
     เอกสารหมายเลข 1
- ตัวอยาง -

 ครั้งที่ ……   (ตัง้แต……………………ถึง……………………)
ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………………...................
ตํ าแหนง…………………………………………………ระดบั…….………เงินเดือน………………………บาท
สังกัด………………………………………………………………
ผูประเมิน  ………………………………...           ต ําแหนง ………………………..

ลงชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย/มาตรฐาน
ผลผลิตที่ตองการ

ระยะเวลา
แลวเสร็จ ผูมอบ ผูรับมอบ ว/ด/ป

ความเห็นของผูมอบหมายงาน (เชน ความสํ าคัญของงานที่มอบหมาย จุดเดนของผูไดรับการมอบหมายงาน ความรู
ความสามารถ/ประสบการณเฉพาะตัว)

………………………………………………………………………………. ……………………………..
………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………
………………………………………………………………………………. ………………………………………

แบบมอบหมายงาน



เอกสารหมายเลข 2

- ตัวอยาง –
ระดับการประเมินในภาพรวมและคํ าอธิบาย

ระดับ คํ าอธิบาย

ดีเดน
 = A = 90+

อยูในระดับที่ดีเลิศจนเปนแบบอยางได คือ แสดงใหเห็นหรือปฏิบัติตามคุณ
ลักษณะของปจจัยนี้อยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ในทุกสถานการณ ผล
งานที่ปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่แสดงออกอยูในระดับดีเลิศและสามารถรักษา
ระดับของผลงานหรือพฤติกรรมไวไดตลอดเวลา

ยอมรับไดอยางมาก
B = 80 –90

อยูในระดับที่ยอมรับไดอยางมากและชัดเจน มีประสิทธิภาพตลอดเวลา คือ
แสดงใหเห็นหรือปฏิบัติตามคุณลักษณะของปจจัยนี้อยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา ผลงานที่ปฏิบัติอยูในระดับที่เหนือกวาระดับปกติเปนอยางมาก
และชัดเจนทุกสถานการณ

ยอมรับไดแตมีสิ่งที่
ตองพัฒนา
 = C = 60 –79

อยูในระดับที่ยอมรับได มีประสิทธิภาพในสถานการณสวนมาก แตยังมีสิ่งที่
ตองแกไขปรับปรุงอยูบาง คือ แสดงใหเห็นหรือปฏิบัติตามคุณลักษณะของ
ปจจัยนี้อยางมีประสิทธิภาพในสถานการณสวนมาก   แตยังคงมีสิ่งที่ตอง
ปรับปรุงบางเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่คาด
หวังไว

ตองปรับปรุง
= D = 59-

มีสิ่งที่ตองแกและปรับปรุงหลายเรื่อง คือ มีปญหาไมสามารถแสดงใหเห็น
หรือปฏิบัติตามคุณลักษณะของปจจัยนี้อยางมีประสิทธิภาพ ผลงานอยูใน
ระดับตํ่ ากวาที่จะยอมรับได จํ าเปนตองกํ ากับดูแลและชี้แนะอยางใกลชิด
และตอเนื่อง มีสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขอยางมาก



- ตัวอยาง -
รายการและระดับการประเมินผลงานและคุณลักษ

ในการปฏิบัติงานของขาราชการ

รายการประเมิน คะแนนเต็ม ครั้งท
ผลงาน
1. ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน)

-  ปริมาณที่ทํ าไดตํ่ ากวาเปาหมายที่กํ าหนด

 - ปริมาณงานที่ไดเปนไปตามที่คาดหวังหรือตามเปาหมายที่กํ าหนด

 - ปริมาณงานที่ทํ าไดมากกวามาตรฐานที่กํ าหนด

-  ปริมาณงานที่ทํ าไดมากกวาที่คาดหวังไวเปนอยางมาก

2. คุณภาพของผลงาน (พิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวน
ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอื่น ๆ)

- ขาดความระมัดระวัง มีการทํ างานผิดพลาดมากกวาที่ควรจะเปน
และมักจะผิดซํ้ า ๆ เปนประจํ า

- งานทั่วไปผานการพิจารณา มีขอผิดพลาดพอประมาณ

- งานโดยทั่วไปมีความถูกตองและเรียบรอย มีขอผิดพลาดนอย

- มีความละเอียดรอบคอบในการทํ างาน แทบจะไมมีขอผิดพลาด

3. ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาทีใ่ชปฏบิติังานเปรยีบเทยีบกับ
เวลาที่กํ าหนดไวสํ าหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้น)

