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ตอนที ่ 1  การประเมนิ 

1.1 การประเมิน 

1) ใหค้ะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลกัษณะในการปฏิบติังาน 

2) หากประสงคจ์ะประเมินเร่ืองใดเพิ่มข้ึน ใหร้ะบุเร่ืองท่ีจะประเมินในองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  
 

หวัขอ้ รายการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

ดีเด่น 

(90-100%) 

ยอมรับได ้

(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 

(ตํ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวมท่ี

ไดรั้บ 

ดีเด่น 

(90-100%) 

ยอมรับได ้

(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 

(ตํ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวม 

ท่ีไดรั้บ 

1 ผลงาน 

1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบ

กบัเป้าหมาย ขอ้ตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 

1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความถูกตอ้ง ความ

ครบถว้น ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือคุณภาพ

อ่ืน ๆ) 

1.3 ความทนัเวลา (พิจารณาจากเวลาท่ีใชป้ฏิบติังาน

เปรียบเทียบกบัเวลาท่ีกาํหนดไวส้าํหรับการปฏิบติังาน 

หรือภารกิจนั้น ๆ) 

         



 

หวัขอ้ รายการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

ดีเด่น 
(90-100%) 

ยอมรับได ้
(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ตํ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวมท่ี
ไดรั้บ 

ดีเด่น 
(90-100%) 

ยอมรับได ้
(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 
(ตํ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวม 
ท่ีไดรั้บ 

 1.4 ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร (พิจารณาจาก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรท่ีใชก้บัผลผลิตของงาน 
หรือโครงการ) 

1.5 ผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบติัได ้(พิจารณาจากผลผลิต 
หรือผลลพัธ์ของผลงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย หรือ
วตัถุประสงคข์องงาน) 

1.6 องคป์ระกอบอ่ืน ๆ  
1)………………………………….. 
2)………………………………….. 

         

 รวมคะแนนดา้นผลงาน          

2 คุณลกัษณะการปฏิบติังาน 
2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบติังาน 
(พิจารณาจากความรอบรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี 
งานท่ีเก่ียวขอ้งและเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน 
รวมทั้งความขยนัหมัน่เพียร ตั้งใจทาํงานใหส้าํเร็จโดยไม่ยอ่
ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค) 
2.2 การรักษาวนิยั และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็น
ลูกจา้งประจาํ (พิจารณาจากการปฏิบติัตนตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการเคารพ
กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบ
จรรยาบรรณ และค่านิยมของหน่วยงาน) 
2.3  ความรับผดิชอบ (พิจารณาจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายโดยเตม็ใจ มุ่งมัน่ทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วง และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการทาํงาน) 

         



 

หวัขอ้ รายการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

ดีเด่น 

(90-100%) 

ยอมรับได ้

(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 

(ตํ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวมท่ี

ไดรั้บ 

ดีเด่น 

(90-100%) 

ยอมรับได ้

(60-89%) 

ตอ้งปรับปรุง 

(ตํ่ากวา่ 60%) 

คะแนนรวม 

ท่ีไดรั้บ 

 2.4 ความร่วมมือ (พิจารณาจากความสามารถในการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม อนัเป็นผลทาํใหง้าน

ลุล่วงไปดว้ยดี) 

2.5 สภาพการปฏิบติังาน (พิจารณาจากการต่อเวลา การลา

หยดุงาน การขาดงาน) 

2.6 การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการ

คาดการณ์ การวเิคราะห์ขอ้มูล กาํหนดเป้าหมายและวธีิ

ปฏิบติังานใหเ้หมาะสม) 

2.7 ความคิดริเร่ิม (พิจารณาจากความสามารถในการคิด

ริเร่ิมปรับปรุงงานใหเ้กิดผลสาํเร็จไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนกวา่เดิมรวมทั้งมีความคิดเห็น มาใช้

ประโยชน์ต่อองคก์ร) 

2.8 คุณลกัษณะอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

1)……… ………………………………….. 

2)… ………………………………………. 

(ตาํแหน่งลูกจา้งประจาํตั้งแต่หมวดแรงงาน ก่ึงฝีมือ และ

ฝีมือ ใหป้ระเมินขอ้ 2.1-2.5 เป็นอยา่งนอ้ย ตาํแหน่ง

ลูกจา้งประจาํหมวดฝีมือพิเศษระดบัตน้ ระดบักลาง 

ระดบัสูง และเฉพาะ ใหป้ระเมินทุกขอ้) 

         

 รวมคะแนนดา้นคุณลกัษณะการปฏิบติังาน          

 คะแนนรวม 1+2 100         
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