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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ตําแหนง ครู กศน.ตําบล/ แขวง 

…………………………………………….. 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การศึกษานอกระบบแ ละการศึกษาตาม

อัธยาศัย ใหแกกลุมเปาหมาย ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ประสานงานรวมกับภาคีเครือขาย องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน 

และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ิน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน จัดทําฐานขอมูลชุมชนเพ่ือ

ใหบริการขอมูลขาวสารในชุมชน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานการวางแผน (P) 

1. สํารวจ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลกลุมเปาหมาย และขอมูลบริบทของชุมชนในตําบลท่ี

รับผิดชอบ ตามรูปแบบการวางแผนจุลภาคอยางมีคุณภาพ 

2. การจัดทําแผนการเรียนรูรายชุมชน 

3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับผูบังคับบัญชา 

4. จัดทําแผนปฏิบัติการ กศน. ตําบล ประจําปงบประมาณ 

5. บันทึกขอมูลในฐานขอมูล กศน.ตําบล (DMIS) 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย จากผูบังคับบัญชา  (4 ศูนย และอ่ืนๆ) 

 

ดานการดําเนินการ (D) 

  นําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณและแผนการเรียนรูรายชุมชนไปสูการปฏิบัติโดย 

1. จัดการเรียน การสอนตามหลักสูตร การศึกษาพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 แผนการเรียน

รายบุคคล (ทําหนาท่ีครูประจํากลุม) 

2. จัดและสงเสริม สนับสนุน และประสานงาน การจัดการเรียนรู ในภารกิจศูนยเรียน รู

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม ประจําตําบล ศูนยดิจิทัลชุมชน ศูนยสงเสริม พัฒนา

ประชาธิปไตยประจําตําบล และศูนยการศึกษาตลอดชีวิตประจําตําบล โดยยึดหลักการใช กศน.ตําบล เปนฐาน 

 

ดานการตรวจสอบและประเมินผล (C) 

   พิจารณาจํานวนรอยละผูจบหลักสูตรในแตละหลักสูตรของผูเรียนและผูรับบริการใหเปนไปตาม

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
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ดานการปรับปรุงและพฒันาผลการปฏิบัติงาน (A) 

1. สรุปผลการปฏิบัติงาน หรือความสําเร็จของงานท่ีไดดําเนินการ 

2. ผลปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice) อยางนอย 1 ผลงาน 

 

ดานผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ 80)  มีองคประกอบการพิจารณา 4 ดาน ดังนี ้

1. ปริมาณงาน  

2. คุณภาพผลงาน 

3. ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา 

4. การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 

ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (รอยละ 20)  ตามเกณฑของสํานักงาน ก.พ. กําหนด ดังนี ้

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 

2. การบริการท่ีดี 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

 

คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน แตละรอบการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี ้

 

ระดับ ชวงคะแนนประเมิน 

ดีเดน 95 - 100 

ดีมาก 85 - 94 

ดี  75 - 84 

พอใช 65 -74 

ตองปรับปรุง ต่ํากวา 65 
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แผนผงัการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะหลกั) ( 20 %) ผลสัมฤทธ์ิของงาน ( 80 %) 

การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ   (Achievement Motivation)  

การบริการท่ีดี  (Service Mind)  

การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  (Expertise)  

การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  

การทาํงานเป็นทีม (Teamwork)   

เชิงปริมาณ (40%) เชิงคุณภาพ (40%) 

 
1. ศูนยก์ารศึกษาตลอดชีวติชุมชน

    
การศึกษาพ้ืนฐาน  

การศึกษาต่อเน่ือง  

การศึกษาตามอธัยาศยั  

2. ศูนยเ์รียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาํตาํบล 

3. ศูนยดิ์จิทลัชุมชน 

4. ศูนยส่์งเสริมพฒันาประชาธิปไตยประจาํตาํบล 

1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน กศน.ตาํบล ( DMIS ) 

2. แผนปฏิบติัการ กศน. ตาํบล ( DMIS ) 

3. การศึกษาพ้ืนฐาน : จาํนวนผูจ้บ และผูเ้ขา้สอบ 

     3.1 ผูจ้บหลกัสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน  

     3.2 ผูเ้ขา้สอบปลายภาค 

4. การศึกษาต่อเน่ือง : การนาํไปใช ้

   4.1 การศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิต         

   4.2 การศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพ 

   4.3 การศึกษาเพ่ือพฒันาสงัคมและชุมชน 

   4.4 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ประจาํตาํบล  

5. ผลการปฏิบติังานท่ีดี (Best Practice) 

5. อ่ืนๆ (นโยบายเร่งด่วน/ผูไ้ม่รู้หนงัสือ                  
    /งานท่ีไดรั้บมอบหมาย) 
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กรอบน้ําหนักคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน ภายใตตัวชี้วัดการประเมินพนักงานราชการ 

ตําแหนง ครู กศน.ตําบล/แขวง ตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  

กลไกการ

บริหารงาน 

(PDCA) (100%) 

เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  

รอยละ ตัวชี้วัด รอยละ ตัวชี้วัด 

วางแผน (Plan) - - 5 

10 

1. ขอมูลพื้นฐาน กศน.ตําบล ( DMIS ) 

2. แผนปฏิบัติการ กศน. ตําบล ( DMIS ) 

ปฏิบัติตามแผน 

(Do) 

 

 

10 

8 

7 

 

 

10 

 

 

5 

5 

 

5 

 

 

1. ศูนยการศึกษาตลอดชีวิต

ชุมชน  

    1.1 การศึกษาพื้นฐาน  

    1.2 การศึกษาตอเนื่อง  

    1.3 การศึกษาตาม

อัธยาศัย  

 

2. ศูนยเรียนรูปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎใีหมประจําตําบล  

3. ศูนยดิจิทัลชุมชน 

4. ศูนยสงเสริมพัฒนา

ประชาธิปไตยตําบล 

5. อื่นๆ (นโยบายเรงดวน/ผู

ไมรูหนังสือ /งานที่ไดรับ

มอบหมาย) 

- - 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามแผน 

(Check) 

- - 15 
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1. การศึกษาพื้นฐาน  

   จํานวนผูจบและผูเขาสอบ 

   1.1 ผูจบหลักสูตรพื้นฐาน  

   1.2 ผูเขาสอบปลายภาค 

2. การศึกษาตอเนื่อง  

    การนําไปใช 

   2.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต         

   2.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

   2.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

   2.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

และเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล  
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กลไกการ

บริหารงาน 

(PDCA) (100%) 

เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  

รอยละ ตัวชี้วัด รอยละ ตัวชี้วัด 

พัฒนาและปรับปรุง 

(Act)  

- - 10 ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) 

 

 50 - 50 - 

รวมคะแนนดาน

ผลสัมฤทธิ์ 
100 

(ก) แปลงคะแนนกลับ

ฐานเต็ม 80 
80 

(ข) พฤติกรรม 

การปฏิบัติงาน 
20 

รวมทั้งสิ้น (ก+ข) 100 
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     แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน   

 

รอบการประเมิน           ครัง้ท่ี 1 (1 ต.ค. …… – 31 มี.ค. ….. )     ครั้งท่ี 2 (1 เม.ย. …. – 30 ก.ย. ……) 

คําชี้แจง การประเมินนี้เปนการประเมินเพ่ือพัฒนางาน ประกอบการพิจารณาการตอสัญญาจางและการเลื่อน

คาตอบแทน โดยกําหนดตัวชี้วัด/ผลงานจริง แตละรอบการประเมินฯ ไมนอยกวา 4 ตัวชี้วัด ภายใต

องคประกอบ ของปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว/ตรงตอเวลา และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)  ......................................................................................................

ตําแหนง.....ครู กศน.ตําบล/แขวง...............................   สังกัด กศน.อําเภอ/เขต .............................................    

ชื่อผูบังคับบัญชา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................... 

 

ตัวชี้วัด/ผลงานจริง 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

(ก) 

น้ําหนัก

รอยละ 

(ข) 

รวมคะแนน          

(ค)= (กXข) 
1 2 3 4 5 

ต่ํากวา

เปาหมาย

มาก 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย

มาก 

ดานการวางแผน (Plan) 

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสําเร็จของการรายงานขอมูลตามแผนคาํรับรองการปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ ในระบบฐานขอมลูเพื่อ           

การบริหารจัดการ (DMIS) (รอยละ 15) 

1.1 ขอมูลพื้นฐาน 

กศน.ตําบล/ แขวง 

1 – 4  

รายการ 

1 – 6  

รายการ 

1 – 8  

รายการ 

1 – 10  

รายการ 

1 – 11  

รายการ 
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1.2 แผนปฏิบัติการ 

กศน. ตําบล/แขวง 

ดําเนินการ

ตามเกณฑ

การ

พิจารณา

ในขอ 1 

ดําเนินการ

ตามเกณฑ

การ

พิจารณา

ในขอ 1-2 

ดําเนินการ

ตามเกณฑ

การ

พิจารณา

ในขอ 1-3 

ดําเนินการ

ตามเกณฑ

การ

พิจารณา

ในขอ 1-4 

ดําเนินการ

ตามเกณฑ

การ

พิจารณาใน

ขอ 1-5 
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ดานการดําเนินการ (D) 

ตัวชี้วัดที่ 2  รอยละความสําเรจ็ของการดําเนินงาน ของศูนยการศึกษาตลอดชีวิตชุมชน (รอยละ 25) 

2.1 การศึกษา            

พื้นฐาน 

ตํ่ากวา 11 

รายการ 

11 

รายการ 

12 

รายการ 

13 

รายการ 

14 รายการ

ขึ้นไป 
 10  

2.2 การศึกษา

ตอเนื่อง 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

เกินรอยละ 

10 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

ไมเกินรอย

ละ 10 

เทากับ

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย

ไมเกินรอย

ละ 10 

สูงกวา

เปาหมาย

เกินรอยละ 

10 

 8  

2.3 การศึกษาตาม

อัธยาศัย (รักการ

อาน) 

 

 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

เกินรอยละ 

10 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

ไมเกินรอย

ละ 10 

เทากับ

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย

ไมเกินรอย

ละ 10 

สูงกวา

เปาหมาย

เกินรอยละ 

10 

 

 

 7  



8 
 

ตัวชี้วัด/ผลงานจริง 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

(ก) 

น้ําหนัก

รอยละ 

(ข) 

รวมคะแนน          

(ค)= (กXข) 
1 2 3 4 5 

ต่ํากวา

เปาหมาย

มาก 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย

มาก 

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล  

(รอยละ 10) 

3.1 ศูนยเรียนรู

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหมประจํา

ตําบล 

ตํ่ากวา

เปาหมาย  

เกินรอยละ 

10 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

ไมเกินรอย

ละ 10 

เทากับ

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย

ไมเกินรอย

ละ 10 

สูงกวา

เปาหมาย

เกินรอยละ 

10 
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ตัวชี้วัดที่ 4  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยดิจิทัลชุมชน (รอยละ 5) 

4.1 ศูนยดิจิทัลชุมชน ตํ่ากวา

เปาหมาย

เกินรอยละ 

10 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

ไมเกินรอย

ละ 10 

เทากับ

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย

ไมเกินรอย

ละ 10 

สูงกวา

เปาหมาย

เกินรอยละ 

10 

  

