
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 
  

1.  ประวัติบุคคล 
 
ชื่อ.............................................................................. นามสกุล.............................................................. 
ต าแหน่ง................................................................... เลขที่ต าแหน่ง.......................................................
อัตราค่าจ้าง..................................................บาท หน่วยงาน.................................................................. 
ลาป่วย.........................ครั้ง ...................วัน ลาพักผ่อน............................ครั้ง ....................วัน 
 
2.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
   ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม ....................  ถึง วันที่ 30 กันยายน ............................ 
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3.  รายการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

10                               1 
(จากคะแนนมากไปหาน้อย) 

3.1 ด้านคุณภาพ  (100 คะแนน) 
 3.1.1 ด้านคุณภาพ 
  3.1.1.1 ความครบถ้วน (10 คะแนน)     
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมาแล้วนั้น มีความ
ครบถ้วนตามขั้นตอนหรือเนื้อหาสาระของงานมากน้อยแค่ไหน 

 

  3.1.1.2 ความประณีต (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า ผลงานที่ ได้ด าเนินการมานั้นความ
ละเอียดลออ และมีความเรียบร้อยเหมาะสมเพียงใด 

 

  3.1.1.3 ความถูกต้องเชื่อถือได้ (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมานั้น มีความ
แม่นย า ถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือได้เพียงใด ทั้งในด้านหลักวิชาการ ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ขั้นตอน ตลอดจนเนื้อหาสาระของงานนั้นๆ  

 

  3.1.1.4 ความประหยัด (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมานั้นได้ใช้เวลาและ

ทรัพยากรต่างๆ ส าหรับผลงานนั้นๆ ได้อย่างระมัดระวังและเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 

 

 3.1.2 ด้านปริมาณ 
  3.1.2.1 งานประจ า (50 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ปริมาณงานของงานประจ า ควรเป็นที่
ยอมรับได้ว่า เหมาะสมที่จะท าได้ในสภาวะปกติมากน้อยเพียงใด และ
ครอบคลุมความรับผิดชอบเพียงใด 

 

  3.1.2.2 งานพิเศษ (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ปริมาณงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
สามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้นตามท่ีควรยอมรับได้ว่าเหมาะสมกับเวลา
และสภาวะที่มีอยู่เพียงใด 

 

รวมคะแนน  
3.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  (200 คะแนน) 
 3.2.1 ความรู้เกี่ยวกับงานและการเรียนรู้งาน (10 คะแนน) 

            ให้ประเมินว่า มีความสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ            
ในงาน  ในหน้าที่ของตนว่ามีอะไรบ้าง ขั้นตอนเป็นอย่างไร มีหลักเกณฑ์
อย่างไร  ตลอดจนสามารถเรียนรู้งานได้เข้าใจรวดเร็วเพียงใด โดย            
ให้พิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
 10                               1 

(จากคะแนนมากไปหาน้อย) 

    3.2.2 งานส าเร็จตามเป้าหมาย (10 คะแนน) 
  พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธ์ของผลงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน 

 

 3.2.3 ทัศนคติต่องานและผู้ร่วมงาน (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมต่องาน และ
ผู้ร่วมงานเพียงใด 

 

 3.2.4 ความรอบคอบ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความละเอียดรอบคอบ มีความถ้วนถี่ไม่เผอเรอ
มากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.5 ความรวดเร็ว (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย           
ได้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา โดยรวดเร็วเพียงใด 

 

 3.2.6 ความอุตสาหะ (10 คะแนน) 
            ให้ประเมินว่า มีความขยันขันแข็ง มีความพยายามและ 

ความอดทนเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานเพียงใด 

 

 3.2.7 ความรับผิดชอบ (10 คะแนน) 
            ให้ประเมินว่า มีความรับผิดชอบไม่ละเลยงานในหน้าที่ 

พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง ตลอดจนกล้าและ
ยอมรับผลที่ดีและไม่ดีของงานที่ได้กระท าไป 

 

 3.2.8 ความคิดริเริ่ม (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หา เริ่มคิดงานได้
ด้วยตนเอง ปรับปรุงงานและไม่กลัวที่จะด าเนินการ 

 

 3.2.9 การใช้ดุลยพินิจการตัดสินใจและแก้ปัญหา (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความคิดชัดแจ้งและพัฒนาค าตอบได้ถูกต้อง และ

สมเหตุสมผลหรือไม่ ตลอดจนการชี้ให้เห็นถึงความสามารถจับประเด็น 
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หรือเสนอข้อแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง หรือเสนอข้อแก้ไขท่ีเหมาะสมกับปัญหา 

 

   3.2.10 การสื่อความหมาย (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ        
ที่เก่ียวข้องให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจมากน้อยแค่ไหน  

 

    3.2.11 การพัฒนาตนเอง (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้พยายามวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 
แล้วปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ ตลอดจนใฝ่หาความรู้ความก้าวหน้า
ให้กับตนเองมากน้อยแค่ไหน  
 
 

 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 

 
 

  3.2.12 การมีส่วนร่วม (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้ ให้ความร่วมมือร่วมใจในงานต่างๆ       
ของหน่วยงาน ตลอดจนมีบทบาทที่เหมาะสมในงานที่มีส่วนร่วมนั้นมาก
น้อยเพียงใด 

