สำหรับผู้เข้ำรับกำรประเมิน

แบบประเมินคัดเลือก
ตำม “ระเบียบปฏิบัติว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกอำสำยุวกำชำดดีเด่น พ.ศ. 2561”
ประเภทหน่วยงำน กลุ่ม สำนักงำน กศน.จังหวัด ดีเด่น
ประจำปี..............................................
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มี 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลกำรประเมิน
2. หน่ วยงำนที่จะเข้ำรับ กำรประเมินจะต้องมีผลงำนย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันที่ส่งผลงำน และอยู่
ระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่มำอย่ำงต่อเนื่อง
3. คุณสมบัติของกำรส่งเข้ำรับกำรประเมิน กลุ่ม สำนักงำน กศน.จังหวัดดีเด่น จะต้องมี ดังนี้
3.1 สนั บสนุ นให้ กศน.อ ำเภอ/เขต มี กำรจั ดตั้ งชมรมอำสำยุ วกำชำด และส่ งเสริมให้ มี กำร
จัดกิจกรรมชมรมอำสำยุวกำชำดอย่ำงต่อเนื่อง
3.2 ต้องมีกำรจัดอบรมวิทยำกรยุวกำชำดให้แก่ครูบุคลำกร และผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือ
จัดส่งไปรับกำรอบรมที่อื่น
3.3 ต้องมีกำรส่งเสริมกำรจัดกำรอบรมหลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำดให้แก่ทุกชมรม
3.4 ต้องมีกำรส่งเสริมกำรจัดอบรมหลักสูตรเฉพำะทำงอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
4. ในกำรประเมิน คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนตำมองค์ประกอบที่ระบุโดยเป็นไปตำม
ตัว ชี้วัดหลั ก ฐำน และเกณฑ์ ให้ คะแนนที่ กำหนดไว้ในเอกสำร ตอนที่ 2 แต่ ห ำกเกิดกรณี มี คะแนนเท่ ำกั น
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ ผลงำนตำมวัตถุประสงค์ยุวกำชำดไทยและภำรกิจยุวกำชำด ทั้งนี้โดยถื อคำตัดสิน
ของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด และให้บันทึกเหตุผลในกำรพิจำรณำครั้งนั้นไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร
5. บุคคลที่ส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือก ต้องส่งผลงำนพร้อมสำเนำโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด

1

สำหรับผู้เข้ำรับกำรประเมิน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อหน่วยงำน................................................................................
1.2 สังกัด...................................................................................
1.3 ที่อยูป่ ัจจุบัน เลขที่...................หมู่ที่...................ตำบล/แขวง.........................................................
อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์/มือถือ..............................................................................................................................
1.4 จำนวน กศน.อำเภอ/เขต ในสังกัด มีกำรจัดตั้งชมรมอำสำยุวกำชำด............แห่ง/ชมรมประกอบด้วย
1.4.1 ........................................................................................................................
1.4.2 ........................................................................................................................
1.4.3 ........................................................................................................................
1.5 ชมรมในสังกัด มีกำรอบรมหลักสูตรของสำนักงำนยุวกำชำด ดังต่อไปนี้

ชื่อชมรม / โครงกำร

หลักสูตรเฉพำะทำง
ของอำสำยุวกำชำด
ปี
ปี
ปี

หลักสูตรพื้นฐำน
ปี

ปี

ปี

2

หลักสูตรวิชำกำร
ปี

ปี

ปี

หลักสูตรเฉพำะของ
ครู อำจำรย์
ปี
ปี
ปี

สำหรับผู้เข้ำรับกำรประเมิน

ตอนที่ 2 ข้อมูลประเมิน ประเภทหน่วยงำน กลุ่ม กศน. จังหวัดดีเด่น
ที่ องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด
1 กำรส่งเสริม 1. มีนโยบำยในกำรสนับสนุน
สนับสนุน
กำรดำเนินกิจกรรม
กศน.อำเภอ/
อำสำยุวกำชำดอย่ำง
เขตในสังกัด
เป็นรูปธรรม
2. มีแผนพัฒนำบุคลำกร
กิจกรรมอำสำยุวกำขำด
อย่ำงต่อเนื่อง
3. ให้กำรสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมอำสำยุวกำชำด
ของสถำนศึกษำในสังกัด
อย่ำงต่อเนื่อง
4. สนับสนุนกำรจัดสรร
งบประมำณในกำร
จัดกิจกรรมชมรม
อำสำยุวกำชำด
5. มีกำรพัฒนำเครือข่ำย
ในกำรทำงำนร่วมกับ
สถำนศึกษำในกำรจัด
กิจกรรมอำสำยุวกำชำด
2 ผลงำน
1. มีกำรจัดตั้งชมรม
กำรส่งเสริม
อำสำยุวกำชำดของ
สนับสนุน
สถำนศึกษำในสังกัด
(25 คะแนน)

1.

2.
3.
4.
5.