5 
 

 ตัวชี้วัดที่ 5  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (รอยละ 5) 

5.1 ศูนยสงเสริม

พัฒนาประชาธิปไตย

ตําบล 

 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

เกินรอยละ 

10 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

ไมเกินรอย

ละ 10 

เทากับ

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย

ไมเกินรอย

ละ 10 

สูงกวา

เปาหมาย

เกินรอยละ 

10 

  

5 

 

ตัวชี้วัดที่ 6  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย (รอยละ 5) 

6.1 งานตามนโยบาย

เรงดวน หรืองาน

อื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย 

1-3 4-5 6-7 8-9 10 งาน       

ขึ้นไป 
  

5 

 

ดานการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 

ตัวชี้วัดที่ 7  รอยละของผูจบหลักสูตร ผูเขาสอบปลายภาคเรียน และการนาํไปใช (รอยละ 25) 

การศึกษาพื้นฐาน (ผูจบหลักสูตร ผูเขาสอบปลายภาค) 

7.1 ผูจบการศึกษา

พื้นฐาน และ ผูเขา

สอบปลายภาค     

ตํ่ากวาหรือ

เทากับ   

รอยละ 59 

รอยละ  

60 - 69 

รอยละ  

70 - 79 

รอยละ  

80 - 89 

สูงกวา   

รอยละ 

90 

  

15 

 

การศึกษาตอเนื่อง (การนําไปใช) 

7.2 ดานการศึกษา

ตอเนื่อง 

1) การศึกษาเพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิต   

      

 

 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

เกินรอยละ 

15 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

รอยละ       

11 - 15 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

รอยละ       

6 - 10 

ตํ่ากวา

เปาหมาย

ไมเกินรอย

ละ 5 

เทากับ

เปาหมาย 

 

  

10 
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ตัวชี้วัด/ผลงานจริง 

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

(ก) 

น้ําหนัก

รอยละ 

(ข) 

รวมคะแนน          

(ค)= (กXข) 
1 2 3 4 5 

ต่ํากวา

เปาหมาย

มาก 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย

มาก 

 

2) การศึกษาเพื่อ

พัฒนาอาชีพ 

3) การศึกษาเพื่อ

พัฒนาสังคมและ

ชุมชน 

4) หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฎี

ใหมประจําตําบล  

 

ดานการพัฒนาและปรับปรุง (Act) 

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)  (รอยละ 10) 

8.1 ผลการ

ปฏิบัติงานที่ดี 

 (Best Practice)     

ดําเนินการ

ตามเกณฑ

การ

พิจารณา

ในขอ 1 

ดําเนินการ

ตามเกณฑ

การ

พิจารณา

ในขอ 1-2 

ดําเนินการ

ตามเกณฑ

การ

พิจารณา

ในขอ 1-3 

ดําเนินการ

ตามเกณฑ

การ

พิจารณา

ในขอ 1-4 

ดําเนินการ

ตามเกณฑ

การ

พิจารณาใน

ขอ 1-5 

  

10 

 

 

รวมคะแนน 100  

การแปลงคะแนนมาเปนคานํ้าหนัก 80 คะแนน โดยนําผลมาคูณ 80 หาร  500 (80) …………………… 
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                                        รายละเอียดตัวชี้วัด 

 

         ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละความสําเร็จของการรายงานขอมูลตามแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

  ประจําปงบประมาณ ในระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS)  

          หนวยวัด    : รอยละ 

น้ําหนัก     :  15 

คําอธิบาย  :  รอยละความสําเร็จของของการดําเนินงานในการบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลเพ่ือ 

การบริหารจัดการ (DMIS) ในสวนขอมูลพ้ืนฐาน กศน.ตําบล/แขวง และ แผนปฏิบัติการ กศน. ตําบล/แขวง  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

         ตัวชี้วัดที่ 1.1 :  ขอมูลพื้นฐาน กศน.ตําบล/ แขวง 

          หนวยวัด      : รอยละ 

น้ําหนัก       : 5 

คําอธิบาย     :   รอยละความสําเร็จในการบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลเพ่ือ การบริหารจัดการ 

(DMIS) ในสวนขอมูลพ้ืนฐาน กศน.ตําบล/แขวง ท่ีครบถวน ถูกตอง สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ

หนวยงาน พิจารณาจากความถูกตองครบถวนของขอมูลท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนดไว คิดเทียบเปน

รอยละจากจํานวนท้ังหมด แลวนําผลการคํานวณท่ีไดเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 

  

เกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
คาเปาหมายตามแผน 

(เชิงคุณภาพ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

1 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน กศน.ตําบล 

(11 รายการ)  

 

1.รายการขอมูล

ท้ังหมดท่ีตองบันทึก

ขอมูลในระบบ DMIS 

จํานวน ท้ังหมด 11 

รายการ  

มีการบันทึกขอมูลท่ี

ครบถวนถูกตอง         

ตรงตามกําหนดเวลา 

………….. รายการ 

 

 

 

……………….. 

