
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททัว่ไป 

ตำแหน่ง ทุกตำแหน่ง 

……………………………………………………………………………… 

สำหรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง                                

 ครัง้ท่ี 1 ระหว่างวันท่ี …………………………………………………………………….  

 ครัง้ท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ……………………………………………………………………. 
 

ชื่อผู้ปฏบัิตงิาน (นาย,นาง,นางสาว) ................................................... นามสกุล ............................................................................... 

พนักงานมหาวทิยาลัยตำแหน่ง .........................................ประจำ คณะ/วทิยาลัย/สำนัก/กอง/ศูนย.์.....................................................  

เร่ิมปฏบัิตงิานเมื่อวันท่ี .......เดอืน .................พ.ศ. ..........รวมเวลา .........ปี .............เดอืน ...............วัน (นับถึงวันกรอกแบบประเมิน) 

คำชี้แจงประกอบการประเมนิ 

ข้อแนะนำในการใช้แบบประเมนิ 

• องค์ประกอบการประเมิน มีท้ังหมด 9  องค์ประกอบ   

• กำหนดคะแนนเต็ม องค์ประกอบท่ี 1 คะแนนเต็ม 20 คะแนน และองค์ประกอบท่ี 2-9 คะแนนเต็ม 10  คะแนน  

• ให้ผู้ประเมินให้คะแนนในช่องคะแนนท่ีได้รับองค์ประกอบละ 1 ระดับคะแนนในแต่ละครัง้เวลาของการประเมิน 

• การให้คะแนนอาจให้เป็นจุดทศนยิมได้ตามความเหมาะสม 

เกณฑ์การตัดสิน 

 1.  พนักงานมหาวทิยาลัยท่ีถอืว่าผ่านการประเมินตอ้งได้คะแนนรวมต้ังแต่ร้อยละ  60  ขึน้ไป 

2.  ในกรณีท่ีมีเหตผุลจำเป็นท่ีผู้บังคับบัญชาชัน้ตน้เห็นวา่  ผู้น้ันมคีวามประพฤต ิ ความรู้  หรือความสามารถไม่เหมาะสม  แตจ่ะให้ปฏบัิตงิาน

ต่อไป ให้ระบุเหตผุลไวใ้ห้ชัดเจน 

1.  องค์ประกอบด้านความสามารถด้านจัดการเชิงกลยุทธ์  (20 คะแนน) 

พจิารณาจากจำนวนงานท่ีปฏบัิตไิด้  การปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏบัิตงิานทุกปี 

หัวขอ้การพิจารณา 
ระดับ 

คะแนน 

คะแนนท่ีได้รับ หมาย

เหต ุครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

มคีวามสามารถในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีจำนวนผลงานตามท่ีกำหนดไว้ ซึ่งผลงาน

ท่ีปฏิบัติมีความถูกต้อง เรียบร้อย และรวดเร็ว และได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน เข้าใจงานในหน้าท่ี และ

สามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ได ้

0-5 

   

มหีลักฐานท่ีแสดงว่าได้มีการตดิตามประเมนิผลงาน และรายงานผลการ ปฏบัิติงานท่ี ตนเองรับผิดชอบ

อย่างสม่ำเสมอ และมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการปฏบัิตงิาน ของหน่วยงาน 
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มีหลักฐานท่ีแสดงว่าได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการและการปฏิบัติงานทุกปี  โดยมีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   และมีหลักฐานท่ี

แสดงว่าได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  โดยการวิเคราะห์  สังเคราะห์

รวมท้ังการให้ขอ้มูลด้านการแผนปฏบัิตกิารต่อผู้บริหารเพื่อนำไปใชใ้นการวางแผนงานในระดับสูงต่อไป 

11-15 

   

มกีารเผยแพร่ผลงาน หรือแนวคิดในรูปแบบต่าง ๆ  เช่นเอกสารและ/หรือบทความทางวิชาการ วจิัย 

สิ่งประดิษฐ์ เกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงานเป็นผู้สร้างและ/หรือร่วมสร้างผลงานทางวิชาการ  

เช่นตำรา บทความทางวิชาการ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ เกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงาน เผยแพร่ผลงาน 

และเป็นท่ียอมรับในวงการวชิาชีพของตนและวิชาชีพอื่นอย่างกวา้งขวาง 

16-20 

   

รวมคะแนน 20    

ข้อสังเกต( ถ้าม ี)ระบุถึงขอ้ด ีขอ้ดอ้ยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา ………………………………….………………………...……………… 

…………..……………………………………………………………………………..……………………………………..…………...………………………………………………………………. 

…………..……………………………………………………………………………..……………………………………..…………...………………………………………………………………. 
 

