
 
ผนวก ค. หน้าที่ 1/3 

ผนวก ค แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แนบท้ายข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 

ของส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

------------------------------------------------------------------------ 
ชื่อผู้รับการประเมิน........................................................ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงาน................................................ 
ฝ่าย/กลุ่ม............................................. กศน.อำเภอ....................................... ของส่วนราชการสำนักงาน กศน.จ.ชลบุรี 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัตราค่าจ้าง................................บาท/เดือน (...................................................................................) 
วันเริ่มต้นการจ้าง วันที่ 1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564   วันสิ้นสุดการจ้าง วันที่ 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  คร้ังที่ 1 (ระหว่างวันที่...1...เดือน...ต.ค... พ.ศ...64..  ถึงวันที่..31.. เดือน....มี.ค.... พ.ศ..65..)     

 ❑ คร้ังที่ 2 (ระหว่างวันที่........เดือน..................พ.ศ........ ถึงวันที่...... เดือน..............พ.ศ..........) 
 
ที ่

รายการประเมิน  
(ข้อละ 5 คะแนน) 

คะแนนประเมนิ คะแนน 
เต็ม 100 
คะแนน 

 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจาก  เปรียบเทียบกับ 
เป้าหมายผลงาน ข้อตกลงหรือมาตรฐานงาน) 

      • เกณฑ์การให้คะแนน  
5=สูงกว่าเป้าหมายมากที่สุด 
4=สูงกว่าเป้าหมายมาก 
3=ตรงตามเป้าหมาย 
2=ต่ำกว่าเปา้หมายมาก 
1=ต่ำกว่าเปา้หมายมากที่สุด 
 
•  ผู้ผ่านการประเมินผลการ  
ปฏิบตัิงานต้องได้คะแนน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
90-100 ผ่านการประเมินระดับดีเด่น 
80-89 ผ่านการประเมินระดับดีมาก 
70-79 ผ่านการประเมินระดับดี 
60-69 ผ่านการประเมินระดับพอใช ้
0-59 ต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุดไม่ผ่าน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงไม่ได้
รับการทำข้อตกลงการจ้างเหมาบริการ  
(ต่อสัญญา) ในครัง้นี้ 

 

 

2 คุณภาพผลงาน (พิจารณาจาก  ความถูกต้อง   
ความสมบรูณ์ ความปราณตี ความละเอียด 
รอบคอบ หรือคุณภาพอื่น ๆ) 

      

3 ความทันเวลา (พิจารณาจาก  เวลาทีใ่ช้ ปฏิบัติงาน
เปรียบเทยีบกับเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับการ
ปฏิบัติงานหรือภารกจินั้น) 

      

4 ผลสมัฤทธิข์องงานที่ปฏิบัติได้ (พิจารณาจาก     
ผลสัมฤทธิข์องผลงานเปรียบเทียบกับ เป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของงาน) 

      

5 การวางแผนและการจดัระบบงาน (พิจารณาจาก
ความสามารถในการคาดการณ์  การกำหนด
กิจกรรมทีต่อ้งทำก่อนหลัง  วิธีปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสม) 

      

6 ความรับผิดชอบตอ่หน้าที ่ (พิจารณาจาก        
การปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย โดยเต็มใจ 
มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จลลุ่วง อุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ยอมรับผลที่เกิด จากการทำงาน) 

      

7 ความสามารถในการปฏิบัติงาน (พิจารณาจาก 
ความรอบรู้ในงานเขา้ใจเกีย่วกับงานในหนา้ที ่ 
และงานทีเ่กี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน) 

      

8 การตัดสินใจ (พิจารณาจาก  ความรวดเร็วและ
ความถูกต้องในการตัดสินใจ การรบัฟ้งและให้ผู้อื่น
เข้ามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ) 
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ที ่

รายการประเมิน  
(ข้อละ 5 คะแนน) 

คะแนนประเมนิ คะแนน 
เต็ม 100 
คะแนน 

 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

9 ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร (พิจารณาจาก 
ความฟุ่มเฟอืยในการใช้ทรัพยากรหรือ ความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิตของงาน) 

       

10 ความรู้เกี่ยวกับภารกจิของตนเอง (พิจารณาจาก    
ความสามารถในการเรียนรู้งานในภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย การเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน      
และผลทีเ่กิดจากงานนั้น ๆ การแสวงหาความรู้
เพิ่มเตมิจากแหล่งความรูต้า่ง ๆ) 

