
 
 

 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ 
ประจำปี 2563                                                                                         

----------------------------- 
  ด้วยสำนักงาน กศน. มีความประสงค์จะให้ มีการคัด เลือกการปฏิบัติ งาน กศน. ดี เด่น  
ระดับประเทศ  ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   
  1.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ และความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.   
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  2.  เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา    
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้อย่างมีคุณภาพ 

สำนักงาน กศน. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคัดเลือก ดังนี ้

  1. การประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ  ประจำปี 2563   
แบ่งออกเป็น 6 สาขา จำนวน 37 ประเภท คือ   

     1) สาขา บุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ 
1.1) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ดีเด่น 
1.2) รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ดีเด่น 
1.3) ศึกษานิเทศก์ดีเด่น  
1.4) บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ดีเด่น     
1.5) ลูกจ้างประจำดีเด่น 
1.6) พนักงานราชการดีเด่น    

     2) สาขา บุคลากร กศน. อำเภอ/เขต จำนวน 10 ประเภท ได้แก่ 
2.1) ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ/เขต ดีเด่น  
2.2) ข้าราชการครูดีเด่น        
2.3) บรรณารักษ์ดีเด่น 
2.4) ครูอาสาสมัคร กศน. ดีเด่น 
2.5) ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันการศึกษาปอเนาะดีเด่น 
2.6) ครู กศน. ตำบล/แขวง ดีเด่น 
2.7) ครอูาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น 
2.8) ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น 
2.9) ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ดีเด่น 
2.10) ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

        ดีเด่น (ครู กพด.) 
        3) สาขา... 



~ 2 ~ 
 

     3) สาขา บุคลากรสังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ 
3.1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงดีเด่น  
3.2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงดีเด่น   
3.3) ข้าราชการครูดีเด่น  

3.4) ครูอาสาสมัคร กศน. ดีเด่น  
3.5) ลูกจ้างประจำดีเด่น  
3.6) พนักงานราชการดีเด่น  

     4) สาขา หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวน 10 ประเภท ได้แก่ 
4.1) สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ดีเด่น  
4.2) สถานศึกษาข้ึนตรงดีเด่น 
4.3) กศน. อำเภอ/เขต ดีเด่น        
4.4) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยม  
4.5) ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”ยอดเยี่ยม/ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ียอดเยี่ยม/หอสมดุรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวลยอดเยี่ยม  
4.6) ห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม  
4.7) กศน. ตำบล/แขวง ดีเด่น  
4.8) ศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น 
4.9) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ดีเด่น  
4.10) บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น  

     5) สาขา ภาคีเครือข่าย จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 
5.1) หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่น  
5.2) หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่น 
5.3) ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น 

      6) สาขา นักศึกษา กศน. (หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน) 
จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 

6.1) ศิษย์เก่า กศน. ดีเด่น  
6.2) ศิษย์ปัจจุบัน กศน. ดีเด่น        

2. เกณฑ์การประเมินคัดเลือก 
      การประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ  ประจำปี 2563 ในทุกสาขา/ประเภท 
สำนักงาน กศน. กำหนดให้ต้องผ่านการประเมินตามแบบประเมินที่สำนักงาน กศน. กำหนด  ร้อยละ 70           
ของทุกระดับที่มีคณะกรรมการประเมินคัดเลือก จึงถือว่าผ่าน และเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่เคยได้รับ
โทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         

           3. การแต่งตั้ง... 
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  3. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
       3.1  สำนักงาน กศน. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิคัดเลือกให้แก่ หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง 
      3.2 หน่วยงาน/สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกและดำเนินการคัดเลือก     
ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
   3.2.1 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คัดเลือก ระดับ กศน. อำเภอ/เขต 