รวม  
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เกณฑการพจิารณาใหคะแนน 

รายการฐานขอมูลท่ีตองบันทึกในระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS)    

1. ขอมูลสถานท่ีตั้ง และลักษณะพ้ืนท่ีตั้ง 

2. พิกัดตําแหนง 

3. ขอมูลบุคลากร 

4. ชื่อและเบอรติดตอ ของหัวหนา กศน. ตําบล/แขวง 

5. ลิงค เว็บไซต หรือ Fanpage กศน. ตําบล/แขวง 

6. ขอมูลสาธารณูปโภค (ไฟฟา น้ําประปา) โทรศัพท และอินเทอรเน็ต 

7. จํานวนคอมพิวเตอร โทรทัศน และอุปกรณสํานักงานตางๆ 

8. จํานวนผูใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอวัน 

9. จํานวนผูเขารับบริการท่ี กศน. ตําบล/แขวง เฉลี่ยตอเดือน 

10. รูปภาพของครู กศน.ตําบล/แขวง 

11. คณะกรรมการ กศน. ตําบล 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  

1. รายงานผลขอมูลพ้ืนฐาน กศน.ตําบล จากระบบ DMIS 

2. บัญชีบันทึกรายชื่อผูเขาใชบริการ กศน.ตําบล (สมุดตรวจเยี่ยม/บันทึกลงเวลาเขาใชบริการ/ฯลฯ) 

3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ กศน. ตําบล/แขวง 

4. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีขอมูลครบถวน 1 – 4 รายการ 

2 มีขอมูลครบถวน 1 – 6 รายการ 

3 มีขอมูลครบถวน 1 – 8 รายการ 

4 มีขอมูลครบถวน 1 – 10 รายการ 

5 มีขอมูลครบถวน 1 – 11 รายการ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2  : รอยละความสําเร็จของการจัดทําขอมูลแผนปฏิบัติการ กศน. ตําบล/แขวง  

หนวยวัด       : รอยละ 

น้ําหนัก         : 10 

คําอธิบาย      : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการ กศน. ตําบล/แขวง              

ท่ีครบถวน ถูกตอง สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน พิจารณาจากความถูกตองครบถวนของ

ขอมูลท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนดไว คิดเทียบเปนรอยละจากจํานวนท้ังหมดแลวนําผลการคํานวณ        

ท่ีไดเทียบกับเกณฑการใหคะแนน 
 

เกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
คาเปาหมายตามแผน 

(เชิงคุณภาพ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

1 แผนปฏิบัติการ กศน. ตําบล 

 

มีการจัดทําแผนท่ีมี

เนื้อหาถูกตอง

ครบถวนสมบูรณ ครบ

ท้ัง 5 รายการ 

มีการจัดทําแผนท่ีมี

เนื้อหา ถูกตองครบถวน

สมบูรณ ....... รายการ 

 

……………….. 

   รวม  

 

เกณฑการพจิารณาใหคะแนน  : 

 1. มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานระดับตําบล และขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการ            

จัดทําแผน 

2. มีการจัดทําแผนเสร็จตามกําหนดเวลา 

3. มีการจัดทําแผนโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

4. มีรูปแบบการจัดทําแผน ถูกตองตามมาตรฐานการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

5. มีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1 

2 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-2 

3 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-3 

4 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-4 

5 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-5 
 

 แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  

1. เอกสารแผนปฏิบัติการ กศน. ตําบล/แขวง 

2. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 2   : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน ของศูนยการศึกษาตลอดชีวิตชุมชน  

หนวยวัด      : รอยละ 

น้ําหนัก        :   25 

คําอธิบาย     :  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน ของศูนยการศึกษาตลอดชีวิตชุมชน  ประกอบดวย  

ดานการศึกษาพ้ืนฐาน  ดานการศึกษาตอเนื่อง และดานการศึกษาตามอัธยาศัย  

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : การศึกษาพื้นฐาน 

หนวยวัด       : รอยละ 

น้ําหนัก        :   10 

คําอธิบาย     :  การดําเนินงานกิจกรรม /โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน /สถานศึกษา   

ท่ี ครู กศน . ตําบล /แขวง รับผิดชอบ มีการบันทึกขอมูลผลการดําเนินงาน และงบประมาณใน                   

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามคํารับรองการปฏิบัติราชการผานระบบฐานขอมูล  เพ่ือการบริหารจัดการ 

(DMIS) ดานการศึกษาพ้ืนฐาน  

 

เกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมายตาม

แผน 

(เชิงปริมาณ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาพ้ืนฐาน 

14 รายการข้ึนไป 
…………… รายการ ……………….. 

รวม  

 

เกณฑการใหคะแนน    

1. มีจํานวนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบ เปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงาน กศน . กําหนดไว (1 คน ตอ 

นักศึกษา 40 คน) 

2. มีการวิเคราะหศักยภาพของกลุมเปาหมาย และสํารวจความตองการของผูเรียน เพ่ือจัดทํา

แผนการเรียนรูรายบุคคลใหกับผูเรียน              

3. มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายสัปดาห แผนการสอน บันทึกหลังสอน และจัดทําขอมูลการ

ลงทะเบียนและแสดงใหนักศึกษาตรวจสอบไดดวยตนเอง 

4. มีการจัดทําปฏิทินการพบกลุมท้ังภาคเรียนและแสดงใหนักศึกษาตรวจสอบไดดวยตนเอง  

5. ผูเรียนรอยละ 70 ของนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับผิดชอบ เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 20 ชั่วโมงข้ึนไป 

6. ผูเรียนเขาสอบปลายภาคไมนอยกวารอยละ  80 

7. ผูเรียนรอยละ 55 ของนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับผิดชอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00  

8. ผูเรียนรอยละ 75 ของนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับผิดชอบเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) 

9. ผูเรียนรอยละ 80 ของนักศึกษาท้ังหมดท่ีรับผิดชอบมี username และ password มีการใชสื่อ

การเรียนการสอนจากรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาผาน www.etvthai.tv 

http://www.etvthai.tv/
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10. มีบันทึกผลการติดตามผูเรียนอยางตอเนื่อง 

11. บัญชีลงเวลาผูเรียนและบัญชีลงเวลาครูผูสอน 

12. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม 

13. รายงานจัดกิจกรรม กพช. 

14. จัดผูเรียนเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอ่ืนท่ีประสานขอความรวมมือไมใชจัดรวมอยางนอย                                 

3  กิจกรรม 

15. ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพท่ี 1.1 ไมนอยกวารอยละ 80 

16. ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพท่ี 1.2 ไมนอยกวารอยละ 90 

17. ผลการปฏิบัติงาน ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพท่ี 1.3 และ 1.4 ไมนอยกวารอยละ 80 

 

เกณฑการใหคะแนน   

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1  ต่ํากวา 11 รายการ 

2 11 รายการ 

3 12 รายการ 

4  13 รายการ 

5 14 รายการข้ึนไป 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  

1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) 

ของรอบการประเมิน 

2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลสรุปการดําเนินงาน ของรอบ                    

การประเมิน 

3. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 : การศึกษาตอเนื่อง 

หนวยวัด       : รอยละ 

น้ําหนัก         :   8 

คําอธิบาย      :  1) การดําเนินงานกิจกรรม /โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน / 

สถานศึกษา ท่ีครู กศน . ตําบล/แขวงรับผิดชอบ มีการบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานโครงการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการผานระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) ดานการศึกษาตอเนื่องมีความถูกตอง

ครบถวน และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

           2) ใหสํานักงาน ก ศน . จังหวัด รวมกับ กศน . อําเภอ เปนผูกําหนดคาเปาหมายตามแผน      

ใหครู กศน. ตําบล แตละคน  

 3) การสรุปผลคาคะแนนเฉลี่ย =  ผลรวมของคาคะแนนผลการดําเนินงาน  

                                 ผลรวมจํานวนเรื่องท่ีประเมิน 

 

เกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมาย

ตามแผน 

(เชิงปริมาณ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 
รอยละ คาคะแนน 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

1 ผูเขารวมกิจกรรม พัฒนาทักษะ

ชีวิต 
…………. คน …………. คน   

2 ผูเขารวมกิจกรรมหลักสูตรดูแล

ผูสูงอายุ 
…………. คน …………. คน   

3 ผูเขารวมกิจกรรมเสริมสราง

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
…………. คน …………. คน   

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

4 หลักสูตรกลุมสนใจ (หลักสูตรต่ํา

กวา 30 ชั่วโมง) 
…………. คน …………. คน   

5 หลักสูตรอาชีพชางพ้ืนฐาน …………. คน …………. คน   

6 
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ  

(ตอยอดอาชีพเดิม) 
…………. คน …………. คน   

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

7 การเรียนรูการใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 
…………. คน …………. คน 
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมาย

ตามแผน 

(เชิงปริมาณ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 
รอยละ คาคะแนน 

8 กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา

สังคมและชุมชน 

 

……………. คน ……………. คน   

การเรยีนรูหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9 กิจกรรมการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

…………. คน ……………. คน   

การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในพื้นที่สูง (ศศช.) * เฉพาะ ศศช. 

10   การจัดการศึกษาเพ่ือชุมชน 

 ในพ้ืนท่ีสูง ……………. คน ……………. คน   

   รวม   

คะแนนเฉลี่ย   

 

เกณฑการใหคะแนน  : ใหพิจารณาสัดสวนโครงการ เฉพาะท่ีมีการระบุในแผนคํารบัรอง (DMIS)  

                   ท้ังนี้ ในแตละขอใหใชเกณฑ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ต่ํากวาเปาหมายเกินรอยละ 10 

2 ต่ํากวาเปาหมายไมเกินรอยละ 10 

3 เทากับเปาหมาย 

4 สูงกวาเปาหมายไมเกินรอยละ 10 

5 สูงกวาเปาหมายเกินรอยละ 10 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  

1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) 

ของรอบการประเมิน 

2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลสรุปการดําเนินงาน ของรอบ                    

การประเมิน 

3. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 :  การศึกษาตามอัธยาศัย  

หนวยวัด      : รอยละ 

น้ําหนัก       :     7 

คําอธิบาย     :  การดําเนินงานกิจกรรม /โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน /สถานศึกษา   

ท่ีครู กศน . ตําบล /แขวงรับผิดชอบ มีการบั นทึกขอมูลผลการดําเนินงานโครงการตามคํารับรอง                   

การปฏิบัติราชการผานระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) ดานการศึกษาตามอัธยาศัย  

 

มีเกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมายตามแผน 

(เชิงปริมาณ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 
รอยละ คาคะแนน 

1 การจดักิจกรรม

สงเสริม            

การอานใหแก

ผูรับบริการ 

จํานวนผูรบับริการ (กศน.ตําบล/ศูนย

การเรียนชุมชน)  …………… คน 

……………. คน   

จํานวนผูรบับริการ (บานหนังสือ

ชุมชน) .............. คน 

……………. คน   

จํานวนผูรบับริการหนวยบริการ

เคลื่อนท่ี  ............ คน 

……………. คน   

จํานวนอาสาสมัครสงเสริมการอาน 

.............. คน 

……………. คน   

จํานวนผูรับบริการหองสมุดเคลื่อนท่ี

สําหรับชาวตลาดตามพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพฯ .............. คน 

................ คน   

2 การสงเสริมการจัด

การศึกษาตาม

อัธยาศัย 

 

มีการดําเนินงานครบถวนท้ัง  6 

รายการ 

 

…………รายการ   

รวม   

คะแนนเฉลี่ย   
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เกณฑการใหคะแนน  : 

ขอ 1  ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหแกผูรับบริการ   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ต่ํากวาเปาหมายเกินรอยละ 10 

2 ต่ํากวาเปาหมายไมเกินรอยละ 10 

3 เทากับเปาหมาย 

4 สูงกวาเปาหมายไมเกินรอยละ 10 

5 สูงกวาเปาหมายเกินรอยละ 10 

 

ขอ 2 การสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (ตรวจสอบรายการ)  

1) ประสานงานใหมีแหลงเรียนรูชุมชนในตําบล  

2) สงเสริมบานหนังสือชุมชน ครูรับผิดชอบคนละ 2 แหง 

3) โครงการบรรณสัญจร  รับบริจาคหนังสือ ตําบล/แขวงละ  1,000  เลม 

4) โครงการชุมชนรักการอานไมนอยกวา 2 แหง/ป (กิจกรรมวันเด็ก,กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ี) 

5) โครงการจัดทําฐานขอมูล กศน. ตําบล (Micro Planning) 

6) กิจกรรมสงเสริมการอาน 300 คน/ป (กิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมสงเสริมการอานใน ศพด. 

