
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   
        การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อระบบการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพ  

ของสถาบันการประเมินทุกครั้งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ประเมินควรพิจารณาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วยความเป็นธรรม  

และปราศจากทัศนคติก่อนทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผู้ประเมินควรคําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

      ศึกษาประวัติของผู้รับการประเมิน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมในอดีต

       สรุปคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้รับการประเมินแต่ละคน จากข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนลงมือประเมิน และให้การปรึกษาแนะนําเพื่อ การพัฒนา

               ตนเองของผู้ถูกประเมินตามโอกาสอันสมควร

       หลังจากเฝ้าสังเกตการพัฒนาของผู้รับการประเมินมาช่วงเวลาหนึ่ง จึงเลือกคําบรรยายคุณลักษณะที่ตรงหรือใกล้เคียงกับพฤติกรรมหรือ  คุณลักษณะ

               ของผู้รับการประเมินที่สรุปได้

       ผู้ประเมินจะต้องมั่นใจว่าจะทําการประเมินอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจาก

                    -          การตัดสินให้ค่าประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ “ปล่อยคะแนน” หรือ “กดคะแนน”

      ผู้ประเมินต้องตระหนักว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานเปรียบเทียบกับสมรรถนะ

               และพฤติกรรมบ่งชี้ที่กําหนดและประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลในส่วนผลสัมฤทธิ์ต้องเอาผลงานที่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานงานตาม

               หน้าที่ที่รับผิดชอบ

       ผู้ประเมินต้องสามารถให้คําตอบที่มีเหตุผลแก่ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินในลําดับที่สูงขึ้นได้

       การประเมินไม่ตรงต่อความเป็นจริง ไม่เพียงก่อให้เกิดโทษแก่ผู้ได้รับการประเมิน และเกิดความผิดพลาดแก่ระบบการบริหารบุคลากรโดยส่วนรวม

               เท่านั้นแต่ยังมีผลให้ประสิทธิภาพของสถาบันลดลง และก่อให้เกิดโทษแก่ผู้ประเมินด้วย เนื่องจากผู้ประเมินก็ย่อมถูกประเมิน ในเรื่องวิจารณญาณ

               จากผู้บังคับบัญชาของตนเองเช่นกัน
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                    -          การให้ค่าประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกคนอยู่ในระดับกลางๆ

                    -          การใช้ความประทับใจในบางเรื่องเป็นหลัก

                    -          การใช้ความรู้สึกส่วนตัวที่มีอคติ

                    -          การเอาตัวท่านมาเปรียบเทียบกับผู้รับการประเมิน



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
ชื่อ – นามสกุล   ……………………………………………………….… รหัสพนักงาน………………….…………………..   ตําแหน่ง…………………………….…………..……………………………….

หน่วยงานที่สังกัด………………………………………ระดับงาน………..… วันเริ่มงาน………………………………..วันเริ่มงานในตําแหน่งปัจจุบัน……………………………………………………

วันลา  ลาป่วย..........วัน  ลากิจ...........วัน   ลาพักผ่อน..............วัน  ลาอื่นๆ.............................. วัน  มาสายเกิน 30 นาที .............ครั้ง  

               ส่วนที่ 1 ข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน

               ส่วนที่ 2 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  

                        2.1 การประเมินพฤติกรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร I AM NIMT.  20  คะแนน 

                        2.1.1 สําหรับพนักงานที่มิใช่ประเภทตําแหน่งอํานวยการ ประเภทตําแหน่งบริหาร ร้อยละ 30 

                        2.1.2 สําหรับพนักงานประเภทตําแหน่งอํานวยการ ประเภทตําแหน่งบริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่บริหาร ร้อยละ 10 

                        2.2 การประเมินความรู้และทักษะบริหาร สําหรับพนักงานประเภทตําแหน่งอํานวยการ ประเภทตาํแหน่งบริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่บริหาร ร้อยละ 10

                        2.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล ในส่วนผลสัมฤทธิ์  70 คะแนน

               ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา (พนักงานเป็นผู้กรอก)

                           เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารความพึงพอใจในการทํางาน ความคาดหวังในความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความถนัด และความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม 

                           รวมทั้งความเห็นของผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงานที่จําเป็น

               ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอ  โดยกําหนดช่วงคะแนนประเมิน ตามผลคะแนน เป็น  5 ระดบั คือ

