
                                                                                                                                (แบบ กปภ. บค.07)  
 

การประเมินผลการปฏบิตัิงานของพนกังานทดลองงาน  
 

1) การประเมินผลงานในชวงเวลาจาก………………………….....……ถงึ…..…………………………………. …………………. 

ชื่อ………………………………….……..……นามสกุล………………………………………………………………....รหัสประจาํตวั พ...……….….………….………..  

ตําแหนง (ที่ใหทดลองงาน)………………………………………………………………………………สังกัด………………………………………………………………….  
 

โปรดกาเครื่องหมาย () ลงในชอง □  ตามหัวขอและคะแนนที่กําหนดไวขางลางนี ้ 
            
คะแนน 
เรื่องที่ประเมนิ  

ใชไมได  
คะแนน (1)  

พอใช  
(2)  

  ด ี 
(3)  

ดมีาก  
(4)  

1.ความสามารถ
ในการเรียนรูงาน
ใหม  

□   
(แมวาอธิบายงาน ใหม
หลายครั้ งก็ยั งปฏิบัติ ไม
ถูกตอง) 

□   
(ตองอธิบายงานใหม โดย
ชัดเจนหลายครั้ง จึงจะ
ปฏิบัติไดถูกตอง)  

□   
(สามารถปฏิบัติงาน ใหมได
โดยอาศัย คําแนะนําที่
ชัดเจนเพียงครั้งเดียว)  

□   
(สามารถปฏิบัติ งานใหม ได
ทันทีและถูกตองเพียงแตอาศยั
คําแนะนําแตเพียงยอๆ)  

2. ความสนใจ
และปฏิบตัิตอ
คําสั่งคําแนะนํา  

□   
(ไมคอยสนใจหรือไมคอย
ปฏิบัติตามคําสั่งคําแนะนํา 
กอใหเกิดความผิดพลาด
บอยครั้ง หรือปฏิบัติงาน
ดวย ความไมเต็มใจ)  

□   
(ไมคอยศึกษาคําสั่ง  
คําแนะนําใหเขาใจโดย  
ตลอด ทําใหการปฏิบัติ  
งานมักจะผิดพลาด)  

□   
(ตั้งใจรับฟงและเอาใจใส
คําสั่ง คําแนะนํา ดวยดี
และปฏิบัติตาม ดวยความ
เต็มใจและ ถูกตองอยู
เสมอ)  

□   
(ตั้งใจรับฟงและเอาใจใส 
คําสั่ง คําแนะนําดวยดี 
สามารถเข า ใจ ได โดย 
รวดเร็ว และปฏิบัติตาม
ด วยคว าม เต็ม ใ จและ
ถู ก ต อ ง โด ยต ล อดอ ยู
เสมอ)  

3. ความเอาใจใส
งานในหนาที ่ 
 

□  
(เฉ่ือยชา เกียจครานไมเอา
ใจใสงานในหนาที่)  

□  
(ไมคอย เอาใจ ใสงานใน
หนาที่)  

□  
(เอาใจใสงานและติดตามงาน
ในหนาที่ของตนอยูเสมอ)  

□  
(เรงรัดและติดตามทั้งงานในหนาที่
และงานที่เกี่ยวของอยูเสมอ)  

4. ผลการ
ปฏิบัติงาน  

□  
(คุณภาพและปริมาณ  
งานยังบกพรองอยูเสมอ)  

□  
(คุณภาพและปริมาณ  
งานยังบกพรองอยูบาง  
แตมักจะชากวากําหนด  
เวลา ที่ควรจะเปน)  

□  
(ไดคุณภาพและปริมาณ  
งานในหนาที่ตามตองการ 
และทันเวลา)  

□  
(ไดคุณภาพและปริมาณ  
งานเกินกวาที่กําหนดให  
และมักทํางานสําเร็จกอน  
เวลาจนสามารถ มอบงานอื่น
ไดมากขึ้น)  

 
           

            -2-/5.การทาํงาน......... 