   3.2.2 สถานศึกษาข้ึนตรงสำนักงาน กศน. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือก
บุคลากรในสถานศึกษาของตนเอง ประกอบไปด้วย  
    1)  ผู้อำนวยการสถานศึกษาข้ึนตรง   ประธาน 
    2)  ข้าราชการครู      กรรมการ 
    3)  ข้าราชการครูหรือผู้ที่รับผิดชอบงานบุคลากร       เลขานุการ 
   3.2.3 ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คัดเลือก ระดับจังหวัด ประกอบไปด้วย 
    1) ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด   ประธาน 
       2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาข้ึนตรง    กรรมการ 
       ของจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดหรือผู้แทน 
        3) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด   กรรมการ 
       ที่อยู่ในกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด 
       4) หัวหน้ากลุ่มอำนวยการของประธาน   เลขานุการ 
       กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด      
    3.2.4 ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาค พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคัดเลือก  
ระดับภาค โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย 
    1) ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาค    ประธาน 
        2) ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดในภาคทุกคน กรรมการ 
        3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาข้ึนตรง จำนวน 2 คน  กรรมการ 
       4) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน    กรรมการ 
       5) ข้าราชการครูหรือผู้ที่รับผิดชอบงานบุคลากร  เลขานุการ 

    3.2.5 สำนักงาน กศน. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. 
ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (ข้ันต้น) ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

    3.2.6 สำนักงาน กศน. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก         
การปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ  ประจำปี 2563 (ข้ันสุดท้าย) 

 

4. รูปแบบ… 
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  4. รูปแบบการจัดทำผลงาน 
       ให้จัดทำผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินคัดเลือกเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม เพ่ือประกอบ    
การพิจารณาของคณะกรรมการทุกระดับ ประกอบด้วย         

     1)  ปกหน้า มี 2 รูปแบบ คือ 
    1.1) กรณีเป็นบุคคล กำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินใส่รูปภาพของตนเอง และมีข้อความ
ทีห่น้าปก ซึ่งอาจประกอบไปด้วย สาขา/ประเภท ที่ส่งเข้ารบัการประเมินคัดเลือก และชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
    1.2) กรณีเป็นหน่วยงาน กำหนดให้ใส่รูปภาพหน่วยงานและใส่ข้อความท่ีหน้าปก ซึ่งอาจ
ประกอบไปด้วย สาขา/ประเภท ที่ส่งเข้ารับการประเมินคัดเลือก และชื่อหน่วยงาน/สังกัด  
       2)  คำนำ 
       3)  สารบัญ 
       4)  แบบประเมิน ประกอบด้วย 
   ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
   ตอนที่ 2  ข้อมูลการประเมิน 
   ตอนที่ 3  ผลงานที่ประสบความสำเร็จ 
       5)  แบบประเมิน/เนื้อหา/เอกสาร/หลักฐาน  
   สรุปเนื้อหาผลงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแบบประเมิน ตามสาขา/ประเภทที่ส่งเข้ารับ        
การประเมินคัดเลือก พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐาน เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณา 
       6)  ภาคผนวก  (ถ้ามี) 
       7)  คณะผู้จัดทำ  (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. กำหนดให้ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินคัดเลือก ทุกสาขา/ประเภท จัดทำเป็นรูปเล่ม    
จำนวน 1 เล่ม โดยจำนวนหน้าไม่เกิน 50 หน้า (รวม ปกหน้า – ปกหลัง) หากเกินคณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน  

  5. ขั้นตอนการประเมินคัดเลือก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

       กลุ่มที่ 1  กศน. อำเภอ/เขต /สำนักงาน กศน. จังหวัด /ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน. 
จังหวัด /สถาบัน กศน. ภาค และสำนักงาน กศน. ดำเนินการ ดังนี้ 

1) กศน. อำเภอ/เขต ประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  
และส่งผลการคัดเลือก พร้อมผลงานที่จัดทำเป็นรูปเล่มตามที่สำนักงาน กศน. กำหนด ไปยังสำนักงาน กศน. 
จังหวัด/กทม. ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563   
            2) สำนักงาน กศน. จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพ่ือประเมินผลงาน     
ที่ส่งเข้ารับการประเมินคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และส่งผลการคัดเลือก พร้อมผลงานที่จัดทำเป็นรูปเล่มตามที่
สำนักงาน กศน. กำหนด ประเภทละ 1 ไปยังประธานกลุ่ม สำนักงาน กศน. จังหวัด ภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 
   
   