 

 3.2.13 การรักษาวินัย (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีวินัยมากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.14 ความมีมนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้มากน้อยเพียงใด 
ตลอดจนเป็นที่รักใคร่ชอบพอและเป็นที่นับถือของผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน 

 

 3.2.15 การตรงต่อเวลา (10 คะแนน) 
          ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีความตรงต่อเวลาท างานตามระเบียบ ตรง

ต่อเวลานัดหมายต่างๆ ไม่มาท างานสาย 

 

 3.2.16 ความซื่อตรง (10 คะแนน) 
         ให้ประเมินว่า มีความประพฤติซื่อตรง ไม่เอนเอียง ซื่อตรงต่อ
หน้าที่  ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง และจริงใจต่องาน ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.17 ความกระตือรือร้น (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีใจฝักใฝ่ ขยัน เร่งรีบในการท างานมากน้อย 
เพียงใด 

 

   3.2.18 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (10 คะแนน) 
             ให้ประเมินว่า มีน้ าใจ เอาใจใส่อุดหนุนจุนเจือ และแสดงน้ าใจ

ดีต่อผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน 

 

 3.2.19 ความส านึกในการให้บริการ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีความส านึก มีความเห็นใจในการ
ให้บริการแก่ผู้อ่ืน มากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.20 ความเสียสละและอุทิศเวลาให้กับงาน (10 คะแนน) 
           ให้ประเมินว่า เป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานมากน้อย

เพียงใด ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

 

รวมคะแนน  
3.3 ความสามารถด้านการจัดการ (30 คะแนน) 
(ประเมินเฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
 3.3.1 การวางแผน (10 คะแนน) 

         ให้ประเมินว่า มีการก าหนดเป้าหมายของงานและก าหนด
วิธีการที่จะปฏิบัติไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ มี
การวางแผนได้เหมาะสมกับกิจกรรมงานที่ได้รับผิดชอบหรือไม่ 

 

 

รายการประเมิน 
 

ระดับการประเมิน 
 10                             1 
  (จากคะแนนมากไปหาน้อย) 
 



 5 

 
 
 
 

 3.3.2 การจัดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (10 คะแนน) 
          ให้ประเมินว่า มีความสามารถในการจัดแบ่งงานต่างๆ        

ในหน้าที่ได้อย่างมีขั้นตอนและมีความเหมาะสมเพ่ือให้งานส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพหรือไม ่

 

 3.3.3 การบริหารทรัพยากร (10 คะแนน) 
         ให้ประเมินว่า มีความสามารถท างานได้อย่างประหยัด โดยเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจน
สามารถคิดหาช่องทางที่จะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ 

 

รวมคะแนน  
 
4. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
 4.1 ด้านคุณภาพ 
 ......................................................................................... ......................................................... 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ..................................................................................................................................................  
 4.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 ............................................................................................................................. .....................
 ................................................................................ .................................................................. 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ..................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................. ..................... 
 4.3 ความสามารถด้านการจัดการ (เฉพาะลูกจ้างที่มีวุฒิตั้งแต่ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ................................................................................................................................................ .. 
 ............................................................................................................................. ..................... 

4.4 ด้านอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 .................................................................................... .............................................................. 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ..................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

ระดับการประเมิน 
10                              1 
  (จากคะแนนมากไปหาน้อย) 
 
 
 

 
 

รายการประเมิน 
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5. เกณฑ์การพิจารณา 
 5.1 ด้านคุณภาพ    คะแนนเต็ม 100  คะแนน  =  100% 
 5.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  คะแนนเต็ม 200  คะแนน  =  100% 
 5.3 ความสามารถด้านการจัดการ  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  =  100% 
 5.4 เปอร์เซ็นรวม  (3.1+3.2)    =  100%  (เฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าวุฒิ ปวส.) 
     2 
  เปอร์เซ็นรวม  (3.1+3.2+3.3)   =  100%  (เฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับ 
        3         ปวส.  หรือเทียบเท่าข้ึนไป)  
 
 5.5 การตัดสิน 
  5.5.1 เห็นควรให้ปฏิบัติงานต่อไป จะต้องได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า 70% และ
เปอร์เซ็นต์รวมไมต่่ ากว่า 70% 
  5.5.2 เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จะต้องได้คะแนนแต่ละด้านตั้งแต่ 50% - 69% 
และเปอร์เซ็นต์รวมตั้งแต่ 60% - 69% 
  5.5.3 เห็นควรให้ออกจากงาน จะต้องได้คะแนนด้านใดด้านหนึ่งต่ ากว่า 50% หรือ
เปอร์เซ็นต์รวมต่ ากว่า 60% 
 

6. ผลการพิจารณา 
 คะแนน % 
5.1  ด้านคุณภาพ   
5.2  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล   
5.3  ความสามารถด้านการจัดการ   

 
 % 
5.1  ด้านคุณภาพ  
5.2  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  
5.3  ความสามารถด้านการจัดการ  
เปอร์เซ็นต์รวม    

 
ความเห็นเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
        
        ลงชื่อ............................................................ 
                                 (...........................................................) 
                            ประธานกรรมการประเมิน 
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3.  รายการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

10                               1 
(จากคะแนนมากไปหาน้อย) 

