
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว 
 

  ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. ........... 31 มี.ค...........)      ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. ........... 30 ก.ย............)  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน 
ช่ือผูรับการประเมิน ............................................................................................. 1. ..................................................................................... 
ตําแหนง ............................................................................................................... 2. ..................................................................................... 
คาจาง ........................................บาท   สังกัด......................................................................3. ......................................................................... 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ประเภท 
ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

ประเภท 
ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

ลาปวย     ลาปวยจําเปนตองรักษาตัว     

ลากิจ     เปนเวลานานคราวเดียว     

มาสาย     หรือหลายคราวรวมกัน     

ลาคลอดบุตร     ขาดราชการ     

ลาอุปสมทบ          

          
 
ตอนที่ 1  การประเมิน (กลุมที่มีช่ือเหมือนลูกจางประจํา กําหนดสัดสวนผลงานและคุณลักษณะฯ เปน 80:20 กลุมที่มีช่ือตําแหนงทางสายผูสอน 
 และสายสนับสนุน 70:30 

1) ใหคะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
2) หากประสงคจะประเมินเรื่องโดยเพิ่มขึ้น ใหระบุเรื่องที่จะประเมินในองคประกอบอื่น ๆ 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  
หัว
ขอ 

 
รายการประเมิน 

 
คะแนน ดีเดน 

(90-100%) 
ยอมรับได 
(60-89%) 
 

ตองปรับปรุง 
(ต่ํากวา 60%) 

คะแนนรวม
ที่ไดรับ 

ดีเดน 
(90-100%) 

ยอมรับได 
(60-89%) 

 

ตองปรับปรุง 
(ต่ํากวา 60%) 

คะแนนรวม
ที่ไดรับ 

1 ผลงาน 
1.1 ปริมาณผลงาน 
1.2 คุณภาพของงาน 
1.3 ความทันเวลา 
1.4 ความคุมคาของ

การใชทรัพยากร 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ของ

งานที่ปฏิบัติ 
1.6 องคประกอบอื่น ๆ 
1)…………….. ……... 
2)…………… ……… 
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 รวมคะแนนดานผลงาน (1)          



 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  
หัว
ขอ 

 
รายการประเมิน 

 
คะแนน ดีเดน 

(90-100%) 
ยอมรับได 
(60-89%) 
 

ตองปรับปรุง 
(ต่ํากวา 60%) 

คะแนนรวม
ที่ไดรับ 

ดีเดน 
(90-100%) 

ยอมรับได 
(60-89%) 

 

ตองปรับปรุง 
(ต่ํากวา 60%) 

คะแนนรวม
ที่ไดรับ 

2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
2.1 ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
2.2 การรักษาวินัยและปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับการเปน
ลูกจางชั่วคราว 
2.3 ความรับผิดชอบ 
2.4 ความรวมมือ 
2.5 สภาพการมาปฏิบัติงาน 
2.6 การวางแผน 
2.7 ความคิดริเร่ิม 
2.8 คุณลักษณะอื่น ๆ (ถามี) 
     1) ………………………... 
     2)……………………........ 

        
 
 
 
 

 

 รวมคะแนนดานคณุลักษณะ
การปฏิบัติงาน (2) 

         

 คะแนนรวม (1) + (2) 100         
 
สรุปผลการประเมิน 
 คะแนน 

ผลการประเมิน 
ดีเดน 

(90 – 100%) 
เปนที่ยอมรับได 

(60 – 89%) 

ตองปรับปรุง 
(ตํ่ากวา 60%) 

ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

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

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

          (   ) 
          (   ) 

         (   ) 
         (   ) 

         (   ) 
         (   ) 

 
ตอนที่ 2  ความเห็นของผูประเมินช้ันตนเกี่ยวกับการพัฒนา 

1) ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฝกอบรม และการแกไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัด จุดเดน และสิ่งที่ควรพัฒนาของผูรับการประเมิน) 
 

ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปถัดไป) ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

2) ความเห็นเกี่ยวกับการใหไดรับเงินรางวัล 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 ควรใหไดรับเงินรางวัลพิเศษ (ผลประเมิน 90 – 100%) 
 ควรใหไดรับเงินรางวัล (ผลประเมิน 60 – 89%) 
 ไมควรไดรับเงินรางวัล (ผลการประเมินต่ํากวา 60%) 

 
 
 
 
 
 
ระบุเหตุผลในการเสนอใหไดรับเงินรางวัล (โดยเฉพาะกรณีเสนอไมควร
ใหไดรับเงินรางวัล ใหระบุใหชัดเจน) 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................................ผูประเมิน 
                      (...................................................................) 
ตําแหนง .............................................................................. 
วันที่ ..................................................................................... 
 
 

 ควรใหไดรับเงินรางวัลพิเศษ จํานวน 2,000 บาท 
       (ผลประเมิน 90 – 100%) 

 ควรใหไดรับเงินรางวัล จํานวน 1,200 บาท 
       (ผลประเมิน 60 – 89%) 

 ไมควรไดรับเงินรางวัล (ผลการประเมินต่ํากวา 60%) 
 
 
 
 
ระบุเหตุผลในการเสนอใหไดรับเงินรางวัล (โดยเฉพาะกรณีเสนอไมควร
ใหไดรับเงินรางวัล ใหระบุใหชัดเจน) 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................................ผูประเมิน 
                      (...................................................................) 

ตําแหนง .............................................................................. 
วันที่ ..................................................................................... 

 
 
 
 



ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
 
ตอนที่ 3  ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป 
(   )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(   )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

(1) การใหคะแนนในการประเมิน..................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน......................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

(3) การใหไดรับเงินรางวัล................................................................. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
ลงช่ือ ..................................................................ผูประเมิน 
         (..................................................................) 
ตําแหนง ............................................................................... 
วันที่ ...................................................................................... 
 
ความเห็นหัวหนาหนวยงาน 
(   )  เห็นดวย 
(   )  ไมเห็นดวย เรื่อง ................................................................................. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 
 
ลงช่ือ ..................................................................ผูประเมิน 
         (..................................................................) 
ตําแหนง ............................................................................... 
วันที่ ...................................................................................... 
 

 
ตอนที่ 3  ความเห็นของผูประเมินเหนือขึ้นไป 
(   )  เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
(   )  มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

(1)  การใหคะแนนในการประเมิน..................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

(2) การพัฒนาผูรับการประเมิน......................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

(3) การใหไดรับเงินรางวัล................................................................. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
ลงช่ือ ..................................................................ผูประเมิน 
         (..................................................................) 
ตําแหนง ............................................................................... 
วันที่ ...................................................................................... 
 
ความเห็นหัวหนาหนวยงาน 
(   )  เห็นดวย 
(   )  ไมเห็นดวย เรื่อง ................................................................................. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 
 
ลงช่ือ ..................................................................ผูประเมิน 
         (..................................................................) 
ตําแหนง ............................................................................... 
วันที่ ...................................................................................... 
 

 