3) ประธาน... 
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            3) ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือก      
เพ่ือประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และส่งผลการคัดเลือก พร้อมผลงานที่จัดทำเป็น
รูปเล่มตามที่สำนักงาน กศน. กำหนด ประเภทละ 1 ไปยังสถาบัน กศน. ภาค ภายในวันที ่22 กุมภาพันธ์ 2564 
   4) สถาบัน กศน. ภาค แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพ่ือประเมินผลงานที่ส่งเข้ารับ
การประเมินคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และส่งประกาศผลการคัดเลือก พร้อมผลงานที่จัดทำเป็นรูปเล่มตามที่
สำนักงาน กศน. กำหนด ประเภทละ 1 ไปยังกลุ่มเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
หากเลยกำหนดระยะเวลา สำนักงาน กศน. จะไม่รับพิจารณา และถือว่าสละสิทธิ์ 
            5) สำนักงาน กศน. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพ่ือประเมินคัดเลือกผลงาน   
ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2564 และ
ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3) 
ของแต่ละประเภท ภายในเดือนกรกฎาคม 2564       

       กลุ่มที่ ๒  สำนักงาน กศน. กทม. /ศึกษานิเทศก์ (ส่วนกลาง) และสถานศึกษาขึ้นตรง 
ดำเนินการ ดังนี ้
             1) การประเมินคัดเลือกของสำนักงาน กศน. กทม. กำหนดให้ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม. 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพ่ือดำเนินการประเมินคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ให้เหลือประเภทละ 1 
และส่งผลการคัดเลือก พร้อมผลงานที่จัดทำเป็นรูปเล่มตามท่ีสำนักงาน กศน. กำหนด ไปยังสถาบัน กศน. ภาคกลาง 
ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
   2) การประเมินคัดเลือกศึกษานิเทศก์ (ส่วนกลาง) กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพ่ือดำเนินการประเมินคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และส่งผล         
การคัดเลือก พร้อมผลงานที่จัดทำเป็นรูปเล่มตามที่สำนักงาน กศน. กำหนด จำนวน 1 เล่ม ไปยัง สถาบัน กศน.  
ภาคกลาง ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564        
    3) การประเมินคัดเลือกของสถานศึกษาขึ้นตรง กำหนดให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อดำเนินการประเมินคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้เหลือประเภทละ 1 
และส่งผลการคัดเลือก พร้อมผลงานที่จัดทำเป็นรูปเล่มตามที่สำนักงาน กศน. กำหนด ไปยังสถาบัน กศน. ภาค 
ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        แผนผัง... 
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แผนผังขั้นตอนการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ  

ประจำปี 2563 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
       6. สรุปจำนวน... 

สำนักงาน กศน. แจ้งหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด/แบบประเมิน 
ไปยังสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. และสถานศึกษาขึ้นตรง  

 

สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 
แจ้งหลักเกณฑ์/ตัวช้ีวัด/แบบประเมิน   

ไปยัง กศน. อำเภอ/เขต 

สถานศึกษาขึน้ตรงสำนักงาน กศน. 
- สถาบัน กศน. ภาค (5 แห่ง) 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (17 แห่ง)  
- ศูนย์ฝึกและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (10 แห่ง) 
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 
- สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 

- อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ. ประจวบคีรีขันธ ์    
- ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 

- สถาบันการศึกษาทางไกล 

- สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู ้
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  
ส่งผลงานที่จัดทำเป็นรูปเล่มไปยงั สถาบัน กศน. ภาค   

(22 ก.พ. 64) 
 

- สำนักงาน กศน. กทม. 
- ศึกษานิเทศก์ (ส่วนกลาง) 
ประเมินและส่งผลการคัดเลือกไปยัง สถาบัน กศน. ภาคกลาง 

(22 ก.พ. 64) 

กศน. อำเภอ/เขต 

ประเมินและส่งผลการคดัเลือกไปยัง  
สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 

(27 พ.ย. 63) 

สำนักงาน กศน. จังหวัด 

ประเมินและส่งผลการคดัเลือกไปยัง  
ประธานกลุม่สำนักงาน กศน. จังหวัด 

(11 ม.ค. 64) 

ประธานกลุม่สำนกังาน กศน. จังหวัด 

ประเมินและส่งผลการคดัเลือกไปยัง  
สถาบัน กศน. ภาค 

(22 ก.พ. 64) 

