
 

 

PERFORMANCE REVIEW FORM FOR  
OFFICER  

(แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานส าหรับเจ้าหน้าที่) 
ปีการศึกษา ............................................................. 

 
 
 

ช่ือ สกุล:     ________________________________________ 

  
ต าแหน่งงานปัจจุบัน:   ________________________________________ 

 
หน่วยงาน: ________________________________________ 

 
                   ช่ือผู้บังคับบัญชาโดยตรง:        _______________________________________ 

 
 

 

รอบการประเมิน วันท่ีที่ประเมิน ลายเซ็นพนักงาน ลายเซ็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรง 

 
การประเมินผลกลางปี 
(เดือนมกราคม) 

   

 
การประเมินผลประจ าปี 

(เดือนมิถนุายน) 

   

 

                                               ลงนาม 
 

ช่ือ – สกลุ 
 

  ต าแหนง่ 
                          ผู้บงัคบับญัชาหน่วยงานอนมุตัิ 
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SECTION FIRST-GOAL SETTING AND EVALUATION/ส่วนที่หน่ึง การประเมินผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
Annual Review Rating / เกณฑ์ส าหรับการประเมินผลประจ าปี 

1. Under Achievement 
สามารถบรรลเุป้าหมาย
ตามทีก่ าหนดคอ่นข้างน้อย 

2. Partial Achievement 
ส าเร็จตามเป้าหมาย

บางสว่น 

3. Nearly Achievement 
of Target 

ส าเร็จตามเป้าหมายเป็น
สว่นใหญ่ 

4. Achievement of 
Target 

ส าเร็จตามเป้าหมาย 

5. Exceeding Target 
ส าเร็จเกินกวา่เป้าหมาย 

 
 
 

Goal  / KPIs /  เป้าหมาย 
Measure/ 
Target  /  
ตัวชีวั้ด 

Weighting  
น า้หนัก 

Total (100) 

     Annual Review Rating    
คะแนนการประเมินผลประจ าปี 
 1  
(x1) 

 2  
(x2) 

 3  
(x3) 

 4 
(x4) 

 5 
(x5) 

        

   Score  / คะแนน : 

        

   Score  / คะแนน : 

        

   Score  / คะแนน : 

        

   Score  / คะแนน : 

        

   Score  / คะแนน : 

  รวม 
(คะแนนเตม็ 055) 
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SECTION SECOND – COMPETENCY EVALUATION/ ส่วนที่สอง การประเมินความสามารถหรือพฤตกิรรม  
* Evaluate the employee’s performance under each competency area with reference to the rating scale below.  Put a “X” in the 

appropriate box. /ประเมินการปฏิบตังิานของพนกังานตามกลุม่ความสามารถและพฤตกิรรมในงานตามสเกลท่ีก าหนดให้ 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย X ลงในชอ่งท่ีเหมาะสม 

* The description of each competency is not meant to be prescriptive or exhaustive. /ค าอธิบายความสามารถหรือพฤตกิรรมแต่
ละกลุม่เป็นการให้ค าจ ากดัความอย่างกว้างๆ 

* Give specific examples of behaviors to support the rating under “Remarks” where appropriate. /กรุณาระบตุวัอยา่งของ
พฤตกิรรมท่ีพนกังานนัน้ๆ ได้แสดงออกภายใต้หวัข้อ “หมายเหต”ุ ตามความเหมาะสม 

Rating Scale/ สเกล Description / ค าอธิบาย 
4 = Outstanding / ดีเดน่ Consistently excels in this area with significant contribution.  Is the example of the team 

/ผลงานดีเดน่ในทกุๆ ด้านและปฏิบตัไิด้อยา่งตอ่เน่ือง เป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่สมาชิกในทีมงานได้ 

3 = Very Competent / ดี 
Meets the requirements most of the time. May exceed expectations at times. Only a few 
areas to improve / ผลงานตรงตามเป้าหมายท่ีต้องการเป็นสว่นใหญ่หรือเกินกว่าความคาดหวงั
ในบางครัง้ มีสิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงเพิ่มเตมิน้อยมาก 

2 = Moderately 

Competent / 
ปานกลาง 

Meets the normal requirements for the job in general. May require attention at times, 
some areas to improve / ผลงานตรงตามเป้าหมายท่ีต้องการในภาพรวม แตอ่าจต้องเอาใจใสใ่น
งานให้มากขึน้ มีสิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงเพิ่มเตมิในบางประเดน็ 

1 = Improvement 

Required / 
ควรปรับปรุง 

Requires improvement and regular coaching.  More efforts are expected / ควรปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานและอาจจ าเป็นต้องมีผู้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงการท างาน ต้องใช้ความพยายามในการ
ท างานให้มาก 

 
 
 
 

1. WORKING WITH CHANGE / การปรับวิธีการท างานให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลง 
 Innovative and flexible; explores new ideas driving work / มีความคิดสร้างสรรค์      และ

