูตร/ 
       โครงการ/กิจกรรม   
๒ =  ๓ แผน/หลักสูตร/         
       โครงการ/กิจกรรม           
๑ =  ๒ แผน/หลักสูตร/ 
       โครงการ/กิจกรรม   

 

4. มีการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของผู้เรียน/ผูร้ับบริการในแต่ละ
กิจกรรม แตล่ะพื้นท่ี จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
(๔ คะแนน) 

1. สื่อเทคโนโลยีที่น าไปใช้
ในการจัดกระบวนการ
เรยีนรูก้ารศึกษาขั้นพื้นฐาน/
การศึกษาต่อเนื่อง/
การศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น Google Classroom, 

มีผลเชิงประจักษ์ในการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้  
๔  = ตั้งแต่ ๕ รายการ 
        ขึ้นไป และมรีายงานการใช้ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

 
 

 คอมพิวเตอร,์ Youtube 
ฯลฯ 
2. หลักฐาน/แบบรายงาน 
 
 
 

๓  = มี 4 รายการและ 
       มีรายงานการใช้ 
๒  = มี 3 รายการและ 
       มีรายงานการใช้ 
๑  = มี 2 รายการและ 
       มีรายงานการใช้ 

 

๕. คุณภาพผูเ้รียน/ผูร้ับบริการของ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศกึษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัจน
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี  
(๔ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รายงานผู้จบหลักสตูร 
๒. แบบติดตามและสรุป
ข้อมูลการติดตามผูเ้รียน/
ผู้รับบริการ 
๓. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
๔. ภาพถ่าย 
๕. หนังสือเชิญวิทยากร 
๖. หนังสือขอบคุณ 
๗. หนังสือขอศึกษาดูงาน 
๖. สื่อหรือช่องทาง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๔ = ผู้จบร้อยละ ๑๐ น าความรู ้
      ไปใช้เป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่าง 
        และเป็นต้นแบบ (เป็นที่ยอมรับ   
      ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 
      เผยแพร่) 
๓ = ผู้จบร้อยละ ๑๐ น าความรู ้
      ไปใช้เป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่าง 
        (เป็นที่ยอมรับ ด าเนินการ 
      อย่างต่อเนื่อง) 
๒ = ผู้จบร้อยละ ๑๐ น าความรู ้
      ไปใช้ และเป็นตัวอย่าง  
      (เป็นที่ยอมรับ) 
๑ = ผู้จบร้อยละ ๑๐ น าความรู ้
      ไปใช้  

 

 

หมำยเหตุ   1. การประเมินผลตามเกณฑ์ให้คะแนนในด้านที่ ๓ กิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
หรือการศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษาตามอัธยาศัย มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ (Good Activities)  
มีทั้งฐานคิดจากการแจงนับ หรือระดับคุณภาพของหลักฐานที่ปรากฏ และใช้ตัวชี้วัดเป็นหลักคิดที่มีหลักฐานประกอบ
เป็นระดับคะแนนตามเกณฑ์ ที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการ
พิจารณาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต 
  2. ให้น าผลคะแนนรวมที่ได้ขององค์ประกอบด้านที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1  มาเทียบดังตารางคะแนนสุทธิ
ด้านล่าง รายละเอียดดังนี้ 
ตำรำงเทียบคะแนน 

ช่วงคะแนนที่ได้ คะแนนสุทธ ิ
๑๐ - ๑๒ ๔ 

๗ - ๙ ๓ 
๔ – ๖ ๒ 

 ๓ ๑ 
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๓. การประเมินผลตามเกณฑ์ให้คะแนนในด้านที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๕ มีรายละเอียดดังนี้ 
ระดับคะแนน ๔ = ผู้จบร้อยละ ๑๐ น าความรู้ไปใช้ เป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่าง และเป็นต้นแบบ 
หมายถึง เป็นที่ยอมรับจาก ชุมชน สังคม มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเผยแพร่ให้ 
ผู้อื่นได้รับทราบหรือได้ศึกษาเรียนรู้ 
ระดับคะแนน ๓ = ผู้จบร้อยละ ๑๐ น าความรู้ไปใช้ เป็นตัวอย่าง และเป็นแบบอย่าง   
หมายถึง เป็นที่ยอมรับจาก ชุมชน สังคม และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ระดับคะแนน ๒ = ผู้จบร้อยละ ๑๐ น าความรู้ไปใช้ และเป็นตัวอย่าง 
หมายถึง เป็นที่ยอมรับจาก ชุมชน สังคม  
ระดับคะแนน ๑ = ผู้จบร้อยละ ๑๐ น าความรู้ไปใช้ 
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ดำ้นที่ 4 ภำคเีครือข่ำย ร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพ  
           (Good Partnership) 

  องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

ด้ำนที่ 4 ภำคีเครือข่ำย  
ร่วมจัด ส่งเสรมิ สนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
(Good Partnership)   
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
 

1. มีการใช้ประโยชน์ท าเนยีบภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ และภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนท่ีที่เป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง 
2. มีภาคีเครือข่ายในระดบัพื้นที่ ร่วมวางแผน       
การจัดการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และมีแผนกิจกรรม
ของ กศน. ต าบล ปรากฎอยู่ในแผนงานของ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
3. มภีาคเีครือข่ายในระดบัพื้นที่ ที่รว่มจดัการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต และสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ใน
ลักษณะช่วยเหลือเกื้อกลูอย่างเป็นรูปธรรม 
ที่ต่อเนื่อง 
4. มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ร่วมนิเทศ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5. มีภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีร่วมรับประโยชน์และ  
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมจัดการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต 
6. มีผลงานท่ีแสดงถึงความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัคร กศน. 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ท่ีด าเนินงานร่วมกับ 
กศน. ต าบล 
7. มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
8. มีการด าเนินการจัดกิจกรรมตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ของ กศน.ต าบล    
ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมจดั ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรม กศน. ต าบล ท่ีได้รับการยอมรับและ
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน 
กศน. หรือองค์กรอื่น ไม่ต่ ากว่าระดับจังหวัด 
10. มีกรณตีัวอย่างที่แสดงผลเชิงประจักษ์ให้เห็น
ความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกับของ กศน.
ต าบล และภาคีเครือข่าย 
11. มีการสร้างหรือขยายภาคเีครอืข่ายเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 ต่อปี จากฐานปีที่ผ่านมา 
 