สถาบัน กศน. ภาค 

คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และส่งผลการคัดเลือกไปยัง 

สำนักงาน กศน. (30 เม.ย. 64) 
 

สำนักงาน กศน. 
ประเมินผูผ้่านการคดัเลือกระดับภาค 

(พ.ค. – มิ.ย. 64) 
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6. สรปุจำนวนผลงานระดับภาค ทีส่ามารถส่งเขา้รบัการประเมินคดัเลอืกการปฏบิตัิงาน กศน. 
ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 169 ผลงาน โดยแบ่งตามประเภท ดังน้ี 

1) สาขา บุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 6 ประเภท จำนวน  30  ผลงาน ได้แก่ 

ที ่ ประเภท 
จำนวนผลงาน 

รวม 
กลาง 

 

ตะวันออก 
ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต ้

1.1 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวดั/กทม. ดเีด่น 1  1 1  1  1  5 
1.2 รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ดเีด่น 1  1 1  1  1  5 
1.3 ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
1.4 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
1.5 พนักงานราชการดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
1.6 ลูกจา้งประจำดีเด่น 1  1 1  1  1  5 

 รวมทั้งสิ้น 6 6 6 6 6 30 
 

2) สาขา บุคลากร กศน. อำเภอ/เขต 10 ประเภท จำนวน 36 ผลงาน ได้แก่ 

ที ่ ประเภท 
จำนวนผลงาน 

รวม 
กลาง 

 

ตะวันออก 
ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต้ 

2.1 ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ/เขต ดีเด่น 1 1 1 1 1 5 
2.2 ข้าราชการครูดเีด่น 1  1 1 1 1 5 
2.3 บรรณารักษ์ดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
2.4 ครูอาสาสมัคร กศน. ดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
2.5 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันการศึกษา

ปอเนาะดีเด่น  
- - - - 1 1 

2.6 ครู กศน. ตำบล/แขวง ดีเด่น 1 1 1 1 1 5 
2.7 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชน

ดีเด่น         
- - - -  1 1 

2.8 ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
2.9 ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ดีเด่น 1 - - 1  - 2 
2.10 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารดีเด่น (ครู กพด.) 
- - - 1  1 2 

 รวมทั้งสิ้น 7 6 6 8 9 36 

                                                                     

3) สาขา... 
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3) สาขา บุคลากรสังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง 6 ประเภท จำนวน 30 ผลงาน ได้แก่ 

ที ่ ประเภท 
จำนวนผลงาน 

รวม 
กลาง 

 

ตะวันออก 
ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต้ 

3.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาข้ึนตรงดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
3.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้ึนตรงดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
3.3 ข้าราชการครดูีเด่น 1  1 1  1  1  5 
3.4 ครูอาสาสมัคร กศน. ดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
3.5 ลูกจ้างประจำดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
3.6 พนักงานราชการดีเด่น 1  1 1  1  1  5 

 รวมท้ังสิ้น 6 6 6 6 6 30 

 

4) สาขา หน่วยงาน/สถานศึกษา 10 ประเภท จำนวน 48 ผลงาน ได้แก่ 

ที ่ ประเภท 

จำนวนผลงาน 

รวม 
กลาง 

 

ตะวันออก 
ตะวนัออก   
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต้ 

4.1 สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
4.2 สถานศึกษาข้ึนตรงดเีด่น 1  1 1  1  1  5 
4.3 กศน. อำเภอ/เขต ดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
4.4 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยีย่ม 1  1 1  1  1  5 
4.5 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยอดเยี่ยม/

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยอดเยีย่ม/ 
หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวลยอดเยี่ยม  

1  1 1  1  1  5 

4.6 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดเีด่น 1 1 1 1 1 5 
4.7 กศน. ตำบล/แขวง ดีเด่น 1 1 1 1 1 5 
4.8 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” 

ดีเด่น 
1 - -  1  1  3 

4.9 ศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น 1  1 1  1  1  5 
4.10 บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น 1  1 1  1  1  5 

 รวมท้ังสิ้น 10 9 9 10 10 48 

 

 

             5) สาขา... 
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5) สาขา ภาคีเครือข่าย 3 ประเภท จำนวน 15 ผลงาน ได้แก่ 

