
 

แบบสรุปผลการประเมินบุคคล 
 

แบบสรุปผลการประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 
(กรณีขอปรับชั้นงาน ระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4) 

 
ชื่อ-นามสกุลผู้ขอรับการประเมิน.........................................................................................ต าแหน่ง.......................................... 
ระดับ.................ขอปรับเป็นต าแหน่ง........................................................................................ ระดับ........................................ 
 
ค าชี้แจง 1. ให้น าคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคนในแต่ละรายการประเมินมาหาค่าเฉลี่ย แล้วบันทึกลงในแบบ 
           สรุปผลการประเมินบุคคลให้ครบทุกรายการประเมิน  
 2. หากคะแนนการประเมินเฉลี่ยในรายการประเมินใดได้ระดับคะแนนต้องแก้ไข คณะกรรมการต้องให้ความเห็น  
           ข้อสังเกต หรือเหตุผลประกอบ 
 3. ให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อในส่วนท้ายของแบบสรุปผลการประเมินบุคคลให้ครบ และเสนอคณบดี/เทียบเท่า 
          ลงนามให้ความเห็นในแบบสรุปผลการประเมินบุคคล 

4. ให้หน่วยงานจัดส่งแบบค าขอประเมินบุคคล และแบบสรุปผลการประเมินบุคคลที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ถึง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

 5. เกณฑ์การประเมินที่ถือว่าผ่านการประเมินคือ 
 จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินเฉลี่ยแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน และได้คะแนนรวม

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
 จากระดับ 2 เป็นระดับ 3 ต้องได้คะแนนการประเมินเฉลี่ยแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และได้คะแนนรวม

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 70 คะแนน 
 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ต้องได้คะแนนการประเมินเฉลี่ยแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และได้คะแนนรวม

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 
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        ตอนที่ 1  ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส าหรับคณะกรรมการประเมิน) 

รายการประเมิน 
  

ระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 

ต้องแก้ไข เหมาะสม 
1.00-3.00 3.01-5.00 5.01-7.00 7.01-9.00 9.01-10.00 

ก. ผลการปฏิบัติงาน     
    1. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
        พิจารณาจากความรอบรู้ ความช านาญ ความสามารถใน  
        งานที่ปฏิบัติ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ความเข้าใจใน 
        นโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน  ความรู้ 
        ความสามารถที่เพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและ 
        การพัฒนาปรับปรุง  ความรู้ ความเข้าใจ ความสนใจที่จะ   
        น าไปใช้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเพ่ือรองรับบทบาทหน้าที่ 
       ความรับผิดชอบในงานที่สูงขึ้น ฯลฯ (10 คะแนน) 

     

   2. คุณภาพของงาน พิจารณาจากความสามารถในการ 
      ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยค านึงถึงความส าเร็จ 
       ในเวลาที่ก าหนด ความถูกต้องแม่นย า ความสมบูรณ์     
       ครบถ้วน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน ฯลฯ  
       (10 คะแนน) 

     

 
 มี            ไม่มี        รายการประเมินที่ต้องแก้ไข 

สรุปความเห็น ข้อสังเกต หรือเหตุผลชี้แจงกรณีประเมินว่า “ต้องแก้ไข” 
………………………….....................................................…………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………….....................................................…………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………….....................................................…………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………….....................................................…………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………….....................................................…………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………….....................................................…………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………….....................................................…………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………….....................................................…………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………….....................................................…………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………….....................................................…………………………………………………………………………..………………………………. 
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    ตอนที่ 2  ประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ส าหรับคณะกรรมการประเมิน)  

รายการประเมิน 

ระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 

ต้องแก้ไข เหมาะสม 
1.00-3.00 3.01-5.00 5.01-7.00 7.01-9.00 9.01-10.00 

   ข. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการ 
    ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

1. ความประพฤติ 
เป็นการพิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติส่วนตัว 
ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบแบบแผน
และข้อบังคับของหน่วยงาน การรักษาวินัยจากประวัติ
ส่วนตัวประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทาง
อ่ืน (10 คะแนน) 

     

