แบบประเมินมาตรฐาน กศน.ตาบล
ปี 2554

แบบประเมินมาตรฐาน
กศน. 1

------------------------------คาชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้ใช้ในการประเมินมาตรฐาน กศน.ตาบล ปี 2554 มี 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมินตามมาตรฐาน กศน.ตาบล
2. การประเมินมาตรฐาน กศน.ตาบล มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานตามมาตรฐาน
กศน.ตาบล
3. ในการประเมินมาตรฐาน กศน.ตาบล ปี 2554 ให้ผู้ประเมินพิจารณาจากหลักฐานประกอบใน
การให้คะแนน และให้บันทึกข้อสังเกตประกอบการประเมินด้วย

-2ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ กศน.ตาบล/แขวง...................................................................
2. สถานที่ตั้ง.........................................................ตาบล/แขวง.................................................
อาเภอ/เขต.........................................................จังหวัด/กทม........................................................
โทรศัพท์...................................................โทรสาร......................................................
E-mail..........................................................................................................................
3. ลักษณะอาคาร

เอกเทศ

อาศัยแต่มีสัดส่วนชัดเจน(ระบุ)..................................

อาศัยแต่ไม่มีสัดส่วนชัดเจน(ระบุ)....................................................
4. พื้นที่ ใช้สอย ของ กศน.ตาบล
มีขนาด

กว้าง...............................เมตร ยาว..............................เมตร

5. หัวหน้า กศน.ตาบล ชื่อ....................................................วุฒิการศึกษา.............................
โทรศัพท์............................................................. E – mail.................................................

-3ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
1 2 3 4 5
1. อาคาร
1.สภาพอาคารอยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย
สภาพเหมาะสม 1.1 สภาพอาคารมั่นคง แข็งแรง
มั่นคง แข็งแรง 1.2 สภาพอาคารปลอดภัย เช่น มีเวรยาม
ปลอดภัย และ ชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) ตู้แดง ฯลฯ
มีสภาพ
2.สถานที่มีความเป็นสัดส่วน หรือมีความเป็นเอกเทศ
แวดล้อม ที่เอื้อ 2.1 สถานที่มีความเป็นสัดส่วน
ต่อการจัดการ
2.2 สถานที่มีความเป็นเอกเทศ
เรียนรู้
3.สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชน
สามารถมาใช้บริการได้สะดวก
3.1 สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนตั้งอยู่ในชุมชน
3.2 สถานที่ตั้งสามารถมาใช้บริการได้สะดวก
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ร่มรื่น สวยงามทั้งภายในและภายนอก
4.1 ภายในอาคารมีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สะอาด สวยงาม เช่น มีการจัดมุมสวยงาม
4.2 ภายนอกอาคารมีการจัดสภาพแวดล้อม
ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เช่น มีการจัดสวนหย่อม
5.มีพื้นที่การใช้สอยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เพียงพอ
6.มีการเปิดบริการอย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์(กิจกรรม/
การบริการ) (1 วัน : 1 คะแนน )
7. มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
อินเตอร์เน็ท
7.1 มีระบบไฟฟ้า
7.2 มีระบบน้าประปา หรือ น้าบาดาล
7.3 มีระบบสาธารณูปโภคเช่น โทรศัพท์,
โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้,สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (wifi)
เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง
ต่ากว่า 50 %
ได้ 1
คะแนน

ควรปรับปรุง
50 % - 64
%
ได้ 2
คะแนน

พอใช้
65% - 79 %
ได้ 3
คะแนน

ดี
80 % - 94
%
ได้ 4
คะแนน

ดีมาก
95% ขึ้นไป
ได้ 5
คะแนน

ข้อสังเกต

รวม.................

ผลการประเมิน
.................................

