
 

 

 
            เอกสารหมายเลข ๒                                                                                                                           
      

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล   ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ 
ช่ือ..................................................สกลุ.............................................................(ผู้ รับการประเมิน) 
หนว่ยงาน................................................................................................................... 
 

รายการประเมินคุณลักษณะ  คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
๑.ด้านการครองตน ( ๒๐ คะแนน)   
   ๑.๑ การพึ่งตนเอง ขยันหม่ันเพียร และมีความรับผิดชอบ ๔  

       ๑.๑.๑ มีความวิริยะ อตุสาหะ ในงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ   

       ๑.๑.๒ มีความตัง้ใจท่ีจะท างานในหน้าท่ีให้ได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง   

        ๑.๑.๓ มีความอดทนไมย่อ่ท้อตอ่ปัญหา อปุสรรค   

       ๑.๑.๔ มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ครอบครัว และผู้ อ่ืน   

  ๑.๒ การประหยัดและออม ๔  

       ๑.๒.๑ รู้จกัใช้จา่ยตามควรแหง่ฐานะ   

        ๑.๒.๒ รู้จกัใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยดั   

       ๑.๒.๓ รู้จกัมธัยสัถ์และเก็บออม เพ่ือสร้างฐานะตนเองและครอบครัว   

        ๑.๒.๔ รู้จกัดแูล บ ารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและสว่นรวม   

  ๑.๓ การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ๔  

        ๑.๓.๑ เป็นผู้ รักและปฏิบตัิตามระเบียบและกฎหมายท่ีก าหนดไว้   

        ๑.๓.๒ ประพฤตแิละปฏิบตัตินอนัอาจเป็นตวัอย่างแก่บคุคลโดยทัว่ไป   

        ๑.๓.๓ เช่ือฟังและให้ความเคารพตอ่ผู้บงัคบับญัชา   

        ๑.๓.๔ เป็นผู้ตรงตอ่เวลา   

  ๑.๔ การปฏิบัตติามคุณธรรมของศาสนา ๔  

        ๑.๔.๑ ละเว้นตอ่การประพฤตชิัว่ และไมลุ่ม่หลงอบายมขุ   

        ๑.๔.๒ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่เสียสละ เห็นประโยชน์แก่สว่นรวม   

        ๑.๔.๓ มีความซ่ือสตัย์ สจุริตตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน   

        ๑.๔.๔ มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อม อารีตอ่บคุคลอ่ืนโดยทัว่ไป   
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รายการประเมินคุณลักษณะ  คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 

   ๑.๕. การมีความจงรักภักดีต่อชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์   ๔  

         ๑.๕.๑ สง่เสริม สนบัสนนุระบอบประชาธิปไตย และปฏิบตัิตาม
นโยบายของทางราชการและรัฐบาล 

  

         ๑.๕.๒ เข้าร่วมในศาสนกิจและท านบุ ารุงศาสนา   

         ๑.๕.๓ ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี เชน่ ป้องกนัประเทศ เสียภาษี เคารพ   

กฎหมาย เป็นต้น   

         ๑.๕.๔ มีความจงรักภกัดีและเทิดทนูในสถาบนัพระมหากษัตริย์ เช่น   

ปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพธีิในโอกาสส าคญั   

อยา่งสม ่าเสมอ เป็นต้น   

๒.  ด้านการครองคน ( ๑๕ คะแนน)   
    ๒.๑ ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี ๓  

กับผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน   
           ๒.๑.๑ เป็นผู้ มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี   

           ๒.๑.๒  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน   

           ๒.๑.๓  กล้าและรับผิดชอบในสิ่งท่ีได้กระท า   

           ๒.๑.๔  มีน า้ใจ ชว่ยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบตังิาน   

       ๒.๒ ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิด ๓  

การยอมรับและให้ความช่วยเหลือ   
             ๒.๒.๑ ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานท่ีตนรับผิดชอบ   

             ๒.๒.๒ การมีสว่นร่วมในงานท่ีรับผิดชอบ   

           ๒.๒.๓ ยอมรับ และฟังความคิดเห็นของผู้ ร่วมงาน   

           ๒.๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตผุล   

           ๒.๒.๕ มอบหมายงานให้ปฏิบตัิตามความรู้ ความสามารถ    

           ๒.๒.๖เปิดโอกาสให้ทกุคนร่วมแสดงความคดิเห็น   
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รายการประเมินคุณลักษณะ  คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
   ๒.๓ให้บริการแก่ผู้มาตดิต่องานด้วยความเสมอภาค และแนะน า ๓  

