
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเดน 
พ.ศ.๒๕๕๒ 

…………………………… 
   

  เพื่อเปนการสงเสริมและยกยองบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีในดานการครองตน  การครองคน  การครองงาน  อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานดีเดนที่จะเปน
ตัวอยางในการประพฤติตนแกมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในคราวประชุมครั้งที่
๑๘ (๓/๒๕๕๒)  เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  จึงใหออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เร่ือง  หลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเดน  พ.ศ.๒๕๕๒” 
  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “หนวยงาน” หมายความวา สถาบัน  สํานัก  ศูนย  สวนราชการหรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  และกอง  สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง 
   “ก.บ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวทิยาลัย 
   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดน   
   “บุคลากร” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานราชการ  ซ่ึงสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  ขอ ๔ ใหมหาวิทยาลัยคัดเลือกบุคลากรดีเดนเพื่อจะไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนประจํา
ทุกปๆ ละ ๔ ราย  โดยแยกเปน 
   ๔.๑  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ๑  ราย   
   ๔.๒ ลูกจางประจํา  ๑  ราย 

๔.๓ พนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน  ๑  ราย   
   ๔.๔ พนักงานราชการจํานวน  ๑  ราย 
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ขอ ๕ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดน  โดยมีองคประกอบ  ดังนี้ 
 ๕.๑  อธิการบดี  เปนประธานกรรมการ 
 ๕.๒ รองอธิการบดีฝายบริหาร  เปนกรรมการ 

๕.๓ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เปนกรรมการ 
 ๕.๔ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  เปนกรรมการ 
 ๕.๕ คณบดีจํานวน  ๒  คน  เปนกรรมการ 
 ๕.๖ ผูอํานวยการสํานัก  สถาบัน  ศูนยหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ  จํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ  
 ๕.๗ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการ 
 ๕.๘ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๙ นิติกรและเจาหนาที่ที่ รับผิดชอบงานคัดเลือกบุคลากรดีเดน  เปนผูชวย 

เลขานุการ 
 การไดมาซึ่งกรรมการตาม ๕.๕ และ ๕.๖ ใหกรรมการแตละประเภทคัดเลือก

กันเอง 
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูไดรับการคัดเลือก 

   ๖.๑  เปนบุคลากรซึ่งไดปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดตอกัน
ตอเนื่องไมนอยกวา  ๕  ปนับถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปที่ไดรับการคัดเลือก 
   ๖.๒ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัย 
   ๖.๓ ไมเคยไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยมากอน 
   ๖.๔ เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน  ครองคน  
ครองงาน  และมีผลงานดีเดน  เปนที่ยอมรับ  สมควรไดรับการยกยอง 
   ๖.๕ ไมเปนผูที่อยูในระหวางการลาศึกษาตอ 
  ขอ ๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาเลือกสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ โดยพิจารณาจาก  
๔  ดาน  ดังนี้ 

๗.๑ การครองตน  หมายถึง  การมีความประพฤติและการปฏิบัติสวนตน  ประกอบ 
ไปดวยคุณธรรมควรแกการยกยอง  โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพื้นฐาน  ๕ ประการ คือ 
    (๑)  การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
     - มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหนาที่ความรับผิดชอบ 
     - มีความตั้งใจที่จะทํางานในหนาที่ใหไดรับความสําเร็จดวยตนเอง 
     - มีความอดทนไมยอทอตอปญหา อุปสรรค 
     - มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และผูอ่ืน 

 (๒) การประหยัดและเก็บออม 
     - รูจักใชจายตามควรแหงฐานะ 
     - รูจักใชทรัพยสินของทางราชการใหเปนประโยชนและประหยัด 
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- รูจักมัธยัสถและเก็บออม เพื่อสรางฐานะตนเองและครอบครัว 
     - รูจักดูแล บํารุง และรักษาทรัพยสินของตนเองและสวนรวม 

 (๓) การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
     - เปนผูรักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนดไว 
     - ประพฤติและปฏิบัติตนอันอาจเปนตัวอยางแกบุคคลโดยทั่วไป 
     - เชื่อฟงและใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา 
     - เปนผูตรงตอเวลา 