กิจกรรมสงเสริมการอานใน รพ.สต.) 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 1 รายการ 

2 2 รายการ 

3 3 รายการ 

4 4 รายการ 

5 5 รายการข้ึนไป 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   

1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) 

ของรอบการประเมิน 

2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลสรุปการดําเนินงาน ของรอบ                    

การประเมิน 

3. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 3  : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                  พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล  
 

หนวยวัด      : รอยละ 

น้ําหนัก       :    10 

คําอธิบาย     :  1. การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน/สถานศึกษา  

ท่ี ครู กศน . ตําบล/แขวงรับผิดชอบ มีการบั นทึกขอมูลผลการดําเนินงานโครงการตาม  คํารับรองการปฏิบัติ

ราชการผานระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) ดานศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล มีความถูกตองครบถวน และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

2. การกําหนดคาเปาหมายตามแผน โดยใหสํานักงาน กศน.จังหวัด รวมกับ กศน .อําเภอ/เขต 

เปนผูกําหนด 
 

เกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมาย 

ตามแผน 

(เชิงปริมาณ) 

ผลการ

ดําเนินงาน 
รอยละ คาคะแนน 

1 มีการประสาน รวบรวมขอมูลแหลง

เรียนรู ศูนยเรียนรูปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี

ใหมประจําตําบล 

จํานวน.......แหง จํานวน ......แหง 

  

2 มีการประสาน รวบรวมขอมูล                 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน  
จํานวน.......คน จํานวน ......คน 

  

3 มีการจัดอบรมผูเรียนและประชาชน

เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

และเกษตรทฤษฏีใหม  

จํานวน......คน จํานวน ......คน 

  

รวม   

คะแนนเฉลี่ย   
 

เกณฑการใหคะแนน  : 

1. มีการประสาน รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรู ศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหมประจําตําบล 

2. มีการประสาน รวบรวมขอมูล  ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน 

3. มีการจัดอบรมผูเรียนและประชาชนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤษฏีใหม  
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เกณฑการใหคะแนน  

   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ต่ํากวาเปาหมายเกินรอยละ 10 

2 ต่ํากวาเปาหมายไมเกินรอยละ 10 

3 เทากับเปาหมาย 

4 สูงกวาเปาหมายไมเกินรอยละ 10 

5 สูงกวาเปาหมายเกินรอยละ 10 

 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   

1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) 

ทุกเดือนหรือสิ้นสุดกิจกรรม 

2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  

3. รายงานผลสรุปการดําเนินงานโครงการท่ีรับผิดชอบ  

4. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 4 :  รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยดิจิทัลชุมชน  

หนวยวัด      : รอยละ 

น้ําหนัก       :     5 

คําอธิบาย     :  การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน/สถานศึกษา  

ท่ี ครู กศน . ตําบล/แขวงรับผิดชอบ มีการบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานโครงการตามคํารับรอง การปฏิบัติ

ราชการผานระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) ดานดิจิทัลชุมชน มีความถูกตองครบถวน และ

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   
 

เกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมายตามแผน 

(เชิงปริมาณ) 
ผลการดําเนินงาน รอยละ คาคะแนน 

1. จัดอบรมหลักสูตรดิจิทัล   จํานวน ………… หลักสูตร   จํานวน …..หลักสูตร   

2. จัดกิจกรรมใหความรู    จํานวน …..……  คน   จํานวน ……. คน   

รวม   

คะแนนเฉลี่ย   

 

      เกณฑการใหคะแนน  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ต่ํากวาเปาหมายเกินรอยละ 10 

2 ต่ํากวาเปาหมายไมเกินรอยละ 10 

3 เทากับเปาหมาย 

4 สูงกวาเปาหมายไมเกินรอยละ 10 

5 สูงกวาเปาหมายเกินรอยละ 10 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   

1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) 

ทุกเดือนหรือ เม่ือสิ้นสุดกิจกรรม 

2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  

3. รายงานผลสรุปการดําเนินงานโครงการท่ีรับผิดชอบ  

4. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 5  : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล/แขวง 

หนวยวัด     : รอยละ 

น้ําหนัก       : 5 

คําอธิบาย     : การดําเนินงานกิจกรรม /โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน /สถานศึกษา      

ท่ี ครู กศน . ตําบล/แขวงรับผิดชอบ มีการบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานโครงการตามคํารับรอง  การปฏิบัติ

ราชการผานระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) ดานศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล /แขวง            

มีความถูกตองครบถวน และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   
 

เกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมายตามแผน 

(เชิงปริมาณ) 
ผลการดําเนินงาน รอยละ 

คา

คะแนน 

1 มีกิจกรรมการใหบริการ

ขอมูล ขาวสาร และการ

ประชาสัมพันธเผยแพร

ความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย 

จํานวน...........กิจกรรม จํานวน.......กิจกรรม 

  

2 มีการเผยแพรหรือจัด

กิจกรรมเก่ียวกับ

ประชาธิปไตยใหกับผูเรียน/

ประชาชน 

จํานวน..............คน จํานวน.........คน 

  

