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ต้นฉบับ 
รายละเอียดตัวช้ีวัด การประเมินพนักงานราชการ 

ตําแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจําศูนยก์ารเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ตําแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจําศูนย์การเรียนชุมชน 

ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
…………………………………………….. 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทําฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้านการวางแผน (P) 
  1. สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ และข้อมูลบริบทของ
ชุมชนใน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ที่รับผิดชอบ ตามรูปแบบการวางแผน
จุลภาค อย่างมีคุณภาพ 
  2. การจัดทําแผนการเรียนรู้รายบุคคล 

  3. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บังคับบัญชา 

  4. จัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 
 

ด้านดําเนนิการ (D) 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ  
  2. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 และหรือการศึกษาสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
  3. จัดและส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้แก่ 

 3.1 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต         
    3.2 การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
    3.3 การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจํา ศศช. 
 3.5 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     3.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยประจํา ศศช. 
  4. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
  5. จัด ศศช. ให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเรียนรู้ของหมู่บ้านเป้าหมาย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่สํานักงาน กศน. จังหวัด กําหนด เช่น 
   - ป้ายแสดงข้อมูลของประชากร  
   - ประวัติ แผนที่ 
   - หลักสูตรที่จัดหรือให้บริการการศึกษา 
   - ผู้เรียน/ผู้รับบริการ และผู้จบการศึกษา 
   - ภูมิปัญญา/แหล่งเรียนรู้ 
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  6. จัดและส่งเสริมการศึกษาต่อเน่ืองตามโครงการพระราชดําริ  
  7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (C) 
  พิจารณาจํานวนร้อยละผู้จบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของผู้เรียนและผู้รับบริการ โดยให้มี
การวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดที่กําหนด  
 

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (A) 
  1. สรุปผลการปฏิบัติงาน หรือความสําเร็จของงานที่ได้ดําเนินการ 
  2. นําเสนอผลการปฏิบัติงานเห็นว่าต้องปรับปรุง และพัฒนา โดยให้มีแนวทางพัฒนา
ปรับปรุงที่ชัดเจน 

  3. มีผลปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) อย่างน้อย 1 ผลงาน 

 
ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20)  ตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.พ. กําหนด ดังนี้ 

1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
2. การบริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5. การทํางานเป็นทีม 

 
คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ละรอบการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับ ช่วงคะแนนประเมิน 
ดีเด่น 95 - 100 
ดีมาก 85 - 94 
ดี  75 - 84 
พอใช้ 65 -74 
ต้องปรับปรุง ตํ่ากว่า 65 
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แผนผงัการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงิานของพนักงานราชการ  ตําแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจําศูนย์การเรียนชุมชน

ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ประจําปีงบประมาณ 2560 สํานักงาน กศน.จังหวดัเชียงใหม่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะหลกั) ( 20 %) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ( 80 %) 

การมุ่งผลสมัฤทธิ์   (Achievement Motivation)  

การบริการที่ดี  (Service Mind)  

การสัง่สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Expertise)  

การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  

การทาํงานเป็นทีม (Teamwork)   

เชิงปริมาณ (40%) เชิงคุณภาพ (40%) 

1. จดั ส่งเสริม สนบัสนุนการศึกษาตลอดชีวิต 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาต่อเนื่อง  

การศึกษาตามอธัยาศยั 

3. ศนูยเ์รียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจาํ ศศช. 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของแต่ละ ศศช.  

2. แผนปฏิบตัิการของแต่ละ ศศช. 

3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผูเ้ขา้สอบ และจาํนวน        

ผูจ้บ 

     3.1 ผูเ้ขา้สอบปลายภาค      

     3.2 ผูจ้บหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4. การศึกษาต่อเนื่อง : การนาํไปใช ้

   4.1 การศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต         

   4.2 การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ 

   4.3 การศึกษาเพื่อพฒันาสงัคมและชุมชน 

   4.4 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจาํ 

ศศช. 

    4.5 การใชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

    4.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยประจาํ ศศช. 

5. ผลการปฏิบตัิงานที่ดี (Best Practice) 

4. อื่นๆ (นโยบายเร่งด่วน /งานที่ไดร้ับ

มอบหมาย) 

ผูไ้ม่รู้หนงัสือ  

2. แผนเรียนรู้รายบุคคล 
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กรอบน้ําหนักคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน ภายใต้ตัวชี้วัดการประเมินพนักงานราชการ 
ตําแหน่ง ครู ศศช. ตามวงจรการบรหิารงานคุณภาพ (PDCA)  

กลไกการ
บริหารงาน 

(PDCA) (100%) 

เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  

ร้อยละ ตัวชี้วัด ร้อยละ ตัวชี้วัด 

วางแผน (Plan)     

   
  

5 
5 

1. ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละ ศศช.  
2. แผนปฏิบัติการของแต่ละ ศศช. 
 

ปฏิบัติตามแผน 
(Do) 

 
10 
 
5 
20 
5 

 
 

10 

1. การศึกษาตลอดชีวิต  
1.1การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม  
     การรู้หนังสือ 
1.2 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.3 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
1.4 การจัดการศึกษาตาม  
     อัธยาศัย 
 

2. ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 
หรืองานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  

ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผน 
(Check) 

   
5 
5 
10 
5 

1. การศึกษาตลอดชีวิต  
1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสือ 
1.2 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.3 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
1.4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

พัฒนาและปรับปรุง 
(Act)  

  5 
 

10 

1. สรุปผลการปฏิบัติงาน หรือความสําเร็จ 
ของงานอ่ืนๆ 
2. มีผลปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice) อย่าง
น้อย 1 ผลงาน 

 50 - 50 - 

รวมคะแนนด้าน
ผลสัมฤทธิ ์

100 

(ก) แปลงคะแนน
กลับฐานเต็ม 80 

80 

(ข) พฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน 

20 

รวมทั้งสิ้น (ก+ข) 100 
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     แบบประเมินผลสัมฤทธิข์องงาน   
 

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

คําชี้แจง การประเมินน้ีเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนางาน ประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างและการเลื่อน
ค่าตอบแทน โดยกําหนดตัวช้ีวัด/ผลงานจริง แต่ละรอบการประเมินฯ ไมน้่อยกว่า 4 ตัวช้ีวัด ภายใต้
องค์ประกอบ ของปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว/ตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 
ช่ือผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)  ......................................................................................................
ตําแหน่ง.....ครู ศศช................................   สงักัด กศน.อําเภอ/เขต .............................................     
ช่ือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................... 
 