-4มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
1 2 3 4 5
2. สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 1. มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียน
และสิ่งอานวยความ
1.1 มีสื่อการสอน ครอบคลุมทุกหลักสูตร เช่น
สะดวกในการจัดการ
แบบเรียน คู่มือ ฯลฯ
เรียนรู้
1.2 มีอุปกรณ์การเรียน เช่น ชุดการเรียนรู้
อุปกรณ์กีฬา ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ ชุดสื่อ
อาเซียน ฯลฯ
2.มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่งสาหรับอ่านหนังสืออย่าง
เพียงพอทั้งภายใน ภายนอก สาหรับอ่านหนังสือ
อย่างเพียงพอ สาหรับผู้ใช้บริการ
2.1 ภายในอาคาร มีโต๊ะ เก้าอี้สาหรับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2.2 ภายนอกอาคาร มีที่นั่งอ่านหนังสือสาหรับ
ผู้ใช้บริการ
3. มีหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อเอกสาร สิ่งพิมพ์
4.มีที่วางหนังสือพิมพ์ มีตู้ ชั้นใส่เอกสาร อย่างเพียงพอ
5. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD VCD DVD
6. มีโทรทัศน์ เครื่องเล่น CD VCD DVD
7.มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม / อุปกรณ์รัย
สัญญาณระบบดิจิตอล (set top box)
8. มีอุปกรณ์สานักงาน
8.1 กระดานไวท์บอร์ด , กระดานดา
8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ , โน้ตบุ๊ค ,
โปรเจคเตอร์ ,โทรศัพท์ , เครื่องถ่ายเอกสาร
9.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับให้บริการ อย่าง
น้อย 6 เครื่อง พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต
10. มีเครื่องขยายเสียง เช่น Megaphone
Boxphone ฯลฯ

ข้อสังเกต

รวม
.................

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ต่ากว่า 50 %

50 % - 64 %

65% – 79 %

80 % - 94 %

95% ขึ้นไป

ได้ 1
คะแนน

ได้ 2
คะแนน

ได้ 3
คะแนน

ได้ 4
คะแนน

ได้ 5
คะแนน

ผลการประเมิน
.................................

-5มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้
3. การบริหาร
งบประมาณ

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดขอ
งบประมาณ จากต้นสังกัด
1.1 มีแผนจุลภาค
1.2 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กศน.
ตาบล
2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่าย

1 2 3 4 5

ข้อสังเกต

3. มีแผนการใช้งบประมาณ
4. มีการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. มีการรายงานผลการใช้งบประมาณ
รวม
.................

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

ต่ากว่า 50 % 50 % - 64 %

65% – 79 %

80 % - 94 %

95% ขึ้นไป

ได้ 3
คะแนน

ได้ 4
คะแนน

ได้ 5
คะแนน

ได้ 1
คะแนน

ได้ 2
คะแนน

ดีมาก

ผลการประเมิน
.................................

-6มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
1 2 3 4 5 ข้อสังเกต
เกณฑ์การพิจารณา
1.มีหัวหน้ากศน.ตาบล อยู่ปฏิบัติงานประจาตามสัญญาจ้าง
2.มีความรับผิดชอบ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
2.1 คาสั่งมอบหมายงาน
2.2 มีฐานข้อมูลชุมชน
2.3 คาสั่ง / งาน/กิจกรรม อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีคณะกรรมการ กศน.ตาบล ที่เป็นปัจจุบัน
3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ตาบลที่เป็น ปัจจุบัน
3.2 ทาเนียบคณะกรรมการ กศน.ตาบลที่เป็นปัจจุบัน
4. มีอาสาสมัคร กศน.
4.1 คาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร กศน.
4.2 ทาเนียบอาสาสมัคร กศน.
4.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม
5. มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
5.1 ใบสมัครอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
5.2 คาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
6. มี ครู กศน.ประเภทอื่น เช่น ครู กศน. ตาบล ครูประจากลุ่ม
วิทยากรวิชาชีพ ครูสอนเสริม ครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน
ภูมิปัญญา เป็นต้น
7. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7.1 หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง
7.2 รายงานสรุปผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง
7.3 วุฒิบัตร /เกียรติบัตร /โล่ /รางวัล/ภาพกิจกรรม
8. มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม
8.1 บันทึกข้อตกลง (Mou)
8.2 หนังสือประสานงานการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
8.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย
9. มีการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร
9.1 หนังสือขอบคุณ
9.2 โล่ /รางวัล / เกียรติบัตร / ภาพกิจกรรม
เกณฑ์ประเมิน
รวม.................
ผลการประเมิน
ต้องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
.................................
ต่ากว่า 50 % 50 % - 64 % 65% – 79 % 80 % - 94 % 95% ขึ้นไป

