คําอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูรับการประเมิน (เจาหนาที่บุคคลหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนผูกรอก)
ตอนที่ 2 ภาระงานที่ไดปฏิบัติในชวงระยะเวลาประเมิน (ผูรับการประเมินเปนผูกรอก)
ตอนที่ 3 การประเมินผล ใหผูประเมินประเมินเปนขอๆ โดยพิจารณาจากภาระงานที่ไดกระทํา โดยมีการ
ประเมินจากปริมาณงาน และคุณภาพของงาน และคุณลักษณะของผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการพิจารณา
ประเมินใหคํานึงถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การนําไปใชและประสิทธิภาพของงาน และความคุมคาของ
การใชทรัพยากร โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมินคาตามรายการประเมิน
1. การประเมินผลงาน จะแบงการประเมินออกเปน 3 ดาน ไดแก
1.1 ดานปริมาณงาน จะพิจารณาปริมาณงานที่ไดกระทํา ควบคูกับระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
ดังกลาว โดยพิจารณาจากเกณฑกลางที่ผูบังคับบัญชาและผูถูกประเมินตกลงกัน และดูความเหมาะสมในการ
จัดสรร การแบงเวลาเพื่อปฏิบัติงาน ดูความสามารถในการอุทิศเวลาการทํางานใหกับสถาบัน มีการทํางาน
อยางเต็มที่
1.2 ดานคุณภาพของงาน จะพิจารณาคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน การสามารถนํางานนั้นไป
ใชประโยชนหรือการกอใหเกิดประโยชนแกสถาบัน บุคลากร และนักศึกษาได ทั้งนี้จะมีการพิจารณไปถึง
ความคุมคาของการใชทรัพยากรในการปฎิบัติงานดวย
1.3 ดานคุณลักษณะของผูปฏิบัติงาน จะมีการพิจารณาในดานความประพฤติ การวางตัวและการ
ปฏิบัติของผูถูกประเมินตอผูรวมงาน ความเสียสละ และความสามารถเขากับบุคคลอื่นไดเปนอยางดี
2. เกณฑใหคะแนนการประเมิน มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
2.1 การประเมินผลงาน/ภาระงานที่ปฏิบัติ 100 คะแนน โดยประเมินปริมาณงาน 50 คะแนน และ
คุณภาพงาน 50 คะแนน ทั้งนี้คานํ้าหนักในการกําหนดคาคะแนนใหเปนไปตามที่ อ.ก.ม. กําหนด
2.2 การประเมินคุณลักษณะของผูปฏิบัติงาน 20 คะแนน โดยประเมินดานความประพฤติ
การวางตัวตอผูรวมงาน การเสียสละ และความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นได
3. คะแนนการประเมิน มีการกําหนดเกณฑคะแนนการประเมินออกเปน 5 ลําดับ ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานไดผลนอยมาก
(2) ปฏิบัติงานไดผลนอย
(3) ปฏิบัติงานในระดับปกติ
(4) ปฏิบัติงานอยูในระดับดี
(5)ปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน
ตอนที่ 4 สรุปผลการประเมินและขอเสนอในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
สรุปผลการประเมิน
ผูไดรับคะแนนรวม 90 –100 คะแนน อยูในระดับดีเดน
ไดเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ผูไดรับคะแนนรวม 60 - 89 คะแนน อยูในระดับผลงานดี ไดเลื่อนขั้น เงินเดือน 0.5 ขั้น
ผูไดรับคะแนนรวม นอยกวา 59 ลงมา อยูในระดับผลงานปกติ ไมไดเลื่อนขั้น

