เอกสารหมายเลข ๒
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ผลงานดีเด่ นและรางวัลที่ได้ รับ
ชื่อ..................................................สกุล.............................................................(ผู้รับการประเมิน)
หน่วยงาน...................................................................................................................
รายการประเมินคุณลักษณะ
๑.ด้ านการครองตน ( ๒๐ คะแนน)
๑.๑ การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
๑.๑.๑ มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้ าที่ความรับผิดชอบ
๑.๑.๒ มีความตังใจที
้ ่จะทางานในหน้ าที่ให้ ได้ รับความสาเร็จด้ วยตนเอง
๑.๑.๓ มีความอดทนไม่ยอ่ ท้ อต่อปั ญหา อุปสรรค
๑.๑.๔ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น
๑.๒ การประหยัดและออม
๑.๒.๑ รู้จกั ใช้ จา่ ยตามควรแห่งฐานะ
๑.๒.๒ รู้จกั ใช้ ทรัพย์สินของทางราชการให้ เป็ นประโยชน์และประหยัด
๑.๒.๓ รู้จกั มัธยัสถ์และเก็บออม เพื่อสร้ างฐานะตนเองและครอบครัว
๑.๒.๔ รู้จกั ดูแล บารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม
๑.๓ การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
๑.๓.๑ เป็ นผู้รักและปฏิบตั ิตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้
๑.๓.๒ ประพฤติและปฏิบตั ติ นอันอาจเป็ นตัวอย่างแก่บคุ คลโดยทัว่ ไป
๑.๓.๓ เชื่อฟั งและให้ ความเคารพต่อผู้บงั คับบัญชา
๑.๓.๔ เป็ นผู้ตรงต่อเวลา
๑.๔ การปฏิบัตติ ามคุณธรรมของศาสนา
๑.๔.๑ ละเว้ นต่อการประพฤติชวั่ และไม่ลมุ่ หลงอบายมุข
๑.๔.๒ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ เสียสละ เห็นประโยชน์แก่สว่ นรวม
๑.๔.๓ มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
๑.๔.๔ มีความเมตตา กรุณา โอบอ้ อม อารี ตอ่ บุคคลอื่นโดยทัว่ ไป

คะแนนเต็ม
๔

๔

๔

๔

คะแนนที่ได้

-๒ รายการประเมินคุณลักษณะ
๑.๕. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๑.๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบตั ิตาม
นโยบายของทางราชการและรัฐบาล
๑.๕.๒ เข้ าร่วมในศาสนกิจและทานุบารุงศาสนา
๑.๕.๓ ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพ
กฎหมาย เป็ นต้ น
๑.๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น
ปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรื อเข้ าร่วมพิธีในโอกาสสาคัญ
อย่างสม่าเสมอ เป็ นต้ น
๒. ด้ านการครองคน ( ๑๕ คะแนน)
๒.๑ ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้ างความเข้ าใจอันดี
กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
๒.๑.๑ เป็ นผู้มีมนุษย์สมั พันธ์ดี
๒.๑.๒ ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
๒.๑.๓ กล้ าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ กระทา
๒.๑.๔ มีน ้าใจ ช่วยเหลือ และให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน
๒.๒ ความสามารถในการร่ วมทางานเป็ นกลุ่ม สามารถจูงใจให้ เกิด
การยอมรับและให้ ความช่ วยเหลือ
๒.๒.๑ ให้ ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ
๒.๒.๒ การมีสว่ นร่วมในงานที่รับผิดชอบ
๒.๒.๓ ยอมรับ และฟั งความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
๒.๒.๔ มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล
๒.๒.๕ มอบหมายงานให้ ปฏิบตั ิตามความรู้ ความสามารถ
๒.๒.๖เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนร่วมแสดงความคิดเห็น
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คะแนนเต็ม
๔