3.1 ด้านคุณภาพ  (100 คะแนน) 
 3.1.1 ด้านคุณภาพ 
  3.1.1.1 ความครบถ้วน (10 คะแนน)     
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมาแล้วนั้น มีความ
ครบถ้วนตามขั้นตอนหรือเนื้อหาสาระของงานมากน้อยแค่ไหน 

 

  3.1.1.2 ความประณีต (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า ผลงานที่ ได้ด าเนินการมานั้นความ
ละเอียดลออ และมีความเรียบร้อยเหมาะสมเพียงใด 

 

  3.1.1.3 ความถูกต้องเชื่อถือได้ (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมานั้น มีความ
แม่นย า ถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือได้เพียงใด ทั้งในด้านหลักวิชาการ ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ขั้นตอน ตลอดจนเนื้อหาสาระของงานนั้นๆ  

 

  3.1.1.4 ความประหยัด (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมานั้นได้ใช้เวลาและ

ทรัพยากรต่างๆ ส าหรับผลงานนั้นๆ ได้อย่างระมัดระวังและเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 

 

 3.1.2 ด้านปริมาณ 
  3.1.2.1 งานประจ า (50 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ปริมาณงานของงานประจ า ควรเป็นที่
ยอมรับได้ว่า เหมาะสมที่จะท าได้ในสภาวะปกติมากน้อยเพียงใด และ
ครอบคลุมความรับผิดชอบเพียงใด 

 

  3.1.2.2 งานพิเศษ (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ปริมาณงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
สามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้นตามท่ีควรยอมรับได้ว่าเหมาะสมกับเวลา
และสภาวะที่มีอยู่เพียงใด 

 

รวมคะแนน  
3.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  (200 คะแนน) 
 3.2.1 ความรู้เกี่ยวกับงานและการเรียนรู้งาน (10 คะแนน) 

            ให้ประเมินว่า มีความสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ            
ในงาน  ในหน้าที่ของตนว่ามีอะไรบ้าง ขั้นตอนเป็นอย่างไร มีหลักเกณฑ์
อย่างไร  ตลอดจนสามารถเรียนรู้งานได้เข้าใจรวดเร็วเพียงใด โดย            
ให้พิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
 10                               1 

(จากคะแนนมากไปหาน้อย) 

    3.2.2 งานส าเร็จตามเป้าหมาย (10 คะแนน) 
  พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธ์ของผลงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน 

 

 3.2.3 ทัศนคติต่องานและผู้ร่วมงาน (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมต่องาน และ
ผู้ร่วมงานเพียงใด 

 

 3.2.4 ความรอบคอบ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความละเอียดรอบคอบ มีความถ้วนถี่ไม่เผอเรอ
มากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.5 ความรวดเร็ว (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย           
ได้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา โดยรวดเร็วเพียงใด 

 

 3.2.6 ความอุตสาหะ (10 คะแนน) 
            ให้ประเมินว่า มีความขยันขันแข็ง มีความพยายามและ 

ความอดทนเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานเพียงใด 

 

 3.2.7 ความรับผิดชอบ (10 คะแนน) 
            ให้ประเมินว่า มีความรับผิดชอบไม่ละเลยงานในหน้าที่ 

พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง ตลอดจนกล้าและ
ยอมรับผลที่ดีและไม่ดีของงานที่ได้กระท าไป 

 

 3.2.8 ความคิดริเริ่ม (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หา เริ่มคิดงานได้
ด้วยตนเอง ปรับปรุงงานและไม่กลัวที่จะด าเนินการ 

 

 3.2.9 การใช้ดุลยพินิจการตัดสินใจและแก้ปัญหา (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความคิดชัดแจ้งและพัฒนาค าตอบได้ถูกต้อง และ

สมเหตุสมผลหรือไม่ ตลอดจนการชี้ให้เห็นถึงความสามารถจับประเด็น 
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หรือเสนอข้อแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง หรือเสนอข้อแก้ไขท่ีเหมาะสมกับปัญหา 

 

   3.2.10 การสื่อความหมาย (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ        
ที่เก่ียวข้องให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจมากน้อยแค่ไหน  

 

    3.2.11 การพัฒนาตนเอง (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้พยายามวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 
แล้วปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ ตลอดจนใฝ่หาความรู้ความก้าวหน้า
ให้กับตนเองมากน้อยแค่ไหน  
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  3.2.12 การมีส่วนร่วม (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้ ให้ความร่วมมือร่วมใจในงานต่างๆ       
ของหน่วยงาน ตลอดจนมีบทบาทที่เหมาะสมในงานที่มีส่วนร่วมนั้นมาก
น้อยเพียงใด 

 

 3.2.13 การรักษาวินัย (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีวินัยมากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.14 ความมีมนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้มากน้อยเพียงใด 
ตลอดจนเป็นที่รักใคร่ชอบพอและเป็นที่นับถือของผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน 

 

 3.2.15 การตรงต่อเวลา (10 คะแนน) 
          ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีความตรงต่อเวลาท างานตามระเบียบ ตรง

ต่อเวลานัดหมายต่างๆ ไม่มาท างานสาย 

 