-  ปฏิบัติงานเกินเวลาที่กํ าหนดเสมอ ๆ โดยไมมีเหตุผลที่สมควร

   -  ปฏบิตังิานเกนิก ําหนดเวลาเปนบางครัง้  และสามารถชีแ้จงเหตผุลได

   -  ปฏิบัติงานไดตามเวลาที่กํ าหนด

   -  ปฏิบัติงานไดตามเวลาที่กํ าหนด รวมทั้งงานที่ตองการเรงดวน

3
เอกสารหมายเลข 
ณะ

คะแนนที่ได
ี่ 1 ครั้งที่ 2
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คะแนนที่ได
รายการประเมิน (ตอ) คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

4. การประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร  (พิจารณา
จากความประหยัดในการใชทรัพยากรหรือความสัมพันธระหวาง
ทรัพยากรที่ใชกับผลผลิตของงานหรือโครงการ)

-  ไมคํ านึงถึงการประหยัด ไมระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช แมจะไดรับ
การตักเตือน

-  ประหยัดและระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใชพอสมควร

-  ประหยัดและรักษาเครื่องมือเครื่องใชอยางดีสม่ํ าเสมอ

-  ประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดีเกี่ยวกับการประหยัดและการระวัง
รักษาเครื่องมือเครื่องใช

5. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได (พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธ
    ของผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงาน)

-  ผลผลิตที่ไดสวนใหญไมสามารถนํ าไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค
       ที่กํ าหนดไวได

-  ผลผลิตที่ไดสามารถนํ าไปไปใชประโยชนไดพอสมควร

-  ผลผลิตที่ไดไดรับการยอมรับและสามารถนํ าไปใชประโยชนกับงาน
อื่น ๆ ได

-  ผลผลิตที่ไดไดรับการยอมรับและนํ าไปใชประโยชนกับงานอื่น  ๆ
อยางกวางขวาง

องคประกอบอื่น ๆ
1)  .......................................................................................................
2) .......................................................................................................

140
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คะแนนที่ได
รายการประเมิน (ตอ) คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน
คุณลักษณะหลักของขาราชการ
2.1 การมุงผลสัมฤทธ
      - ไมแสดงคุณลักษณะดานนี้ชัดเจน
      - แสดงความมุงมั่นและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติราชการใหดี
      - สามารถกํ าหนดมาตรฐาน/เปาหมายการปฏิบัติงานของตนใหได
         ผลสัมฤทธที่ดี
      - ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพขึ้น
      - กํ าหนดแผนและปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงที่ทาทายได

  - พิจารณาผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ

2.2 การบริการที่ดี
    - ไมแสดงคุณลักษณะดานนี้ชัดเจน
    -  ใหบริการที่เปนมิตร
    -  ส่ือสารขอมูลไดชัดเจน
    - เต็มใจชวยเหลือ
    - เอื้อเฟอแสดงนํ้ าใจ
    -  เขาใจความตองการที่แทจริงของผูบริการ
    -  รวมวางแผน เปนที่ปรึกษาที่ผูรับบริการวางใจ

2.3 การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
    - ไมแสดงคุณลักษณะดานนี้ชัดเจน
    - มีความสนใจใฝรูในสาขาอาชีพของตน
    -  รอบรูเทาทันเหตุการณและเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ
    -  นํ าความรู เทคโนโลยีใหม ๆ ที่ไดศึกษามาปรับใชกับการทํ างาน
    -  รักษาและประยุกตความรูความเชี่ยวชาญ ทั้งเชิงลึกและกวางอยาง
       ตอเนื่องสมํ่ าเสมอ
    -  สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาในองคกร
2.4 จริยธรรม
      - ไมแสดงคุณลักษณะดานนี้ชัดเจน
      - ซื่อสัตยสุจริต ไมมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ
      - มีสัจจะ เชื่อถือได
      - ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
      - ธํ ารงความถูกตอง
      - อุทิศตนเพื่อผดุงความยุติธรรม
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คะแนนที่ได
รายการประเมิน (ตอ) คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

