
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ตําแหน%งครูผู�สอน) 

� ครั้งท่ี  1  ( 1  ตุลาคม – 31  มีนาคม)   � ครั้งท่ี  2  (  1  เมษายน  –  30  กันยายน) 
 
ชื่อผู รับการประเมิน....................................................................................................ตําแหน)ง......ครู  ค.ศ.......... 
วิทยฐานะ...........................................................เงินเดือน…………….......บาท  สังกัดโรงเรยีนอุบลรัตน1พิทยาคม 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  

ตอนที่  1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช  
3 

น อย 
2 

น อยท่ีสุด 
1 

1 การจัดการเรียนรู� (150 คะแนน) 
 1.1 การวิเคราะห1หลักสูตรและการเตรียมการสอน(30 คะแนน) 
 1) วิเคราะห1หลักสูตรและเขียนคําอธิบายรายวิชา      
 2) วิเคราะห1นักเรียนเพ่ือจัดจัดทําหน)วยการเรียนรู       
 3) การจัดทําหน)วยการเรียนรู       
 4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีเน นนักเรียน 

เป;นสําคัญ 
     

 5) คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู ท่ีเน นนักเรียนเป;นสําคัญ      
 6) แผนจัดการเรียนรู ผ)านการตรวจสอบจากโรงเรียน 

ก)อนใช  
     

 1.2 การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู�และการพัฒนาแผนการเรียนรู�เพ่ือพัฒนานักเรียนให�มี
คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค1(30 คะแนน) 

 1) การจัดการเรียนรู ตามแผนจัดการเรียนรู       
 2) การปลูกฝAงค)านิยม คุณธรรม จริยธรรม      
 3 )การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค1ตามหลักสูตร      
 4 )การพัฒนานักเรียนด านการ อ)าน เขียน คิด วิเคราะห1      
 5) การบันทึกหลังจัดการเรียนรู อย)างสมํ่าเสมอ      
 6) การปรับปรุงและพัฒนาแผนจัดการเรียนรู       
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช  
3 

น อย 
2 

น อยท่ีสุด 
1 

 1.3 การใช�และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน(30 คะแนน) 
 1) การจัดหา/จัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ท่ีเหมาะสม 
     

 2) การให นักเรียนมีส)วนร)วมในการผลิตสื่อ 
การจัดการเรียนรู  

     

 3) การใช สื่อหลากหลายในการจัดการเรียนรู       
 4) การใช สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู       
 5) การพัฒนาสื่อ ห องเรียนคุณภาพ      
 6) การดูแลซ)อมบํารุงสื่อให ใช งานได ตลอดเวลา      
 1.4 การวัดและประเมินผล(30 คะแนน) 
 1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู นักเรียน 

อย)างหลากหลาย 
     

 2) เครื่องมือวัดและประเมินผลผ)านการตรวจสอบคุณภาพ      
 3) เครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล องกับเปFาหมาย 

การเรียน 
     

 4) การเตรียมนักเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 
(O-NET) 

     

 5) การสร างเครื่องมือวัดและประเมินผลผ)านระบบ
เครือข)ายIT 

     

 6) การวัดและประเมินผลผ)านระบบเครือข)ายIT      
 1.5 การวิจัยและการนําผลการวิจัยไปแก�ป:ญหาการเรียนรู�ของนักเรียน (30 คะแนน) 
 1) การวิเคราะห1สภาพปAญหาการจัดการเรียนรู       
 2) การวิจัย พัฒนาหรือแก ปAญหาการจัดการเรียนรู       
 3) การนําผลงานวิจัยไปใช พัฒนาการจัดการเรียนรู       
 4) การเผยแพร)ผลการวิจัย      
 5) การทําวิจัยอย)างสมํ่าเสมอ      
 6) ผลงานวิจัยผ)านการตรวจรับรองจากโรงเรียน      
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช  
3 