ยืดหยุ่น แสวงหาแนวคดิใหม่ๆ  เพ่ือปรับปรุงการท างาน 
 Open-minded / มีใจเปิดกว้าง พร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
 Think out of the box / คิดนอกกรอบ 
Remarks / หมายเหตุ: 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

   1         2         3        4         
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2. JOB KNOWLEDGE & SKILLS / ความรู้และทักษะในงาน 
 Demonstrates knowledge of operation and work pressures / แสดงออกซึง่ความรู้ในการ

ปฏิบตังิานของตน 
 Demonstrates the required skills in operation / แสดงออกซึ่งทกัษะในการปฏิบตังิานของตน 
 Eager to learn and being proficient in applying skills / ใฝ่เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะตา่งๆ ให้เกิดความช านาญ 
Remarks / หมายเหตุ: 
____________________________________________________________________________________________________  

 
 

3. EXECUTION OF WORK / การท างานให้ส าเร็จ 
 Accurate & reliable outputs / ท างานด้วยความถกูต้องและเช่ือถือได้ 
 Deliver results with effective uses of resources (e.g. time, expenses)/ สามารถปฏิบตังิาน

เป็นผลส าเร็จและแสดงถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากร (เชน่ เวลา คา่ใช้จา่ย) อย่างมีประสิทธิผล 
Remarks / หมายเหตุ: 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
 

4. ORGANIZATION OF WORK / ความสามารถในการจัดการงาน 
 Plans and prioritizes work assignments /สามารถวางแผนการท างาน จดัล าดบัความส าคญั

งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 Make adjustments to priorities due to changes in work demands / สามารถปรับแนวทางการท างานหรือปรับล าดบั

ความส าคญัของงานได้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในวตัถปุระสงค์ของงานนัน้ๆ 
 Deliver results within timelines / สามารถปฏิบตังิานเป็นผลส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ 
Remarks / หมายเหตุ: 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
 

5. ANALYTICAL SKILLS / ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
 Disentangles important points when dealing with complex issues / สามารถคล่ีคลายประเดน็

ท่ีส าคญั เม่ือเผชิญกบัปัญหาในการท างานท่ีซบัซ้อนได้ 

 Presents and comes up with facts and logic / สามารถน าเสนอปัญหา พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางแก้ไข้ได้อย่างเป็น
ขัน้ตอนและมีเหตผุล 

Remarks / หมายเหตุ: 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
 

 

   1         2         3        4         
    
 

   1         2         3        4         
    
 

   1         2         3        4         
    
 

   1         2         3        4         
    
 



 

 5 

 

6. PROBLEM SOLVING SKILLS / ทักษะในการแก้ปัญหา 
 Flag issues; showing desire to tackle issues rather than avoid them /  

รู้ว่าปัญหาคืออะไร มีความพยายามและกระตือรือร้นท่ีจะแก้ไขปัญหานัน้ๆ    มากกว่า
หลีกเล่ียงปัญหา 

 Identify causes and gather facts, offer suggestion to solve problems / สามารถวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา พร้อมทัง้
สามารถน าเสนอข้อมลูและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหานัน้ๆ ได้ 

Remarks / หมายเหตุ: 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
 

7. COMMUNICATION SKILLS / ความสามารถในการตดิต่อส่ือสาร 
 Clear, accurate and concise in both spoken and written format / สามารถส่ือสารทัง้การพดู

และเขียนได้อยา่งชดัเจน ถกูต้อง และกระชบัได้ใจความ 
 Displays a good sense in the choice of means of communications, i.e. face to face vs written communication (e.g. e-mail) / 

สามารถใช้ส่ือตา่งๆ ในการส่ือสารได้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ เชน่ การประชมุ พบปะ การใช้อีเมล์ เป็นต้น 
 Communicates with confidence (e.g. supported with fact, prepared and organized) / สามารถส่ือสารด้วยความมัน่ใจ         

(เชน่ มีความพร้อมในด้านข้อมลู มีการเตรียมตวัและการจดัการท่ีดี) 
Remarks / หมายเหตุ: 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

8. TEAM WORK / การท างานร่วมกันเป็นทีม 
 A positive team member, gives support to peers / ชว่ยเหลือซึง่กนัละกนัภายในทีมงาน 
 Able to establish network and rapport with peers to achieve results / สามารถสร้างเครือขา่ย

และแสดงไมตรีจิตกบัเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือปฏิบตังิานหนึง่ๆ ให้ส าเร็จ 
 Stays calm in resolving differences in views or conflicts with other colleagues / สขุมุ รอบคอบในการคล่ีคลายความคดิเห็น

ไมต่รงกนัหรือความขดัแย้งระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
Remarks / หมายเหตุ: 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1         2         3        4         
    
 

   1         2         3        4         
    
 

