เอกสารหมายเลข ๑

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ครู กศน.ตําบล
รอบการประเมิน

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

กําหนดตัวชี้วัด/ผลงานจริง แตละรอบการประเมินฯ ไมนอยกวา ๔ ตัวชี้วัด ภายใตองคประกอบของปริมาณ
ผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา และการใชทรัพยากรอยางคุมคา
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย นาง นางสาว)...............................................................................................................
ตําแหนง ……………………..........................................................กศน.อําเภอ .........................................................
ตัวชี้วัด/ผลงานจริง
1. ดานปริมาณผลงาน
1.1 จํานวนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบรวมจํานวน .......... คน
- ระดับประถม ................... คน
- ระดับ ม.ตน ..................... คน
- ระดับ ม.ปลาย ................. คน

คะแนนตามระดับ คะแนน
คาเปาหมาย
ประเมิน
(ก)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

น้ําหนัก รวมคะแนน
(รอยละ)
(ค)
(ข)
(ค) = (กxข)
2

1.2 จํานวนผูรับบริการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

3

1.3 จํานวนผูรับบริการการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.4 จํานวนผูรับบริการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน
1.5 จํานวนผูรับบริการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
1.6 จํานวนผูรับบริการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

2

1.7 จํานวนผูรับบริการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

2

1.8 รอยละของการสํารวจการรูหนังสือและความตองการ
ศึกษา (ประชากรในพื้นที่)

2

1.9 จํานวนผูรับบริการที่เขารับการประเมินระดับการรู
หนังสือ

2

จํานวนผูรับบริการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตร 40
ชั่วโมงขึ้นไป

จํานวนผูรับบริการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในตําบล

จํานวนผูรับบริการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในตําบลอยางนอย 20
ชั่วโมงขึ้นไป
จํานวนประชากร อายุ ระหวาง 15 -59 ป ในตําบล

จํานวนประชากร อายุ ระหวาง 15 -59 ป ในตําบลที่ไดรับการ
ประเมิน

2
2
2

-2ตัวชี้วัด/ผลงานจริง
2. ดานคุณภาพผลงาน
2.1 คุณภาพของผลงานดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัด สงเสริม
สนับสนุนงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาจากการปฏิบัติได
ถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑทกี่ ําหนด ดําเนินการดานเอกสารได
ครบถวนทุกขั้นตอน เปนระเบียบเรียบรอย

คะแนนตามระดับ คะแนน
คาเปาหมาย
ประเมิน
(ก)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

น้ําหนัก รวมคะแนน
(ค)
(รอยละ)
(ข)
(ค) = (กxข)
5

2.2 รอยละของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00
ขึ้นไป (นักศึกษาที่เขาสอบ)
2.3 รอยละของนักศึกษา ที่เขาสอบ
2.4 รอยละของนักศึกษาที่มาพบกลุมเฉลี่ย/สัปดาห

2

2.5 คุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

4

2.6 รอยละของผูจบหลักสูตรอาชีพที่นําความรูและทักษะ
ไปใชประโยชน

2

2.7 คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4

2.8 รอยละของผูรวมกิจกรรมการจัดการศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่นําความรู ไปใชในครัวเรือน/จัดตั้ง
กลุม/ตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

2

2.9 คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน

4

รอยละของนักศึกษาที่มาพบกลุมตามจํานวนผูลงทะเบียนเฉลี่ย
10 ครั้ง

พิจารณาจากการปฏิบัตไิ ดถูกตองตามระเบียบ หลักเกณฑที่กําหนด
ดําเนินการดานเอกสารครบถวน ถูกตอง เปนระเบียบเรียบรอย
พิจารณาจากผูจบหลักสูตรนําความรูและทักษะอาชีพไปใชใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ

คุณภาพของผลงานในรูปแบบตางๆ โดยดําเนินการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะโครงการมีวัตถุประสงคและเปาหมายเฉพาะ มีตัวชี้วัด
ชัดเจน พิจารณาจาการปฏิบัตไิ ดถกู ตองตามระเบียบ หลักเกณฑที่
กําหนด ดําเนินการดานเอกสารครบถวน ถูกตอง ทุกขั้นตอนและ
เปนระเบียบเรียบรอย

พิจารณาจากจํานวนผูจ บหลักสูตรที่ไดนําความรูไปใชประโยชน

คุณภาพของผลงานในรูปแบบตางๆ โดยดําเนินการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะโครงการมีวัตถุประสงคและเปาหมายเฉพาะ มีตัวชี้วัด
ชัดเจน พิจารณาจาการปฏิบัตไิ ดถกู ตองตามระเบียบ หลักเกณฑที่
กําหนด ดําเนินการดานเอกสารครบถวน ถูกตองทุกขั้นตอนและ
เปนระเบียบเรียบรอย

2
2

-3ตัวชี้วัด/ผลงานจริง
2.10 คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต

คุณภาพของผลงานในรูปแบบตาง ๆ โดยดําเนินการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะโครงการมีวัตถุประสงคและเปาหมายเฉพาะ มีตัวชี้วัด
ชัดเจน พิจารณาจาการปฏิบัตไิ ดถกู ตองตามระเบียบ หลักเกณฑที่
กําหนด ดําเนินการดานเอกสารครบถวน ถูกตองทุกขั้นตอนและ
เปนระเบียบเรียบรอย

คะแนนตามระดับ คะแนน
คาเปาหมาย
ประเมิน
(ก)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

น้ําหนัก รวมคะแนน
(ค)
(รอยละ)
(ข)
(ค) = (กxข)
4

2.11 กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่ได
ดําเนินการ

5

2.12 ผลงานดีเดน

3

2.13 คุณภาพของ กศน.ตําบล ตามมาตรฐาน กศน.ตําบล
พ.ศ. 2554

10

คุณภาพของผลงานในรูปแบบตางๆ โดยดําเนินการจัดกิจกรรม
ในลักษณะโครงการ มีวตั ถุประสงคและเปาหมายเฉพาะ มีตัวชี้วัด
ชัดเจน พิจารณาจากการปฏิบัตไิ ดถูกตองตามระเบียบ
ผลการจัดกิจกรรมทีไ่ ดรับการคัดเลือกใหสงเขาประกวด หรือศึกษาดู
งาน หรือรับการประเมินของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 ดานการมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 4 ดานการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

3. ดานความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา
3.1 ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา

10

4. ดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา
4.1 การใชทรัพยากรอยางคุมคา

10

ผลสัมฤทธิ์ของงาน = ผลรวมทั้ง 4 ดาน คูณดวย ๐.๘

๘๐

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีท่ ี่เกี่ยวของกับการจัด สงเสริม
สนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พิจารณาจากการปฏิบัติงานไดรวดเร็วหรือตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีท่ ี่เกี่ยวของกับการจัด สงเสริม
สนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พิจารณาจากการใชทรัพยากรอยางคุมคาในการปฏิบตั ิงาน