      

11 การรักษาวินยั (พิจารณาจาก  การปฏิบัตตินตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ จรรยาบรรณ 
การปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ และเงือ่นไขเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน การประพฤติตนในการเคารพ    
กฎ ระเบยีบ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน) 

      

12 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี (พิจารณาจาก  การรักษา 
ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ) 

      

13 การให้ความร่วมมือ (พิจารณาจาก  การใหค้วาม
ช่วยเหลือผูร้่วมงาน การแลกเปลี่ยน ความคิด   
กับผู้อื่น) 

      

14 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (พิจารณาจาก  
การยับยั้งช่ังใจ มีสติ มสีมาธิ ในการทำงาน) 

      

15 ความคิดรเิริม่สร้างสรรคในการพฒันางาน 
(พิจารณาจาก  การคิดค้นวิธีการทำงานใหม่ ๆ   
หรือเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนา แก้ไขปัญหา       
ในการทำงานให้ดีขึ้น) 

      

16 พฤติกรรมการในการปฏิบัติงาน (พิจารณาจาก
กิริยา วาจา ความสุภาพ เรียบร้อย) 

      

17 ความไวว้างใจ (พิจารณาจาก  การปรับตัวในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป) 

      

18 ความมีจิตมุ่งบริการ (พิจารณาจาก  ความเต็มใจ
ในการตอบข้อชักถาม ให้ข้อมูลเกีย่วกับงานใน
หน้าท่ีความรับผิดขอบตามที่ไดร้ับมอบหมาย) 

      

19 ความช่ือสัตย์ สุจรติ (พิจารณาจาก  ความตรง   
ต่อเวลา ต่อหน้าที่ ไม่ทุจรติ คดโกง ลำเอียง      
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จัก แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัว และส่วนรวม) 
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ที ่

รายการประเมิน  
(ข้อละ 5 คะแนน) 

คะแนนประเมนิ คะแนน 
เต็ม 100 
คะแนน 

 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

20 บุคลิกภาพ (พิจารณาจาก การแตง่กาย ด้วยความ
สุภาพ เรยีบร้อย ตามกาลเทศะ) 

       

คะแนนที่ได้       
คิดเป็นร้อยละ (คะแนนประเมินการปฏิบัติงาน 0 – 100 คะแนน)  

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการประเมิน ❑  ผ่านการประเมิน  (ระดบัดเีด่น)  (ช่วงคะแนนประเมิน 90 – 100 คะแนน)  

       ❑  ผ่านการประเมิน  (ระดบัดมีาก)   (ช่วงคะแนนประเมิน 80 – 89 คะแนน) 
     ❑  ผ่านการประเมิน  (ระดบัด)ี   (ช่วงคะแนนประเมิน 70 – 79 คะแนน)    

           ❑  ผ่านการประเมิน  (ระดบัพอใช้)   (ช่วงคะแนนประเมิน 60 – 69 คะแนน) 
 ❑  ต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุด (ไม่ผา่นการประเมิน) (ช่วงคะแนนประเมิน   0 – 59 คะแนน) 

 

ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ 
                                               (...................................................) 
                                         วันที.่...................................................... 
 

ลงชื่อ....................................................กรรมการ       ลงชื่อ....................................................กรรมการและเลขานุการ 
     (.....................................................)                       (.....................................................) 
วันที่........................................................                วันที่.......................................................... 

 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา   เห็นควรให้ต่อข้อตกลงการจ้างเหมาบริการ             
                เห็นควรไม่ให้ต่อข้อตกลงการจ้างเหมาบริการฯ  

      เนื่องจาก.............................................................................. 
   ................................................................................................................................................................. .................. 

 

ลงชื่อ................................................................. ...ผู้บริหารสถานศึกษา 
             (......................................................................)            
 

ความเห็นของผู้ว่าจ้าง  
❑ เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น     ❑ มีความเห็นแตกต่างจากการประเมนิข้างต้น ดังนี้ 

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

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ว่าจ้าง 
                                           (นายอนุชา  พงษ์เกษม) 
                                 ผูอ้ำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุร ี
                              วันที.่............................................................... 
 

หมายเหต ุ   หากมคีณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจำนวนมากกว่าในแบบฟอร์มนี้ให้พิมพ์เพ่ิมเตมิได้ 
 ตามความเป็นจริง 