-2ตอนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
หากมีความเห็นแตกตางจากตอน 3 และ 4 สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามเหมาะสม
………………………………
หลักเกณฑการกําหนดคะแนน และคานํ้าหนักคะแนน
1. งานในตําแหนงหนาที่
กรณีไมใชผูบริหาร คิดคะแนน 80 คะแนน (นํ้าหนักคาคะแนน เทากับ 8)
กรณีเปนผูบริหาร คิดคะแนน 40 คะแนน
(นํ้าหนักคาคะแนน เทากับ 4)
2. งานพัฒนา
คิดคะแนน 20 คะแนน
(นํ้าหนักคาคะแนน เทากับ 4)
โดยหักออกจากงานในตําแหนงหนาที่
3. งานบริหาร
คิดคะแนน 40 คะแนน
(นํ้าหนักคาคะแนน เทากับ 4)
โดยหักออกจากงานในตําแหนงหนาที่
4. งานสนับสนุนวิชาการ งานบริการทั่วไป งานบริการทั่วไป งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และงานกรรมการ/คณะทํางาน
คิดคะแนน งานละ 10 คะแนน (นํ้าหนักคะแนน เทากับ 1 )
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีภาระงานอื่นครบทั้ง 4 ภาระงาน ใหคิดคะแนนงานละ 5 คะแนน
(นํ้าหนักคะแนน เทากับ 0.5)
รายละเอียดการคิดคะแนน และคานํ้าหนักคะแนนเปนไปตามเอกสารแนบทาย

ตัวอยางการประเมินผลโดยใชหลักเกณฑขางตน
ตัวอยางที่ 1 นาย ก เปนนักวิชาการศึกษา ระดับ 8 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองและไดรับเชิญเปน
วิทยากรบรรยายพิเศษใหกับหนวยงานภายนอกเสมอ มีงานวิจัยที่ทํารวมกับอาจารย 1 เรื่องและเปนกรรมการ
ใน อ.ก.ม.อุทธรณ ฯ และคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 2 ชุด และเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ของสถาบัน
พิจารณาจากภาระงานขางตนแลว สรุปไดวานาย ก มีภาระงาน ดังนี้
1. ภาระงานในหนาที่
ในตําแหนงนักวิชาการศึกษา
2. ภาระงานบริหาร
ในตําแหนงผูอํานวยการกอง
3. ภาระงานสนับสนุนวิชาการ มีงานวิจัยที่ทํารวมกับขาราชการสาย ก 1 เรื่อง
4. งานคณะกรรมการ
เปนคณะกรรมการที่มีการประชุมประจํา 1 ชุด และ
ไมประจําจํานวน 3 ชุด
พิจารณากําหนดคะแนน และคานํ้าหนักคะแนน และประเมินผลดังนี้
รายการประเมิน
คะแนน

ระดับการประเมนิ /คะแนน
ปริมาณ
รวม คุณภาพ

คานํา้ หนัก
คะแนน

5 4 3 2 1
1. ภาระงานหลัก
1.1 งานในหนาที่
1.2 งานพัฒนา
1.3 งานบริหาร
2. ภาระงานอื่น
1.4 งานสนับสนุนวิชาการ
1.5 งานบริการทั่วไป
2.1 งานทํานุบํารุงศิลปฯ
2.2 งานกรรมการ /คณะทํางาน
รวม