 



 

2.  องค์ประกอบดา้นความสามารถดา้นบริการที่ดี (10 คะแนน)  

พจิารณาจากการให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ อย่างแทจ้รงิและยั่งยืนผู้รับบริการ  ความเต็มใจในการให้บริการ 

หัวขอ้การพิจารณา 
ระดับ 

คะแนน 

คะแนนท่ีได้รับ หมาย

เหต ุครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

ให้บริการท่ีเกินความคาดหวังในระดับท่ัวไป แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมากโดย

ให้บริการเพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหาและให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ท่ีเกี่ยว ข้องกับงานท่ีกำลัง

ให้บริการอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการแมว้่าผู้รับบริการเกินความคาดหวังในระดับท่ัวไป 
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เข้าใจความจำเป็นหรือความตอ้งการท่ีแท้จริงของผู้รับบริการและ/หรือใชเ้วลาแสวงหา

ขอ้มูลและทำความเขา้ใจเกี่ยวกบัความจำเป็นหรือความตอ้งการท่ีแท้จริงของผู้รับบริการ

และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความ

ตอ้งการท่ีแท้จริงของผู้รับบริการ 
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ให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ อย่างแทจ้รงิและยั่งยืนให้กับผู้รับบริการโดยเล็งเห็นผลประโยชน์ท่ี

จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาวและสามารถเปลี่ยนแปลงวธีิหรือขั้นตอนการให้บริการ

เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด 

6-8 

   

ปฏบัิตตินเป็นท่ีปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจตลอดจนมสี่วนช่วยในการตัดสนิใจของ

ผู้รับบริการ และสามารถให้ความเห็นส่วนตัวท่ีอาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือขั้นตอนท่ี

ผู้รับบริการต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพ่ือเป็น

ประโยชน์อย่างแท้จริงหรือในระยะยาวแก่ผู้รับบริการ 

9-10 

   

รวมคะแนน 10    

ข้อสังเกต( ถ้าม ี)ระบุถึงขอ้ด ีขอ้ดอ้ยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา ……………………………………………………………...……………… 

…………..……………………………………………………………………………..……………………………………..…………...………………………………………………………………… 

3.  องค์ประกอบด้านความสามารถดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ ์(10 คะแนน) 

พจิารณาจากการทำงานได้ตามเป้าหมายท่ีผู้บังคับบัญชากำหนด หรือท่ีรับผิดชอบ  และมคีวามละเอยีดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตรา

ความถูกต้องของงาน 

หัวขอ้การพิจารณา 
ระดับ 

คะแนน 

คะแนนท่ีได้รับ หมาย

เหต ุครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

มีความรับผิดชอบในงาน สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลาและแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา

เมื่อเห็นสิ่งก่อให้เกิดการสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน 
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สามารถทำงานได้ตามผลงานตามเป้าหมายท่ีผู้ บังคับบัญชากำหนด หรือเป้าหมายของ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  และมีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน

เพื่อให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ 

3-5 

   

สามารถทำงานไดผ้ลงานท่ีมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงวธีิการท่ีทำให้ทำงานได้ดี

ขึน้ เร็วขึน้ คุณภาพดขีึน้ หรือมปีระสิทธิภาพมากขึ้นและเสนอหรือทดลองวธีิการทำงานแบบ

ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลงานตามท่ีกำหนดไว้ 

6-8 

   

สามารถพัฒนาวธีิการทำงาน เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมใีครทำ

ได้มาก่อน โดยกำหนดเป้าหมายท่ีท้าทายและเป็นไปได้ยากเพื่อทำให้ไดผ้ลงานท่ีดกีว่าเดมิ

อย่างเห็นได้ชัดและพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทำงาน เพื่อใหไ้ด้ผลงานท่ีโดดเด่น และ

แตกต่างไม่เคยมใีครทำได้มาก่อน 

9-10 

   

รวมคะแนน 10    

ข้อสังเกต( ถ้าม ี)ระบุถึงขอ้ด ีขอ้ดอ้ยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา ……………………………………………………………...……………… 

…………..……………………………………………………………………………..……………………………………..…………...…….…………..…………………………………………… 
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4.  องค์ประกอบด้านความสามรถด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี  (10 คะแนน) 

พจิารณาจากการนำวิชาการความรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏบัิตงิานได้และสั่งสมความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 

หัวขอ้การพิจารณา 
ระดับ 

คะแนน 

คะแนนท่ีได้รับ หมาย

เหต ุครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชพีของตน/ท่ีเกี่ยวข้องมคีวาม                       

กระตอืรือร้นในการศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยแีละองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพ                 

ของตนและหมั่นทดลองวธีิการทำงานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความรู้                  

ความสามารถของตนให้ดีย่ิงขึ้น 
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มคีวามรู้ในวชิาการ และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในสาขาอาชพีของตน โดยรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยี

หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชพีของตนและท่ีเกี่ยวข้อง หรอือาจมผีลกระทบต่อการ

