
กศน.ตําบล 1 
แบบประเมินมาตรฐาน 

 

แบบประเมนิมาตรฐาน กศน.ตําบล 

ป 2554 

------------------------------- 

คําช้ีแจง 

1. แบบประเมินชุดนี้ใชในการประเมินมาตรฐาน กศน.ตําบล ป 2554  มี 2 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ตอนท่ี 2 ขอมูลการประเมินตามมาตรฐาน กศน.ตําบล 

2. การประเมินมาตรฐาน กศน.ตําบล มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรฐาน  
กศน.ตําบล 

3.  ในการประเมินมาตรฐาน กศน.ตําบล ป 2554 ใหผูประเมินพิจารณาจากหลักฐานประกอบใน
การใหคะแนน และใหบันทึกขอสังเกตประกอบการประเมินดวย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือ กศน.ตําบล/แขวง................................................................... 

2. สถานท่ีตั้ง.........................................................ตําบล/แขวง................................................. 

อําเภอ/เขต.........................................................จังหวดั/กทม........................................................ 

โทรศัพท...................................................โทรสาร...................................................... 

E-mail.......................................................................................................................... 

3. ลักษณะอาคาร         เอกเทศ        อาศัยแตมีสัดสวนชัดเจน(ระบุ).................................. 

อาศัยแตไมมีสัดสวนชัดเจน(ระบุ).................................................... 

4. พื้นที่ ใชสอย ของ กศน.ตําบล  

มีขนาด     กวาง...............................เมตร ยาว..............................เมตร 

5. หัวหนา กศน.ตําบล  ช่ือ....................................................วุฒิการศึกษา............................. 

        โทรศัพท............................................................. E – mail.................................................
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ตอนท่ี 2 ขอมูลการประเมิน 

 มาตรฐานท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

1. อาคาร สภาพเหมาะสม 
ม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย 
และมีสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

1.สภาพอาคารอยูในสภาพม่ันคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย 

2.สถานท่ีมีความเปนสัดสวน หรือมีความเปน
เอกเทศ 

3.สถานท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีประชาชนสามารถมาใช
บริการไดสะดวก 

4. มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสะอาด รมร่ืน 
สวยงามท้ังภายในและภายนอก  

5.มีพื้นที่การใชสอยในการจดักิจกรรมการเรียนรู
ท่ีเพียงพอ 

6.มีการเปดบริการอยางนอย 5 วัน/สัปดาห
(กิจกรรม/การบริการ) 

๗. มรระบบสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท อินเตอรเน็ท 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 2ขอ มี 3 ขอ มี 4 ขอ มี 5 ขอ มี 6 ขอ 

ข้ึนไป 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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 มาตรฐานท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ  

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

2. ส่ือ อุปกรณ ครุภัณฑ 
และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการจัดการ
เรียนรู 

1. มีส่ือการสอนและอุปกรณการเรียน เชน 

แบบเรียน คูมือ  ชุดการเรียนรู อุปกรณกฬีา 

ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

2.มีโตะ เกาอ้ี หรือท่ีนั่งสําหรับอานหนังสืออยาง

เพียงพอท้ังภายใน ภายนอก สําหรับผูใชบริการ 

3. มีหนังสือพมิพ วารสาร ส่ือเอกสาร ส่ิงพิมพ 

4.มีท่ีวางหนังสือพิมพ มีตู ช้ันใสเอกสาร อยาง

เพียงพอ 

5. มีส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน CD  VCD  DVD  

6. มีโทรทัศน เคร่ืองเลน CD  VCD  DVD  

7.มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม (ETV) 

8. มีอุปกรณสํานักงาน เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร 

เคร่ืองถายเอกสาร โทรศัพท  โปรเจกเตอร  เปน

ตน 

9.มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ อยาง

นอย 6 เคร่ือง พรอมสัญญาณอินเตอรเนต็ 

10. มีเคร่ืองขยายเสียง เชน Megaphone Boxphone 
ฯลฯ 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 1- 2 ขอ มี 3- 4 ขอ มี 5 - 6ขอ มี 7-8 ขอ มี 9 ขอ 