 3.2.16 ความซื่อตรง (10 คะแนน) 
         ให้ประเมินว่า มีความประพฤติซื่อตรง ไม่เอนเอียง ซื่อตรงต่อ
หน้าที่  ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง และจริงใจต่องาน ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.17 ความกระตือรือร้น (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีใจฝักใฝ่ ขยัน เร่งรีบในการท างานมากน้อย 
เพียงใด 

 

   3.2.18 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (10 คะแนน) 
             ให้ประเมินว่า มีน้ าใจ เอาใจใส่อุดหนุนจุนเจือ และแสดงน้ าใจ

ดีต่อผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน 

 

 3.2.19 ความส านึกในการให้บริการ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีความส านึก มีความเห็นใจในการ
ให้บริการแก่ผู้อ่ืน มากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.20 ความเสียสละและอุทิศเวลาให้กับงาน (10 คะแนน) 
           ให้ประเมินว่า เป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานมากน้อย

เพียงใด ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

 

รวมคะแนน  
3.3 ความสามารถด้านการจัดการ (30 คะแนน) 
(ประเมินเฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
 3.3.1 การวางแผน (10 คะแนน) 

         ให้ประเมินว่า มีการก าหนดเป้าหมายของงานและก าหนด
วิธีการทีจ่ะปฏิบัติไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ มี
การวางแผนได้เหมาะสมกับกิจกรรมงานที่ได้รับผิดชอบหรือไม่ 

 

 

รายการประเมิน 
 

ระดับการประเมิน 
 10                             1 
  (จากคะแนนมากไปหาน้อย) 
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 3.3.2 การจัดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (10 คะแนน) 
          ให้ประเมินว่า มีความสามารถในการจัดแบ่งงานต่างๆ        

ในหน้าที่ได้อย่างมีขั้นตอนและมีความเหมาะสมเพ่ือให้งานส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพหรือไม ่

 

 3.3.3 การบริหารทรัพยากร (10 คะแนน) 
         ให้ประเมินว่า มีความสามารถท างานได้อย่างประหยัด โดยเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจน
สามารถคิดหาช่องทางที่จะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ 

 

รวมคะแนน  
 
4. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
 4.1 ด้านคุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 .................................................................................................................................. ................ 
 ................................................................................................................. ................................. 
 4.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 ............................................................................................................................. .....................
 ................................................................................ .................................................................. 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ..................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................. ..................... 
 4.3 ความสามารถด้านการจัดการ (เฉพาะลูกจ้างที่มีวุฒิตั้งแต่ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ................................................................................................................................................ .. 
 ............................................................................................................................. ..................... 

4.4 ด้านอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 .................................................................................... .............................................................. 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ..................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

ระดับการประเมิน 
10                              1 
  (จากคะแนนมากไปหาน้อย) 
 
 
 

 
 

รายการประเมิน 
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5. เกณฑ์การพิจารณา 
 5.1 ด้านคุณภาพ    คะแนนเต็ม 100  คะแนน  =  100% 
 5.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  คะแนนเต็ม 200  คะแนน  =  100% 
 5.3 ความสามารถด้านการจัดการ  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  =  100% 
 5.4 เปอร์เซ็นรวม  (3.1+3.2)    =  100%  (เฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าวุฒิ ปวส.) 
     2 
  เปอร์เซ็นรวม  (3.1+3.2+3.3)   =  100%  (เฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับ 
        3         ปวส.  หรือเทียบเท่าข้ึนไป)  
 
 5.5 การตัดสิน 
  5.5.1 เห็นควรให้ปฏิบัติงานต่อไป จะต้องได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า 70% และ
เปอร์เซ็นต์รวมไมต่่ ากว่า 70% 
  5.5.2 เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จะต้องได้คะแนนแต่ละด้านตั้งแต่ 50% - 69% 
และเปอร์เซ็นต์รวมตั้งแต่ 60% - 69% 
  5.5.3 เห็นควรให้ออกจากงาน จะต้องได้คะแนนด้านใดด้านหนึ่งต่ ากว่า 50% หรือ
เปอร์เซ็นต์รวมต่ ากว่า 60% 
 

6. ผลการพิจารณา 
 คะแนน % 
5.1  ด้านคุณภาพ   
5.2  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล   
5.3  ความสามารถด้านการจัดการ   

 
 % 
5.1  ด้านคุณภาพ  
5.2  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  
5.3  ความสามารถด้านการจัดการ  
เปอร์เซ็นต์รวม    

 
ความเห็นเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
        
        ลงชื่อ............................................................ 
                                 (...........................................................) 
             กรรมการประเมิน 
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3.  รายการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

10                               1 
(จากคะแนนมากไปหาน้อย) 

3.1 ด้านคุณภาพ  (100 คะแนน) 
 3.1.1 ด้านคุณภาพ 
  3.1.1.1 ความครบถ้วน (10 คะแนน)     
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมาแล้วนั้น มีความ
ครบถ้วนตามขั้นตอนหรือเนื้อหาสาระของงานมากน้อยแค่ไหน 

 

  3.1.1.2 ความประณีต (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า ผลงานที่ ได้ด าเนินการมานั้นความ
ละเอียดลออ และมีความเรียบร้อยเหมาะสมเพียงใด 

 