ตัวชี้วัด/ผลงานจรงิ 

คะแนนตามระดับคา่เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

(ก) 

น้ําหนัก
ร้อยละ 

(ข) 

รวมคะแนน       
(ค)= (กXข) 

1 2 3 4 5 
ต่ํากว่า

เป้าหมาย
มาก 

ต่ํากว่า
เป้าหมาย 

ตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย

มาก 
ด้านการวางแผน (Plan) (ร้อยละ 10) 
ตัวชี้วัดที่ 1. สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ และข้อมูลบริบทของชุมชนใน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่
ฟ้าหลวง” (ศศช.) ที่รับผิดชอบ ตามรูปแบบการวางแผนจุลภาค อย่างมีคุณภาพ 
1.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ของแต่ละ ศศช. 

ตํ่ากว่า 6  
รายการ 

6  รายการ 7  รายการ 8 รายการ 9  รายการ   5  

1.2 แผนปฏิบัติการ 
ของแต่ละ ศศช. 

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
การ
พิจารณา
ในข้อ 1 

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
การ
พิจารณา
ในข้อ 1-2 

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
การ
พิจารณา
ในข้อ 1-3 

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
การ
พิจารณา
ในข้อ 1-4 

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
การ
พิจารณาใน
ข้อ 1-5 

  
5 

 

ด้านการดําเนินการ (D) (ร้อยละ 50) 
ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานองการศึกษาตลอดชีวิต (ร้อยละ 40)   
2.1 การจัดการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการรู้ 
หนังสือ 

ตํ่ากว่า 4 
รายการ 

4 รายการ 5 รายการ 6 รายการ 7 รายการ  10  

2.2 การศึกษา           
พ้ืนฐาน 

ตํ่ากว่า 5 
รายการ 

5 รายการ 6 รายการ 7 รายการ 8 รายการ  5  

2.3 การจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง 

ตํ่ากว่า 7 
รายการ 

7 รายการ 8 รายการ 9 รายการ 10 รายการ  20  

2.4 การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย  

จัด 1 คร้ัง จัด 2 คร้ัง จัด 3 คร้ัง จัด 4 คร้ัง จัดมากกว่า 
5 คร้ัง 

 5  

ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน หรืองานอ่ืนๆ (ร้อยละ 10) 
3.1 งานตามนโยบาย
เร่งด่วน หรืองาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 

ตํ่ากว่า 3 
รายการ 

 

 

3 รายการ 4 รายการ 5 รายการ 6 รายการ   
10 
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ตัวชี้วัด/ผลงานจรงิ 

คะแนนตามระดับคา่เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

(ก) 

น้ําหนัก
ร้อยละ 

(ข) 

รวมคะแนน       
(ค)= (กXข) 

1 2 3 4 5 
ต่ํากว่า

เป้าหมาย
มาก 

ต่ํากว่า
เป้าหมาย 

ตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย

มาก 
ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 
ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของผู้จบหลักสูตร ผู้เข้าสอบปลายภาคเรียน และการนาํไปใช้ (ร้อยละ 25) 
การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสือ 
4.1 ร้อยละของผู้
ผ่านการประเมินการ
จัดการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ 

ต่ํากว่า
ร้อยละ 65 

ระหว่าง
ร้อยละ  
65 - 69 

ระหว่าง
ร้อยละ  
70 - 74 

ระหว่าง
ร้อยละ  
75 - 79 

ร้อยละ  
80 ขึ้นไป 

 5  

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4.2 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท่ีสอยผ่านทุก
รายวิชาที่ลงทะเบียน 

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ   
ร้อยละ 59 

ร้อยละ  
60 - 69 

ร้อยละ  
70 - 79 

ร้อยละ  
80 - 89 

สูงกว่า   
ร้อยละ 
90 

  
5 

 

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
4.3 ด้านการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง 
1) การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต   
2) การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ 
3) การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจํา ศศช. 
5) การศึกษาเก่ียวกับ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
6) การศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ประจํา ศศช.  

ตํ่ากว่า
เป้าหมาย
เกินร้อยละ 
15 

ตํ่ากว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ       
11 - 15 

ตํ่ากว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ       
6 - 10 

ตํ่ากว่า
เป้าหมาย
ไม่เกินร้อย
ละ 5 

เท่ากับ
เป้าหมาย 
 

  
10 

 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.4 การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

1 รายการ 

 

2 รายการ 3 รายการ 4 รายการ 5 รายการ  5  

ด้านการพัฒนาและปรับปรุง (Act) 
ตัวชี้วัดที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน หรือความสําเร็จของงานอื่นๆ 
มีการสรุปผลการ
ดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
อื่นๆ ตามภารกิจ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 

มีการ
สรุปผล 
น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
 
 
 

มีการ
สรุปผล 
ร้อยละ  
70 - 79 
 
 

มีการ
สรุปผล 
ร้อยละ  
80 - 89 
 
 

มีการ
สรุปผล 
ร้อยละ  
90 - 99 
 

มีการ
สรุปผล 
ร้อยละ 
100 
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ตัวชี้วัด/ผลงานจรงิ 

คะแนนตามระดับคา่เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

(ก) 

น้ําหนัก
ร้อยละ 

(ข) 

รวมคะแนน       
(ค)= (กXข) 

1 2 3 4 5 
ต่ํากว่า

เป้าหมาย
มาก 

ต่ํากว่า
เป้าหมาย 

ตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย

มาก 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานที่ด ี(Best Practice)  (ร้อยละ 10) 
6.1 ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี 
 (Best Practice)     

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
การ
พิจารณา
ในข้อ 1 

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
การ
พิจารณา
ในข้อ 1-2 

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
การ
พิจารณา
ในข้อ 1-3 

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
การ
พิจารณา
ในข้อ 1-4 

ดําเนินการ
ตามเกณฑ์
การ
พิจารณาใน
ข้อ 1-5 

  
10 
 

 

รวมคะแนน 100  

การแปลงคะแนนมาเป็นค่าน้ําหนัก 80 คะแนน โดยนําผลมาคูณ 80 หาร  500 (80) …………………… 
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                                        รายละเอียดตัวชี้วดั 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสาํเร็จของการรายงานข้อมูลตามแผนคํารบัรองการปฏิบัติราชการ  

      ประจําปงีบประมาณ ในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ   
หน่วยวัด    : ร้อยละ 
น้ําหนัก     :  10 
คําอธบิาย  :  ร้อยละความสาํเร็จของของการดําเนินงานในการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพ่ือ การ
บริหารจัดการ ในส่วนข้อมูลพ้ืนฐาน ของแต่ละ ศศช.และแผนปฏิบัติการของแต่ละ ศศช. 