                               ดีเด่น  95 – 100 คะแนน      ดีมาก  85 – 94 คะแนน      ดี  75 – 84 คะแนน       พอใช้  65 – 74 คะแนน      ต้องปรับปรุง  น้อยกว่า 65 คะแนน

          2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจจัดขึ้นได้หลายครั้งในรอบการประเมินผล ทุกๆ 1 ปี ตามความจําเป็นและเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตามจะต้องจัดขึ้นอย่างน้อย

                1 ครั้ง ณ ช่วงเวลาสิ้นรอบการประเมินตามที่ประกาศเป็นนโยบายของสถาบัน

          3. หัวหน้าควรติดตามและหาวิธีให้ความช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหา อุปสรรคในการทํางาน และมผีลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

          4. การประเมินผลงานนี้ เปิดโอกาสให้พนักงานชี้แจงผลการปฏิบัติงานของตนเอง

          5. หากเป็นไปได้หัวหน้าควรสอบถามความเห็นของลูกค้า ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ทํางานใกล้ชิดกับพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

1. แบบวางแผนพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

                                    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนาของพนักงาน



ส่วนที่ 2 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2.1 การประเมินพฤติกรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร

ระดับที่แสดงออกจริง ผลการประเมิน
การประเมินพฤติกรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร 1 2 3 4 5 ประเมินครั้งที่ 1 (ต.ค. – มี.ค.) ประเมินครั้งที่ 2 (เม.ย.– ก.ย.)

ต้องปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง  ดี ดีมาก
ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา

ถัดขึ้นไป
คะแนนรวม(1)

ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา

ถัดขึ้นไป
คะแนนรวม(2)

1 Integrity :

1.1 การให้บริการ การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง คงเส้นคงวา

โดยเท่าเทียมกัน และมีความเป็นกลาง

1.2 ทํางานในความรับผิดชอบของตนอย่างซื่อสัตย์ เช่น ไม่นําผลงานผู้อื่นมา

เป็นของตนเอง และ/หรือ ก่อประโยชน์ส่วนตน

2 Accountability:
2.1 ยอมรับได้ทั้งผิดและชอบ ไม่ว่าผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือ งานที่ได้รับ

มอบหมาย จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม

2.2 ทํางานที่ได้รับมอบหมาย จนสําเร็จตามเป้าหมาย แม้มีภาระงานมาก

หรือต้องทํานอกเวลางาน ร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานส่วนรวม

3 Morality
3.1 ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  มีความน่าไว้วางใจในการทํางาน การตรงต่อเวลา

3.2 ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเสมอ  ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

ไม่นิ่งเฉยต่อการกระทําความผิด

4 Nation First
4.1 คํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและประเทศชาติเป็นหลัก

4.2 ใส่ใจในปัญหาของสังคม และสิ่งแวดล้อม

5 Innovation
5.1 สามารถสร้างสรร กระบวนการ วิธีการ ชิ้นงาน เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง

5.2 มีแนวคิดในการปรับกระบวนการ วิธีการ สร้างชิ้นงาน ที่สามารถนําไปใช้

ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน

6 Measurement Excellence
6.1 มีกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

6.2 พัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมในการทํางาน 

และพยายามปรับปรุงวิธีทํางานอยู่เสมอ

ผู้ได้รับการประเมินไม่

เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ครั้งคราว

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่

เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ครั้งคราว

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่

เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ครั้งคราว

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่

เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ครั้งคราว

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่

เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ครั้งคราว

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่

เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ครั้งคราว

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ส่วนใหญ่
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ต้องปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง  ดี ดีมาก
ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา

ถัดขึ้นไป
คะแนนรวม(1)

ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา

ถัดขึ้นไป
คะแนนรวม(2)

7 Teamwork
7.1 สามารถทํางานร่วมกันได้กับทุกคนเพื่อประโยชน์สูงสุดของสถาบัน

7.2 รับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงานทุกคน แม้จะไม่ตรงกับความเห็นของตนเอง

8 Discipline
8.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย วัฒนธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์ขององค์กร

8.2 การมาปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบสถาบัน การใช้สิทธิการลาสมเหตุผล

9 Maturity
9.1 ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรกับทุก ๆ คน รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

สามารถเผชิญหน้าและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติและสมเหตุสมผล

ไม่นําพาโดยอารมณ์ มองปัญหาต่างๆ เป็นโอกาสในการเรียนรู้

9.2 มีความมั่นใจในตนเองและมีจิตใจมั่นคงพอที่จะรับมือความจริงและ

ตอบสนองด้วยการกระทําอย่างสร้างสรรค์และเต็มความสามารถ

10 Service Mind
10.1 ให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ โดยคํานึงถึงความคาดหวังของลูกค้า 

(ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกสถาบัน) มีการอธิบายขั้นตอน หรือ

เอกสารที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับบริการ เทคนิคและคําพูดเพื่อ 

สร้างความคุ้นเคยแก่ผู้รับบริการ 

10.2  พยายามช่วยแก้ปัญหา หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นแก่

ผู้รับบริการ ไม่บ่ายเบี่ยง หรือปัดภาระ  มีการนําข้อร้องเรียนของ

ลูกค้าในการให้บริการ (ถ้ามี) ไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

คะแนนรวม (ข้อ 1-10) 
คะแนนเฉลี่ยผู้บังคับบัญชา สําหรับพนักงานที่มิใช้ตําแหน่งอํานวยการ ตําแหน่งบริหาร ((1)+(2))/2

คะแนนเฉลี่ยผู้บังคับบัญชา สําหรับพนักงานตําแหน่งอํานวยการและตําแหน่งบริหาร ((1)+(2))/2

ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมินไม่

เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมินไม่

เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ครั้งคราว

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่

เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ครั้งคราว

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ครั้งคราว

ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ครั้งคราว

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่

เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย
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ต้องปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง  ดี ดีมาก
ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา

ถัดขึ้นไป
คะแนนรวม(1)

ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา

ถัดขึ้นไป
คะแนนรวม(2)

ส่วนที่ 2.2 การประเมินความรู้และทักษะการบริหาร สําหรับพนักงานตําแหน่งอํานวยการและตําแหน่งบริหาร (คะแนนน้ําหนักร้อยละ 20)
11 ลักษณะนิสัยและความประพฤติ 

ความเป็นผู้นํา   
ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่เคยแสดงพฤติกรรม ไม่ค่อยได้แสดง แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ เลย พฤติกรรมลักษณะ นั้น ๆ เป็นครั้งคราว นั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่ นั้น ๆ ในทุกโอกาสที่ 

นั้น ๆ ถึงแม้ว่ามีโอกาส แต่ก็มีบางโอกาสที่ไม่ได้ เกี่ยวพันกับประเด็นนั้น ๆ

แสดงพฤติกรรมนั้น

12 ความรู้ ความสามารถ การบังคับบัญชา ความคิดริเริ่ม 
ความสามารถในการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา

ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่เคยแสดงพฤติกรรม ไม่ค่อยได้แสดง แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ เลย พฤติกรรมลักษณะ นั้น ๆ เป็นครั้งคราว นั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่ นั้น ๆ ในทุกโอกาสที่ 

นั้น ๆ ถึงแม้ว่ามีโอกาส แต่ก็มีบางโอกาสที่ไม่ได้ เกี่ยวพันกับประเด็นนั้น ๆ

แสดงพฤติกรรมนั้น

13  การบริหารจัดการ 
ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่เคยแสดงพฤติกรรม ไม่ค่อยได้แสดง แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ เลย พฤติกรรมลักษณะ นั้น ๆ เป็นครั้งคราว นั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่ นั้น ๆ ในทุกโอกาสที่ 

นั้น ๆ ถึงแม้ว่ามีโอกาส แต่ก็มีบางโอกาสที่ไม่ได้ เกี่ยวพันกับประเด็นนั้น ๆ

แสดงพฤติกรรมนั้น

14  ความรอบรู้ในหน้าที่ / การตัดสินใจ

มีการชี้แนะ หรือกระตุ้น จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน ให้มีความ

กระตือรือร้น เต็มใจทําในสิ่งที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายของส่วน ฝ่ายและ

สถาบันตามที่ตั้งไว้

เข้าใจและศึกษาพันธกิจ นโยบาย อํานาจหน้าที่ของสถาบันได้รวดเร็วดีมาก มี

ความสามารถในการบริหารงาน สามารถวางแผนและดําเนินงานตาม

กระบวนการบริหารงานได้ดี  งานสําเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  

ปกครองบังคับบัญชาได้ดีมาก ดูแลทุกข์สุขผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพยําเกรง

มีการวางแผนงานที่จะทําโดยสอดคล้องกับนโยบายผู้อํานวยการ นโยบายสถาบัน

 นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐบาล มีการจัดระเบียบงานในหน้าที่ มีการวางแผน