2.5 การทํ างานเปนทีม
      - ไมแสดงคุณลักษณะดานนี้ชัดเจน
      - ปฏิบัติหนาที่ในสวนของตนใหสํ าเร็จลุลวง
      - ผูกมิตรและรวมมือ
      - รับฟงความเห็นและประสานสัมพันธ
      - ใหกํ าลังใจซึ่งกันและกัน
      - รวมพลังสรางความสามัคคีในทีม
คุณลักษณะเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง

2.6 การมองภาพองครวม
     - ไมแสดงคุณลักษณะดานนี้ชัดเจน
     - ใชสามัญสํ านึกทั่วไปในการปฏิบัติหนาที่
     -  ประยุกตประสบการณมาใชในการปฏิบัติงาน
     -  ประยุกตทฤษฎีและแนวคิดที่ซับซอนมาใชกับสถานการณปจจุบัน
     - ใชกรอบแนวความคิดและวิธีพิจารณาแบบมองภาพองครวม
     -  คิดนอกกรอบเพื่อสรางสรรองคความรูใหม
2.7  การคิดวิเคราะห
     - ไมแสดงคุณลักษณะดานนี้ชัดเจน
     -  จํ าแนกประเด็นปญหาได
     -  เห็นความสัมพันธเชื่อมโยงขั้นพื้นฐาน
     -  เห็นความสัมพันธเชื่อมโยงที่ซับซอน
     -  ศึกษาเหตุปจจัยที่ซับซอนและวางแผนเชื่อมโยงได
     -  การวิเคราะหเจาะลึก โดยใชเทคนิคที่หลากหลาย เลือกวิธีที่
        เหมาะสม
2.8 ศิลปการส่ือสารและจูงใจ
     - ไมแสดงคุณลักษณะดานนี้ชัดเจน
     - นํ าเสนออยางตรงไปตรงมา
     - ใชความพยายามขั้นตนในการจูงใจ
     - ใชศิลปการจูงใจ
     - ใชอิทธิพลทางออมในการจูงใจ
     - ใชกลยุทธที่ซับซอนในการจูงใจ
2.9 การสืบเสาะหาขอมูล
     - ไมแสดงคุณลักษณะดานนี้ชัดเจน
     -  ถามตรงจากผูเกี่ยวของ/ใชขอมูลจากแหลงที่มีอยูแลว
     -  สืบเสาะจากผูใกลชิดเหตุการณ/ประเด็นปญหา
     -  เจาะลึกอยางตอเนื่องเพื่อคนหาตนตอ
     -  เก็บขอมูลอยางเปนระบบ สืบคนจากแหลงแปลกใหม ใชเทคโนโลยี
        สารสนเทศ
     -  วางระบบการสืบคนเพื่อหาขอมูลอยางตอเนื่อง
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คะแนนที่ได
รายการประเมิน (ตอ) คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

2.10 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
      - ไมแสดงคุณลักษณะดานนี้ชัดเจน
      -  เห็นโอกาสรีบนํ ามาใชประโยชนหรือปญหารีบหาวิธีแกไข
      -  รูจักประยุกต ยืดหยุน ประนีประนอม เปดรับความคิดใหมๆที่เปน
         ประโยชนตองาน
      - สรางสรรคส่ิงใหมใหเกิดขึ้นในวงราชการ
      - คิดนอกกรอบ หาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดในอนาคต
      - สรางบรรยากาศการคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
2.11..................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
2.12..................................................................................................
.........................................................................................................

ขอ 2.1-2.5  ใหประเมินขาราขการทุกคน
ขอ 2.6 เปนตนไป ใหสวนราชการกํ าหนดขึ้น โดยพิจารณาใหสอดคลอง
กับลักษณะงานในตํ าแหนงตาง ๆ ตามความเหมาะสม

60
200



ตัวอยาง รายการและระดับการประเมินผลงานและคุณลักษณะ/พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับ

รายการประเมิน

ดีเดน
(เปนแบบอยางได)

ดี
(ยอมรับไดอยางมาก)

พอใช
(ยอมรับไดแตมีสิ่งที่ตอง

พัฒนา)

ตองปรับปรุง
(ตองแกไขและปรับปรุง)

1. ปริมาณงาน : จ ํานวนผลงาน
ทีท่ ําไดส ําเรจ็เปรยีบเทยีบกบั
ปรมิาณงานทีกํ่ าหนดหรอื
ปรมิาณงานที ่ควรจะท ําไดใน
เวลาทีค่วรจะเปน