ที ่ ประเภท 
จำนวนผลงาน 

รวม 
กลาง 

 

ตะวันออก 
ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต้ 

5.1 หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐดเีด่น 1 1 1 1 1 5 
5.2 หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่น 1 1 1 1 1 5 
5.3 ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดเีด่น 1  1 1  1  1  5 

 รวมท้ังสิ้น 3 3 3 3 3 15 

                      
                         

6) สาขา นักศึกษา กศน. (หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)         
2 ประเภท จำนวน 10 ผลงาน ได้แก ่

ที ่ สาขา 
จำนวนผลงาน รวม 

กลาง 
 

ตะวันออก 
ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต้  

6.1 ศิษย์เก่า กศน. ดีเด่น 1 1 1 1 1 5 
6.2 ศิษย์ปัจจุบนั กศน. ดีเด่น 1 1 1 1 1 5 

 รวมทั้งส้ิน 2 2 2 2 2 10 
 

          7. กรอบระยะเวลาดำเนินการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563  

ที่ รายการ 
วัน/เดือน/ปี  
ที่ดำเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 เสนอหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด/แบบประเมิน ให้เลขาธิการ กศน. เห็นชอบ  ก.ค. 63 กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
2 แจ้งหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด/แบบประเมินให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ดำเนินการ 

พร้อม Upload ทางเวบไซต์ สำนักงาน กศน. 
ก.ค. 63 กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

3 
  
  
  

ดำเนินการประเมินคัดเลือก   
3.1 กศน. อำเภอ/เขต ส่งสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 27 พ.ย. 63 กศน. อำเภอ/เขต 
3.2 สำนักงาน กศน. จังหวัด ส่งประธานกลุ่มสำนักงาน กศน. จงัหวัด 11 ม.ค. 64 สำนักงาน กศน. จงัหวัด 
3.3 ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด  ส่งสถาบนั กศน. ภาค 22 ก.พ. 64 ประธานกลุ่มสำนักงาน 

กศน. จังหวัด 
3.4 สถานศึกษาขึ้นตรง สง่สถาบัน กศน. ภาค  22 ก.พ. 64 สถานศึกษาขึน้ตรง 
3.5 สำนักงาน กศน. กทม. /ศึกษานิเทศก์ (ส่วนกลาง) ส่งสถาบัน กศน. ภาคกลาง 22 ก.พ. 64 สำนักงาน กศน. กทม. /ศน. 
3.6 สถาบัน กศน. ภาค สง่ประกาศผลไปยังสำนักงาน กศน. 30 เม.ย. 64 สถาบนั กศน. ภาค 

 

4. สำนักงาน... 
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ที่ รายการ 
วัน/เดือน/ปี  
ที่ดำเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4 สำนักงาน กศน. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. 
ดีเด่น ระดับประเทศ  ประจำปี 2563 

  พ.ค. - มิ.ย. 64 
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

5 ประชุมคณะกรรมการประเมินคดัเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น 
ระดับประเทศ  ประจำปี 2563 (ขั้นต้น) 

 
     
  พ.ค. - มิ.ย. 64 

 

คณะกรรมการแต่ละชุด 

6 คณะกรรมการดำเนินการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น 
ระดับประเทศ  ประจำปี 2563 

กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

7 คณะกรรมการส่งผลการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น 
ระดับประเทศ  ประจำปี 2563 ให้ฝ่ายเลขานุการ 

 

8 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น 
ระดับประเทศ  ประจำปี 2563 (ขั้นสุดทา้ย) 

ก.ค. 64 กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

9 แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษา รับทราบประกาศผลการคัดเลือก พร้อม Upload 
ทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน. 