  3.1.1.3 ความถูกต้องเชื่อถือได้ (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมานั้น มีความ
แม่นย า ถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือได้เพียงใด ทั้งในด้านหลักวิชาการ ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ขั้นตอน ตลอดจนเนื้อหาสาระของงานนั้นๆ  

 

  3.1.1.4 ความประหยัด (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมานั้นได้ใช้เวลาและ

ทรัพยากรต่างๆ ส าหรับผลงานนั้นๆ ได้อย่างระมัดระวังและเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 

 

 3.1.2 ด้านปริมาณ 
  3.1.2.1 งานประจ า (50 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ปริมาณงานของงานประจ า ควรเป็นที่
ยอมรับได้ว่า เหมาะสมที่จะท าได้ในสภาวะปกติมากน้อยเพียงใด และ
ครอบคลุมความรับผิดชอบเพียงใด 

 

  3.1.2.2 งานพิเศษ (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ปริมาณงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
สามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้นตามท่ีควรยอมรับได้ว่าเหมาะสมกับเวลา
และสภาวะที่มีอยู่เพียงใด 

 

รวมคะแนน  
3.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  (200 คะแนน) 
 3.2.1 ความรู้เกี่ยวกับงานและการเรียนรู้งาน (10 คะแนน) 

            ให้ประเมินว่า มีความสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ            
ในงาน  ในหน้าที่ของตนว่ามีอะไรบ้าง ขั้นตอนเป็นอย่างไร มีหลักเกณฑ์
อย่างไร  ตลอดจนสามารถเรียนรู้งานได้เข้าใจรวดเร็วเพียงใด โดย            
ให้พิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
 10                               1 

(จากคะแนนมากไปหาน้อย) 

    3.2.2 งานส าเร็จตามเป้าหมาย (10 คะแนน) 
  พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธ์ของผลงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน 

 

 3.2.3 ทัศนคติต่องานและผู้ร่วมงาน (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมต่องาน และ
ผู้ร่วมงานเพียงใด 

 

 3.2.4 ความรอบคอบ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความละเอียดรอบคอบ มีความถ้วนถี่ไม่เผอเรอ
มากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.5 ความรวดเร็ว (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย           
ได้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา โดยรวดเร็วเพียงใด 

 

 3.2.6 ความอุตสาหะ (10 คะแนน) 
            ให้ประเมินว่า มีความขยันขันแข็ง มีความพยายามและ 

ความอดทนเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานเพียงใด 

 

 3.2.7 ความรับผิดชอบ (10 คะแนน) 
            ให้ประเมินว่า มีความรับผิดชอบไม่ละเลยงานในหน้าที่ 

พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง ตลอดจนกล้ าและ
ยอมรับผลที่ดีและไม่ดีของงานที่ได้กระท าไป 

 

 3.2.8 ความคิดริเริ่ม (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หา เริ่มคิดงานได้
ด้วยตนเอง ปรับปรุงงานและไม่กลัวที่จะด าเนินการ 

 

 3.2.9 การใช้ดุลยพินิจการตัดสินใจและแก้ปัญหา (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความคิดชัดแจ้งและพัฒนาค าตอบได้ถูกต้อง และ

สมเหตุสมผลหรือไม่ ตลอดจนการชี้ให้เห็นถึงความสามารถจับประเด็น 
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หรือเสนอข้อแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง หรือเสนอข้อแก้ไขท่ีเหมาะสมกับปัญหา 

 

   3.2.10 การสื่อความหมาย (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ        
ที่เก่ียวข้องให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจมากน้อยแค่ไหน  

 

    3.2.11 การพัฒนาตนเอง (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้พยายามวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 
แล้วปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ ตลอดจนใฝ่หาความรู้ความก้าวหน้า
ให้กับตนเองมากน้อยแค่ไหน  
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  3.2.12 การมีส่วนร่วม (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้ ให้ความร่วมมือร่วมใจในงานต่างๆ       
ของหน่วยงาน ตลอดจนมีบทบาทที่เหมาะสมในงานที่มีส่วนร่วมนั้นมาก
น้อยเพียงใด 

 

 3.2.13 การรักษาวินัย (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีวินัยมากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.14 ความมีมนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้มากน้อยเพียงใด 
ตลอดจนเป็นที่รักใคร่ชอบพอและเป็นที่นับถือของผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน 

 

 3.2.15 การตรงต่อเวลา (10 คะแนน) 
          ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีความตรงต่อเวลาท างานตามระเบียบ ตรง

ต่อเวลานัดหมายต่างๆ ไม่มาท างานสาย 

 

 3.2.16 ความซื่อตรง (10 คะแนน) 
         ให้ประเมินว่า มีความประพฤติซื่อตรง ไม่เอนเอียง ซื่อตรงต่อ
หน้าที่  ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง และจริงใจต่องาน ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.17 ความกระตือรือร้น (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีใจฝักใฝ่ ขยัน เร่งรีบในการท างานมากน้อย 
เพียงใด 

 

   3.2.18 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (10 คะแนน) 
             ให้ประเมินว่า มีน้ าใจ เอาใจใส่อุดหนุนจุนเจือ และแสดงน้ าใจ

ดีต่อผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน 

 

 3.2.19 ความส านึกในการให้บริการ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีความส านึก มีความเห็นใจในการ
ให้บริการแก่ผู้อ่ืน มากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.20 ความเสียสละและอุทิศเวลาให้กับงาน (10 คะแนน) 
           ให้ประเมินว่า เป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานมากน้อย