   1         2         3        4         
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9. WORK ATTITUDE / ทัศนคตใินการท างาน 
 Positive, responsible and sharing sense of accountability / คิดในเชิงบวก มีความรับผิดชอบ

ในงานของตน 
 Enthusiastic and committed to work / มีความกระตือรือร้นและทุม่เทใจให้กบังานของตน 
 Self-starter, takes up tasks at own initiative / มีความคิดริเร่ิม 
Remarks / หมายเหตุ: 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
 

10. CUSTOMER FOCUS / ให้ความส าคัญกับลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 Proactively meets with customers to understand their need / หมัน่พบลกูค้าเพ่ือท่ีจะ

เข้าใจความต้องการ 
 Seeks ways to improve service offering and delivers what you have committed / แสวงหาแนวทางการปรับปรุง

พฒันาการให้บริการท่ีได้น าเสนอ และปฏิบตังิานตามค ามัน่สญัญาท่ีให้กบัลกูค้า ทัง้ภายในและภายนอก 
 Responds quickly to customer s’ needs and finds alternatives to address their issues / สนองความต้องการของ

ลกูค้าด้วยความรวดเร็ว พร้อมทัง้สามารถเสนอทางเลือกตา่งๆ ในการแก้ไขปัญหาของลกูค้า ทัง้ภายในและภายนอก 
Remarks / หมายเหตุ: 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
 

11. TIME ATTENDANCE / การมาปฏิบัตงิาน (Criteria for determining the performance. In the manual system administration 

performance /หลกัเกณฑ์การพิจารณาการมาปฏิบตังิาน ในคูมื่อระบบการบริหารผลการปฏิบตังิาน) 
           In consideration of being late or leave every year. Aggregate excess of July 1 to June 30, Next year /โดยการพิจารณา
จากการมาสายหรือลาทกุประเภท นบัรวมกนัเกินตัง้แต ่1 ม.ิย. ถึง 31 พ.ค. ของปีถดัไป  
           Being late or leave all sorts of combinations, ranging from 0 days up to seven days / การมาสายหรือลาทกุประเภท                   
             นบัรวมกนั ตัง้แต ่0 วนั ถึง 7 วนั 
             Being late or leave all together over the seven days to 15 days / การมาสายหรือลาทกุประเภท นบัรวมกนั   
             มากกวา่ 7 วนั ถึง 15 วนั 
  Being late or leave all together over the 15 days to 23 days / การมาสายหรือลาทกุประเภท นบัรวมกนั                     
             มากกวา่ 15 วนั ถึง 23 วนั 
  Being late or leave all together over the 23 days to 30 days / การมาสายหรือลาทกุประเภท นบัรวมกนั                    

               มากกวา่ 23 วนั ถึง 30 วนั 

   1         2         3        4         
    
 

   1         2         3        4         
    
 

4 

3 
 

2 
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12. COMPLIANCE DISCIPLINE / การปฏิบัตติามระเบียบวินัย   
  Follow strict discipline / ปฏิบตัิตามระเบียบวินยัอยา่งเคร่งคดั 
  Received a verbal  warning and a written record /ได้รับการตกัเตือนด้วยวาจาและบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือ   
              การเตือนกรณีมาสายตัง้แต ่14 ครัง้ 
  Received a letter  warning and a written record./ ได้รับการตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือการเตือนกรณีมาสาย   
             ตัง้แต ่21 ครัง้ 
  Received a letterl warning and a written record more than one time. / ได้รับการตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร   
              มากกวา่ 1 ครัง้ หรือกรณีมาสายตัง้แต ่28 ครัง้ 
 
 
      ผลการประเมินความสามารถและพฤตกิรรม (คะแนนทัง้หมดรวมกันหารด้วยจ านวนข้อที่ประเมิน) 
       

สรุปผลการประเมิน 
1. การประเมินผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด ............................. คะแนน อตัราส่วน ............. = ................... 
2. การประเมินความสามารถและพฤตกิรรม .......................... คะแนน อตัราส่วน ............. = ................... 

      รวม   ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

4 

3 
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SECTION THIRD – DEVELOPMENT PLAN / ส่วนที่สาม แผนการพัฒนา 
Identification of training and development options to fulfill the Appraiser’s current job requirements or career 
development needs.  การก าหนดแนวทางการฝึกอบรมและพฒันาท่ีจะชว่ยปรับปรุงการปฏิบตังิานหรือพฒันาเส้นทางอาชีพ
ของพนกังาน 

 
Development Focus 
แนวทางการพัฒนา 

Actions / Accountability (e.g. projects, job 
rotation, special assignments, training 
program, etc.) 
แนวปฏิบตัิ / ผู้รับผิดชอบ (เช่น โครงการ 
การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน
พิเศษ การฝึกอบรม ฯลฯ) 

 
Year End Review Comments 

ความคดิเห็นจากการประเมินผลงาน
ประจ าปี 

   

   

   