ปริมาณงานที่ทํ าไดมาก
กวาที่คาดหวังไวเปนอยาง
มาก สามารถบรรลุเปา
หมายที่กํ าหนดไดกอน
เวลา

ปริมาณงานที่ทํ าไดมาก
กวามาตรฐาน ที่กํ าหนด

ปริมาณงานที่ไดเปนไป
ตามที่คาดหวัง หรือตาม
เปาหมายที่กํ าหนด

ปริมาณงานที่ทํ าไดต่ํ า
กวาเปาหมายที่กํ าหนด

2. คุณภาพของงาน : ความถูก
ตอง ประณีต และความ
เรียบรอยของงาน

มีความละเอียด รอบคอบ
ในการทํ างานแทบจะไมมี
ขอผิดพลาดเลย

งานโดยทั่วไปมีความถูก
ตองและเรียบรอย มีขอผิด
พลาดนอย

งานโดยทั่วไปผานการ
พิจารณา มีขอผิดพลาดพอ
ประมาณ

ขาดความระมดัระวงั การ
ท ํางานผดิพลาดมากกวา
ทีค่วรจะเปน และมกัจะ
ผิดซํ ้าๆ เปนประจ ํา

3. ความทันเวลา : เวลาที่ใช
ปฏิบัติงานเทียบกับเวลา
ที่กํ าหนดไว

ปฏิบัติงานไดตามเวลาที่
กํ าหนดเสมอ ๆ

ปฏิบัติงานไดตามเวลาที่
กํ าหนดเปนสวนใหญ

ใชเวลาปฏิบัติงานตาม
เวลาที่กํ าหนด มีบางครั้งที่
เกินกํ าหนดเวลา

ปฏิบัติงานเกินเวลาที่
กํ าหนดเสมอ โดยไมมี
เหตุผลสมควร

4. การค ํานงึถงึการใชทรัพยากร
: การประหยดัในการใชวัสดุ
อปุกรณในการท ํางานตลอด
จนการระวงัรกัษาเครือ่งมอื
เครือ่งใช

ประพฤติตนเปนตัวอยางที่
ดีเกี่ยวกับการประหยัด
วัสดุ และการระวังรักษา
เครื่องมือเครื่องใช

ประหยัดและรักษาเครื่อง
มือ เครื่องใชอยางดี
สมํ่ าเสมอ

ประหยัดและระวังรักษา
เครื่องมือ เครื่องใชพอสม
ควร

ไมค ํานงึถงึการประหยดั
ไมระวังรกัษาเครือ่งมอื
เครือ่งใช แมจะไดรบัการ
ตักเตอืนแลวก็ตาม

5. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ
ได : ผลผลิตหรือผลลัพธ
ของงานเทียบกับเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคของงาน

ผลผลิตไดรับการยอมรับ
และนํ าไปใชประโยชนได
อยางกวางขวาง

ผลผลิตไดรับการยอมรับ
และนํ าไปใชประโยชนได
เปนสวนใหญ

ผลผลิตไดรับการยอมรับ
และนํ าไปใชประโยชนได
บาง

ผลผลิตสวนใหญไม
สามารถนํ าไปใช
ประโยชนตามวัตถุ
ประสงคที่กํ าหนดไวได

6. การมุงผลสมัฤทธ์ิ : ความมุง
มัน่ กระตอืรอืรน  กํ าหนดเปา
หมายและขัน้ตอนในการ
ท ํางาน และพฒันาระบบหรอื
วิธกีารท ํางานใหไดผล
สมัฤทธิท์ีด่ีขึ้น

มคีวามมุงมัน่ กระตอืรอืรน
ทีจ่ะปฏบิติังาน มกีารพฒันา
ระบบ ขัน้ตอน วิธกีาร
ปฏบิติัราชการเพือ่ใหบรรลุ
ผลมาตรฐานหรอืผล
สมัฤทธิท์ี่กํ าหนดไว

มีความมุงมั่น
กระตือรือรนที่จะปฏิบัติ
งาน มีการกํ าหนดเปา
หมายและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดผล
ตามที่กํ าหนดไว

มึความมุงมั่น
กระตือรือรนที่จะปฏิบัติ
งาน  แตการปฏิบัติงานยัง
ขาดทิศทาง และบางครั้ง
ไมไดผลตามที่กํ าหนดไว