เพียงใด ทัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

 

รวมคะแนน  
3.3 ความสามารถด้านการจัดการ (30 คะแนน) 
(ประเมินเฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
 3.3.1 การวางแผน (10 คะแนน) 

         ให้ประเมินว่า มีการก าหนดเป้าหมายของงานและก าหนด
วิธีการที่จะปฏิบัติไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ มี
การวางแผนได้เหมาะสมกับกิจกรรมงานที่ได้รับผิดชอบหรือไม่ 

 

 

รายการประเมิน 
 

ระดับการประเมิน 
 10                             1 
  (จากคะแนนมากไปหาน้อย) 
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 3.3.2 การจัดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (10 คะแนน) 
          ให้ประเมินว่า มีความสามารถในการจัดแบ่งงานต่างๆ        

ในหน้าที่ได้อย่างมีขั้นตอนและมีความเหมาะสมเพ่ือให้งานส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพหรือไม ่

 

 3.3.3 การบริหารทรัพยากร (10 คะแนน) 
         ให้ประเมินว่า มีความสามารถท างานได้อย่างประหยัด โดยเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจน
สามารถคิดหาช่องทางที่จะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ 

 

รวมคะแนน  
 
4. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
 4.1 ด้านคุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ............................................................................................................................................ ...... 
 ........................................................................................................................... ....................... 
 4.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 ............................................................................................................................. .....................
 ........................................................ ..........................................................................................  
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ............................................................................................................................................. .....
 ............................................................................................................................. ..................... 
 4.3 ความสามารถด้านการจัดการ (เฉพาะลูกจ้างที่มีวุฒิตั้งแต่ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ....................................................................................................... ........................................... 

4.4 ด้านอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ..................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
 
 
 

ระดับการประเมิน 
10                              1 
  (จากคะแนนมากไปหาน้อย) 
 
 
 

 
 

รายการประเมิน 
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5. เกณฑ์การพิจารณา 
 5.1 ด้านคุณภาพ    คะแนนเต็ม 100  คะแนน  =  100% 
 5.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  คะแนนเต็ม 200  คะแนน  =  100% 
 5.3 ความสามารถด้านการจัดการ  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  =  100% 
 5.4 เปอร์เซ็นรวม  (3.1+3.2)    =  100%  (เฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าวุฒิ ปวส.) 
     2 
  เปอร์เซ็นรวม  (3.1+3.2+3.3)   =  100%  (เฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับ 
        3         ปวส.  หรือเทียบเท่าข้ึนไป)  
 
 5.5 การตัดสิน 
  5.5.1 เห็นควรให้ปฏิบัติงานต่อไป จะต้องได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า 70% และ
เปอร์เซ็นต์รวมไม่ต่ ากว่า 70% 
  5.5.2 เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จะต้องได้คะแนนแต่ละด้านตั้งแต่ 50% - 69% 
และเปอร์เซ็นต์รวมตั้งแต่ 60% - 69% 
  5.5.3 เห็นควรให้ออกจากงาน จะต้องได้คะแนนด้านใดด้านหนึ่งต่ ากว่า 50% หรือ
เปอร์เซ็นต์รวมต่ ากว่า 60% 
 

6. ผลการพิจารณา 
 คะแนน % 
5.1  ด้านคุณภาพ   
5.2  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล   
5.3  ความสามารถด้านการจัดการ   

 
 % 
5.1  ด้านคุณภาพ  
5.2  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  
5.3  ความสามารถด้านการจัดการ  
เปอร์เซ็นต์รวม    

 
ความเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................... .............................................................................................  
 
        
        ลงชื่อ............................................................ 
                                 (...........................................................) 
                                 กรรมการประเมิน 
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3.  รายการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

10                               1 
(จากคะแนนมากไปหาน้อย) 

3.1 ด้านคุณภาพ  (100 คะแนน) 
 3.1.1 ด้านคุณภาพ 
  3.1.1.1 ความครบถ้วน (10 คะแนน)     
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมาแล้วนั้น มีความ
ครบถ้วนตามขั้นตอนหรือเนื้อหาสาระของงานมากน้อยแค่ไหน 

 

  3.1.1.2 ความประณีต (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า ผลงานที่ ได้ด าเนินการมานั้นความ
ละเอียดลออ และมีความเรียบร้อยเหมาะสมเพียงใด 

 

  3.1.1.3 ความถูกต้องเชื่อถือได้ (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมานั้น มีความ
แม่นย า ถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือได้เพียงใด ทั้งในด้านหลักวิชาการ ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ขั้นตอน ตลอดจนเนื้อหาสาระของงานนั้นๆ  

 

  3.1.1.4 ความประหยัด (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ผลงานที่ได้ด าเนินการมานั้นได้ใช้เวลาและ

ทรัพยากรต่างๆ ส าหรับผลงานนั้นๆ ได้อย่างระมัดระวังและเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 

 

 3.1.2 ด้านปริมาณ 
  3.1.2.1 งานประจ า (50 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ปริมาณงานของงานประจ า ควรเป็นที่
ยอมรับได้ว่า เหมาะสมที่จะท าได้ในสภาวะปกติมากน้อยเพียงใด และ
ครอบคลุมความรับผิดชอบเพียงใด 