ข้ึนไป 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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 มาตรฐานท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

3. การบริหารงบประมาณ 1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดขอ

งบประมาณ จากตนสังกัด 

2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือขาย 

3. มีแผนการใชงบประมาณ  

4. มีการควบคุมการใชงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. มีการรายงานผลการใชงบประมาณ 

 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 1 ขอ มี 2ขอ มี 3ขอ มี 4 ขอ มี 5 ขอ 

 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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 มาตรฐานท่ี 1 ดานการบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

4. บุคลากร ปฏิบัติงาน
ครอบคลุมตามภารกิจท่ี
กําหนด 

1.มีหัวหนา กศน.ตําบล อยูปฏิบัติงานประจํา ตาม

สัญญาจาง  

2.มีความรับผิดชอบ รูบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

3. มีคณะกรรมการ กศน.ตําบล ท่ีเปนปจจบัุน 

4.. มีอาสาสมัคร กศน. 

5.. มีอาสาสมัครสงเสริมการอาน 

6.. มี ครู กศน.ประเภทอ่ืน เชน ครู กศน. ตําบล  

ครูประจํากลุม  วิทยากรวิชาชีพ  ครูสอนเสริม  

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน   

ภูมิปญญา เปนตน 

7. มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

8. มีภาคีเครือขายรวมจดักิจกรรม  

9. มีการสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี  1-4 ขอ มี 5 ขอ มี 6 ขอ มี 7 ขอ มี 8 ขอ 

ข้ึนไป 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 2 ดานการจดักิจกรรมการรียนรู  

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

1.เปนศูนยขอมูลขาวสาร
ของชุมชน 
(Information Center) 

1. มีการสํารวจ รวบรวม จดัเกบ็ขอมูลชุมชน
ครอบคลุม ครบถวนและเปนปจจุบัน 

2. มีการประมวลผลและจัดทําระบบฐานขอมูล
ระดับตําบล 

3. มีการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร ท้ัง
ภายในและภายนอกชุมชน ท่ีเปนประโยชนตอ
การดํารงชีวิต ในรูปแบบตางๆ เชน แผนภมิู  
เอกสาร  นิทรรศการ  ปายประกาศ  เปนตน 

4. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน เว็บไซต  
เคเบิล  วิทยุชุมชน  วีซีดี  เปนตน 

5. มีแผนและทิศทางในการพัฒนา กศน. ระดบั
ตําบล 

6. มีแผนปฏิบัติการประจําป ของ กศน.ตําบล 
 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 1 ขอ มี 2ขอ มี 3ขอ มี 4 ขอ มี 5 ขอ 

ข้ึนไป 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 2 ดานการจดักิจกรรมการรียนรู  

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

2. เปนศูนยสรางโอกาส
การเรียนรู 
(Opportunity Center) 

1. มีการประสานงานตามแผนการสงเสริมการ
เรียนรูรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายในพืน้ท่ี 
และหนวยงานตามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) เชน สคบ.  สอศ.  สสวท. 
กระทรวง ICT  เปนตน 

2. มีการจัดกจิกรรมการเรียนรูรวมกับหนวยงาน
ภาคีเครือขาย 

3. มีการจัดมุมรวมกับหนวยงานตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) เชน สคบ. สอศ. 
กระทรวง ICT  สสวท. เปนตน 

4. รวมกบัภาคีเครือขายในชุมชนเพือ่เผยแพรองค
ความรูสูชุมชน 

5. มีการจัดทํา Website กศน. ตาํบล เพื่อเผยแพร
ขอมูลเพื่อการเรียนรูของชุมชน 

 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 1 ขอ มี 2ขอ มี 3ขอ มี 4 ขอ มี 5 ขอ 

 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 2 ดานการจดักิจกรรมการรียนรู  

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

3. เปนศูนยการเรียน
ชุมชน 
(Learning Center) 