๓
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เอกสารหมายเลข ๒

รายการประเมินคุณลักษณะ
คะแนนเต็ม
๒.๓ให้ บริการแก่ ผ้ ูมาติดต่ องานด้ วยความเสมอภาค และแนะนา
๓
สิ่งที่เป็ นประโยชน์
๒.๓.๑ มีความสานึกและถือเป็ นหน้ าที่ที่จะต้ องให้ บริการ
๒.๓.๒.ช่วยเหลือ แนะนาในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
๒.๓.๓ ให้ การบริการด้ วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ
๒.๓.๔ มีอธั ยาศัยดี เป็ นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน
๒.๔ การเป็ นผู้มีความเป็ นธรรมทัง้ ต่ อตนเองและต่ อผู้อ่ ืน
๓
๒.๔.๑ ประพฤติและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่กาหนด
๒.๔.๒ ถือประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัย หรื อส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้
๒.๔.๓ ตัดสิน วินิจฉัย หรื อแก้ ปัญหาโดยใช้ เหตุผล
๒.๕ การเสริมสร้ างความสามัคคีและร่ วมกิจกรรมของหมู่คณะทัง้ ใน
๓
และนอกหน่ วยงาน
๒.๕.๑ การให้ ความร่วมมือ หรื อเข้ าร่วมกิจกรรมที่จดั ขึ ้น
๒.๕.๒ เสนอแนะข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ งาน
๒.๕.๓ให้ ความสาคัญ ยกย่อง หรื อให้ เกียรติแก่ผ้ รู ่วมงาน
๓. ด้ านการครองงาน (๑๕คะแนน)
๓.๑ ความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่
๓
๓.๑.๑ ศึกษา ค้ นคว้ าหาความรู้ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการปฏิบตั งิ านอยูเ่ สมอ
๓.๑.๒ มีความตังใจปฏิ
้
บตั งิ านให้ ได้ รับความสาเร็จ
๓.๑.๓ สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ
๓.๑.๔ ปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ความรับผิดชอบ และที่ได้ รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๕ ให้ ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการปฏิบตั งิ าน

คะแนนที่ได้
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เอกสารหมายเลข ๒

รายการประเมินคุณลักษณะ
คะแนนเต็ม
๓.๒ ความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน
๓
๓.๒.๑ รู้และเข้ าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบกฎ ข้ อบังคับ มติ กฎหมายและนโยบาย
๓.๒.๒ มีความสามารถในการนาความรู้ที่มีอยูไ่ ปใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้ เป็ นอย่างดี
๓.๒.๓ มีความสามารถในการแก้ ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบตั งิ าน
๓.๒.๔ รักและชอบที่จะปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ความรับผิดชอบหรื องาน
ที่ได้ รับมอบหมายด้ วยความเต็มใจ
๓.๓ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และปรับปรุงงาน
๓
๓.๓.๑ มีความสามารถในการคิดริ เริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ
มาใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
๓.๓.๒ มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
๓.๓.๓ มีความสามารถในการทางานที่ยาก หรื องานใหม่ให้ สาเร็จเป็ นผลดี
๓.๔ ความพากเพียรในการทางาน และมีผลงานที่เป็ นที่น่าพอใจ
๓
๓.๔.๑ มีความกระตือรื อร้ น ต้ องการที่จะปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมาย จนสาเร็จ
๓.๔.๒ ความขยันหมัน่ เพียรเสียสละและอุทิศเวลาให้ แก่ราชการหรื องานที่รับผิดชอบ
๓.๔.๓ ได้ รับการยกย่องในความสาเร็จของงาน
๓.๔.๔ สามารถปฏิบตั งิ านในภาวะที่มีข้อจากัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ หรื ออัตรากาลัง เป็ นต้ น
๓.๕ การคานึงถึงประโยชน์ ของส่ วนรวมและประชาชน
๓
๓.๕.๑ การปฏิบตั งิ านยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและ ประชาชน
๓.๕.๒ การดาเนินงานสอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามความต้ องการของส่วนรวม
และประชาชน
๓.๕.๓ ใช้ วสั ดุอปุ กรณ์และสาธารณูปโภคได้ อย่างประหยัดและเหมาะสม
ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชน
รวมคะแนนคุณลักษณะ
๕๐