 
 

1. ท าเนียบภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้และ
ภาคีเครือข่าย 
2. เอกสารการท างาน
ร่วมกับภูมปิัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ และภาคี
เครือข่ายที่อยู่ในท าเนียบ 
เช่น ภาพกิจกรรม 
แผนการจดัการเรียนรู ้
3. หนังสือเชิญประชุม 
แผนงาน โครงการ 
4. ใบงาน ในการใช้แหล่ง
เรียนรู้นั้น ๆ 
5. ภาพถ่ายการจัดกจิกรรม 
6. หนังสือของภาคีเครือข่าย
ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตด้านต่าง ๆ
(งบประมาณ, วัสดุ 
อุปกรณ์, บุคลากร และ
สถานท่ี) 
7. มีแผนการนิเทศ 
รายงานการนิเทศและ
ภาพถ่ายการนเิทศ  
โดยหน่วยงานเครือข่าย
เข้าร่วมนิเทศกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของแผนการนิเทศ 
8. ร้อยละ 80 ของ     
ภาคีเครือข่ายตามตัวช้ีวัด     
ข้อ 2 มีความพึงพอใจ   
ในการเข้าร่วมจดั       
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
9. มีรูปภาพท่ีแสดงผล
ความส าเร็จในการจัด
กิจกรรม ท่ี กศน. ต าบล 
ด าเนินการร่วมกับ
อาสาสมัคร 
 

10 = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัดครบ 
        ทั้ง 11 รายการ 
9   = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัด  
        10 รายการ  
8   = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัด 
        9 รายการ 
7   = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัด 
        8 รายการ 
6  = มีการด าเนินงาน 
       ตามตัวช้ีวัด 
       ไม่ต่ ากว่า 7 รายการ 
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  องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

 
10. สรุปผลการ
ด าเนินงานของอาสาสมัคร 
11. สรุปผลการ
ด าเนินงานในการมสี่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 
12. บันทึกข้อตกลง       
ความร่วมมือ (MOU) กับ
ภาคีเครือข่ายในระดับ 
ต่าง ๆ 
13. ผลการจัดกิจกรรม
ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ในระดับ
พื้นที่ต าบล 
14. รางวัลต่าง ๆ เช่น โล่, 
เกียรติบตัร ฯลฯ 
15. เอกสารแสดงผล 
การด าเนินงาน รูปถา่ย 
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ด้านที่ ๕ มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริง (Good Innovation) 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

ด้านที่ ๕ มีนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง  
(Good Innovation) 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

๑. มีการน าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เพื่อให้ชุมชน
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. มีการทดลอง พัฒนาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดี 
เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู/้ นวัตกรรม
อาชีพ หรือนวัตกรรมอื่นท่ีสอดคลอ้งกับบริบท  
ของชุมชนนั้นๆอีกทั้งประชาชนสามารถพัฒนา    
ตนเองได้ พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
๓. มีการน านวัตกรรมที่เกิดจากการทดลอง       
การพัฒนามาใช้ หรือเผยแพรผ่่านช่องทางต่าง ๆ 
๔. มีการประเมินผลการน านวัตกรรมไปใช้  
๕. มีแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอด เทคโนโลยี หรือ 
นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับบริบท
ของชุมชน 
๖. เป็นต้นแบบใหห้น่วยงาน สถานศึกษาอื่น  
ได้น านวัตกรรมทีส่ร้างขึ้นไปพัฒนางาน 
๗. นวัตกรรมได้การรับจดอนุสิทธิบัตร 
 

๑. มีเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู ้
๒. มีสื่อ/อุปกรณ์ ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 
๓. รายงานการจัดกิจกรรม
การใช้เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมไปใช้ใน การจัด 
การเรยีนรู ้
๔. รายงานการติดตาม 
การน าเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมไปใช้ 
๕. มีการเผยแพร่เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรม ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 
๖. ช้ินงานท่ีเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี
๗. มีเอกสารในการศึกษา
ดูงาน ตรวจเยีย่ม หนังสือ
เชิญเป็นวิทยากร 
๘. อนุสิทธิบัตร 

๒๐ = มีการด าเนินงาน  
        ตามตัวช้ีวัด  
        ข้อ ๑ – ๖  
๑๖ = มีการด าเนินงาน  
        ตามตัวช้ีวัด        
        ข้อ ๑ – ๕  
๑๒ = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัด        
        ข้อ ๑ – ๔  
๘   = มีการด าเนินงาน 
        ตามตัวช้ีวัด           
        ข้อ ๑ – ๓  
๔   = มีการด าเนินงาน 
         ตามตัวช้ีวัด ข้อ 1 
         
 

 

 

หมายเหตุ  การประเมินผลตามเกณฑ์ให้คะแนนในด้านที่ ๕ มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
(Good Innovation)  มีฐานคิดจากการใช้ตัวชี้วัดเป็นระดับเกณฑ์การให้คะแนนที่ต้องด าเนินการตามตัวชี้วัดอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการพิจารณาเอกสาร  การสัมภาษณ์  และการสังเกต 
 
 
 
 
 
 

 

 