3. มีการขยายเครือขาย

อาสาสมัครสงเสริม

ประชาธิปไตย 

จํานวน ……..….. คน จํานวน ….... คน 

  

รวม   

คะแนนเฉลี่ย   

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ต่ํากวาเปาหมายเกินรอยละ 10 

2 ต่ํากวาเปาหมายไมเกินรอยละ 10 

3 เทากับเปาหมาย 

4 สูงกวาเปาหมายไมเกินรอยละ 10 

5 สูงกวาเปาหมายเกินรอยละ 10 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   

1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) 

ทุกเดือนหรือสิ้นสุดกิจกรรม 

2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  

3. รายงานผลสรุปการดําเนินงานโครงการท่ีรับผิดชอบ  

4. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 6   : รอยละความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน หรืองานอื่นๆ  

         ที่ไดรับมอบหมาย  

หนวยวัด      :  รอยละ 

น้ําหนัก       :   5 

คําอธิบาย     :  การดําเนินงานกิจกรรม /โครงการอ่ืนๆ ตามภารกิจงาน  ท่ีครู กศน . ตําบล /แขวง  ไดรับ

มอบหมายงานเพ่ิมเติมจากผูบังคับบัญชาระดับตน โ ดยผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดคาเปาหมายงานใหกับ

ผูปฏิบัติงานทราบ รวมถึงผลผลิต (Output) ท่ีไดกําหนดเปนเปาหมายความสําเร็จ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้    ตัวอยางภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

ลําดับ

ที ่
ภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย 

คาเปาหมายตามแผน 

(เชิงปริมาณ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

1 สงเสริมการรูหนังสือ จํานวน .................... คน จํานวน ............... คน  

2 งานพัสดุ   จํานวนภาระงาน …………..      

งาน/โครงการ 

จํานวนภาระงาน ……..      

งาน/โครงการ 

 

3 งานทะเบียนนักศึกษา จํานวนภาระงาน ……………. 

งาน/โครงการ 

จํานวนภาระงาน ……… 

งาน/โครงการ 

 

4 โครงการคายวิชาการ จํานวน  ................... คน จํานวน  ................. คน  

5 ประชุม จํานวน…………………         

ครั้ง/รอบการประเมิน 

จํานวน…………………         

ครั้ง/รอบการประเมิน 

 

6 ……… ฯลฯ..........    

รวม  

คะแนนเฉลี่ย  
 

เกณฑการใหคะแนน  ตรวจสอบรายการ 

ระดับ

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 ไดรับมอบหมายงาน 1 – 3 งาน/โครงการ และมีผลสําเร็จตามคาเปาหมาย 

2 ไดรับมอบหมายงาน 4 – 5 งาน/โครงการ และมีผลสําเร็จตามคาเปาหมาย 

3 ไดรับมอบหมายงาน 6 – 7 งาน/โครงการ และมีผลสําเร็จตามคาเปาหมาย 

4 ไดรับมอบหมายงาน 8 – 9 งาน/โครงการ และมีผลสําเร็จตามคาเปาหมายท่ี 

5 ไดรับมอบหมายงาน 10 งาน/โครงการข้ึนไป และมีผลสําเร็จตามคาเปาหมาย 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  

1. เอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 7  :  รอยละของผูจบหลักสูตร ผูเขาสอบ และการนําไปใช  

หนวยวัด     :  รอยละ 

น้ําหนัก       :  25 

คําอธิบาย    :  ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัดยอย ไดแก 7.1) จํานวนผูจบหลักสูตร และผูเขาสอบปลายภาค          

7.2) ศึกษาตอเนื่อง (การนําไปใช)  

 

 

ตัวชี้วัดที่ 7.1 : จํานวนผูจบการศึกษาพื้นฐาน และผูเขาสอบปลายภาค เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน 

    ตามเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน  

หนวยวัด     :  รอยละ 

น้ําหนัก       :  15 

คําอธิบาย    :  การประเมินรอบท่ี 1    

          - จํานวนผูจบการศึกษาพ้ืนฐาน จากจํานวนผูท่ีข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน              

ภาคเรียนท่ี 2/........ 

           - จํานวนผูเขาสอบ จากจํานวนผูท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปจจุบัน                  

เฉพาะวิชาบังคับ ภาคเรียนท่ี 2/........ 

    การประเมินรอบท่ี 2   

  - จํานวนผูจบการศึกษาพ้ืนฐาน จากจํานวนผูท่ีข้ึนทะเบียนและลงทะเบียน             

ภาคเรียนท่ี 1/……..  

  - จํานวนผูเขาสอบ จากจํานวนผูท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปจจุบัน                     

เฉพาะวิชาบังคับ 1/…….. 
 

เกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผูขึ้นทะเบียน/          

ผูลงทะเบียน 

ผูจบหลักสูตร/ 

ผูเขาสอบ 
รอยละ คาคะแนน 

การศึกษาพื้นฐาน 

1 
ผูจบการศึกษาพ้ืนฐาน 

เทียบกับผูท่ีข้ึนทะเบียน 
……………. คน ……………. คน   

2 

ผูเขาสอบปลายภาค วิชา

บังคับ เทียบกับผูลงทะเบียน

ในภาคเรียนปจจุบัน 

……………. คน ……………. คน   

รวม   

คะแนนเฉลี่ย   
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เกณฑการใหคะแนน  : 
   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ต่ํากวาหรือเทากับรอยละ 59 

2 รอยละ 60 – 69 

3 รอยละ 70 – 79 

4 รอยละ 80 – 89 

5 สูงกวารอยละ 90  

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   

1. แบบรายงานผูข้ึนทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 จากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITW51) ประจาํภาคเรียน ในรอบการประเมิน