                                                                                                                                            
ตัวชี้วัดที่ 1.1 :  ข้อมูลพื้นฐาน ของแต่ละ ศศช. 
หน่วยวัด      :  ร้อยละ 
น้ําหนัก       :   5 
คําอธิบาย     :  ร้อยละความสําเร็จในการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพ่ือ การบริหารจัดการในส่วนข้อมูล
พ้ืนฐานของแต่ละ ศศช. ที่ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พิจารณาจาก
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ คิดเทียบเป็นร้อยละจากจํานวน
ทั้งหมด แล้วนําผลการคํานวณที่ได้เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

  
เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายตามแผน

(เชิงคุณภาพ) 
ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 

1 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ของแต่ละ 
ศศช. 
(9 รายการ)  
 

1.รายการข้อมูล
ทั้งหมด จํานวน 9 
รายการ  

มีการบันทึกขอ้มูลที่
ครบถ้วนถูกต้อง         
ตรงตามกําหนดเวลา 
………….. รายการ 

 
 
 

……………….. 

รวม  
 
เกณฑ์การพิจารณาใหค้ะแนน 

รายการฐานข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละ ศศช. ดังน้ี   
1. มีข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้าน เป็นปัจจุบัน 
2. มีข้อมูลประวัติ แผนที่หมู่บ้าน ประวัติ ศศช. 
3. มีหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไว้ให้บริการ 
4. มีข้อมูลสถิติ ผู้เรียน และผู้จบการศึกษา เป็นปัจจุบัน 
5. มีข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน 
6. มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
7. มีข้อมูลการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ 
8. มีป้ายประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ การแสดงผลงานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
9. มีแผนการเรียนรู้รายบุคคล 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  : ข้อมูลหลักฐาน หรือเอกสารที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา (สมุดบันทึก ป้าย บัญชีรายช่ือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 มีข้อมูลตํ่ากว่า 6 รายการ 
2 มีข้อมูล 6 รายการ 
3 มีข้อมูล 7 รายการ 
4 มีข้อมูล 8 รายการ 
5 มีข้อมูล 9 รายการ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2  : ร้อยละความสาํเร็จของการจัดทําข้อมูลแผนปฏิบัติการของแต่ละ ศศช.  
หน่วยวัด       : ร้อยละ 
น้ําหนัก         :  5 
คําอธิบาย      : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการตามคํารับรองการ 
ปฏิบัติราชการกับผู้บังคับบัญชา ของแต่ละ ศศช. ที่ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน พิจารณาจากความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ คิดเทียบเป็น
ร้อยละจากจํานวนทั้งหมดแล้วนําผลการคํานวณที่ได้เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายตามแผน

(เชิงคุณภาพ) 
ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 

1 แผนปฏิบัติการของแต่ละ 
ศศช. 
 

มีการจัดทําแผนที่มี
เน้ือหาถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ครบ
ทั้ง 5 รายการ 

มีการจัดทําแผนที่มี
เน้ือหา ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ ....... รายการ 

 
……………….. 

   รวม  
 
เกณฑ์การพิจารณาใหค้ะแนน  : 
 1. มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานระดับ ศศช. และข้อมูลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการ            
จัดทําแผน 

2. มีการจัดทําแผนเสร็จตามกําหนดเวลา 
3. มีการจัดทําแผนครอบคลมุภารกิจที่รับผดิชอบ 
4. มีรูปแบบการจัดทําแผน ถกูต้องตามมาตรฐานการจัดทาํแผนปฏิบัติการ 
5. มีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1 
2 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-2 
3 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-3 
4 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-4 
5 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-5 

 

 แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :  
1. เอกสารแผนปฏิบัติการ ของแต่ละ ศศช. 
2. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 2   : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานของการศึกษาตลอดชีวิต  
หน่วยวัด      : ร้อยละ 
น้ําหนัก        :   35 
คําอธิบาย     :  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน ของศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน ประกอบด้วย 
ด้านผู้ไม่รู้หนังสือ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านการศึกษาต่อเน่ือง และด้านการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ 
หน่วยวัด       : ร้อยละ 
น้ําหนัก        :   10 
คําอธิบาย     : การบรรลุผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ด้านการส่งเสริม การรู้หนังสือ หมายถึง จํานวนผู้เรียนส่งเสริมการศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ลืมหนังสือ 
ตามท่ีกําหนด ในบทบาทหน้าที่ว่าปฏิบัติได้จํานวนเท่าใด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายตาม

แผน 
(เชิงปริมาณ) 

ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 

1 การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การรู้หนังสือ 

7 รายการ 
…………… รายการ ……………….. 

รวม  
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน    

1. มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ข้อตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. มีการจัดต้ังกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ 
3. มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายเดือน แผนการสอน  
4. มีบันทึกหลังสอน และจัดทําข้อมูลการลงทะเบียนและแสดงให้นักศึกษาตรวจสอบได้ด้วยตนเอง 
5. มีแฟ้มผลงานผูเ้รียนรายบุคคล 
6. มีการจัดทําปฏิทินการสอนตลอดหลักสูตร  
7. มีบันทึกผลและความก้าวหน้าของผู้เรียนรายบุคคล 

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ตํ่ากว่า 4 รายการ 
2 4 รายการ 
3 5 รายการ 
4 6 รายการ 
5 7 รายการ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :  
1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลสรุปการดําเนินงาน ของรอบ                    

การประเมิน 
3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 : การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หน่วยวัด       : ร้อยละ 
น้ําหนัก        :   5 
คําอธิบาย     : การบรรลุการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและคํารับรองการปฏิบัติราชการ ด้านการศึกษา 
ขั้น พ้ืนฐาน  หมายถึง  การจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  เ ด็กวัยเรียน  และผู้ เรียนตามหลักสูตร 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายตาม

แผน 
(เชิงปริมาณ) 

ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 

1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8 รายการ 
…………… รายการ ……………….. 