ตัวบ่งชี้
4. บุคลากร
ปฏิบัติงาน
ครอบคลุมตาม
ภารกิจที่กาหนด

ได้ 1
คะแนน

ได้ 2
คะแนน

ได้ 3
คะแนน

ได้ 4
คะแนน

ได้ 5
คะแนน

-7มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
1. ศูนย์เรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจา
ตาบล

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีป้ายศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล มีการประดับธงตรา
สัญลักษณ์/ธง ในตาแหน่งที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละ
สถานที่
2.มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทางานศูนย์การเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ส่งเสริมการจัด
ประจาตาบล
กระบวนการเรียนรู้ 3. มีข้อมูลภายในศูนย์การเรียนรู้และสามารถให้บริการ
แก่ผู้ที่มาขอใช้บริการ เช่น การจัดทาทาเนียบแหล่ง
ประสานงานแหล่ง เรียนรู้/ภูมิปัญญา ทะเบียนผู้นากลุ่มองค์กร ข้อมูล
การเรียนรู้หลัก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจ 4. มีสื่อการเรียนรู้ แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์
พอเพียงภายใน
5. มีแผนโครงการและจัดกิจกรรมตามแผน มีการบูรณา
ชุมชน
การร่วมกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. มีการรายงานผลการจัดทาโครงการ/กิจกรรม เช่น
การดาเนินงาน
การรายงานผลการดาเนินงาน การรายงานข้อมูลระบบ
ร่วมกับเครือข่าย
พื้นฐาน กศน.ตาบล (DMIS)

1 2 3 4 5

รวม
.................

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ข้อสังเกต

ดี

ต่ากว่า 50 % 50 % - 64 % 65% – 79 % 80 % - 94 %
ได้ 1
ได้ 2
ได้ 3
ได้ 4
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ดีมาก
95% ขึ้นไป
ได้ 5
คะแนน

ผลการประเมิน
.................................

-8มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
1 2 3 4 5
2. ศูนย์ส่งเสริม 1. มีป้ายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจาตาบล
และพัฒนา 2. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทางานศูนย์ส่งเสริมและ
ประชาธิปไตย
พัฒนาประชาธิปไตยประจาตาบล
ประจาตาบล
3. มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
สร้างการเรียนรู้
เป็นพระประมุข
เรื่อง
4. มีสื่อการเรียนรู้ แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์
ประชาธิปไตย
5. มีการรายงานผลการจัดทาโครงการ/กิจกรรม เช่น การ
รายงานผลการดาเนินงาน การรายงานเว็บไซต์ กศน.ตาบล
ให้รู้จักสิทธิและ
หรือ facebook fanpage
หน้าที่
ประชาธิปไตย

รวม
.................

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ต่ากว่า 50 % 50 % - 64 % 65% – 79 % 80 % - 94 %
ได้ 1
ได้ 2
ได้ 3
ได้ 4
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ข้อสังเกต

ดีมาก
95% ขึ้นไป
ได้ 5
คะแนน

ผลการประเมิน
.................................

-9มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

เกณฑ์การพิจารณา
1 2 3 4 5
1. มีหลักสูตรการอบรมดิจิทัลชุมชน
2. มีโครงการ/แผนการจัดการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ตามหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร
3. มีการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนตามหลักสูตร
4. มีการจัดทาทาเนียบรุ่น
5. มีการรายงานผลการจัดทาโครงการ/กิจกรรม เช่น
การรายงานผลการดาเนินงาน การรายงานเว็บไซต์
กศน.ตาบล หรือ facebook fanpage
เกณฑ์ประเมิน

ข้อสังเกต

รวม.................

ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ต่ากว่า 50 %

50 % - 64 %

65% - 79 %

80 % - 94 %

95% ขึ้นไป

ได้ 1
คะแนน

ได้ 2
คะแนน

ได้ 3
คะแนน

ได้ 4
คะแนน

ได้ 5
คะแนน

ผลการประเมิน
.................................