ปฏบัิตหินา้ที่ของตน และตดิตามแนวโน้มวิทยาการท่ีทันสมัย และเทคโนโลยท่ีีเกี่ยวข้องกับ

งานอย่างต่อเนื่อง 

3-5 

   

สามารถนำวิชาการความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้และสั่ง

สมความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และ เล็งเห็นประโยชน์ ความสำคัญขององค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ 

ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่องานของตนในอนาคต 
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ศกึษาพัฒนาตนเองให้มคีวามรู้และความเชี่ยวชาญในงานมากขึน้ ทัง้ในเชงิลึกและชิงกวา้ง                    

อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้เชงิบูรณาการของตนไปใชใ้นการสร้างวสิัยทัศน์  

เพื่อการปฏบัิตงิานในอนาคต 

9-10 

   

รวมคะแนน 10    

ข้อสังเกต( ถ้าม ี)ระบุถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา ……………………………………………………………...……………… 

…………..……………………………………………………………………………..……………………………………..…………...…….…………..…………………………………………….. 
 

5.  องค์ประกอบด้านความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม (10 คะแนน) 

พจิารณาจากการสนับสนนุและช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน  การแสดงนำ้ใจในเหตุวกิฤต ิ ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานท่ีมเีหตุจำเป็นโดยไม่

ตอ้งให้ร้องขอ   

หัวขอ้การพิจารณา 
ระดับ 

คะแนน 

คะแนนท่ีได้รับ หมาย

เหต ุครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

ให้ความร่วมมือในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน สร้างสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ให้ความร่วมมอืกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี และกล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชงิสร้างสรรค์ 
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ประมวลความคิดเห็นต่างๆมาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีม  และประสาน

และส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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สนับสนุนและช่วยเหลอืงานเพื่อนร่วมทีมคนอื่น ๆ  เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ   แสดงนำ้ใจในเหตุ

วิกฤติให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานท่ีมีเหตุจำเป็นโดยไม่ต้องให้ร้องขอ  และรักษามิตรภาพ  

อันดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อชว่ยเหลอืกันในวาระต่าง ๆ  ให้งานสำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

6-8 

   

สามารถนำทีมให้ปฏบัิตภิารกิจให้ได้ผลสำเร็จส่งเสริมความสามัคคีเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกัน ในทีมโดย

ไม่คำนึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน  และประสานสัมพันธ์ ส่งเสริมขวัญกำลังใจของทีมเพื่อรวม

พลังกันในการปฏบัิตภิารกิจใหญ่นอ้ยต่าง ๆ  ให้บรรลุผล 

9-10 

   

รวมคะแนน 10    

ข้อสังเกต( ถ้าม ี)ระบุถึงขอ้ด ีขอ้ดอ้ยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา ……………………………………………………………...……………… 

…………..……………………………………………………………………………..……………………………………..…………...…….…………..………………………………………………

……………………………..……………………………………..…………...…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6.  องค์ประกอบด้านจริยธรรม (10 คะแนน) 

พจิารณาจากการยดึมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวชิาชพีไม่เบ่ียงเบนด้วยอคตหิรือผลประโยชน์ส่วนตน   

หัวขอ้การพิจารณา 
ระดับ 

คะแนน 

คะแนนท่ีได้รับ หมาย

เหต ุครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องท้ังตามหลักกฎหมาย จริยธรรมและระเบียบวนิัย  

และแสดงความคิดเห็นของตนตามหลักวิชาชพีอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 
0-2 

   

มสีัจจะเชื่อถือได้  และมจีิตสำนกึและความภาคภูมใิจในความเป็นข้าราชการ อุทิศแรงกาย

แรงใจผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงานบรรลุผลเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ

พัฒนาประเทศชาติและสังคมไทย 

3-5 

   

ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพไม่เบ่ียงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน  

และเสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครัว โดยมุ่งให้ภารกิจ

ในหนา้ท่ีสัมฤทธ์ิผลเป็นสำคัญ 

6-8 

   

ธำรงความถูกตอ้งยนืหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแมใ้นสถานการณ์

ท่ีอาจสร้างความลำบากใจให้  และตัดสนิใจในหน้าท่ีปฏบัิตริาชการดว้ยความถูกต้อง 

โปร่งใส เป็นธรรม    แมผ้ลของการปฏบัิตอิาจสร้างศัตรูหรือก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องหรือเสียประโยชน์ 

9-10 

   

รวมคะแนน 10    

ข้อสังเกต( ถ้าม ี)ระบุถึงขอ้ด ีขอ้ดอ้ยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา ……………………………………………………………...……………… 

…………..……………………………………………………………………………..……………………………………..…………...……………………………………………………………….. 