รวม  
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน    

1. มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ข้อตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาที่เปิดสอน              
3. มีการบันทึกผลการจัดกระบวนการเรียนรู้และบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
4. ผู้เรียนมีสทิธิสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. มีการวัดผล ประเมินผล ระหว่างภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
6. ผู้เข้าสอบไม่น้อยกว่าน้อยละ 80 
7. มีการนําผลการประเมินผลการประเมินหรือบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุง 

พัฒนาการเรียนการสอน 
8. มีการทําวิจัยในช้ันเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียน อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  ตํ่ากว่า 5 รายการ 
2 5 รายการ 
3 6 รายการ 
4  7 รายการ 
5 8 รายการ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :  

1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลสรุปการดําเนินงาน ของรอบ                    

การประเมิน 
3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : การจัดการศกึษาต่อเนื่อง 
หน่วยวัด       : ร้อยละ 
น้ําหนัก         :  20 
คําอธิบาย      :  การบรรลุผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและคํารับรองปฏิบัติราชการด้านการศึกษา
ต่อเน่ือง ตามท่ีกําหนดในบทบาทหน้าที่ หมายถึง  การจัดการศึกษา กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
กิจกรรมการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต กิจกรรมการศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจํา ศศช. การใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม  การส่งเสริมประชาธิปไตยประจํา ศศช. 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายตาม

แผน 
(เชิงปริมาณ) 

ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 

1 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 10 รายการ …………… รายการ ……………….. 
รวม  

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน    

1. มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ข้อตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. มีการสํารวจขอ้มูลความต้องการของชุมชน/วิเคราะห์/ ออกแบบกิจกรรม  
3. จัดทําหลักสูตร/กิจกรรม /โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 
4. จัดทําแผนการดําเนินงานตามหลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ 
5. จัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต อย่างน้อย 1  หลักสูตร 
6. จัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ อย่างน้อย 1  หลกัสูตร 
7. จัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมน อย่างน้อย 1  หลักสูตร 
8. จัดกิจกรรมการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจํา ศศช. อย่างน้อย 1  หลักสูตร 
9. จัดกิจกรรมการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่างน้อย 1  หลักสูตร 
10. จัดกิจกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยประจํา ศศช. อย่างน้อย 1  หลักสูตร 

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1  ตํ่ากว่า 7 รายการ 
2 7 รายการ 
3 8 รายการ 
4  9 รายการ 
5 10 รายการ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :  

1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลสรุปการดําเนินงาน ของรอบ                    

การประเมิน 
3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 : การจัดการศกึษาตามอัธยาศัย 
หน่วยวัด     :  จํานวนกิจกรรม/โครงการ 
น้ําหนัก       :  5 

คําอธิบาย    :  การบรรลุผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและคํารับรองการปฏิบัติราชการด้านการศึกษา
ตามอัธยาศัยหมายถึง  การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล
ตามท่ีกําหนดในบทบาทหน้าที่ 

           
เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 จัดกิจกรรม/โครงการ 1 ครั้ง/รอบการประเมิน 
2 จัดกิจกรรม/โครงการ 2 ครั้ง/รอบการประเมิน 
3 จัดกิจกรรม/โครงการ 3  ครัง้/รอบการประเมิน 
4 จัดกิจกรรม/โครงการ 4  ครัง้/รอบการประเมิน 
5 จัดกิจกรรม/โครงการ มากกว่า 5 ครั้ง/รอบการประเมิน 

 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :   

1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของรอบการประเมิน 
2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลสรุปการดําเนินงาน ของรอบ                    

การประเมิน 
3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 3 :  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายเรง่ด่วน หรืองานอ่ืนๆ  
       ที่ได้รับมอบหมาย  

หน่วยวัด      : ร้อยละ 
น้ําหนัก       :    10 
คําอธิบาย     :  การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ ตามภารกิจงาน ที่ครู ศศช. ได้รับมอบหมายงาน
เพ่ิมเติมจากผู้บังคับบัญชา เช่น การจัดและสนับสนุนโครงการพระราชดําริ จัดกิจกรรม/โครงการอ่ืน ๆ เป็นต้น 
โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กําหนดค่าเป้าหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทราบ รวมถึงผลผลิต (Output) ที่ได้กําหนด
เป็นเป้าหมายความสําเร็จ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

1. มีกิจกรรม/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2. มีแผนการจัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
3. ปฏิบัติงานตามแผน 
4. บรรลุเป้าหมายตามแผน 
5. มีการสรุปผล/รายงาน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 1 รายการ 
2 2 รายการ 
3 3 รายการ 
4 4 รายการ 
5 5 รายการ 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :  
1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลสรุปการดําเนินงาน ของรอบ                    

การประเมิน 
3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 4  :  ร้อยละของผู้จบหลักสูตร ผู้เขา้สอบ และการนาํไปใช้  
หน่วยวัด     :  ร้อยละ 
น้ําหนัก       :  25 

คําอธบิาย    :  ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่  
   4.1) จํานวนผู้จบหลักสูตร และผู้เข้าสอบปลายภาค           
   4.2) ศึกษาต่อเน่ือง (การนําไปใช้)  
 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 :  ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสอื 
หน่วยวัด      :  ร้อยละ 
น้ําหนัก        :  5 

คําอธบิาย     :  จํานวนผู้ผ่านการประเมินส่งเสริมการรู้หนังสือ จากจํานวนผู้ที่สมัครเรียน ตามจํานวนที่              
จัดต้ังกลุ่ม  
           
เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ผู้เรียนผ่านการประเมินตํ่ากว่า ร้อยละ 65  
2 ผู้เรียนผ่านการประเมิน ระหว่างร้อยละ 65 - 69 
3 ผู้เรียนผ่านการประเมิน ระหว่างร้อยละ 70 - 74 
4 ผู้เรียนผ่านการประเมิน ระหว่างร้อยละ 75 - 79  
5 ผู้เรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :   

1. แบบประเมินสง่เสริมการรู้หนังสือ  
2. รายงานผู้ผ่านการประเมินส่งเสริมการรู้หนังสือ  
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ตัวชี้วัดที่ 4.2  : ร้อยละ 80  ของผู้เรียนการศึกษาขั้นพืน้ฐานทีส่อบผา่นทุกรายวิชาที่ลงทะเบยีนเรียน  
หน่วยวัด     :  ร้อยละ 
น้ําหนัก       :  5  

คําอธบิาย    :  การประเมินรอบที่ 1    
          - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สอบผ่านทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ประจําภาคเรียน 
ในรอบการประเมิน 
          - จํานวนผู้เข้าสอบ จากจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน ประจําภาคเรียน 
ในรอบการประเมิน  
    การประเมินรอบที่ 2   
  - ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สอบผ่านทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ประจําภาคเรียน 
ในรอบการประเมิน 
        - จํานวนผู้เข้าสอบ จากจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน ประจําภาคเรียน 
ในรอบการประเมิน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้ขึ้นทะเบียน/  
ผู้ลงทะเบียน 

ผู้จบ
หลักสูตร/ 
ผู้เขา้สอบ 

ร้อยละ ค่าคะแนน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 
ร้อยละ 80  
ของผู้เรียนที่สอบผ่านทุกรายวิชาที่ 
ลงทะเบียนเรียน 

……………. คน ……………. คน   

2 

จํานวนผู้เข้าสอบ จากจํานวนผู้ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 
ประจำภาคเรียนในรอบการประเมิน 
 

……………. คน ……………. คน   

รวม   
คะแนนเฉลี่ย   

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
   

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ตํ่ากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 59 
2 ร้อยละ 60 – 69 
3 ร้อยละ 70 – 79 
4 ร้อยละ 80 – 89 
5 สูงกว่าร้อยละ 90  
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :   
1. แบบรายงานผู้ขึ้นทะเบียนหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 จากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITW51) ประจําภาคเรียน ในรอบการประเมิน
ที่ 1 และ ในรอบการประเมินที่ 2 

2. รายงานสรุปผลการเรียน ในภาคเรียนน้ัน จากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITW51) 
3. ข้อมูลผู้เรียนทีอ่ยู่ในบัญชีรายช่ือก่อนวัยเรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3  :  ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
และนาํความรูไ้ปใช้ประโยชน ์
หน่วยวัด     :  ร้อยละ 
น้ําหนัก       :  10  

เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายตาม
ผลการดําเนนิงาน

นําความรู ้
ไปใช ้

ร้อยละ ค่าคะแนน

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
1 ผู้ผ่านการอบรม นําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ได้ 
 
……………. คน 

 
…………. คน 

 
 

2 ผู้ผ่านการอบรม
มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึน้ไป 

…………………. คน …………. คน  
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพี  
1 ผู้จบหลักสูตร นําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ได้ 
 
……………. คน 

 
…………. คน 

 
 

2 ผู้จบหลักสูตร
มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึน้ไป 

…………………. คน …………. คน  
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
1 ผู้ผ่านการอบรม

มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึน้ไป 
…………………. คน …………. คน  

 

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจํา ศศช.  
1 ผู้ผ่านการอบรม นําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ได้ 
 
……………. คน 

 
…………. คน 

 
 

2 ผู้ผ่านการอบรม
มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึน้ไป 

…………………. คน …………. คน  
 

การศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
1 ผู้ผ่านการอบรม นําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ได้ 
 
……………. คน 

 
…………. คน 

 
 

2 ผู้ผ่านการอบรม
มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึน้ไป 

…………………. คน …………. คน  
 

การศึกษาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยประจํา ศศช.  
1 ผู้ผ่านการอบรม

มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึน้ไป 
…………………. คน …………. คน  

 

รวม   
คะแนนเฉลี่ย   
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เกณฑ์การใหค้ะแนน  : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ตํ่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 
2 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 11 - 15 
3 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 6 - 10 
4 ตํ่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 
5 เท่ากับเป้าหมาย 

 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :   

1. แบบติดตามผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง  
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
3. เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
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 ตัวชี้วัดที่ 4.4 :  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
หน่วยวัด       : ร้อยละ 
น้ําหนัก         :   5 
คําอธิบาย     :  การบรรลุผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและคํารับรองปฏิบัติราชการด้านการศึกษา
ตามอัธยาศัยหมายถึง  การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล
ตามท่ีกําหนดในบทบาทหน้าที่ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายตาม

แผน 
(เชิงปริมาณ) 

ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 

1 การจัดการศึกษาตามอัธยาศยั 5 รายการ …………… รายการ ……………….. 
รวม  

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน    

1. มีแผนปฏิบัติการประจําปี 
2. มีการปฏิบัติตามแผนตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ 
3. การบรรลุเป้าหมายตามแผน 
4. มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
5. สรุปผล/รายงานผล  

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 1 รายการ 
2 2 รายการ 
3 3 รายการ 
4 4 รายการ 
5 5 รายการ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :  

1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลสรุปการดําเนินงาน ของรอบ                    

การประเมิน 
3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 5 :   สรุปผลการปฏิบัติงาน หรือความสําเร็จของงานอ่ืนๆ 

หน่วยวัด     :  ร้อยละ 
น้ําหนัก       :  5 

คําอธบิาย    :  มีการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ ตามภารกิจงาน ที่ครู ศศช. ได้รับมอบหมาย 
งานเพ่ิมเติมจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กําหนดค่าเป้าหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทราบ 
รวมถึงผลผลิต (Output) ที่ได้กําหนดเป็นเป้าหมายความสําเร็จ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 มีการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ น้อยกว่าร้อยละ  70 

ของกิจกรรมในรอบการประเมิน 
2 มีการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 70 - 79     

ของกิจกรรมในรอบการประเมิน 
3 มีการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 80 - 89   

ของกิจกรรมในรอบการประเมิน 
4 มีการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 90 - 99 