หลักฐำน
เอกสำรหลักฐำน
ภำพถ่ำยโปรดระบุวัน
เวลำ สถำนทีแ่ ละ
กิจกรรมให้ชัดเจน
แผนงำน โครงกำร
คำสั่งแต่งตั้ง
เอกสำรมอบหมำย
คณะกรรมกำร
เอกสำรสรุปผล
กำรดำเนินงำน

1. สำเนำเกียรติบัตรกำร
จัดตั้งชมรม
อำสำยุวกำชำด
2. คำสั่งแต่งตั้ง
3. เอกสำรมอบหมำย
คณะกรรมกำร
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เกณฑ์พิจำรณำ
10 = ตัวชี้วัด 1 ใน 5 ข้อ
20 = ตัวชี้วัด 2 ใน 5 ข้อ
30 = ตัวชี้วัด 3 ใน 5 ข้อ
40 = ตัวชี้วัด 4 ใน 5 ข้อ
50 = ตัวชี้วัด 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1
10 = มีกำรจัดตั้งชมรมครบทุก
สถำนศึกษำ ร้อยละ 50
15 = มีกำรจัดตั้งชมรมครบทุก
สถำนศึกษำ ร้อยละ 60
20 = มีกำรจัดตั้งชมรมครบทุก
สถำนศึกษำ ร้อยละ 80
25 = มีกำรจัดตั้งชมรมครบทุก
สถำนศึกษำ ร้อยละ 100

คะแนน
50

50

สำหรับผู้เข้ำรับกำรประเมิน
ที่ องค์ประกอบ

ตัวชี้วัด
หลักฐำน
เกณฑ์พิจำรณำ
2. มีกำรสนับสนุนให้บุคคล 1. เอกสำรหลักฐำน
ตัวชี้วัดที่ 2
และสถำนศึกษำทำงำน
ภำพถ่ำยโปรดระบุ
6 = ให้บุคคลและสถำนศึกษำ
ด้ำนอำสำยุวกำชำด
วัน เวลำ สถำนที่
ทำงำนด้ำนอำสำยุวกำชำด
ร่วมกับภำคภำคีเครือข่ำย
และกิจกรรมให้ชัดเจน
ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ทั้งในและนอกพื้นที่
2. แผนงำน โครงกำร
ทั้งในและนอกพื้น
(25 คะแนน)
3. คำสั่งแต่งตั้ง
จำนวน 1-2 ครั้ง ต่อปี
4. เอกสำรมอบหมำย
8 = ให้บุคคลและสถำนศึกษำ
คณะกรรมกำร
ทำงำนด้ำนอำสำยุวกำชำด
5. เอกสำรสรุป
ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
ทั้งในและนอกพืน้
จำนวน 3-4 ครั้ง ต่อปี
10 = ให้บุคคลและสถำนศึกษำ
ทำงำนด้ำนอำสำยุวกำชำด
ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ทั้งในและนอกพื้น
จำนวน 5-6 ครั้ง ต่อปี
15 = ให้บุคคลและสถำนศึกษำ
ทำงำนด้ำนอำสำยุวกำชำด
ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ทั้งในและนอกพื้น
จำนวน 7-8 ครั้ง ต่อปี
20 = ให้บุคคลและสถำนศึกษำ
ทำงำนด้ำนอำสำยุวกำชำด
ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ทั้งในและนอกพื้น
จำนวน 9-10 ครั้ง ต่อปี
25 = ให้บุคคลและสถำนศึกษำ
ทำงำนด้ำนอำสำยุวกำชำด
ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ทั้งในและนอกพื้นจำนวน
มำกกว่ำ 10 ครั้งต่อปี
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คะแนน

สำหรับคณะกรรมกำร

แบบกำรรำยงำนผลกำรประเมิน
ประเภท หน่วยงำน กลุม่ กศน.จังหวัด ดีเด่น
1. ด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุน กศน.อำเภอ/เขต ในสังกัด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ...........
................................................................................................................................................................
(เอกสำรประกอบ ภำคผนวก ก)
2. ผลงำนกำรส่งเสริม สนับสนุน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(เอกสำรประกอบ ภำคผนวก ข)

ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
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สำหรับคณะกรรมกำร

แบบสรุปคะแนนรวมของ อำสำยุวกำชำดดีเด่น
ประเภทหน่วยงำน กลุม่ กศน. จังหวัดดีเด่น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหน่วยงำน…………………………………………………...................................……………….........................
ตอนที่ 2 ผลกำรประเมิน
คะแนน คะแนนรวมของกรรมกำร
เต็ม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
50
50
100

องค์ประกอบ
1. กำรส่งเสริมสนับสนุนกศน.อำเภอ/เขต ในสังกัด
2. ผลงำนส่งเสริม สนับสนุน
คะแนนรวม

รวมคะแนนทั้งสิ้น.....................คะแนน เฉลี่ยได้....................คะแนน

......................................................................กรรมกำร
(.................................................................)

....................................................................กรรมกำร
(.................................................................)

......................................................................กรรมกำร
(.................................................................)

......................................................................เลขำนุกำร
(.................................................................)
วันที่..................เดือน................................พ.ศ.................
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ค่ำเฉลี่ย