 (๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
     - ละเวนตอการประพฤติช่ัวและไมลุมหลงอบายมุข 
     - เอื้อเฟอเผ่ือแผ เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม 
     - มีความซื่อสัตย สุจริตตอตนเองและผูอ่ืน 
     - มีความเมตตา กรุณา โอบออมอารีตอบุคคลอื่นโดยทั่วไป 
    (๕) การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย   
     - สงเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบาย
ของทางราชการและรัฐบาล 
     - เขารวมในศาสนกิจและทํานุบํารุงศาสนา 
     - ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เชน ปองกันประเทศ เสียภาษี เคารพ
กฎหมาย เปนตน 
     - มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย เชน 
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเขารวมพิธีในโอกาสสําคัญอยางสม่ําเสมอ เปนตน 
    ๗.๒ การครองคน  หมายถึง  การมีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  
สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ  โดยพิจารณาจากองคประกอบ  คือ 
    (๑) ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับ
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน  ผูใตบังคับบัญชา  และผูมาติดตองาน 
     - เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี 
     - ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
     - กลาและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทํา 
     - มีน้ําใจ ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

 (๒) ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถจูงใจใหเกิดการ
ยอมรับและใหความชวยเหลือ 
     - ใหความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ 
     - การมีสวนรวมในงานที่รับผิดชอบ 
     - ยอมรับ และฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
     - มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
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     - สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู ความสามารถ  
     - เปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น  
    (๓) ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค และแนะนําสิ่งที่เปน
ประโยชน 
     - มีความสํานึกและถือเปนหนาที่ที่จะตองใหบริการ 
     - ชวยเหลือ แนะนําในส่ิงที่ดี  ตลอดจนใหขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชน 

- ใหการบริการดวยความเต็มใจ  และเสมอภาคกันทุกระดับ 
     - มีอัธยาศัยดี  เปนกันเอง  และสุภาพตอทุกคน 
    (๔) การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตอตนเองและตอผูอ่ืน 
     - ประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ วิธีการที่กําหนด 
     - ถือประโยชนของทางมหาวิทยาลัย  หรือสวนรวมเปนที่ตั้ง  
     - ตัดสิน  วินิจฉัย  หรือแกปญหาโดยใชเหตุผล 
    (๕) การเสริมสรางความสามัคคีและรวมกิจกรรมของหมูคณะทั้งในและ
นอกหนวยงาน 
     - การใหความรวมมือ  หรือเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
     - เสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองาน 
     - ใหความสําคัญ  ยกยอง  หรือใหเกียรติแกผูรวมงาน 
   ๗.๓ การครองงาน  หมายถึง  การมีความสามารถปฏิบัติงานในหนาที่และงานที่
ไดรับมอบหมายอยางดี  โดยพิจารณาจากองคประกอบ คือ 
    (๑)  ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
     - ศึกษา คนควา หาความรูที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
     - มีความตั้งใจปฏิบัติงานใหไดรับความสําเร็จ 
     - สนใจและเอาใจใสงานที่รับผิดชอบ 
     - ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และที่ไดรับมอบหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 
     - ใหความรวมมือ และชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 

 (๒) ความรู ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
     - รูและเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติ 
กฎหมาย  และนโยบาย 
     - มีความสามารถในการนําความรูที่มีอยูไปใชในการปฏิบัติงาน
ไดเปนอยางดี 
     - มีความสามารถในการแกปญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการ
ปฏิบัติงาน 
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     - รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่
ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจ 

 (๓) ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและปรับปรุงงาน 
     - มีความสามารถในการคิดริเร่ิม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม ๆ 
มาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
     - มีความสามารถในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     - มีความสามารถในการทํางานที่ยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี 