-2- 
คะแนน  
เรื่องที่ประเมิน  

ใชไมได  
คะแนน (1)  

พอใช  
(2)  

ด ี 
(3)  

ดีมาก  
(4)  

5.การทํางาน
รวมกับผูอืน่  

□  
(ไมคอยใหความรวมมือ  
กับผูอื่นและมักจะมี  
ความขัดแยงโดยไมมี  
เหตุผลสมควรอยูเสมอ)  

□  
(รวมมือและชวยเหลือ  
ผูอื่นพอสมควร)  

□  
(รวมมือและชวยเหลือ  
ผูอื่นดี หลีกเล่ียงการ  
สรางความขัดแยงไดดี)  

□  
(รวมมือชวยเหลือดีมาก  
รูจักผอนปรนและสามารถ
ขจัดขอขัดแยง ไดเสมอๆ)  

6.การประเมนิ
ตนตามระเบียบ
วนิัยและการปรับ
ตนโดยทัว่ ๆ ไป  

□   
(ตองตักเตือนหรือตําหนิซ้าํ
แลวซ้ําอีกอยูเสมอ)  

□   
(ตองตักเตือนบางแตเพียง
ครั้งเดียวก็เชื่อฟงและแกไข
ขอบกพรองของตนได)  

□   
(ประพฤติตนตามระเบียบ
วินัย โดยไมตองตักเตือน
เว น แ ต ก ร ะทํ า ผิ ด โ ด ย
พลั้งเผลอหรือเขาใจผิด)  

□   
(ประพฤติตนตามระเบียบวนิัย 
วางตนอยางเหมาะสมและเปน
ตัวอยางที่ดีแกผูอื่นเสมอ)  

 

7. ขอบกพรองตาง ๆ ที่พนักงานผูนี้ควรจะปรบัปรุงแกไขใหดขีึน้คอื

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

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

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

8. หากบกพรองตามขอ 7. เกิดจากการทํางานไมเหมาะสมกับตาํแหนงหนาที่ปจจุบนั ควรโยกยายไปทํางานและตําแหนงหนาที ่ 

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

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

9. โดยสรุปแลวพนกังานผูนี ้ควรที ่กปภ.จะ..... 

□  บรรจแุละแตงตั้งใหเปนพนกังานของ กปภ.ในตาํแหนงนี้ไดเปนการถาวร  

□  ระงับการบรรจ ุและใหพนจากสภาพพนกังานไปประกอบอาชีพอยางอืน่   

□  ใหทําการทดลองงานตอไปอกีเปนเวลา...................เดือน  

□  อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ......................................................................................................................................................................... 

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

.. 

 

(ลงชื่อ).....................................................................  

ตําแหนง......................................................  

ผูทําการประเมิน (หัวหนางาน) 

วนัที…่………………………………..  

 
-3-/เรียน…. 



 
                       -3 - 

 
2)  3)  
เรียน ........................................................................  
..................................................................................  
..................................................................................  
(ลงชื่อ)..................................... (ผอ.กอง,ผจก.กปภ.ส.)  

เรียน ........................................................................  
..................................................................................  
..................................................................................  
(ลงชื่อ)................................. (ผอ.ฝาย/สํานกั/กปภ.ข.)  
 
 

4)  
เรียน ........................................................................  
..................................................................................  
..................................................................................  
(ลงชื่อ)................................................. (ผช.ผวก.)  
 
 
 
 
6)  
ความเห็นของกองทรัพยากรบคุคล  
      ผลการปฏิบัตงิานของ.............................................  
ตําแหนง............................................ ไดรับความเห็นชอบ  
จากผูบังคบับัญชาตามลาํดับชั้นแลว เห็นสมควรแตงตั้ง  
........................................................... ใหดํารงตาํแหนงน้ี  
เปนการถาวรตอไป   

(ลงชื่อ).............................................................. 
                 ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

5)  

เห็นชอบ  
 
 

(ลงชื่อ)......................................................... (รองผวก.)  
 
 
 
7)  
คาํสัง่ (ของผูมีอาํนาจอนุมัติการบรรจ)ุ  
 

 อนุมัติ   
 

(ลงชื่อ)...................................................................  
                      ผูวาการการประปาสวนภูมภิาค 

 