1. มีการจัดกจิกรรมสงเสริมการรูหนังสือ 
2. มีการจัดกจิกรรมการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3. มีการจัดกจิกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
4. มีการจัดกจิกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิต 
5. มีการจัดกจิกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

และชุมชน 
6. มีการจัดกจิกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เชน 

การสงเสริมการอาน  จัดบริการส่ือ(ส่ือส่ิงพิมพ  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส  วิทยุชุมชน   หอกระจาย
ขาว    Student Channel   ETV)  เปนตน 

7. มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู 

8. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลอง
กับสภาพปญหาของชุมชนและความตองการ
ของกลุมเปาหมาย เชน ผูสูงอายุ  เด็กเรรอน 
เด็กออกกลางคัน ทหารกองประจําการ กลุม
ผูตองขัง   กลุมคนพิการ  กลุม อสม. เปนตน 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 1-3 ขอ มี 4ขอ มี 5ขอ มี 6 ขอ มี 7 ขอ 

ข้ึนไป 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 2 ดานการจดักิจกรรมการ เรียนรู  

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี
จํานวน
คร้ัง

(ระบุ) 

ไมมี ขอสังเกต 

4. เปนศูนยชุมชน 
(Community Center)  
 

มีการสงเสริมการจัดกจิกรรมของชุมชน อยาง
ตอเนื่อง  เชน เวทีชาวบาน  เวทีประชาธิปไตย  
ตลาดนัดอาชีพ  กิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนา  
หรือวันสําคัญอ่ืน ๆเปนตน  
 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................คร้ัง 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 1  
กิจกรรม/ตอ

ป 

มี 2 
กิจกรรม/ตอ

ป 

มี 3 
กิจกรรม/ตอ

ป 

มี 4 
กิจกรรม/ตอ

ป 

มี 5 กิจกรรม
ข้ึนไป/ตอป 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการมีสวนรวม  

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

1 ชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดกจิกรรม กศน. 
ตําบล 

1. ชุมชนมีสวนรวมในการประชาสัมพันธให
ประชาชน และทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
จัดกิจกรรม กศน. 

2. ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนจัดกิจกรรม 
กศน. 

3. ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานจดักจิกรรม 
กศน. 

4. ชุมชนมีสวนรวมในการนิเทศ  ติดตามผลการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม กศน. 

5. ชุมชนมีสวนรวมในการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา กศน.ตาํบล 

 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 1 ขอ มี 2ขอ มี 3ขอ มี 4 ขอ มี 5 ขอ 

 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 



  ‐12‐

มาตรฐานท่ี 3 ดานการมีสวนรวม  

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

2. การเช่ือมโยงเครือขาย
การเรียนรูในตําบล และ
ตางตําบล 

1. มีการสํารวจและรวบรวมแหลงเรียนรู และภูมิ
ปญญาไวเปนปจจุบัน 

2. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรแหลงเรียนรู 
และภูมิปญญาอยางตอเนื่อง 

3. มีการจัดทําขอตกลงความรวมมือหรือเอกสาร
ความรวมมือกบัเครือขายและผูเกี่ยวของใน
ชุมชน 

4. มีการใชประโยชน จากแหลงเรียนรู หรือ 
ภูมิปญญาอยางตอเนื่อง 

5. มีการเช่ือมโยงเครือขายแหลงเรียนรู หรือภมิู
ปญญา 

6. มีการสรางแรงจูงใจใหแกภาคีเครือขาย เชน 
ใบประกาศเกยีรติคุณ   โล   รางวัล  เปนตน 

 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 1 ขอ มี 2ขอ มี 3ขอ มี 4 ขอ มี 5 ขอ 

ข้ึนไป 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการมีสวนรวม  

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

3. ชุมชนมีสวนรวม 
ในการสงเสริมการ
ดําเนินงาน กศน.ตําบล 

1. ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา 
กศน. ตําบล 

2. ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาอาคาร สถานท่ี 
3. ชุมชนมีสวนรวมในสนับสนนุงบประมาณ  
การจัดหาวัสด ุครุภัณฑ   

4. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดหาบุคลากรชวย
ปฏิบัติงาน กศน. ตําบล 

5. ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา 
 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 1 ขอ มี 2ขอ มี 3ขอ มี 4 ขอ มี 5 ขอ 

 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 4 ดานการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

1 การติดตามผล และ
ประเมินผล 

1. มีแผนการติดตามผล 
2. มีเคร่ืองมือในการติดตามผล 
3. มีการดําเนนิการ  ติดตามผล และรวบรวม

ขอมูลท่ีเปนระบบ 
4. มีเครือขายรวมในการติดตามผล 
5. มีการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ

ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ กศน.ตําบล 
6. มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ี

หลากหลาย 
7. มีการนําผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

มาปรับปรุงพัฒนากิจกรรม 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 1 ขอ มี 2ขอ มี 3ขอ มี 4 ขอ มี 5 ขอ 

 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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มาตรฐานท่ี 4 ดานการนเิทศติดตามและ รายงานผล 

ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา มี ไมมี ขอสังเกต 

2 การสรุปผลและ การ
รายงานผล  

1. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

2. มีการจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 
3. รายงานผลตอคณะกรรมการ กศน.ตําบล  
4. รายงานผลตอหนวยงานตนสังกัด 
5. รายงานผลตอชุมชนและภาคีเครือขาย 

 

   

เกณฑประเมิน รวม.................................ขอ 

ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มี 1 ขอ มี 2ขอ มี 3ขอ มี 4 ขอ มี 5 ขอ 

 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได  3 
คะแนน 

ได  4 
คะแนน 

ได  5 
คะแนน 

 

ผลการประเมิน 

 

.................................คะแนน 
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บันทึกขอสังเกต 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

      ลงช่ือ...............................................................ผูประเมิน 

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

      ลงช่ือ...............................................................ผูประเมิน 

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

      ลงช่ือ...............................................................ผูประเมิน 

              (..............................................................) 
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แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐาน กศน.ตําบล.............................. 

อําเภอ...............................................จังหวดั.......................................................... 

 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี ผลการประเมิน สรุปขอสังเกต 

1 ดานการบริหารจัดการ 1.1 อาคาร สภาพเหมาะสม ม่ันคง แข็งแรง 
ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู 

  

1. 2 ส่ือ อุปกรณ ครุภณัฑ และส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู 

1.3 การบริหารงบประมาณ 

1.4 บุคลากร ปฏิบัติงานครอบคลุมตาม
ภารกิจท่ีกําหนด 

รวม   

2 ดานการจดักจิกรรม
การเรียนรู 

2.1 เปนศูนยขอมูลขาวสารของชุมชน
(Information Center)  

  

2.2 เปนศูนยสรางโอกาสการเรียนรู
(Opportunity Center) 

2.3 เปนศูนยการเรียนชุมชน 
(Learning Center)  

2.4 เปนศูนยชุมชน 
(Community Center)  

  รวม 

กศน.ตําบล 2 
แบบประเมินมาตรฐาน 
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มาตรฐาน ตัวบงช้ี ผลการประเมิน สรุปขอสังเกต 

3 ดานการมีสวนรวม 3.1 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
กศน. ตําบล 

3.2 มีการเช่ือมโยงเครือขายการเรียนรูใน
ตําบล และตางตําบล 

3.3 ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมการ
ดําเนินงาน กศน.ตําบล 

  

รวม   

4 ดานการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน
ผล 

4.1 การติดตามผล และประเมินผล 

4.2 การสรุปผลและการรายงานผล 

  

รวม   

เฉล่ียรวมทุกดาน   
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บันทึก 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

      ลงช่ือ...............................................................ผูประเมิน 

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

      ลงช่ือ...............................................................ผูประเมิน 

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

      ลงช่ือ...............................................................ผูประเมิน 

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

 