 (๔) ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานที่เปนที่นาพอใจ 
     - มีความกระตือรือรน ตองการที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย      
จนสําเร็จ 
     - ความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาใหแกราชการ หรือ
งานที่รับผิดชอบ 
     - ไดรับการยกยองในความสําเร็จของงาน 
     - สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีขอจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เชน  ขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ  หรืออัตรากําลัง  เปนตน 
    (๕) การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน  
     - การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชนของสวนรวมและประชาชน 
     - การดําเนินงานสอดคลองหรือเปนไปตามความตองการของ
สวนรวมและประชาชน 
     - ใชวัสดุอุปกรณและสาธารณูปโภคไดอยางประหยัดและเหมาะสม 
     - รวมมือ ชวยเหลือ และประสานงานระหวางราชการกับประชาชน 
   ๗.๔ ผลงานดีเดน หมายถึง ผลงานดีเดนที่ไดรับความนิยมเปนที่ยอมรับและ
ปรากฏผลเดนชัด เชน โลรางวัล เกียรติบัตร และอื่นๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบ คือ 
    (๑)  ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ 
     - เอาใจใส  ดูแล  การบริการประชาชน 
     - งานที่ปฏิบัติสําเร็จดวยความเรียบรอย 
     - ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ไมลาชา ทันตามกําหนด 

 (๒) ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและสังคม 
     - เปนผลงานที่ทางราชการไดรับประโยชน  
     - ประชาชนไดรับประโยชนจากผลงานที่ปฏิบัติงาน 
     - ใชงบประมาณของทางราชการนอยแตไดรับประโยชนมาก 
    (๓) เปนผลงานบริการประชาชนที่สามารถใชเปนตัวอยางแกบุคคลอื่นได 
     - ผลงานเปนที่ยอมรับนับถือแกบุคคลอื่น 
     - เปนลักษณะผลงานที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน 
      



 ๖

- บุคคลอื่นสามารถนําไปใชเปนตัวอยางได 
(๔) เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเร่ิมสรางสรรค  

     - มีความคิด ริเร่ิม การพัฒนางาน 
     - นําเทคนิค วิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 
     - ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

 (๕) เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
     - ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไมบกพรอง 
     - อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
     - มีความพากเพียรพยายามในการทํางาน 
  ขอ ๘ ใหหนวยงานคัดเลือกบุคลากรในหนวยงานจํานวนไมเกิน  ๑  คน  และสงผลการ
คัดเลือกไปยังกองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  ภายในวันที่  ๑๕  มกราคมของปถัดไป  
ประกอบดวย 
   ๘.๑  แบบกรอกประวัติ  พรอมติดรูปถายในชุดเครื่องแบบปกติขาว  หรือชุดสูท
สากล 
   ๘.๒ แนบสําเนาบัตรประจําตัวบุคลากรจํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๘.๓ ผลงานหรือเอกสารประกอบการคัดเลือก 
  ใหกองบริหารงานบุคคลรวบรวมรายชื่อ  พรอมดวยเอกสารประกอบการพิจารณา  เสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 
  ขอ ๙ การมอบรางวัล 
  ผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน  จะไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  ดังนี้ 
   ๙.๑  โลเชิดชูเกียรติ 
   ๙.๒ เกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ 

ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้  ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
  

            ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  
 
 

     
         (นายสวาง  ภูพัฒนวิบลูย) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
 
 



 ๗

แบบกรอกประวัติ 
ผูเสนอเขารับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน  ประจําปพทุธศักราช.................... 

กลุม  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ลูกจางประจํา                     รูปถาย 

พนักงานมหาวิทยาลัย                    ๑  นิ้ว 
  พนักงานราชการ                   
            

ตอนที่  ๑ 
 ก. ประวัติสวนตัว 
  ๑.  ช่ือ.........................................................ช่ือสกุล....................................................... 
  ๒. เลขประจําตัวประชาชน..................................................(พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตวั 

     บุคลากรจํานวน  ๑  ฉบับ) 
  ๓. เกิดวันที่..............เดือน..............................พ.ศ..................อายุ...................ป 
  ๔. วุฒกิารศึกษาสูงสุด...........................จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน.......................................... 
  ๕. สถานที่ทํางานในปจจุบนั  งาน.........................................กอง........................................... 
            สํานัก/สถาบัน/คณะ............................................................ 
 ข. ประวัติการทํางาน 