คะแนนที่ได้

-๕รายการประเมินผลงานดีเด่ นและรางวัลที่ได้ รับ
ผลงานดีเด่ น (๓๕ คะแนน)
๑. ผลงานที่ปฏิบัตเิ กี่ยวกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ
๑.๑ เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน
๑.๒ งานที่ปฏิบตั สิ าเร็จด้ วยความเรี ยบร้ อย
๑.๓ ปฏิบตั งิ านด้ วยความรวดเร็ว ไม่ลา่ ช้ า ทันตามกาหนด
๒. ผลงานที่เป็ นประโยชน์ ต่อราชการและสังคม
๒.๑ เป็ นผลงานที่ทางราชการได้ รับประโยชน์
๒.๒ ประชาชนได้ รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบตั งิ าน
๒.๓ ใช้ งบประมาณของทางราชการน้ อยแต่ได้ รับประโยชน์มาก
๓. เป็ นผลงานที่สามารถใช้ เป็ นตัวอย่ างแก่ บุคคลอื่นได้
๓.๑ ผลงานเป็ นที่ยอมรับนับถือแก่บคุ คลอื่น
๓.๒ เป็ นลักษณะผลงานที่ปรากฏให้ เห็นชัดเจน
๓.๓ บุคคลอื่นสามารถนาไปใช้ เป็ นตัวอย่างได้
๔. เป็ นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
๔.๑ มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน
๔.๒ นาเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
๔.๓ ผลการปฏิบตั งิ านเกิดการพัฒนาที่ดีขึ ้นได้
๕. ผลงานดีเด่ นทางทันตสาธารณสุขตัง้ แต่ ปีงบประมาณ ๕๗-ปั จจุบัน
(ระบุผลงาน )
๕.๑ ....................................................................................................
๕.๒ ......................................................................................... .........
๕.๓ ...................................................................................................
๕.๔ ...................................................................................................
๕.๕ ...................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
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๕

๕

๕

๕

๑๕

คะแนนที่ได้

-๖ รายการประเมินผลงานดีเด่ นและรางวัลที่ได้ รับ
รางวัลที่ได้ รับ (๑๕ คะแนน)
๖. รางวัลที่ได้ รับ ทัง้ ระดับบุคคลและหน่ วยงาน ตัง้ แต่ ปีงบประมาณ
๕๖-ปั จจุบัน(ระบุรางวัล พร้ อมหลักฐาน เอกสารประกอบ )
๖.๑ ....................................................................................................
๖.๒ ......................................................................................... .........
๖.๓ ...................................................................................................
๖.๔ ...................................................................................................
๖.๕ ...................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
รวมคะแนนผลงานดีเด่ นและรางวัลที่ได้ รับ

รวมคะแนนคุณลักษณะ ผลงานดีเด่ นและรางวัลที่ได้ รับ
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คะแนนเต็ม
๑๕

คะแนนที่ได้

๕๐

๑๐๐

ลงชื่อ...................................................
(ผู้รับการประเมิน)
(..................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่........เดือน……………….......พ.ศ..........
ลงชื่อผู้ประเมิน........................................................(ผู้บงั คับบัญชาระดับต้ น)
(.............................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่........เดือน………………...............พ.ศ...........

หมายเหตุ
๑. โปรดระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วนในเอกสารหมายเลข ๑-๒ เพื่อประกอบการพิจารณาและ
สามารถเพิ่มเติมและขยายข้ อความได้ ตามความเหมาะสม หากแต่ คงไว้ ซ่ งึ หัวข้ อในการพิจารณา
๒. เอกสารประกอบการพิจาณา
๒.๑ ผลงานดีเด่น หมายถึง ผลงานเชิงประจักษ์เป็ นที่ยอมรับ ได้ รับการยกย่อง รวมถึงผลการ
ปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ ผลงานจากการอุทิศตน เสียสละ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนราชการโดยพิจารณา จาก ผลงานที่
ปฏิบตั เิ กี่ยวกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ ผลงานที่สามารถเป็ นแบบอย่างแก่บคุ คลอื่ นได้ ผลงานที่เกิดจากความคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์ และผลงานที่ต้องปฏิบตั ิด้วยความเสียสละ วิริยะ อุสาหะ ตัง้ แต่ ปีงบประมาณ ๕7-ปั จจุบัน
๒.๒ รางวัลต่างๆที่ได้ รับเชิงประจักษ์ เช่น โล่ รางวัล เหรี ยญรางวัล หรื อเกียรติบตั ร ฯลฯ
๒.๓ ภาพกิจกรรม
๒.๓ หลักฐานคาสัง่ มอบหมายสาคัญๆฯลฯ
๒.๔ ความสมบูรณ์ของเอกสารที่นาส่งตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น
๒.๕ หนังสือนาส่งต้ องผ่านจาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรื อ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เท่านัน้