ท่ี 1 และ ในรอบการประเมินท่ี 2 

2. รายงานผูจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ของภาคเรียนท่ีมีการประเมิน จากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITW51) 

3. รายงานสรุปผลการเรียน ในภาคเรียนนั้น จากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITW51) 
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ตัวชี้วัดที่ 7.2  : รอยละของผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ที่มีการนําความรูไปประกอบอาชีพ  

                    หรือนาํไปใชประโยชน 

หนวยวัด      : รอยละ 

น้ําหนัก       :    10 

คําอธิบาย     :   ผูจบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ท่ีมีการนําความรูไปพัฒนาอาชีพ หรือพัฒนาทักษะชีวิต 

 

เกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
คาเปาหมายตาม

ผลการดําเนินงาน 

นําความรู 

ไปใช 
รอยละ คาคะแนน 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  

1 ผูผานการอบรมหลักสูตรดูแล

ผูสูงอายุ นําความรูไปใชประโยชน

ได 

 

……………. คน 

 

…………. คน 

 

 

2 
ผูผานการอบรมหลักสูตรเสริมสราง

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ นําความรูไป

ใชประโยชนได 

…………………. คน …………. คน  

 

3 อ่ืนๆ............................................ …………………. คน …………. คน   

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  

4 ผูจบหลักสูตรกลุมสนใจ (ไมเกิน 

30 ชั่วโมง) นําความรูไปใช

ประโยชนได 

…………………. คน …………. คน   

5 ผูจบหลักสูตรอาชีพชางพ้ืนฐาน    

(31 ชั่วโมงข้ึนไป) นําความรูไปใช

ประโยชนได 

…………………. คน ………. คน   

6 ผูจบหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ตอ

ยอดอาชีพเดิม) นําความรูไปใช

ประโยชนได 

…………………. คน …………. คน   

7 อ่ืนๆ........................................ …………………. คน …………. คน   

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  

8 ผูผานการอบรมหลักสูตรดิจิทัล          

นําความรูไปใชประโยชนได 

…………………. คน …………. คน   

9 อ่ืนๆ.................................. 

 

 

 

…………………. คน …………. คน   
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ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
คาเปาหมายตาม

ผลการดําเนินงาน 

นําความรู 

ไปใช 
รอยละ คาคะแนน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

10 ผูผานการอบรมการเรียนรูหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล       

นําความรูไปใชประโยชนได          

…………………. คน …………. คน   

11 การจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนใน                

พ้ืนท่ีสูง (*เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ) 
…………………. คน …………. คน   

12 อ่ืนๆ.................................. …………………. คน …………. คน   

รวม   

คะแนนเฉลี่ย   

 

หมายเหตุ * การคํานวณคะแนนเฉลี่ย ใหนําเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการดําเนินงานในพ้ืนท่ี     

มาเปนฐานในการคํานวณ 

 

เกณฑการใหคะแนน  : 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ต่ํากวาเปาหมายเกินรอยละ 15 

2 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 11 - 15 

3 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 6 - 10 

4 ต่ํากวาเปาหมายไมเกินรอยละ 5 

5 เทากับเปาหมาย 

 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   

1. รายงานขอมูลจากระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS)  

2. แบบติดตามผูเรียนหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง (กรณีไมมี ขอ 1) 

3. เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 8  :  รอยละความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)  

หนวยวัด     :  รอยละ 

น้ําหนัก       :  10 

คําอธิบาย    :  ระดับความสําเร็จของการจัดทํา รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice) ท่ีสงเสริม       

                    การพัฒนางาน ของหนวยงาน/สถานศึกษา 

 

เกณฑการใหคะแนน :  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมายตาม

แผน 

(เชิงคุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

1 ผลการปฏิบัติงานท่ีดี           

(Best Practice) (ระบุชื่อผลงาน) 

มีการดําเนินการ

ครบถวน (ตามท่ี

ระบุไวดานลาง) 

…………………………… ………………. 

 

หมายเหต ุ

รอบแรก  มีการประเมินแผน การลงมือปฏิบัติ และสรุปรายงานผล Best Practice  

รอบสอง  มีการปรับปรุงการพัฒนา และสงประกวดผลงานท่ีเปน Best Practice 
 

เกณฑการพิจารณาใหคะแนน (รอบแรก) 
   

1. มีการกําหนด (ราง) แผนการดําเนินงาน  

2. มีการประสานงาน และเตรียมการจัดทําแผน 

3. มีแผนการดําเนินงานท่ีเปนเอกสารชัดเจน 

4. มีการนําแผนการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติ 

5. มีสรุปผลเปนรูปเลมเอกสาร และมีการเผยแพร 

เกณฑการใหคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1 

2 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-2 

3 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-3 

4 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-4 

5 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-5 
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เกณฑการพิจารณาใหคะแนน (รอบสอง) 

1. มีการกําหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนา การปฏิบัติงานท่ีเลือกเปน Best Practice จากการ

ประเมินรอบแรก 

2. การนําแผนการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติ 

3. สรุปผลการปฏิบัติเปนรูปเลมเอกสาร และมีการเผยแพร 

4. สงเอกสารเขารวมการประกวดเพ่ือประเมินรับรางวัล 

5. ผานการประเมินและไดรับรางวัลระดับชมเชยข้ึนไป 

เกณฑการใหคะแนน 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล  :   

1. เอกสารผลการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice) ท่ีผานความเห็นชอบจากผูบริหาร 

2. การเผยแพรผลการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice) ผานทางเว็บไซต 

3.   หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1 

2 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-2 

3 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-3 

4 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-4 

5 ดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในขอ 1-5 