รวม

รวม
คะแนน

/

16
20

36
40

/
/

4
4
44

9
9
89

5 4 3 2 1

40
40

4
4

/
/

20
20

10
10
100

1
1
10

/
/

5
5
45

/

รวมคะแนนการประเมิน เทากับ 89 คะแนน
ตัวอยางที่ 2 นาย ข เปนเจาหนาที่บุคคล ระดับ 6 และมีการใหบริการจัดเผยแพร และใหบริการขอมูล
สถิติในสวนอัตรากํา ลังและแผนการบริหารงานบุคคลแกหนวยงาน ภายในและภายนอกที่ไดยื่นขอความ
อนุเคราะห มีการทําคูมือการปฏิบัติงาน 2 เรื่อง และเปนผูชวยเลขาเลขานุการ ใน อ.ก.ม. และกรรมการใน
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขาราชการ จํานวน 3 ชุด และเปนกรรมการในคณะทํางานจัดทําขอ
เสนอและการรายงานผลเพื่อขอรับเงินรางวัลประจําป
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พิจารณาจากภาระงานขางตนแลว สรุปไดวานาย ข มีภาระงาน ดังนี้
1. ภาระงานในหนาที่
ในตําแหนงเจาหนาที่บุคคล
2. ภาระงานพัฒนา
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนจํานวน 2 เรื่อง
3. งานบริการทั่วไป
จัดเผยแพร และใหบริการขอมูล สถิติในสวนอัตรากําลังและแผน
การบริหารงานบุคคล แกหนวยงานภายในและภายนอกที่ไดยื่น
ขอความอนุเคราะห
4. งานคณะกรรมการ
เปนคณะกรรมการที่มีการประชุมประจํา 1 ชุด และ
ไมประจําจํานวน 4 ชุด
พิจารณากําหนดคะแนน และคานํ้าหนักคะแนน และประเมินผลดังนี้
รายการประเมิน

ระดับการประเมิน/คะแนน
ปริมาณ
รวม คุณภาพ

คะแนน คานํา้ หนัก
คะแนน

5 4 3 2 1
1. ภาระงานหลัก (80 คะแนน)
1.1 งานในหนาที่
1.2 งานพัฒนา
1.3 งานบริหาร
2. ภาระงานอื่น
2.1 งานสนับสนุนวิชาการ
2.2 งานบริการทั่วไป
2.3 งานทํานุบํารุงศิลปฯ
2.4 งานกรรมการ /คณะทํางาน
รวม

60
20
-

6
2
-

10
10
100

1
1
10

/
/

/
/

รวม
คะแนน

24
8
-

48
18
-

5
4
41

10
9
85

5 4 3 2 1
24
10
5
5
44

/
/

/

รวมคะแนนการประเมิน เทากับ 85 คะแนน
ตัวอยางที่ 3

รวม

นาย ค เปนพนักงานธุรการ ระดับ 3 และไมมีภาระงานอื่นใดๆเลย

พิจารณาจากภาระงานขางตนแลว สรุปไดวานาย ค มีภาระงาน ดังนี้
1. ภาระงานในหนาที่
ในตําแหนงพนักงานธุรการ

/

-3พิจารณากําหนดคะแนน และคานํ้าหนักคะแนน และประเมินผลดังนี้
รายการประเมิน
คะแนน คานํา้ หนัก
คะแนน

ระดับการประเมิน/คะแนน
ปริมาณ
รวม คุณภาพ
5 4 3 2 1

1. ภาระงานหลัก (80 คะแนน)
2.5 งานในหนาที่
2.6 งานพัฒนา
2.7 งานบริหาร
2. ภาระงานอื่น
2.8 งานสนับสนุนวิชาการ
2.9 งานบริการทั่วไป
2.10 งานทํานุบํารุงศิลปฯ
2.11 งานกรรมการ /คณะทํางาน
รวม

100
100

10
-

/

10

รวม

รวม
คะแนน

30
-

70
-

30

70

5 4 3 2 1
40
-

/

40

รวมคะแนนการประเมิน เทากับ 70 คะแนน
หมายเหตุ
กรณีไมมีภาระงานอื่น สามารถ (+)(-) บวกลบ คะแนนงานในตําแหนงหนาที่ และงานใน
ตําแหนงบริหาร (ถามี) ไดแตรวมแลว ตองไมเกิน 100 คะแนน
สรุปผลคะแนน นาย ก ไดคะแนน
นาย ข ไดคะแนน
นาย ค ไดคะแนน

89
85
70

คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตารางกําหนดเกณฑการใหคะแนนการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
ดานปริมาณ พิจารณาจากปริมาณ
งาน ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน การ
แบงเวลา การจัดสรรงาน และการ
อุทศิ เวลา