 

  3.1.2.2 งานพิเศษ (10 คะแนน) 
    ให้ประเมินว่า ปริมาณงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
สามารถด าเนินการได้เสร็จสิ้นตามท่ีควรยอมรับได้ว่าเหมาะสมกับเวลา
และสภาวะที่มีอยู่เพียงใด 

 

รวมคะแนน  
3.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  (200 คะแนน) 
 3.2.1 ความรู้เกี่ยวกับงานและการเรียนรู้งาน (10 คะแนน) 

            ให้ประเมินว่า มีความสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ            
ในงาน  ในหน้าที่ของตนว่ามีอะไรบ้าง ขั้นตอนเป็นอย่างไร มีหลักเกณฑ์
อย่างไร  ตลอดจนสามารถเรียนรู้งานได้เข้าใจรวดเร็วเพียงใด โดย            
ให้พิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
 10                               1 

(จากคะแนนมากไปหาน้อย) 

    3.2.2 งานส าเร็จตามเป้าหมาย (10 คะแนน) 
  พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธ์ของผลงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน 

 

 3.2.3 ทัศนคติต่องานและผู้ร่วมงาน (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมต่องาน และ
ผู้ร่วมงานเพียงใด 

 

 3.2.4 ความรอบคอบ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความละเอียดรอบคอบ มีความถ้วนถี่ไม่เผอเรอ
มากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.5 ความรวดเร็ว (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย           
ได้เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา โดยรวดเร็วเพียงใด 

 

 3.2.6 ความอุตสาหะ (10 คะแนน) 
            ให้ประเมินว่า มีความขยันขันแข็ง มีความพยายามและ 

ความอดทนเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานเพียงใด 

 

 3.2.7 ความรับผิดชอบ (10 คะแนน) 
            ให้ประเมินว่า มีความรับผิดชอบไม่ละเลยงานในหน้าที่ 

พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง ตลอดจนกล้าและ
ยอมรับผลที่ดีและไม่ดีของงานที่ได้กระท าไป 

 

 3.2.8 ความคิดริเริ่ม (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หา เริ่มคิดงานได้
ด้วยตนเอง ปรับปรุงงานและไม่กลัวที่จะด าเนินการ 

 

 3.2.9 การใช้ดุลยพินิจการตัดสินใจและแก้ปัญหา (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความคิดชัดแจ้งและพัฒนาค าตอบได้ถูกต้อง และ

สมเหตุสมผลหรือไม่ ตลอดจนการชี้ให้เห็นถึงความสามารถจับประเด็น 
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หรือเสนอข้อแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง หรือเสนอข้อแก้ไขท่ีเหมาะสมกับปัญหา 

 

   3.2.10 การสื่อความหมาย (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ        
ที่เก่ียวข้องให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจมากน้อยแค่ไหน  

 

    3.2.11 การพัฒนาตนเอง (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้พยายามวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 
แล้วปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ ตลอดจนใฝ่หาความรู้ความก้าวหน้า
ให้กับตนเองมากน้อยแค่ไหน  
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  3.2.12 การมีส่วนร่วม (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้ ให้ความร่วมมือร่วมใจในงานต่างๆ       
ของหน่วยงาน ตลอดจนมีบทบาทที่เหมาะสมในงานที่มีส่วนร่วมนั้นมาก
น้อยเพียงใด 

 

 3.2.13 การรักษาวินัย (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีวินัยมากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.14 ความมีมนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีความสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้มากน้อยเพียงใด 
ตลอดจนเป็นที่รักใคร่ชอบพอและเป็นที่นับถือของผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน 

 

 3.2.15 การตรงต่อเวลา (10 คะแนน) 
          ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีความตรงต่อเวลาท างานตามระเบียบ ตรง

ต่อเวลานัดหมายต่างๆ ไม่มาท างานสาย 

 

 3.2.16 ความซื่อตรง (10 คะแนน) 
         ให้ประเมินว่า มีความประพฤติซื่อตรง ไม่เอนเอียง ซื่อตรงต่อ
หน้าที่  ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง และจริงใจต่องาน ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.17 ความกระตือรือร้น (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า มีใจฝักใฝ่ ขยัน เร่งรีบในการท างานมากน้อย 
เพียงใด 

 

   3.2.18 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (10 คะแนน) 
             ให้ประเมินว่า มีน้ าใจ เอาใจใส่อุดหนุนจุนเจือ และแสดงน้ าใจ

ดีต่อผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน 

 

 3.2.19 ความส านึกในการให้บริการ (10 คะแนน) 
  ให้ประเมินว่า เป็นผู้มีความส านึก มีความเห็นใจในการ
ให้บริการแก่ผู้อ่ืน มากน้อยเพียงใด 

 

 3.2.20 ความเสียสละและอุทิศเวลาให้กับงาน (10 คะแนน) 
           ให้ประเมินว่า เป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานมากน้อย

เพียงใด ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

 

รวมคะแนน  
3.3 ความสามารถด้านการจัดการ (30 คะแนน) 
(ประเมินเฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
 3.3.1 การวางแผน (10 คะแนน) 