ของกิจกรรมในรอบการประเมิน 
5 มีการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 100 

ของกิจกรรมในรอบการประเมิน 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :   

1. รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของรอบการประเมิน 
2. เอกสารการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลสรุปการดําเนินงาน ของรอบ                    

การประเมิน 
3. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
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ตัวชี้วัดที่ 6  :   ร้อยละความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice)  
หน่วยวัด     :  ร้อยละ 
น้ําหนัก       :  10 
คําอธบิาย    :  ระดับความสําเร็จของการจัดทํา รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ทีส่่งเสริม       
                    การพัฒนางาน ของหน่วยงาน/สถานศึกษา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเป้าหมายตาม

แผน 
(เชิงคุณภาพ) 

ผลการดําเนนิงาน ค่าคะแนน 

1 ผลการปฏิบัติงานที่ดี           
(Best Practice) (ระบุช่ือผลงาน) 

มีการดําเนินการ
ครบถ้วน (ตามที่
ระบุไว้ด้านล่าง) 

…………………………… ……………….

 
หมายเหตุ 

รอบแรก  มีการประเมินแผน การลงมือปฏิบัติ และสรุปรายงานผล Best Practice  
รอบสอง  มกีารปรับปรุงการพัฒนา และส่งประกวดผลงานที่เป็น Best Practice 

 

เกณฑ์การพิจารณาใหค้ะแนน (รอบแรก) 
   

1. มีการกําหนด (ร่าง) แผนการดําเนินงาน  
2. มีการประสานงาน และเตรียมการจัดทําแผน 
3. มีแผนการดําเนินงานที่เป็นเอกสารชัดเจน 
4. มีการนําแผนการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 
5. มีสรุปผลเป็นรูปเล่มเอกสาร และมีการเผยแพร่ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1 
2 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-2 
3 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-3 
4 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-4 
5 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-5 
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เกณฑ์การพิจารณาใหค้ะแนน (รอบสอง) 
1. มีการกําหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนา การปฏิบัติงานที่เลือกเป็น Best Practice จากการ

ประเมินรอบแรก 
2. การนําแผนการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 
3. สรุปผลการปฏิบัติเป็นรูปเล่มเอกสาร และมีการเผยแพร่ 
4. ส่งเอกสารเข้าร่วมการประกวดเพ่ือประเมินรับรางวัล 
5. ผ่านการประเมินและได้รบัรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 
 
   

 
 

 
 
 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล  :   

1. เอกสารผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
2. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ผ่านทางเว็บไซต์ 
3.   หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1 
2 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-2 
3 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-3 
4 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-4 
5 ดําเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 1-5 
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แบบสรปุผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานราชการท่ัวไป 
(เกณฑ์ร้อยละ 20) 

รอบการประเมิน             ครั้งที่ 1            ครั้งที่ 2 

ช่ือผู้รับการประเมิน (นาย นาง นางสาว).............................................ตําแหน่ง..........................ลงนาม.......... 

ช่ือผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน(นาย นาง นางสาว)........................................ตําแหน่ง...................ลงนาม.......... 

สมรรถนะที่กําหนด น้ําหนัก  คะแนนประเมิน หมายเหตุ

1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 20   

2. การบริการที่ดี 20   

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 20   

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 20   

5. การทํางานเป็นทีม 20   

100   

รวม 

  

    = …………… 
            5 
 ค = 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นเพิ่มเติมของผูป้ระเมิน 

1. จุดเด่นและหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

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

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

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

 

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 5 สมรรถนะหลกั 

วิธีการประเมิน ให้ประเมินเป็นรายย่อยตามระดับที่แสดงออกจริงแต่ละข้อย่อยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

1. การมุ่งผลสมัฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH) น้ําหนกัคะแนน 20 คะแนน 

คําจํากัดความ : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผล
การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการ
สร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทําได้มาก่อน 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับที่แสดงออกจริง (ก) 

รวมคะแนน
ประเมิน 

1 
ตํ่ากว่า

มาตรฐาน

2 
ตํ่ากว่า
กําหนด 

3 
ตาม

กําหนด 

4 
เกินกว่า
กําหนด 

5 
เกินกว่า
กําหนด
มาก 

1. พยายามทํางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง       
2. พยายามปฏิบัติงานให้เสร็จตาม
กําหนดเวลา 

      

3. มานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการทํางาน       

4. แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น       
5. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา 
เมื่อเห็นความสูญเปล่าหรือหย่อน
ประสิทธิภาพในงาน 

      

6. กําหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการ
ทํางาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี 

      

7. ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดย
เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

      

8. ทํางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชา
กําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

      

9. มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจ
ตราความถูกต้อง เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 

      

รวม =      x 20 
   45 

= 
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คําอธบิายตัวชี้วัดการมุ่งผลสัมฤทธิ ์

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

1. พยายามทํางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 1. ศึกษาระเบียบ คําสั่ง ข้อกฎหมาย เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 
2. มีการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้เพ่ือจะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง

ถูกต้อง เช่น การอบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. พยายามปฏิบัติงานให้เสร็จตามกําหนดเวลา 1. คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. รายงานผลตามคํารับรอง 
3. ปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมเป็นรายเดือน 

3. มานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 1. ทํางานเต็มตามเวลา 
2. ทุ่มเทในการทํางาน 

4. แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้น 1. มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานอย่างสม่ําเสมอ 
2. มีกลยุทธ์ในการทํางานที่เหมาะสมกับกิจกรรมและบริบทของชุมชน 

5. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา เมื่อ
เห็นความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพใน
งาน 

1. ใหข้้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานเชิงสร้างสรรค์ 
2. มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงาน 

6. กําหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการ
ทํางาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี 

1. มีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการทํางานแต่ละ
กิจกรรม 

2. มีการพัฒนา ปรับเกณฑ์มาตรฐานให้สูงขึน้ 
7. ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดย
เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเทียบเคียง
เกณฑ์ที่กําหนด ถึงความสําเร็จ ปัญหา และอุปสรรค 

8. ทํางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชา
กําหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ทํางานได้ตามเป้าหมายในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

9. มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตรา
ความถูกต้อง เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 

1. เป็นแบบอย่างในการจัดทําเอกสาร จัดเก็บ และสืบค้น ได้อย่างเป็น 
   ระบบ ถูกต้อง 

 2. การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้รับคําชมเชยจากผู้รับบริการ และภาคี 
เครือข่าย (จากแบบสอบถาม) 
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2. การบริการที่ดี (Service Mind-SERV) น้ําหนักคะแนน 20 คะแนน 

คําจํากัดความ : ความต้ังใจและความพยายามของพนักงานราชการ ในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับที่แสดงออกจริง (ก) 

รวมคะแนน
ประเมิน 

1 
ตํ่ากว่า

มาตรฐาน

2 
ตํ่ากว่า
กําหนด 

3 
ตาม

กําหนด 

4 
เกินกว่า
กําหนด 

5 
เกินกว่า
กําหนด
มาก 

1. ให้การบริการท่ีเป็นมิตร สภุาพ       
2. ใหข้้อมูล ขา่วสารที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการ 

      

3. แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้า
ในการดําเนินเรื่องหรือขั้นตอนต่างๆท่ี
ให้บริการอยู่ 

      

4. ประสานงานภายในหน่วยงานและ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเน่ืองและ
รวดเร็ว 

      

5. รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหา  
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้แก่
ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบ่ียง   
ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ 

      

6. ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความ 
พึงพอใจและนําข้อขัดข้องใดๆ ในการ
ให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดี
ย่ิงขึ้น 

      

รวม =      x 20 
   30 

 

= 
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คําอธบิายตัวชี้วัดการบริการท่ีดี 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

1. ให้การบริการท่ีเป็นมิตร สภุาพ 1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน พูดจาสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส 
2. มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

2. ใหข้้อมูล ขา่วสารที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการ 

1. มีกําหนดการให้บริการแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน 
2. มีบริการข่าวสารทั่วไป 
3. มีบริการแนะแนวและให้คาํปรึกษาแก่ผู้รบับริการ 

3. แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการ
ดําเนินเรื่องหรือขั้นตอนต่างๆที่ให้บริการอยู่ 

1. มีบริการแจง้ข่าวสารข้อมูลความก้าวหน้า ในขั้นตอนต่างๆ กับ
ผู้รับบริการอย่างต่อเน่ือง 
2. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงผู้รับบริการโดยตรง และประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ 

4. ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงาน
อ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่
ต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

ติดตาม  ตรวจสอบ ขั้นตอนการดําเนินงานของงานทุกกิจกรรม 
เพ่ือให้การดําเนินเป็นไปตามที่กําหนด 

5. รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผูร้ับบริการอย่าง
รวดเร็ว ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ 

ติดต่อ ประสานงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารกับผู้รับบริการอย่างต่อเน่ือง
ด้วยความเต็มใจ 

6. ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและ
นําข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการ
ให้บริการให้ดีย่ิงขึ้น 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและยอมรับคําติชมจากผู้รับบริการ เพ่ือนํา
พัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise – EXP) น้ําหนกัคะแนน 20 คะแนน 

คําจํากัดความ : ความสนใจใฝ่รู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยการศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับที่แสดงออกจริง (ก) 

รวมคะแนน
ประเมิน 

1 
ตํ่ากว่า

มาตรฐาน

2 
ตํ่ากว่า
กําหนด 

3 
ตาม

กําหนด 

4 
เกินกว่า
กําหนด 

5 
เกินกว่า
กําหนด
มาก 

1. ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

      

2. พัฒนาความรู้ ความสามารถของตน
ให้ดีย่ิงขึ้น 

      

3. ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ
อยู่เสมอ ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

      

4. รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้
ใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตนหรือ        
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 

      

5. รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย 
และเก่ียวข้องกับงานของตนอย่าง
ต่อเน่ือง 

      

รวม =      x 20 
   25 

 

= 
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คําอธบิายตัวชี้วัดการสัง่สมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

1. ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตน 

สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน 
 

2. พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนให้ดี
ย่ิงขึ้น 

ศึกษา แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ใช้ในการทํางานและพัฒนางานให้มี 
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

3. ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหลง่ต่างๆท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 

มีความกระตือรือร้น และติดตามข้อมูลข่าวสารวิทยาการสมัยใหม่
อย่างสมํ่าเสมอ 

4. รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ  ใน
สาขาอาชีพของตนหรือที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 

สามารถนําองค์ความรู้ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน 

5. รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และ
เก่ียวข้องกับงานของตนอย่างต่อเน่ือง 

สามารถพยากรณ์วิทยาการสมัยใหม่ๆ  ที่เก่ียวข้องและพัฒนาองค์กร
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity - ING) น้ําหนักคะแนน 20 คะแนน 

คําจํากัดความ : การดํารงตนและประพฤติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คณุธรรม จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการเพ่ือรักษาศักด์ิศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับที่แสดงออกจริง (ก) 

รวมคะแนน
ประเมิน 

1 
ตํ่ากว่า

มาตรฐาน

2 
ตํ่ากว่า
กําหนด 

3 
ตาม

กําหนด 

4 
เกินกว่า
กําหนด 

5 
เกินกว่า
กําหนด
มาก 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือก
ปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัย
ข้าราชการ 

      

2. แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพ
อย่างสุจริต 

      

3. รักษาคําพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได้       
4. แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสํานึกใน
ความเป็นข้าราชการ 

      

รวม =      x 20 
   20 

 

= 
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คําอธบิายตัวชี้วัดการยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ 
ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยพนักงานราชการ 

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด 

2. แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่าง
สุจริต 

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3. รักษาคําพูด มีสัจจะ และเช่ือถือได้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม 

4. แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความ
เป็นพนักงานราชการ 

มีวินัยและจิตสาํนึกในการให้บริการประชาชน และกลุม่เป้าหมาย 
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5. การทํางานเป็นทีม (Teamwork - TW) น้ําหนักคะแนน 20 คะแนน 

คําจํากัดความ : ความต้ังใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นสว่นหน่ึงของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ                 
โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จําเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรกัษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับที่แสดงออกจริง (ก) 