ขาดความมุงมั่น
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน ตองไดรับ
การกระตุนบอยครั้ง
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7. บริการที่ดี : ความตั้งใจและ
ความพยายามที่จะให
บริการดวยอัธยาศัยไมตรี
อันดี

ใหบริการดวยอัธยาศัย
ไมตรีอันดี ศึกษาความ
ตองการที่แทจริงของผูรับ
บริการและใหคํ าแนะนํ าที่
ตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการ

ใหบริการดวยอัธยาศัย
ไมตรีอันดี   ติดตามเรื่อง
และแกไขปญหาหรือ   หา
แนวทางแกไขปญหาที่เกิด
ขึ้นแก  ผูรับบริการอยาง
รวดเร็ว และเต็มใจ

ใหบริการดวยอัธยาศัย
ไมตรีอันดี  ใหคํ าแนะนํ า
เมื่อผูรับบริการมีคํ าถาม
หรือมีขอเรียกรอง

ไมต้ังใจใหบริการลูกคา
และอาจมีขอรองเรียน
เกี่ยวกับการใหบริการ

8. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงาน : ความสนใจใฝรู
เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ
ความรูความสามารถของ
ตน รวมทั้ง การศึกษาองค
ความรูใหม ๆ เพื่อให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประ
สิทธิภาพ

สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพ
ตนเองอยูตลอดเวลาโดย
การสั่งสมความรูใหม ๆ
และนํ าความรูนั้นมา
พัฒนาการปฏิบัติงานอยู
เสมอ

สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพ
ตนเองอยุเสมอ สามารถใช
เทคโนโลยี่ใหม ๆ หรือนํ า
องคความรูใหม ๆ มาใช
กับงานที่ปฏิบัติอยูได

สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพ
ตนเองพอสมควร

ใชเทคโนโลยีใหม ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานได ไม
ดีเทาที่ควร

9. จริยธรรม :  การครองตน
และประพฤติปฏิบัติถูก
ตอง เหมาะสมทั้งตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรมจริย
ธรรม ตลอดจนหลักแนว
ทางในวิชาชีพ โดยมุง
ประโยชนของประเทศชาติ
มากกวาประโยชนสวนตน
รวมทั้ง ไมมีพฤติกรรมการ
แสวงหาผลประโยชนใน
ทางมิชอบ หรือไมมีพฤติ
กรรมที่กอความเสียหายให
แกผูอื่นโดยเจตนา

ครองตนและประพฤติ
ปฏิบัติถูกตอง เหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายและ
คุณธรรม จริยธรรม ตลอด
จนหลักแนวทางในวิชา
ชีพ และเปนตัวอยาง ที่ดี
ใหผูอื่นได

ประพฤติปฏิบัติถูกตอง
เหมาะสมตามหลัก
กฎหมาย คุณธรรม จริย
ธรรมและหลักแนวทางใน
วิชาชีพอยูเสมอไมตองให
คํ าแนะนํ า

สวนใหญประพฤติปฏิบัติ
ถูกตองเหมาะสมตามหลัก
กฎหมายคุณธรรม จริย
ธรรม และหลักในวิชาชีพ

ไดรับคํ าตักเตือนให
ปรับปรุงความประพฤติ
บอยครั้ง   มีพฤติกรรม
การแสวงหาผล
ประโยชนในทางมิชอบ
หรือกอความเสียหายให
ผูอื่นโดยเจตนา

10. การทํ างานเปนทีม :  ความ
ต้ังใจที่จะทํ างาน การ
ประสานงานและใหความ
รวมมือกับผูอื่น

มีความตั้งใจที่จะทํ างาน
และเต็มใจใหความรวมมือ
อยางดีในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่น จนทํ าใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลอยางดี

มีความตั้งใจที่จะทํ างาน
ประสานงานและใหความ
รวมมืออยางดีในการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น

มีการประสานงานและให
ความรวมมือในการปฏิบัติ
งานตามหนาที่ดี ใน
สถานการณสวนมาก

การประสานงานและ
รวมมือกับผูอื่น มักมี
ปญหาขอขัดแยง
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11. ความรอบรูในงาน และ
ความสามารถในการเรียนรู
: ความรู ความเขาใจ วิธี
ปฏิบัติงานในหนาที่ และ
เรื่องที่เกี่ยวของกับงาน
รวมทั้งความสามารถใน
การเรียนรูงาน