๑.  เร่ิมปฏิบัติงานครั้งแรกในมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่..........เดือน........................พ.ศ.............. 
              ตําแหนง..................................................สังกัด................................................................. 
  ๒. ปจจุบนัดํารงตําแหนง.................................................อัตราคาจาง..............................บาท 
  ๓. ผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ไดรับการยกยองวาดีเดนและเปนที่ยอมรับนับยอนหลัง  ๓  ป 
            (นับถึงวันสิ้นปที่เสนอ) 
 

ปงบประมาณ ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ไดรับการยกยอง 
  
  
  

 
ตอนที่  ๒ 
 ค. ประพฤตปิฏิบัตติน (ระบหุลักการประพฤติปฏิบัตตินในการครองตน  ครองคน  และครองงาน   

    โดยเพิ่มเติมไดความเหมาะสม) 
  ๑.  การครองตน....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 



 ๘

  ๒. การครองคน....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
  ๓. การครองงาน...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 ง. ผลงานดีเดนและภาคภูมิใจ (ระบุผลงานดีเดนท่ีไดรับความนิยม  เปนท่ียอมรับและปรากฏผล 

    เดนชัด) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
 
      (ลงชื่อ)...............................................เจาของประวัต ิ
                 (..............................................) 
      ตําแหนง................................................ 
         ............./............./............. 
 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง 
 
 
      (ลงชื่อ)...............................................ผูรับรอง 
                 (..............................................) 
      ตําแหนง................................................ 
         ............./............./............. 
 
หมายเหตุ  
ผูรับรอง  คือ  ผูบังคับบัญชาช้ันตน  หรือหวัหนางานของหนวยงานทีเ่จาของประวัติปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน   
 
 
 
 



 ๙

แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเดน 
 
ช่ือผูรับการประเมิน..............................................................ตําแหนง................................................................ 
สังกัด..................................................................................... 
 

รายการประเมิน ดีท่ีสุด 
(๕) 

ดีมาก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

พอใช 
(๑) 

ก. การครองตน (๒๕  คะแนน) 
    (๑)  การพึง่ตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ 
    (๒) การประหยัดและเก็บออม 
    (๓) การรักษาระเบยีบวนิยั และเคารพกฎหมาย 
    (๔) การปฏบิัติตามคุณธรรมของศาสนา 
    (๕) การมีความจงรักภักดตีอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

     

ข. การครองคน (๒๕ คะแนน) 
    (๑)  ความสามารถในการประสานสัมพันธและสราง 
ความเขาใจอนัดีกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน  
ผูใตบังคับบัญชา และผูมาตดิตองาน 
    (๒) ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม สามารถ
จูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความชวยเหลือ 
    (๓) ใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค  
และแนะนําสิ่งที่เปนประโยชน 
    (๔) การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตอตนเองและตอผูอ่ืน 
    (๕) การเสรมิสรางความสามัคคีและรวมกิจกรรมของ
หมูคณะทั้งในและนอกหนวยงาน 

     

ค. การครองงาน 
    (๑)  ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
    (๒) ความรู ความสามารถ และความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
    (๓) ความคดิริเร่ิมสรางสรรคและปรับปรุงงาน 
    (๔) ความพากเพียรในการทํางาน และมผีลงานเปนที่
นาพอใจ 
    (๕) การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน 

     

 
 



 ๑๐

 

รายการประเมิน ดีท่ีสุด 
(๕) 

ดีมาก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

พอใช 
(๑) 

ง. ผลงานดีเดน (๒๕  คะแนน) 
    (๑)  ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกบัหนาที่ความรับผิดชอบ 
    (๒) ผลงานดังกลาวเปนประโยชนตอราชการและ
สังคม 
    (๓) เปนผลงานบริการประชาชนที่สามารถใชเปน
ตัวอยางแกบุคคลอื่นได 
    (๔) เปนผลงานที่เกิดจากความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
    (๕) เปนผลงานที่ตองปฏิบัติดวยความเสียสละ วิริยะ 
อุตสาหะ 

     

รวมคะแนนทุกดาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)      
 
ความเห็นอื่นของผูประเมิน 
 .............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
 
      (ลงชื่อ).......................................................ผูประเมิน 
                 (......................................................) 
      ตําแหนง........................................................... 
       .................../.................../................... 