อัตรากําลังอย่างเหมาะสมกับงาน มีการสั่งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดย

ชอบด้วยกฎหมาย มีการประสานงานระหว่างฝ่ายและส่วนงานต่างๆให้งานมี

ความต่อเนื่อง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ มีการจัดทํา

งบประมาณไว้คอยควบคุมทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้งบประมาณ

ที่มีอย่างจํากัด

มีความรอบรู้ในหน้าที่ดีมาก ให้คําแนะนําต่อผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจอย่าง

ถูกต้อง เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา ตัดสินใจด้วยตนเอง สามารถแก้ปัญหา

ด้วยหลักการและเหตุผลอย่างรัดกุม ถูกต้องและทันเหตุการณ์

ผู้ได้รับการประเมินเรียนรู้

งานตามขั้นตอนที่ผู้อื่นเคย

ปฏิบัติและไม่เคยคิดจะ

เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

ผู้ได้รับการประเมิน

เรียนรู้ขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานตาม

รายละเอียดลักษณะงาน

 และที่ผู้อื่นเคยปฏิบัติ

ผู้ได้รับการประเมิน

เรียนรู้ขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานตาม

รายละเอียดลักษณะงาน

 และปรับปรุงขั้นตอนให้

เร็วขึ้น

ผู้ได้รับการประเมินรู้ว่า

งานแต่ละขั้นตอนมี

เทคนิควิธีการที่จะ

ปรับปรุงแก้ไขให้ทํางาน

ได้เร็วและดีขึ้นได้

ผู้ได้รับการประเมินรู้ว่า

งานในหน้าที่มีหลักการ

และทฤษฎีรองรับ 

สามารถประยุกต์ปรับ

ใช้ได้ทันทีเพื่อให้งาน

สําเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพ
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ต้องปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง  ดี ดีมาก
ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา

ถัดขึ้นไป
คะแนนรวม(1)

ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา

ถัดขึ้นไป
คะแนนรวม(2)

15  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

คะแนนรวม (ข้อ 11-15) 
ส่วนที่ 2.2 คะแนนเฉลี่ยผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ20 ) ((1)+(2))/2

   =  การประเมินพฤติกรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร x ฐานคะแนนเต็มเป็น 30
(สําหรับพนักงานที่มิใช่ตําแหน่งอํานวยการ ตําแหน่งบริหาร) (ส่วนที่2.1) 100

   =           x30

100

   =                        %

   = การประเมินพฤติกรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร x ฐานคะแนนเต็มเป็น 10
(สําหรับพนักงานตําแหน่งอํานวยการ ตําแหน่งบริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่บริหาร) (ส่วนที่2.1) 100

   =            x10

100

   =                       %

3. การประเมินความรู้และทักษะการบริหาร    =           การประเมินความรู้และทักษะการบริหาร x ฐานคะแนนเต็มเป็น 20
(สําหรับพนักงานตําแหน่งอํานวยการ ตําแหน่งบริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่บริหาร) (ส่วนที่2.2) 25

   =           x20

25

   =                       %

คะแนนพฤติกรรมพนักงานตําแหน่งอํานวยการตําแหน่งบริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่บริหารร้อยละ30 2+ 3

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ ใน

ทุกโอกาส ที่

เกี่ยวพันกับ

ประเด็นนั้น ๆ

มีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) 

อาจเป็นผู้ดําเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีที่

เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้

วิธีการฝึกอบรม หรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดําเนินการหาความจําเป็น

ในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนา

รายบุคคลในด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทกัษะเฉพาะของ

งานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยได้มีการเตรียมการและวางแผนในการพัฒนา การดําเนินการ

พัฒนา การทดลองให้ปฏิบัติ การติดตามผลการปฏิบัติ และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับการประเมินไม่

เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ

นั้น ๆ ถึงแม้ว่ามี

โอกาส

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ครั้งคราว

ผู้ได้รับการประเมิน

แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น

ส่วนใหญ่ แต่ก็มีที่

บางโอกาสที่ไม่ได้

แสดงพฤติกรรมนั้น

1. การประเมินพฤติกรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร I AM NIMT  

2. การประเมินพฤติกรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร I AM NIMT     

คะแนนพฤติกรรมพนักงานมิใช่ตําแหน่งอํานวยการ ตําแหน่งบริหารร้อยละ 30    



ส่วนที่ 2.3  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล ในส่วนผลสัมฤทธิ์