มีความรูความเขาใจงาน
ในหนาที่อยางลึกซึ้ง
สามารถแกไขปญหา
เสนอแนะวิธีการดํ าเนิน
งานได และเรียนรูงานได
รวดเร็วเปนพิเศษ

มีความรูความเขาใจงาน
ในหนาที่ดี สามารถแกไข
ปญหา ขอบกพรองตางๆ
ได และสามารถเรียนรูงาน
ไดเร็ว

มีความรูความเขาใจงาน
ในหนาที่ และสามารถ
เรียนรูงานไดเปนที่นาพอ
ใจ

ตองใหคํ าแนะนํ าอยู
เสมอและเรียนรูงานได
ชามาก

12. ความเชือ่ถอืไววางใจ/ความ
เอาใจใสในงาน : ความเชือ่ถือ
ไววางใจในการท ํางาน ความ
ต้ังใจ อตุสาหะ กระตอืรอืรน
ในการท ํางานและการตดิ
ตามงาน

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบ
หมายไดอยางถูกตอง
สมบูรณ เปนที่ไววางใจได
เสมอในทุกสถานการณ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบ
หมายไดอยางถูกตองเปน
ที่ไววางใจได

การปฏิบัติงานอยูในเกณฑ
ที่พอเชื่อถือและไววางใจ
ไดแตตองอาศัยการควบ
คุม หรือตรวจสอบอยูบาง

ตองควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานอยางใกล
ชิดตลอดเวลา

13. การมาทํ างาน และการตรง
ตอเวลา : ความสมํ่ าเสมอ
ในการมาทํ างานตลอดป
และการตรงตอเวลา

มาทํ างาน และตรงตอเวลา
สูงกวามาตรฐานที่กํ าหนด

มาทํ างานสมํ่ าเสมอตลอด
ป และมาถึงตรงเวลาเริ่ม
งานทุกครั้ง

มาทํ างานไดตามมาตรฐาน
ที่กํ าหนด หรือมาทํ างาน
สายไมเกินมาตรฐานที่
กํ าหนด

มาทํ างานตํ่ ากวามาตร
ฐานที่กํ าหนด หรือมา
สายเกินกวามาตรฐานที่
กํ าหนด

14. การปฏิบัติตามคํ าสั่งและ
คํ าแนะนํ าของผูบังคับ
บัญชา : ความตั้งใจ ความ
กระตือรือรน ความเต็มใจ
ในการปฏิบัติตามคํ าสั่ง คํ า
แนะนํ ารวมทั้งความ
สามารถในการเขาใจคํ าสั่ง
คํ าแนะนํ านั้นๆ

สามารถเขาใจคํ าสั่ง คํ า
แนะนํ าไดดี รวดเร็ว
ปฏิบัติตามดวยความเต็ม
ใจและถูกตองเสมอ

สามารถเขาใจคํ าสั่งคํ า
แนะนํ าไดดีปฏิบัติตาม
ดวยความเต็มใจ และถูก
ตองสมํ่ าเสมอ

ศึกษาคํ าสั่งและคํ าแนะนํ า
ปฏบิติัตามดวยความเตม็ใจ
และถูกตองตามสมควร

ไมสนใจหรือไมปฏิบัติ
ตามคํ าสั่ง คํ าแนะนํ า
ของผูบังคับบัญชา ทํ า
ใหงานผิดพลาดบอย

15. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค :
ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับงาน
ในหนาที่และงานที่เกี่ยว
ของโดยนํ าไปใชปฏิบัติได

มีความคิดริเริ่มใหม ๆ ที่
เปนไปไดอยูเสมอเพื่อ
ปรับปรุงงานและระบบ
งานใหดีขึ้น

รูจักนํ าเทคนิคหรือวิธีการ
ทํ างานใหม ๆ มาใชใน
การทํ างาน

รูจักพัฒนาวิธีการทํ างาน
ใหมี      ประสิทธิผลมาก
กวาเดิม

ไมสนใจการคิดริเริ่ม
ไมมีการพัฒนาปรับปรุง
การทํ างานใหดีกวาเดิม
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16. การวางแผนและการจัด
ระบบงาน : ความสามารถ
ในการคาดการณ การ
กํ าหนดเปาหมายและมาตร
ฐาน การกํ าหนดวิธีปฏิบัติ
การวัดผลงานตลอดจนการ
จัดคนใหเหมาะสมกับงาน