ดานคุณภาพ พิจารณาจากคุณภาพ
และประสิท ธิภ าพของงานความ
ใส ใ จในการผลิ ต งานคุ ณ ภ าพ
ความถูกตอง แมนยํา การสามารถ
นํ างานนั้ นไปใช ประโยชนหรือ
การกอใหเกิดประโยชนแกสถาบัน
บุคลากร และนักศึกษาได ทั้งนี้จะ
มีการพิจารณไปถึงความคุมคาของ
การใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ดวย

ผลงานดีเดน (5)
ปฏิบตั งิ านตามเปาหมาย หรืออาจเกิน
เปาหมาย และงานสําเร็จตามกําหนด
เวลาทุก ครั้ง และบางครั้ง อาจเร็วกวา
กําหนด มีปริมาณงานในจํานวนทีต่ ง้ั
เปาหมาย หรือเกินเปาหมาย สามารถ
แบงเวลา และมีการจัดสรรงานไดดี
มาก มีการอุทศิ เวลาใหกบั การทํางาน
ไดเปนอยางดี สามารถแบงเวลาจัดสรร
งาน ไดดมี าก
คุณภาพงานดีเลิศ ถูกตอง เที่ยงตรง
ไมมีการแกไขและเชื่อถือไดมาก และ
มีการจัดการดีมาก สามารถนําผลงาน
นั้นไปใชประโยชนหรือการกอใหเกิด
ประโยชน หรือประยุกตใชในทางใดๆ
ไดดมี าก
การใชทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานใชไดอยางคุมคามาก

ผลงานดี (4)
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย
และงานสําเร็จตามกําหนด
เวลา มีปริมาณงานตามเปา
หมาย สามารถแบงเวลา และ
มีการจัดสรรงานไดดี มีการ
อุทิศเวลาใหกบั การทํางานดี

ผลงานปกติ (3)
ปฏิ บั ติ ง านได ต ามกํ าหนด
เวลาโดยสวนใหญ ปริมาณ
งานที่ ทํ าเพี ยงพอกั บระยะ
เวล าที่ กํ า ห นดให ก ระทํ า
สามารถแบงเวลา และมีการ
จัดสรรงานได มีการอุทิศ
เวลาใหกับการทํางาน

ผลงานนอย (2)
ปฏิ บั ติ งานไม เ ป นไปตาม
เปาหมาย ปริมาณงานนอย
ใชเวลาในการปฏิบัติงานใน
แตละเรื่องคอนขางมาก การ
แบงเวลา จัดสรรงาน และ
การอุ ทิ ศ เวลาใหก ับ การ
ทํางานยังไมดีเทาที่ควร

ผลงานนอยมาก (1)
ปฏิ บั ติ ง านได ผ ลงานนอ ย
มากคอนขาง เวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงานในแตละเรื่อง
นาน ไมสามารถแบงเวลา
และจัดสรรงาน ไมมีการ
อุทิศเวลาใหกับการทํางาน

คุณภาพงานโดยทั่วไปดี ผล
งานมีการแกไขบาง แตยงั มี
ความประณีต ความถูกตอง
เที่ยงตรง และ ไมมีการแกไข
และเชื่อถือไดมาก และมีการ
ใชท รัพ ยากรในการปฏิบัติ
งานใชไดอยางคุมคา

คุณภาพของงานใชได แตยงั คุณภาพงานคอนขางตํ่า ตอง
ขาดความประณีต ความ ทําซํ้าบอย ทรัพยากรทีใ่ ช
ถูกตอง เที่ยวตรง ตองปรับ ไมคมุ คา
แกไข มีการใชทรัพยากร
ในการปฏิบตั ิงานใชไดอยาง
คุมคามาก

คุณภาพของงานตํ่า ตอทําซํา้
มีการแกไขบอยมาก
ไม
สามารถนํ างา นนั้ นไปใช
ประโยชน ห รื อ ก อ ใหเ กิด
ประโยชน หรือประยุกตใช
ในทางใดๆ
มีการใช
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
อยางฟุมเฟอยดวย