หมายเหตุ

1 2 3 4 5

1 การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก 

(วงเงินรายละ 30,000 บาท) , สมรส, คลอดบุตร, ค่าเล่าเรียน,

 เสียชีวิต, เครื่องแต่งกาย, สูท, เสื้อหน่วยงาน 10

ดําเนินการได้ถูกต้อง

 ครบถ้วน ส่งงาน

ได้ทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

2 ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างสถาบัน, การต่อสัญญาโรงพยาบาลในเครือ, 

ประกันชีวิต
10

ดําเนินการได้

ครบถ้วน  ถูกต้อง

3 ปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงาน (คู่สมรส, บุตร, บิดามารดา) ให้มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้สิทธิ์และ

การพัฒนาระบบสวัสดิการ
10

ดําเนินการได้

ครบถ้วน ถูกต้อง

รวม 0 (ก)รวม 0

หมายเหตุ

1 2 3 4 5

1 การจัดเตรียมข้อมูลและรวมรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

กบค.ฝบ.
10

ดําเนินการตาม

คําสั่งที่ได้รับ

มอบหมาย ครบถ้วน

ผลงาน

ผลการประเมิน

[(น้ําหนัก X คะแนนที่ได้)/5]
ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่มิได้ปรากฏอยู่ในคํารับรอง

ตัวชี้วัดตามที่ปรากฏอยู่ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี น้ําหนัก เป้าหมาย ผลงานที่ทําได้
คะแนนที่ได้

เป้าหมาย
คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน

[(น้ําหนัก X คะแนนที่ได้)/5]

น้ําหนัก ผลงานที่ทําได้

7/10

 ถูกต้อง ทันกําหนด

2 คณะทํางานที่ได้รับคําสั่งมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

10

ดําเนินการตาม

คําสั่งที่ได้รับ

มอบหมาย ครบถ้วน

 ถูกต้อง ทันกําหนด

3 รวบรวม/สรุป/จัดเก็บแบบประเมินประจําปี, เลื่อนระดับ

ประจําปี
10

สามารถดําเนินการ

ได้ตามที่ได้รับ

มอบหมาย มี

ความถูกต้อง และ

การจัดเก็บเป็น

รวม 0 (ข)รวม 0



หมายเหตุ

1 2 3 4 5

1 อื่นๆ  งานเร่งด่วนที่ได้รับคําสั่งมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา

10

ดําเนินการตาม

คําสั่งที่ได้รับ

มอบหมาย ครบถ้วน

 ถูกต้อง ทันกําหนด

รวม 0 (ค)รวม 0

70

กําหนดคะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย (GOAL) เป็นระดับคะแนน 1-5และเป้าหมายจะต้องสําเร็จภายใต้เวลาที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับแบบการประเมินผล ก.พ.ร.

- ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน

สิ้นสุดการประเมิน ครั้งที่ 2

ลงลายมือชื่อพนักงาน

..................................................................     …...../……./………

ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาถัดขึ้นไป

..................................................................     …...../……./……… ...............................................................   …...../……./………

..................................................................     …...../……./……… ...............................................................   …...../……./………

ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาถัดขึ้นไป

..................................................................     …...../……./……… ...............................................................   …...../……./………

ความเห็นร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงานในการกําหนดเป้าหมาย

ลงลายมือชื่อพนักงาน

..................................................................     …...../……./………

ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง

สิ้นสุดการประเมิน ครั้งที่ 1

ลงลายมือชื่อพนักงาน

..................................................................     …...../……./………

ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาถัดขึ้นไป

เป้าหมาย ผลงานที่ทําได้

น้ําหนักรวม

น้ําหนัก
คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน

[(น้ําหนัก X คะแนนที่ได้)/5]
ตัวชี้วัดที่อยู่นอกความรับผิดชอบหลัก

 ตวอยางเกณฑการใหคะแนน
1   :  งานสําเร็จตามเป้าหมาย  ประมาณ ร้อยละ 20

2   :  งานสําเร็จตามเป้าหมาย   ประมาณร้อยละ 40

3   :  งานสําเร็จตามเป้าหมาย  ประมาณ ร้อยละ 60

4   :  งานสําเร็จตามเป้าหมาย  ประมาณ ร้อยละ 80

5   :  งานสําเร็จตามเป้าหมาย  ประมาณ ร้อยละ 100



ประเมินครั้งที่ 1 (ต.ค. – มี.ค.) ประเมินครั้งที่ 2 (เม.ย.– ก.ย.)