7. องค์ประกอบด้านทัศนคติท่าทีต่อนโยบายมหาวิทยาลัย (10 คะแนน) 

พจิารณาจากการยอมรับและสนองตอบต่อนโยบายของมหาวทิยาลัย 

หัวขอ้การพิจารณา 
ระดับ 

คะแนน 

คะแนนท่ีได้รับ หมาย

เหต ุครัง้ท่ี 1  ครัง้ท่ี 2 

มท่ีาทตี่อตา้นและพยายามชักจงูให้ผู้อื่นต่อตา้นด้วย 0-2    

ปฏบัิตติามนโยบายตามปกติอาจมท่ีาทไีม่ยอมรับบ้างเป็นบางคร้ัง 3-5    

ยอมรับและตอบสนองต่อนโยบายของมหาวทิยาลัยดีพอควร 6-8    

ยอมรับและตอบสนองดีมากและยังโน้มนา้วใหผู้้อ่ืนยอมรับและปฏบัิตติามได้ดีมาก 9-10    

รวมคะแนน 10    

ข้อสังเกต( ถ้าม ี)ระบุถึงขอ้ด ีขอ้ดอ้ยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา …………………………………………………….……...……………… 

…………..……………………………………………………………………………..……………………………………..…………...………………………………………………………………. 

8. องค์ประกอบด้านทัศนคติท่าทีต่อผู้บังคับบัญชา (10 คะแนน) 

พจิารณาจากการยอมรับ  เชื่อฟัง และปฏบัิตติามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  

หัวขอ้การพิจารณา 
ระดับ 

คะแนน 

คะแนนท่ีได้รับ หมาย

เหต ุครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

มท่ีาทกีระดา้งกระเดื่องไม่ค่อยเชื่อฟังและขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเสมอ 0-2    

ปฏบัิตติามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามปกติ  มขี้อโตแ้ยง้บ้าง 3-5    

เชื่อฟัง และปฏบัิตติามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี 6-8    

เชื่อฟัง และปฏบัิตติามคำสั่งผู้บังคับบัญชาดมีาก และยังโน้มน้าวผู้อื่นให้ปฏบัิตติามได้ 9-10    

รวมคะแนน 10    

ข้อสังเกต( ถ้ามี )ระบุถึงขอ้ด ีขอ้ดอ้ยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา ……………………………………………………………...……………… 

…………..……………………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………...……. 
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9. องค์ประกอบด้านการตรงต่อเวลา (10 คะแนน) 

พจิารณาจากการมาปฏบัิตงิานตามเวลานัดหมาย  และความพร้อมในการปฏบัิตงิาน 

หัวขอ้การพิจารณา 
ระดับ 

คะแนน 

คะแนนท่ีได้รับ หมาย

เหต ุครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

เข้าปฏบัิตงิานสายบ่อยครัง้ใชส้ิทธิลาบ่อย  ทำให้เสียงาน 0-2    

เข้าปฏบัิตงิานตามปกติมาสายบ้าง   แตไ่ม่ถึงขนาดทำให้เสียงาน 3-5    

มีความพร้อมในการปฏบัิตติามเวลาดี  มาสายนอ้ยครัง้เฉพาะมเีหตุจำเป็นเท่านั้น 6-8    

ตรงต่อเวลา และมีความพร้อมในการปฏบัิตงิานอย่างเต็มท่ี มาก่อนเวลาปฏบัิตงิานทุกครัง้ 9-10    

รวมคะแนน 10    

ข้อสังเกต( ถ้าม ี)ระบุถึงขอ้ด ีขอ้ดอ้ยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา …………………………………………...………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………..……………………………………..………….................................................................. 

สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ีได ้ หมาย

เหต ุครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

1.  ด้านความสามารถดา้นจัดการเชงิกลยุทธ์  20    

2.  ด้านความสามารถดา้นบริการท่ีด ี 10    

3.  ด้านความสามารถดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  10    

4.  ด้านความสามารถดา้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี  10    

5. ด้านความสามารถดา้นการทำงานเป็นทีม  10    

6.  ด้านจรยิธรรม  10    

7.  ด้านทัศนคติท่าทตี่อนโยบายมหาวทิยาลัย   10    

8.  ด้านทัศนคติท่าทตี่อผู้บังคับบัญชา  10    

9.  ด้านการตรงต่อเวลา  10    

รวม  100    

 

ข้อสังเกตโดยรวม ( ถ้าม ี)………………………………………………………………………………………………………………... 

 (   )  ผ่านการประเมิน  สมควรต่อสัญญาเพ่ือให้ปฏบัิตหินา้ที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป 

 (   )  ไมผ่่านการประเมิน 

 เหตุผล………...................................................................................................……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ................................................ประธานกรรม 

      (...............................................) 
 

 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

             (................................................) 
 

 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

                               (.................................................) 

 

             (.................................................) 
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