         ให้ประเมินว่า มีการก าหนดเป้าหมายของงานและก าหนด
วิธีการที่จะปฏิบัติไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ มี
การวางแผนได้เหมาะสมกับกิจกรรมงานที่ได้รับผิดชอบหรือไม่ 

 

 

รายการประเมิน 
 

ระดับการประเมิน 
 10                             1 
  (จากคะแนนมากไปหาน้อย) 
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 3.3.2 การจัดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (10 คะแนน) 
          ให้ประเมินว่า มีความสามารถในการจัดแบ่งงานต่างๆ        

ในหน้าที่ได้อย่างมีขั้นตอนและมีความเหมาะสมเพ่ือให้งานส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพหรือไม ่

 

 3.3.3 การบริหารทรัพยากร (10 คะแนน) 
         ให้ประเมินว่า มีความสามารถท างานได้อย่างประหยัด โดยเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจน
สามารถคิดหาช่องทางที่จะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ 

 

รวมคะแนน  
 
4. สรุปความเห็นของผู้ประเมิน 
 4.1 ด้านคุณภาพ 
 ..................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ................................................................................................................................ .................. 
 4.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 ................................................................................... ...............................................................
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ..................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. .....................
 .................................................................................................................................. ................ 
 4.3 ความสามารถด้านการจัดการ (เฉพาะลูกจ้างที่มีวุฒิตั้งแต่ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
 ..................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ............................................................................................................................. ..................... 

4.4 ด้านอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 .................................................................... .............................................................................. 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ..................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ..................... 
 
 
 
 
 

ระดับการประเมิน 
10                              1 
  (จากคะแนนมากไปหาน้อย) 
 
 
 

 
 

รายการประเมิน 
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5. เกณฑ์การพิจารณา 
 5.1 ด้านคุณภาพ    คะแนนเต็ม 100  คะแนน  =  100% 
 5.2 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  คะแนนเต็ม 200  คะแนน  =  100% 
 5.3 ความสามารถด้านการจัดการ  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  =  100% 
 5.4 เปอร์เซ็นรวม  (3.1+3.2)    =  100%  (เฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าวุฒิ ปวส.) 
     2 
  เปอร์เซ็นรวม  (3.1+3.2+3.3)   =  100%  (เฉพาะลูกจ้างที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับ 
        3         ปวส.  หรือเทียบเท่าข้ึนไป)  
 
 5.5 การตัดสิน 
  5.5.1 เห็นควรให้ปฏิบัติงานต่อไป จะต้องได้คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ ากว่า 70% และ
เปอร์เซ็นต์รวมไม่ต่ ากว่า 70% 
  5.5.2 เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จะต้องได้คะแนนแต่ละด้านตั้งแต่ 50% - 69% 
และเปอร์เซ็นต์รวมตั้งแต่ 60% - 69% 
  5.5.3 เห็นควรให้ออกจากงาน จะต้องได้คะแนนด้านใดด้านหนึ่งต่ ากว่า 50% หรือ
เปอร์เซ็นต์รวมต่ ากว่า 60% 
 

6. ผลการพิจารณา 
 คะแนน % 
5.1  ด้านคุณภาพ   
5.2  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล   
5.3  ความสามารถด้านการจัดการ   

 
 % 
5.1  ด้านคุณภาพ  
5.2  ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  
5.3  ความสามารถด้านการจัดการ  
เปอร์เซ็นต์รวม    

 
ความเห็นเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
        
        ลงชื่อ............................................................ 
                                 (...........................................................) 
               กรรมการและเลขานุการประเมิน 
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7.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราวรายเงินรายได้ 
     (แบบสรุปคะแนนประเมิน)                          

รายการประเมิน 
 

คะแนนของคณะกรรมการ  (เปอร์เซ็นต์) 
(ข้อมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

1. ด้านคุณภาพ        
2. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล       
3. ความสามารถด้านการจัดการ      

รวมคะแนน (เปอร์เซ็นต์)     
 
สรุปคะแนน (%) 

1. ประธานกรรมการประเมิน .............................%  
2. กรรมการประเมิน ……………………………% 
3. กรรมการประเมิน ……………………………% 
4. กรรมการประเมิน ……………………………% 
5. กรรมการและเลขานุการประเมิน..............................%   
 
 วิธีคิด  เปอรเ์ซ็นต์รวมทั้งสิ้น   =  ( 1 + 2 + 3+4+5 )      = ………..………….% 
                                           จ านวนคณะกรรมการประเมิน 

สรุปผลการประเมิน 
 
 ผ่านการประเมิน  (70% ขึ้นไป) 
 ให้ปรับปรุง (60% - 69% ) 
 ไม่ผ่านการประเมิน (ต่ ากว่า 60%) 

ความคิดเห็นในการประเมิน 
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ............................................................... 
ผลสรุป  
 เห็นควรให้ผ่านการประเมิน 
 เห็นควรไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจาก 

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

............................................................................................................................. ................................... 
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ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ....................................................... 
  (........................................................)   (........................................................) 
       ประธานกรรมการประเมิน     กรรมการประเมิน 

 
 
 

ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ....................................................... 
  (........................................................)   (........................................................) 
            กรรมการประเมิน     กรรมการและเลขานุการประเมิน 

 
 
 
 

8.  ค าสั่งของคณบดี/ผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ............................................... 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
     (...................................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 