รวมคะแนน
ประเมิน 

1 
ตํ่ากว่า

มาตรฐาน

2 
ตํ่ากว่า
กําหนด 

3 
ตาม

กําหนด 

4 
เกินกว่า
กําหนด 

5 
เกินกว่า
กําหนด
มาก 

1. สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และ
ทํางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย 

      

2. รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้า
ของการดําเนินงานของตนในทีม 

      

3. ใหข้้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของทีม 

      

4. สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี       
5. ใหค้วามร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี       
6. กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิง
สร้างสรรค์และแสดงความเช่ือมั่นใน
ศักยภาพของเพ่ือนร่วมทีม ทัง้ต่อหน้า
และลับหลัง 

      

รวม =      x 20 
   30 
 

= 
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คําอธบิายตัวชี้วัดการทํางานเป็นทีม 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

1. สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานใน
ส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย 

มีภาวะผู้นํา และผู้ตามท่ีดี ยอมรับฟังความคิดเห็น และเคารพการ
ตัดสินใจของทีม 

2. รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของ
การดําเนินงานของตนในทีม 

สื่อสารผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ กับทีมงาน 

3. ใหข้้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของ
ทีม 

มีความจริงใจ สุจริตใจ ต่อการทํางานของทีม 

4. สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อ่ืนในกลุ่มได้ดี มีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มงาน 
5. ใหค้วามร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี ร่วมปฏิบัติงานกับทีมงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ 
6. กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และ
แสดงความเช่ือมั่นในศักยภาพของเพ่ือนร่วมทีม 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

ช่ืนชม ยกย่อง ให้เกียรติ และให้กําลังใจแก่เพ่ือนร่วมทีมโดยสุจริตใจ 
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แบบสรปุผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการท่ัวไป (2 รอบการประเมิน) 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ............................  ถึงวันที่ 31 มีนาคม ........................ 

 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ............................ ถึงวันที่ 30 กันยายน ........................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

ช่ือผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................. 

วันเริ่มสัญญาจา้ง..............................................................วันสิ้นสุดสญัญาจ้าง......................................... 

ตําแหน่ง......................................................กลุ่มงาน..................................สังกัด..................................... 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน 

 

กรณีที่มผีลรวมของคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานมีเศษทศนิยม 0.5 ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบการประเมิน 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

รวมเฉลี่ย (ครั้งท่ี 1 + ครั้งท่ี 2) 
2 

คะแนนประเมิน 
(ค) 

คะแนนประเมิน
(ค) 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 
ด้านผลการปฏิบัติงาน 
เชิงปริมาณ (ร้อยละ 40) 
เชิงคุณภาพ (รอ้ยละ 40) 

    

รวม (ร้อยละ 80)     
องค์ประกอบด้านที่ 2 
ประเมินพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติงาน (รอ้ยละ 20) 

 
 

   

รวม (100)     
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ระดับผลการประเมิน 

 

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเหน็เพิ่มเติมของผู้ประเมิน 

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) 

 
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
 
           ลงช่ือ.................................................ผู้ประเมิน 
                 (.................................................) 
       ตําแหน่ง..................................................... 
            วันที.่................................................... 
 

 
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
 
           ลงช่ือ.................................................ผู้ประเมิน 
                 (.................................................) 
       ตําแหน่ง..................................................... 
            วันที.่................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับผลการประเมินรอบที่ 1 ระดับผลการประเมินรอบที่ 2 สรุปผลการประเมินทัง้ป ี

        
         ดีเด่น        95 – 100% 
          

         ดีมาก        85 – 94% 
        

         ดี             75 – 84%  
         

         พอใช้        65 – 74%   
 

         ต้องปรับปรุง  0 – 64% 

        
         ดีเด่น        95 – 100% 
          

         ดีมาก        85 – 94% 
        

         ดี             75 – 84%  
         

         พอใช้        65 – 74%   
 

         ต้องปรับปรุง  0 – 64% 

        
         ดีเด่น        95 – 100% 
          

         ดีมาก        85 – 94% 
        

         ดี             75 – 84%  
         

         พอใช้        65 – 74%   
 

         ต้องปรับปรุง  0 – 64% 
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ส่วนที่ 4   แจ้งผลการประเมิน 

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) 

ผู้รับการประเมิน 
 
              ได้รับผลการประเมินแล้ว 
  
    ลงช่ือ................................................. 

    ตําแหน่ง............................................ 

    วันที่.................................................. 

 
ผู้ประเมิน 
        
              ได้แจ้งผลการประเมิน เมื่อวันที่ 

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

  

    ลงช่ือ................................................. 

    ตําแหน่ง............................................ 

    วันที่.................................................. 

ผู้รับการประเมิน 
 
              ได้รับผลการประเมินแล้ว 
  
    ลงช่ือ................................................. 

    ตําแหน่ง............................................ 

    วันที่.................................................. 

 
ผู้ประเมิน 
        

              ได้แจ้งผลการประเมิน เมื่อวันที่         

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

  

    ลงช่ือ................................................. 

    ตําแหน่ง............................................ 

    วันที่.................................................. 
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ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 
            เห็นด้วยกับการประเมิน 

            มีความเห็นต่าง ดังน้ี 

 ................................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
.............................................................................    
 
       ลงช่ือ................................................. 

       ตําแหน่ง............................................ 

       วันที่.................................................. 

 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหน่ึง (ถ้ามี) 
 
            เห็นด้วยกับการประเมิน 

            มีความเห็นต่าง ดังน้ี 

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

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

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

................................................................................. 
     
       ลงช่ือ................................................. 

       ตําแหน่ง............................................ 

       วันที่.................................................. 

 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 
            เห็นด้วยกับการประเมิน 

            มีความเห็นต่าง ดังน้ี 

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

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

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

.............................................................................    
 
       ลงช่ือ................................................. 

       ตําแหน่ง............................................ 

       วันที่.................................................. 

 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหน่ึง (ถ้ามี) 
 
            เห็นด้วยกับการประเมิน 

            มีความเห็นต่าง ดังน้ี 

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

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

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

................................................................................. 
 
       ลงช่ือ................................................. 

       ตําแหน่ง............................................ 

       วันที่.................................................. 

 

 

 
 
 
 

 

 