สิ่งท่ีเป็นประโยชน์   
       ๒.๓.๑ มีความส านกึและถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องให้บริการ   

         ๒.๓.๒.ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งท่ีดี ตลอดจนให้ข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์   

         ๒.๓.๓ ให้การบริการด้วยความเตม็ใจ และเสมอภาคกนัทกุระดบั   

         ๒.๓.๔ มีอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง และสภุาพตอ่ทกุคน   

   ๒.๔ การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทัง้ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ๓  

         ๒.๔.๑ ประพฤตแิละปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ กฎ ระเบยีบ วิธีการท่ีก าหนด   

         ๒.๔.๒ ถือประโยชน์ของทางมหาวิทยาลยั หรือส่วนรวมเป็นท่ีตัง้   

         ๒.๔.๓  ตดัสิน วินิจฉยั หรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตผุล   

   ๒.๕ การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทัง้ใน ๓  

และนอกหน่วยงาน   
         ๒.๕.๑ การให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจดัขึน้   

         ๒.๕.๒ เสนอแนะข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่งาน   

         ๒.๕.๓ให้ความส าคญั ยกย่อง หรือให้เกียรตแิก่ผู้ ร่วมงาน   

๓.  ด้านการครองงาน (๑๕คะแนน)   
   ๓.๑ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ๓  

          ๓.๑.๑ ศกึษา ค้นคว้าหาความรู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบตังิานอยูเ่สมอ   

          ๓.๑.๒  มีความตัง้ใจปฏิบตังิานให้ได้รับความส าเร็จ   

          ๓.๑.๓ สนใจและเอาใจใสง่านท่ีรับผิดชอบ   

          ๓.๑.๔ ปฏิบตังิานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และท่ีได้รับมอบหมาย   

อยา่งมีประสิทธิภาพ   

          ๓.๑.๕ ให้ความร่วมมือ และชว่ยเหลือในการปฏิบตังิาน   
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รายการประเมินคุณลักษณะ  คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
   ๓.๒ ความรู้ ความสามารถ และความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน ๓  

        ๓.๒.๑ รู้และเข้าใจหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบงัคบั มติ กฎหมายและนโยบาย   

       ๓.๒.๒ มีความสามารถในการน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปใช้ในการปฏิบตังิานได้เป็นอยา่งดี   

           ๓.๒.๓ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบตังิาน   

        ๓.๒.๔ รักและชอบท่ีจะปฏิบตังิานในหน้าท่ีความรับผิดชอบหรืองาน   

ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเตม็ใจ   

   ๓.๓ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน ๓  

         ๓.๓.๑ มีความสามารถในการคิดริเร่ิม หาหลกัการ แนวทาง วิธีการใหม ่ๆ   

มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน   

         ๓.๓.๒  มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้   

         ๓.๓.๓ มีความสามารถในการท างานท่ียาก หรืองานใหมใ่ห้ส าเร็จเป็นผลดี   

   ๓.๔ ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานที่เป็นท่ีน่าพอใจ ๓  

         ๓.๔.๑ มีความกระตือรือร้น ต้องการท่ีจะปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมาย  จนส าเร็จ   

          ๓.๔.๒ ความขยนัหมัน่เพียร เสียสละ และอทุิศเวลาให้แก่ราชการหรืองานท่ีรับผิดชอบ   

       ๓.๔.๓ ได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน   

       ๓.๔.๔ สามารถปฏิบตังิานในภาวะท่ีมีข้อจ ากดัได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

เชน่ ขาดแคลนวสัด ุอปุกรณ์ หรืออตัราก าลงั เป็นต้น   

    ๓.๕ การค านึงถงึประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน  ๓  

       ๓.๕.๑ การปฏิบตังิานยึดหลกัผลประโยชน์ของสว่นรวมและ   ประชาชน   

       ๓.๕.๒ การด าเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของสว่นรวม   

และประชาชน   

       ๓.๕.๓ ใช้วสัดอุปุกรณ์และสาธารณปูโภคได้อยา่งประหยดัและเหมาะสม   

ร่วมมือ ชว่ยเหลือ และประสานงานระหวา่งราชการกบัประชาชน   

รวมคะแนนคุณลักษณะ ๕๐  
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รายการประเมินผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ    คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 

ผลงานดีเด่น   (๓๕ คะแนน)   
๑. ผลงานท่ีปฏิบัตเิก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ๕  