วางแผนและจัดระบบงาน
ไดถูกตองสมบูรณ
สามารถนํ าไปปฏิบัติได

วางแผนและจัดระบบงาน
ไดถูกตองตามเปาหมาย
พอสมควร มีการแกไข
เพิ่มเติมเปนครั้งคราว

วางแผนและจัดระบบงาน
ไดบางบางครั้งไมเปนไป
ตามเปาหมายและตองมี
การแนะนํ า

การวางแผนและจัด
ระบบงานตองใหความ
ชวยเหลือแนะนํ าอยาง
ใกลชิด

17. การตัดสินใจแกปญหาใน
งาน : ความสามารถใน
การตัดสินใจ/แกปญหา
ตางๆ ไดอยางถูกตอง
และทันตอเหตุการณ

การตัดสินใจและการแก
ปญหาไดดีเยี่ยม มีการ
วิเคราะหปญหาอยาง รอบ
คอบ ถ่ีถวน และสามารถ
แกไขสถานการณไดเปน
อยางดี

สามารถใชความรอบรูใน
งานและสามัญสํ านึกไดดี
โดยปกติมักตัดสินใจไดดี

สามารถตัดสินใจ และแก
ปญหาเฉพาะงานในหนาที่
ไดดี ตองการคํ าแนะนํ า
เมื่อตองตัดสินใจในบาง
สถานการณที่ไมคุนเคย

การตัดสินใจและการ
แกปญหาในบางครั้ง ยัง
ไมสามารถไววางใจได
เชน สรุปเหตุการณโดย
ไมมีความรู  ไมมีขอมูล
สนับสนุนเพียงพอ มัก
สับสนเมื่อตองเผชญิ
สถานการณใหม ๆ

18. ทักษะในการสื่อสาร :
ความสามารถในการสื่อ
ความใหผูอื่นเขาใจได
อยางถูกตองชัดเจน

มีทักษะในการสื่อความได
อยางกระชับ ชัดเจน ดี
เยี่ยมจนเปนตัวอยางที่ดีแก
ผูรวมงาน

สวนใหญสามารถสื่อ
ความไดชัดเจน

โดยปกติสามารถสื่อความ
ไดชัดเจนแตบางครั้งตอง
มีการอธิบายเพิ่มเติม

มีปญหาในการสื่อความ
ในบางครั้ง ตองไดรับ
คํ าแนะนํ าใหปรับปรุง

19. ความสามารถในการเปนผู
นํ าทีมและทักษะในการ
บังคับบัญชา : ความ
สามารถในการวางตน
และการโนมนาวใหผูใต
บังคับบัญชารวมมือและ
ปฏิบัติงานตามที่ตองการ

มีความสามารถในการเปน
ผูนํ าไดดีมาก ผูใตบังคับ
บัญชาทุกคนใหความรวม
มือในการปฏิบัติงาน

มคีวามสามารถในการเปนผู
น ําไดเปนอยางด ีผูใตบงัคบั
บญัชาสวนใหญใหความ
รวมมอืในการปฏบิติังาน

ขาดคุณสมบัติในการเปน
ผูนํ าที่ดีบางประการ แต
สามารถปรับปรุงแกไขได

ขาดคุณสมบัติในการ
เปนผูนํ าที่ดี     ผูใต
บังคับบัญชาไมเต็มใจ
รวมมือปฏิบัติงาน

20. การพัฒนาผูใตบังคับ
บัญชา : ความสนใจ
ความสามารถในการแนะ
นํ า สอนงาน และพัฒนาผู
ใตบังคับบัญชาในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

สนใจและสามารถพัฒนา
ทักษะ ความรู ความ
สามารถผูใตบังคับบัญชา
ดวยวิธีการตาง ๆ อยางมี
ทิศทางที่ชัดเจนและ
เหมาะสม

สนใจและสามารถพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา โดย
ตองการคํ าแนะนํ าเปนครั้ง
คราว

สนใจที่จะแนะนํ า สอน
งานและพัฒนาผูใตบังคับ
บัญชา โดยตองมีการ
กระตุน ช้ีแนะ

ไมสนใจที่จะสอนงาน
หรือพัฒนาผูใตบังคับ
บัญชา
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