       2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
       เป็นการพิจารณาความตั้งใจในการท างาน ความ 
       มุ่งม่ันที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเป็น 
       ผลดี การไม่ละเลยต่องาน รวมถึงความเต็มใจ และ 
       ความกล้าที่จะรับผิดต่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ 
       ปัดความรับผิดชอบง่ายๆ และความจริงใจที่จะ 
       ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น (10 คะแนน) 

     

       3. ความอุตสาหะ 
       เป็นการพิจารณาความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ 
       ในหน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดย 
       อุทิศเวลาให้กับทางราชการ ไม่เฉื่อยชา และมีความ    
       ขยันหมั่นเพียร (10 คะแนน) 

     

       4. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อน 
       รว่มงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       เป็นการพิจารณาความสามารถในการท างานร่วมกับ 
       ผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับใน 
       ความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ (10 คะแนน) 
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    ตอนที่ 2  ประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ส าหรับคณะกรรมการประเมิน) 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 

ต้องแก้ไข เหมาะสม 
1.00-3.00 3.01-5.00 5.01-7.00 7.01-9.00 9.01-10.00 

     5. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ 
         เป็นการพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงาน     
         ด้วยความละเอียด ไม่มีข้อผิดพลาดและไม่เลินเล่อ 
         (10 คะแนน) 

     

      6. ความสามารถในการรักษาความลับของทาง    
          ราชการ 
         เป็นการพิจารณาความระมัดระวังในการพิมพ์ 
         เอกสารลับ ตลอดจนความสามารถที่จะไม่ให้ 
         ความลับรั่วไหล อันจะท าให้เกิดผลเสียหายต่อ 
         บุคคลหรือหน่วยงาน (10 คะแนน) 

     

 
 มี            ไม่มี        รายการประเมินที่ต้องแก้ไข 

สรุปความเห็น ข้อสังเกต หรือเหตุผลชี้แจงกรณีประเมินว่า “ต้องแก้ไข” 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………..………………..................................................………………. 
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    ตอนที ่3  สรุปผลการประเมิน  
     คะแนนการประเมินในส่วน ก. ผลการปฏิบัติงาน           =..............คูณด้วย 3.5     =…………..คะแนน                           
     คะแนนการประเมินในส่วน ข. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล   =..............คูณด้วย 0.5     =…………..คะแนน    
     รวมคะแนนที่ได้รับ =คะแนนการประเมินในส่วน ก.+คะแนนการประเมินในส่วน ข.   =…………..คะแนน              
    เกณฑ์การประเมินทีถือว่าผ่านการประเมิน 

 จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 ต้องได้คะแนนการประเมินเฉลี่ยแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน และได้คะแนนรวม
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 

 จากระดับ 2 เป็นระดับ 3 ต้องได้คะแนนการประเมินเฉลี่ยแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และได้คะแนนรวม
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 70 คะแนน 

 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ต้องได้คะแนนการประเมินเฉลี่ยแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และได้คะแนนรวม
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 

     สรุปความเห็นของคณะกรรมการประเมิน  

              สมควรให้ปรับระดับชั้นงานได้ เนื่องจากผ่านการประเมินทั้งในส่วน ก. และ ข. 
              ยังไม่สมควรให้ปรับระดับชั้นงาน เนื่องจากมีผลการประเมิน “ต้องแก้ไข” ในบางรายการ 
                  ............................................................................................................................. ............................... 
                  ............................................................................................................................................................  
 
ลงชื่อ………………………………………….....กรรมการผู้ประเมิน      ลงชื่อ………………………………………….....กรรมการผู้ประเมิน 
        (………………………………………….....)                                  (………………………………………….....) 
วันที่………เดือน….…….…......พ.ศ…….…...                           วันที่………เดือน….…….…......พ.ศ…….…... 
 

                  ลงชื่อ………………………………………….....ประธานกรรมการผู้ประเมิน 
                                                   (………………………………………….....) 
                                           ต าแหน่ง………………………………………...... 
                                           วันที…่……เดือน….…….…......พ.ศ…….…... 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี หรือเทียบเท่า  

           เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น       ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น  

       เพราะ............................................................................................................................................ .................................... 
........................................................................ ........................................................................................................................... 
 
                                                                            ลงชื่อ…………………………………………..... 
                                                                                 (………………………………………….....) 
                                                                            ต าแหน่ง…………………………….………....... 
                                                                            วันที่………เดือน….…….….......พ.ศ……...... 

 