- 10 มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
4. ศูนย์การศึกษา
ตลอดชีวิตชุมชน

เกณฑ์การพิจารณา
1. มีแผนการจัดทากิจกรรมและรายงานการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เช่น แบบขออนุญาตจัดการเรียนการสอน
แผนการสอน ปฏิทินการสอน บันทึกหลังสอน บัญชี
ลงเวลาเรียนของนักศึกษา โครงงาน แฟ้มสะสมงาน
ของนักศึกษา ฯลฯ
2. มีแผนการจัดทากิจกรรมและรายงานการจัด
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
2.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1 2 3 4 5

ข้อสังเกต

2.3 การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
2.4 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
2.4.1 การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.4.2 โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
3. มีแผนการจัดทากิจกรรมและรายงานการจัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 ส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน
3.2 กิจกรรมบรรณสัญจร
3.3 ชุมชนรักการอ่าน/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3.4 จัดทาฐานข้อมูล กศน.ตาบล
เกณฑ์ประเมิน

รวม.................

ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ต่ากว่า 50 %

50 % - 64 %

65% – 79 %

80 % - 94 %

95% ขึ้นไป

ได้ 1
คะแนน

ได้ 2
คะแนน

ได้ 3
คะแนน

ได้ 4
คะแนน

ได้ 5
คะแนน

ผลการประเมิน
.................................

- 11 มาตรฐานที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้
1 ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม กศน.
ตาบล

เกณฑ์การพิจารณา
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัด
กิจกรรม กศน.
1.1 หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
1.2 เอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ / ป้าย
ประชาสัมพันธ์
2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม กศน.
2.1 หนังสือเชิญประชุม
2.2 บันทึกรายงานการประชุม
2.3 แผนการจัดกิจกรรม
2.4 ภาพกิจกรรม
3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานจัดกิจกรรม
กศน.
3.1 อนุเคราะห์สถานที่
3.2 สนับสนุนงบประมาณ เช่น สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
และอื่น ๆ
3.3 สนับสนุนวิทยากร
4.ชุมชนมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตามผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม กศน.
4.1 คาสั่งประชานิเทศ
4.2 แผนการนิเทศ
4.3 รายงานการนิเทศ
5.ชุมชนมีส่วนร่วมในการนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา กศน.ตาบล
5.1 แบบประเมินกิจกรรม
5.2 สรุปแบบประเมิน

1 2 3 4 5

เกณฑ์ประเมิน

ข้อสังเกต

รวม.................

ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ต่ากว่า 50 %

50 % - 64 %

65% - 79 %

80 % - 94 %

95% ขึ้นไป

ได้ 1
คะแนน

ได้ 2
คะแนน

ได้ 3
คะแนน

ได้ 4
คะแนน

ได้ 5
คะแนน

ผลการประเมิน
.................................

- 12 มาตรฐานที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
1 2 3 4 5
2.การเชื่อมโยง
1. มีการสารวจและรวบรวมแหล่งเรียนรู้ และ
เครือข่ายการเรียนรู้ ภูมิปัญญาไว้เป็นปัจจุบัน
ในตาบล และต่าง
1.1 แบบสารวจแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ตาบล
1.2 ทาเนียบแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
2.มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง
2.1 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
ออนไลน์
2.2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
3.มีการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือหรือเอกสารความ
ร่วมมือกับเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน
3.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
3.2 หนังสือประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ในชุมชน
4.มีการใช้ประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญา
อย่างต่อเนื่อง
4.1 แผนการใช้แหล่งเรียนรู้
4.2 หนังสือขอใช้แหล่งเรียนรู้/หนังสือเชิญภูมิปัญญา
4.3 บันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้
4.4 รายงานการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้/ภาพกิจกรรม
5.มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญา
5.1 หนังสือขอใช้แหล่งเรียนรู้ /หนังสือเชิญภูมิปัญญา
5.2 บันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้
5.3 รายงานการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้/ภาพกิจกรรม
6.มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ภาคีเครือข่าย เช่น ใบ
ประกาศเกียรติคุณ โล่ รางวัล เป็นต้น

ข้อสังเกต

เกณฑ์ประเมิน

รวม.................

ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

ต่ากว่า 50 % 50 % - 64 % 65% - 79 % 80 % - 94 %
ได้ 1
ได้ 2
ได้ 3
ได้ 4
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ดีมาก
95% ขึ้นไป
ได้ 5
คะแนน

ผลการประเมิน
.................................

- 13 มาตรฐานที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา
1 2 3 4 5
3. ชุมชนมีส่วนร่วม 1.ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา กศน. ตาบล
ในการส่งเสริมการ
1.1 หนังสือเชิญประชุม
ดาเนินงาน กศน.
1.2 บันทึกรายงานการประชุม
ตาบล
1.3 แผนการจัดกิจกรรม
1.4 ภาพกิจกรรม
2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคาร สถานที่
2.1 อนุเคราะห์สถานที่
2.2 พัฒนาอาคาร สถานที่ เช่น ทาความสะอาด ตัดหญ้า
ซ่อมแซม ฯลฯ
3.ชุมชนมีส่วนร่วมในสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์
3.1 สนับสนุนงบประมาณ เช่น สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ
3.2 สนับสนุนงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค
4.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
กศน. ตาบล
4.1 พัฒนาอาคาร สถานที่
4.2 รักษาความปลอดภัย
5. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา พัฒนาอาคาร สถานที่ เช่น
ทาความสะอาด ตัดหญ้า ซ่อมแซม ฯลฯ

รวม
.................

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ข้อสังเกต

ดี

ต่ากว่า 50 % 50 % - 64 % 65% - 79 % 80 % - 94 %
ได้ 1
ได้ 2
ได้ 3
ได้ 4
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ดีมาก
95% ขึ้นไป
ได้ 5
คะแนน

ผลการประเมิน
.................................

- 14 มาตรฐานที่ 4 ด้านการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ตัวบ่งชี้
1 การติดตามผล และ
ประเมินผล

เกณฑ์การพิจารณา
1 2 3 4 5
1.มีแผนการติดตามผล
1.1 คาสั่งนิเทศ
1.2 แผนการนิเทศติดตามผล
2.มีเครื่องมือในการติดตามผล
2.1 คู่มือการนิเทศและติดตามผล
2.2 เครื่องมือการนิเทศและติดตามผล
3.มีการดาเนินการ ติดตามผล และรวบรวมข้อมูลที่
เป็นระบบ
3.1 รายงานการนิเทศติดตามผล
3.2 สมุดนิเทศตรวจเยี่ยม
3.3 ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามผล
4.มีเครือข่ายร่วมในการติดตามผล
4.1 คาสั่งประชานิเทศ
4.2 แผนการนิเทศติดตามผล
4.3 รายงานการนิเทศติดตามผล
5.มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการทุก
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ กศน.ตาบล
5.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
5.2 แบบสรุปความพึงพอใจเป็นค่าร้อยละ
6.มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เช่น
แบบสอบถาม แบบสังเกต การสัมภาษณ์ ฯลฯ
7.มีการนาผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลมา
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
7.1 รายงานผลการจัดกิจกรรม
7.2 รายงานการนิเทศติดตามผล

รวม
.................

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

ต่ากว่า 50 % 50 % - 64 % 65% - 79 % 80 % - 94 %
ได้ 1
คะแนน

ได้ 2
คะแนน

ได้ 3
คะแนน

ข้อสังเกต

ได้ 4
คะแนน

ดีมาก
95% ขึ้นไป
ได้ 5
คะแนน

ผลการประเมิน
.................................

- 15 มาตรฐานที่ 4 ด้านการนิเทศติดตามและรายงานผล
ตัวบ่งชี้
2.การสรุปผลและการ
รายงานผล

เกณฑ์การพิจารณา
1.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่
กาหนด
2.มีการจัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี
3.รายงานผลต่อคณะกรรมการ กศน.ตาบล
4.รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด
5.รายงานผลต่อชุมชนและภาคีเครือข่าย

1 2 3 4 5

รวม
.................

เกณฑ์ประเมิน
ต้องปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
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ได้ 4
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

ข้อสังเกต
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ผลการประเมิน
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