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล ในส่วนผลสัมฤทธิ์  ( 70 คะแนน)
1.การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  ( 30 คะแนน)

หัวข้อประเมิน

คะแนนที่ได้   
คะแนนเต็ม  100  คะแนน



ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา

ชื่อ – นามสกุล   ……………………………………………………….… รหัสพนักงาน………………….…………………..ตําแหน่ง…………………………….…………..…………………………..

หน่วยงานที่สังกัด………………………………………ระดับงาน………..… วันเริ่มงาน………………………………..วันเริ่มงานในตําแหน่งปัจจุบัน……………………………………………………

3.1 ท่านมีความพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายและหน่วยงานที่ท่านทํางานมากน้อยเพียงใด

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

3.2     หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในสถาบัน  ท่านสนใจทํางานประเภทใด และในหน่วยงานใด

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

3.3  ท่านสนใจการฝึกอบรมหรือต้องการเรียนรู้เรื่องใดบ้างที่จะช่วยให้มีความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น  ( เรียงลําดับความสําคัญ)

1.…………………………………………………………………………………………………………………….............                    2.…………………………………………………………………………………………………………………….............          

3.4  ความเห็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง : จากผลการประเมิน  หลักสูตรฝึกอบรมที่จําเป็นต่อการพัฒนาพนักงานที่จะช่วยให้มีความสามารถปฏิบัติงานทีได้รับมอบหมายในปัจจุบัน / อนาคตได้ดียิ่งขึ้น  ( เรียงลําดับความสําคัญ)

1……………………………………………………………………………………………………………................................           2……………………………………………………………………………………………………………...............................

ลงชื่อ …………………………………………....................................           

        (                                                             )

       ตําแหน่ง………………………………………..........          วันที่.........../............./..............

3.5   ผู้บังคับบัญชาระดับถัดขึ้นไป : จากผลการประเมิน  ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม

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

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

      ลงชื่อ ………………………………………….....................          

        (                                                             )

       ตําแหน่ง………………………………………....             วันที่............/............./..............

ความเห็นพนักงาน :



ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
รวมคะแนนการประเมินผล ครั้งที่ 1 (ต.ค. – มี.ค.) รวมคะแนนการประเมินผล ครั้งที่ 2 (เม.ย.– ก.ย.)

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน                                                                                ………….คะแนน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน                                                                           …………….คะแนน

การปฏิบัติงานระดับบุคคล ในส่วนผลสัมฤทธิ์                                                      …………….คะแนน การปฏิบัติงานระดับบุคคล ในส่วนผลสัมฤทธิ์                                                   …………….คะแนน

                                                          รวม                                                …………….คะแนน                                                                     รวม                                   …………….คะแนน

ความเห็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ความเห็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………..….. ลงชื่อ ………………………………………..…..

 (                                                     )  (                                                     )

ตําแหน่ง………………………………………. วันที่  …………/…..……./……… ตําแหน่ง………………………………………. วันที่  …………/…..……./………

ความเห็นเพิ่มเติมสําหรับผู้บังคับบัญชาระดับถัดขึ้นไป ความเห็นเพิ่มเติมสําหรับผู้บังคับบัญชาระดับถัดขึ้นไป

 ...เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงทุกข้อ  ...เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงทุกข้อ

 ...ไม่เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงในข้อ……………………………………………………………………………...  ...ไม่เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงในข้อ………………………………………………………………...
ควรเป็น………………………………………………………………………………………………………………………………….. ควรเป็น…………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………….. ลงชื่อ …………………………………………..

 (                                                          )  (                                                          )

ตําแหน่ง………………………………………. วันที่  ……………/……………./…………….. ตําแหน่ง………………………………………. วันที่  ……………/……………./……………..

พนักงานรับทราบ พนักงานรับทราบ

ลงชื่อ ………………………………………….. ลงชื่อ …………………………………………..

(                                                          ) (                                                          )

ตําแหน่ง………………………………………. วันที่  ……………/……………./…………….. ตําแหน่ง………………………………………. วันที่  ……………/……………./……………..

หมายเหต ุในกรณีที่พนักงานไม่ประสงค์ลงนามรับทราบ ก็ให้ผู้บังคับบัญชา บันทึกเป็นหมายเหตุไว้ด้วย


