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หัวข้อ 
ระดับกำรประเมิน 

ระดับ 5 = ดีเยี่ยม ระดับ 4 = ดีมำก  ระดับ 3 = ด ี ระดับ 2 = พอใช้ ระดับ 1 = ต้องปรับปรุง 

กำรวำงแผนและจัด

ระบบงำน 

สามารถตัง้เป้าหมาย การล าดับ

ความส าคัญของงาน และ 

การก าหนดแนวปฏบัิตไิด้อยา่ง

ถูกต้องเหมาะสมด้วยตนเอง  

รวมถึงการใชท้รัพยากรบุคลากร 

และเวลาอย่างมปีระสิทธิภาพ  

และการปฏบัิตงิานได้ส าเร็จตาม

เวลาท่ีก าหนด  

ตอ้งได้รับค าแนะน าบา้ง เพื่อ

ก าหนดตัง้เป้าหมาย การล าดับ

ความส าคัญของงาน และ 

การก าหนดแนวปฏบัิต ิเพื่อให้

ถูกต้องเหมาะสม  รวมถึงการใช้

ทรัพยากรบุคลากร และเวลาใหม้ี

ประสิทธิภาพ  และการพยายาม

ปฏบัิตงิานให้ส าเร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด 

ตอ้งได้รับค าแนะน า เพื่อให้

ก าหนดตัง้เป้าหมาย การล าดับ

ความส าคัญของงาน และ 

การก าหนดแนวปฏบัิต ิเพื่อให้

ถูกต้อง 

สามารถก าหนดวธีิการท างานได้

บ้างบางขั้นตอน ท่ีเคยมี

ประสบการณ์ แตไ่มส่ามารถ

วางแผนท้ังกระบวนการได้  

แมไ้ด้รับการแนะน า 

ไมส่ามารถก าหนดวธีิการ

ท างาน จัดล าดับความส าคญั

ของงาน ก าหนดขั้นตอน เวลา 

และเงื่อนไขอื่นของการท างาน

ได้เลย  แม้จะได้รับค าแนะน า

หรือก ากับวธีิการก็ตาม 

กำรตรวจสอบ 

ควำมถูกต้องตำม

กระบวนงำน 

สามารถตรวจสอบและตดิตามผล

การปฏบัิตงิานขอผู้ใต้บังคับบัญชา

อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ  

และการควบคุมการปฏบัิตงิาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุ

ตามท่ีก าหนดไว ้

สามารถการตรวจสอบและตดิตาม

ผลการปฏบัิตงิานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อย่างเป็นระบบ

เป็นบางกรณ ี และการควบคุมการ

ปฏบัิตงิานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

สามารถตดิตามผลกาปฏบัิตงิาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชา และ

ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็น

อย่างด ี

สามารถตดิตามผลกาปฏบัิตงิาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชาและควบคมุ

ผู้ใต้บังคับบัญชาในบางกรณ ี

ไมส่ามารถตดิตามผลการ

ปฏบัิตงิานขอผู้ใต้บังคับบัญชา

อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

และการควบคุมกาปฏบัิตงิาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุ

ตามท่ีก าหนดไว ้
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หัวข้อ 
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กำรวิเครำะห์ปัญหำและ

กำรตัดสินใจ 

สามารถวเิคราะห์ปัญหาอย่าง

รอบคอบและมีขอ้ยุตใินปัญหา

อย่างมเีหตุผล และก าหนด

ทางเลือก/การปฏบัิตงิานได้หลาย

ทางเพ่ือให้บรรลุส าเร็จตาม

เป้าหมาย รวมถึงการตัดสนิใจ 

ในงานท่ีรับผิดชอบเป็นไปอยา่ง

ถูกต้องและตอ่เหตุการณ์โดยไมม่ี

ปัญหาติดตามในภายหลัง 

สามารถแก้ไขปัญหาอย่าง 

มเีหตุผล และก าหนดทางเลือก/

การปฏบัิตงิานได้หลายทาง เพื่อให้

บรรลุส าเร็จตามเป้าหมายได้ใน

บางครัง้  รวมถึงการตัดสนิใจใน

งานท่ีรับผิดชอบเป็นไปอยา่ถูกต้อง

และตอ่เหตุการณ์โดยไม่มปัีญหา

ตดิตามในภายหลัง 

สามารถก าหนดทางเลือก/ 

การปฏบัิตงิานได้หลายทาง

เพื่อให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย

ได้  รวมถึงการตัดสินใจในงาน 

ท่ีรับผิดชอบเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง

และตอ่เหตุการณ์โดยไม่มีปัญหา

ตดิตามในภายหลัง 

สามารถปฏบัิตงิานได้หลายทาง

เพื่อให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย

ได้  รวมถึงการตัดสินใจในงานท่ี

รับผิดชอบเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

ไมส่ามารถปฏบัิตงิานได้หลาย

ทางเพ่ือให้บรรลุส าเร็จตาม

เป้าหมายได้  รวมถึง 

การตัดสนิใจในงานท่ี

รับผิดชอบเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

ควำมสำมำรถในกำร

สื่อสำรและกำรจูงใจ 

สามารถสื่อสารจูงใจ และ

สามารถช้ีแจงให้บุคลากรเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการปฏบัิตงิาน

ตา่ง ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

สามารถช้ีแจงให้บุคลากรเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการปฏบัิตงิาน 

ในบางครัง้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถช้ีแจงให้บุคลากรเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการปฏบัิตงิาน 

ได้เป็นอยา่งดี 

สามารถช้ีแจงให้บุคลากรเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการปฏบัิตงิาน 

ได้ในบางกรณ ี 

ไมส่ามารถช้ีแจงให้บุคลากร

เข้าใจวัตถุประสงค์ของการ

ปฏบัิตงิานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ศิลปะในกำรครองใจ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

เป็นตัวอยา่งที่ดีในการด าเนนิชีวิต 

การเสริมแรงจูงใจให้บุคลากร

ร่วมกันพัฒนางานและรักษา

ผลประโยชนข์องบุคลากรในงาน/

ฝ่าย 

สามารถเสริมแรงจูงใจให้บุคลากร

ร่วมกันพัฒนางานและรักษา

ผลประโยชนข์องบุคลากรในงาน/

ฝ่าย 

สามารถจูงใจให้บุคลากรร่วมกนั

พัฒนางานและรักษา

ผลประโยชน์ของบุคลากรในงาน/

ฝ่าย ได้เป็นอยา่งดี 

สามารถจูงใจให้บุคลากรร่วมกนั

พัฒนางานและรักษา

ผลประโยชนข์องบุคลากรในงาน/

ฝ่าย ได้ในบางกรณ ี

ไมส่ามารถจงูใจให้บุคลากร

ร่วมกันพัฒนางานและรักษา

ผลประโยชนข์องบุคลากรใน

งาน/ฝ่าย  
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ควำมรู้เกี่ยวกับงำน มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน 

หรือเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน

เป็นอยา่งดี  สามารถน าความรู้

ตา่ง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการ

ปฏบัิตงิานได้  มคีวามสนใจ

ตดิตามเทคโนโลยแีละวิธีการใหม ่

ๆ ในการปฏบัิตงิานอย่าง

สม่ าเสมอ 

มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับงาน หรอื

เทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับงานเป็น

อย่างด ี และมคีวามสนใจติดตาม

เทคโนโลยแีละวิธีการใหม ่ๆ ในการ

ปฏบัิตงิานอย่างสม่ าเสมอ 

มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับงานเป็น

อย่างด ี และมคีวามสนใจ

ตดิตามเทคโนโลยแีละวิธีการ

ใหม ่ๆ ในการปฏบัิตงิานอย่าง

สม่ าเสมอ 

มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับงาน 

พอสมควร  และมีความสนใจ

ตดิตามเทคโนโลยแีละวิธีการ

ใหม ่ๆ ในการปฏบัิติงานเป็นบาง

กรณ ี

ไมม่คีวามเข้าใจเกี่ยวกับงาน 

หรือเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับ

งาน  หรือความสนใจติดตาม

เทคโนโลยแีละวิธีการใหม ่ๆ 

ในการปฏบัิตงิาน 

สภำวะผูน้ ำ เป็นตัวอยา่งที่ดีแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา รูจ้ักกระตุน้และ

ให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึง

การมศีลิปะในการจูงใจหรือโน้ม

นา้วให้ผูใ้ตบั้งคับบัญชาตัง้ใจ และ

เต็มใจรว่มมือกันท างานเป็นทีม 

 รู้จักกระตุน้และให้ก าลงัใจ

ผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงการมศีลิปะ

ในการจูงใจหรอืโน้มนา้วให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาตัง้ใจ และเต็มใจ

ร่วมมอืกันท างานเป็นทีม 

รู้จักให้ก าลังใจและการมศีลิปะ

ในการจูงใจหรอืโน้มนา้วให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาตัง้ใจ และเต็ม

ใจรว่มมือกันท างานเป็นทีม 

รู้จักให้ก าลังใจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจรว่มมือ

กันท างานเป็นทีม 

ไมรู้่จักใหก้ าลังใจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจรว่มมือ

กันท างานเป็นทีม 

ควำมคดิริเริ่มและ

สร้ำงสรรค ์

มคีวามคิดริเร่ิมใหม ่ๆ ที่เป็นไปได้

อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงงานและ

ระบบงานให้ดีขึ้น  รู้จักน าเทคนิค

หรือวธีิการใหม ่ๆ มาใชใ้น 

การท างาน และรู้จกัพัฒนาวิธีการ

ท างานให้มีประสิทธิผลมากกว่า

เดิม 

มกีารปรับปรุงงานและระบบงานให้

ดีขึ้น  รู้จักน าเทคนิคหรือวธีิการ

ใหม ่ๆ มาใชใ้นการท างานให้มี

ประสิทธิผลมากกวา่เดิม 

มกีารปรับปรุงงานและการน า

เทคนิคมาใชใ้นการท างานได ้

เป็นอยา่งดี 

มกีารปรับปรุงงาน และการน า

เทคนิคมาใชใ้นการท างาน  

เป็นบางครัง้ 

ไมม่กีารปรับปรุงงาน และ 

การน าเทคนิคมาใชใ้น 

การท างาน 

 

 