    ๑.๑  เอาใจใส ่ดแูล การบริการประชาชน   

     ๑.๒  งานท่ีปฏิบตัสิ าเร็จด้วยความเรียบร้อย   

     ๑.๓  ปฏิบตังิานด้วยความรวดเร็ว ไมล่า่ช้า ทนัตามก าหนด   

๒. ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม ๕  

      ๒.๑  เป็นผลงานท่ีทางราชการได้รับประโยชน์   

      ๒.๒  ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานท่ีปฏิบตังิาน   

      ๒.๓  ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแตไ่ด้รับประโยชน์มาก   

๓. เป็นผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนได้                               ๕  

     ๓.๑ ผลงานเป็นท่ียอมรับนบัถือแก่บคุคลอ่ืน   

     ๓.๒ เป็นลกัษณะผลงานท่ีปรากฏให้เห็นชดัเจน   

     ๓.๓ บคุคลอ่ืนสามารถน าไปใช้เป็นตวัอยา่งได้   

๔.  เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ๕  

     ๔.๑  มีความคิด ริเร่ิม การพฒันางาน   

     ๔.๒ น าเทคนิค วิธีการใหม ่ๆ มาใช้ในการปฏิบตังิาน   

     ๔.๓ ผลการปฏิบตังิานเกิดการพฒันาท่ีดีขึน้ได้   

๕. ผลงานดีเด่นทางทันตสาธารณสุขตัง้แต่ปีงบประมาณ ๕๗-ปัจจุบัน
(ระบุผลงาน ) 

๑๕  

     ๕.๑ ....................................................................................................   

     ๕.๒ ......................................................................................... .........   

     ๕.๓ ...................................................................................................   

     ๕.๔ ...................................................................................................   

     ๕.๕ ...................................................................................................   

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

             ...................................................................................................   
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รายการประเมินผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ    คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 

รางวัลที่ได้รับ (๑๕ คะแนน) 
  ๖.  รางวัลที่ได้รับ ทัง้ระดับบุคคลและหน่วยงาน ตัง้แต่ปีงบประมาณ 
๕๖-ปัจจุบัน(ระบุรางวัล พร้อมหลักฐาน  เอกสารประกอบ )  

๑๕  

     ๖.๑ ....................................................................................................   

     ๖.๒ ......................................................................................... .........   

     ๖.๓ ...................................................................................................   

     ๖.๔ ...................................................................................................   

     ๖.๕ ...................................................................................................   

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

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

รวมคะแนนผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ ๕๐  
   
   
รวมคะแนนคุณลักษณะ   ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ ๑๐๐  
   
 
                                                   ลงช่ือ...................................................          (ผู้ รับการประเมิน) 
                                                            (..................................................) 
                                                  ต าแหนง่........................................................... 
                                                  วนัท่ี........เดือน……………….......พ.ศ.......... 

 
                                  ลงช่ือผู้ประเมิน........................................................(ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น) 

          (.............................................................) 
ต าแหนง่........................................................... 
วนัท่ี........เดือน………………...............พ.ศ........... 

 
 

หมายเหตุ    ๑. โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนในเอกสารหมายเลข ๑-๒ เพื่อประกอบการพิจารณาและ
สามารถเพิ่มเตมิและขยายข้อความได้ตามความเหมาะสม หากแต่คงไว้ซึ่งหัวข้อในการพจิารณา  



 

 

 
        ๒. เอกสารประกอบการพจิาณา  

                     ๒.๑ ผลงานดีเดน่ หมายถึง ผลงานเชิงประจกัษ์เป็นท่ียอมรับ ได้รับการยกย่อง รวมถึงผลการ
ปฏิบตังิานในหน้าท่ี ผลงานจากการอทุิศตน เสียสละ เกิดประโยชน์ตอ่ส่วนราชการโดยพิจารณา จาก ผลงานท่ี
ปฏิบตัเิก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลงานท่ีสามารถเป็นแบบอยา่งแก่บคุคลอ่ืนได้  ผลงานท่ีเกิดจากความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ และผลงานท่ีต้องปฏิบตัิด้วยความเสียสละ วิริยะ อสุาหะ ตัง้แต่ปีงบประมาณ ๕7-ปัจจุบัน 
              ๒.๒ รางวลัตา่งๆท่ีได้รับเชิงประจกัษ์ เชน่ โล ่รางวลั เหรียญรางวลั หรือเกียรตบิตัร ฯลฯ 
                ๒.๓ ภาพกิจกรรม   

 ๒.๓ หลกัฐานค าสัง่มอบหมายส าคญัๆฯลฯ 
          ๒.๔ ความสมบรูณ์ของเอกสารท่ีน าสง่ตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกทนัตาภิบาลดีเดน่ 

 ๒.๕ หนงัสือน าสง่ต้องผา่นจาก ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั  หรือ ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 
หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  เทา่นัน้ 

 