ก.ค. 64 กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

10 จัดทำโล่  ส.ค. 64 กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
11 จัดพิมพ์เกียรติบัตร ส.ค. 64 กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
12 มอบรางวัล ก.ย. 64 กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 

 
 8.  นิยามศัพท์ 
  1) สถาบัน กศน. ภาค หมายถึง สถาบันส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึกษา           
ตามอัธยาศัยภาค ประกอบด้วย 5 ภาค คือ 
   1.1) ภาคกลาง จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี 
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และกรุงเทพมหานคร 
   1.2) ภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว 
   1.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ได้ แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ 
หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
   1.4) ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ 
น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
   1.5) ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา 
พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา สตูล 
     
                2) สำนักงาน ... 
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     2) สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. หมายถึง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
กรุงเทพมหานคร 
  3) กศน. อำเภอ/เขต หมายถึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 

   4) สถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. หมายถึง 
       4.1) สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
                             4.2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี  สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา 
นครราชสีมา ขอนแก่น  นครพนม อุบลราชธานี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส  ปัตตานี ยะลา นครสวรรค์ 
พิษณุโลก ลำปาง สระแก้ว และศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 
   4.3) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร สุรินทร์ ชุมพร ปัตตานี 
เชียงราย อุตรดิตถ์  สระแก้ว ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี  “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 

   4.4)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 
   4.5)  สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 
   4.6)  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
          4.7)  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต       
                    4.8)  สถาบันการศึกษาทางไกล 
                  4.9)  สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
      4.10)  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

   
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

  

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 0 2282 2923 
  นางหทัยทิพย์ มณีรัตน์  08 4105 6566 
 นางสาวมาลินี มีสำราญ 08 9922 2643 
 นางสาวอุบลรัตน์ คำพิมพา 09 4437 9191   
 นางสาวรัชนก แสงแก้วท้ายคุ้ง 06 4149 9990   
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ตัวอย่างเค้าโครงการจัดทำผลงาน 

   สำนักงาน กศน. กำหนดรูปแบบการจัดทำผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน 
กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ  ประจำปี 2563 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการทุกระดับ ดังนี้ 
 

 

  1. ปกหน้า มี 2 รูปแบบ คือ 

  1.1 กรณีเป็นบุคคล กำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินได้ ใส่รูปภาพของตนเอง และมีข้อความที่หน้าปก          
ซึ่งอาจประกอบไปด้วย 

   (1)  สาขา/ประเภท ที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินคัดเลือก  
   (2)  ช่ือ – นามสกุล 

   (3)  ตำแหน่ง  

   (4)  สังกัด 

   (5)  อ่ืน ๆ 

  1.2 กรณีเป็นหน่วยงาน กำหนดให้ใส่รูปภาพของหน่วยงาน ที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินคัดเลือก       
และข้อความที่หน้าปก ซึ่งอาจประกอบไปด้วย  
   (1)  สาขา/ประเภท ที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินคัดเลือก 

   (2)  ช่ือหน่วยงาน 

   (3)  สงักัด 

   (4)  อื่น ๆ     

 2. คำนำ 

 3. สารบัญ 

 4. แบบประเมิน 

  ตอนท่ี 1     ข้อมูลทั่วไป 

  ตอนที่ 2     ข้อมูลการประเมิน 

   ด้านที่ 1 ......................................................................................... 
   ด้านที่ 2 ......................................................................................... 
   ด้านที่ 3 ......................................................................................... 
  ตอนท่ี 3     ผลงานท่ีประสบความสำเร็จ 

 5. แบบประเมิน/เนื้อหา/เอกสาร/หลักฐาน 

  ให้บุคคลและหน่วยงาน สรุปเนื้อหาผลงานตามตัวช้ีวัดที่กำหนดในแบบประเมิน ตามสาขา/ประเภท          
ทีส่่งเข้ารับการประเมินคัดเลือก พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐาน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา 

 6. ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 7. คณะผู้จัดทำ (ถ้ามี) 

 เกณฑ์การประเมินคัดเลือก สำนักงาน กศน. กำหนดให้การประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น 
ระดับประเทศ  ประจำปี 2563 ทุกสาขา/ประเภท ต้องผ่านการประเมินตามแบบประเมินที่สำนักงาน กศน. กำหนด ร้อยละ 70 
ของทุกระดับที่มีคณะกรรมการประเมินคัดเลือก จึงจะถือว่าผ่าน และการส่งผลงานเข้ารับการประเมินคัดเลือก ให้บุคลากร/
หน่วยงาน จัดทำผลงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม โดยจำนวนหน้าของผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน 
กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ไม่เกิน 50 หน้า (รวม ปกหน้า – ปกหลัง) หากเกินกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน 

************* 