น อย 
2 

น อยท่ีสุด 
1 

2 การจัดระบบดูแลช%วยเหลือเพ่ือการส%งเสริมและพัฒนานักเรียน(30 คะแนน) 
 2.1 การวางแผนการจัดระบบดูแลช)วยเหลือนักเรียน      
 2.2 การคัดกรอง จัดระบบข อมูลนักเรียนเป;นรายบุคคล      
 2.3 การจัดกิจกรรมส)งเสริม/ปFองกัน/แก ไข      
 2.4 การจัดกิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม      
 2.5 การเยี่ยมบ านนักเรียน      
 2.6 การประชุมผู ปกครองเครือข)าย      
3 การร%วมมือปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนเก่ียวกับหลักสูตรส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา 

แหล%งเรียนรู� และภูมิป:ญญาท�องถ่ิน (30 คะแนน) 
 3.1 การจัดทําหลักสูตรโรงเรียน      
 3.2 การเป;นผู นําหรือผู ตาม ด านหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี      
 3.3 การใช เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา      
 3.4 การใช แหล)งเรียนรู และภูมิปAญญาท องถ่ิน      
 3.5 ความมุ)งม่ันในการร)วมปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน      
 3.6 การส)งเสริมสนับสนุนเพ่ือนร)วมงานในการปฏิบัติงาน

วิชาการ 
     

4 การประสานความร%วมมือกับผู�ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร%วมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
(30 คะแนน) 

 4.1 มีแผน/โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับประสานความร)วมมือ      
 4.2 ประสานความร)วมมือผู ปกครองและชุมชนเพ่ือพัฒนา

นักเรียน 
     

 4.3 การปฏิบัติงานร)วมกับผู ปกครองและชุมชนเพ่ือพัฒนา
นักเรียน 

     

 4.4 การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ      
 4.5 ความพึงพอใจของผู ปกครองและชุมชนในการให ความ 

ร)วมมือ 
     

 4.6 การสรุปและรายงานผลการประสานความร)วมมือ      
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช  
3 

น อย 
2 

น อยท่ีสุด 
1 

5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ (30 คะแนน) 
 5.1 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาต)อ ไม)น อยกว)า20 ชม./ปQ      
 5.2 การรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาต)อฯลฯ      
 5.3 การขยายผล จัดทําเอกสาร/เสนอองค1ความรู ต)อท่ี

ประชุม 
     

 5.4 การสังเคราะห1องค1ความรู เพ่ือพัฒนางานในหน าท่ี/
ตนเอง 

     

 5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู กับบุคลากรในหน)วยงาน      
 5.6 ความสําเร็จในการปฏิบัติงานท่ีได รับมอบหมาย      
6 ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีได�รับมอบหมาย (30 คะแนน) 

 6.1 การปฏิบัติงานท่ีรับชอบในกลุ)ม/งานฯ โดยมุ)งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

     

 6.2 การร)วมวางแผนงานและปฏิบัติงานร)วมกับบุคลากร 
ในกลุ)ม/งานฯ 

     

 6.3 มีข อมูล/สารสนเทศท่ีเก่ียวข องกับงานท่ีได รับมอบหมาย      
 6.4 ผลการปฏิบัติงานสําเร็จตามเปFาหมาย      
 6.5 เข าร)วมประชุม/เสนอความคิดเห็นท่ีดีอย)างสมํ่าเสมอ      
 6.6 การใช วัสดุ ครุภัณฑ1 อย)างคุ มค)าและประหยัด      

คะแนนด านผลการปฏิบัติงานเต็ม 300 คะแนน ผลรวมคะแนนประเมิน = 
 
อ่ืน ๆ ................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2  การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช  
3 

น อย 
2 

น อยท่ีสุด 
1 

1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและวางตัวเปAนกลางทางการเมือง (10 คะแนน) 
 1.1 การส)งเสริม สนับสนุนกิจกรรมส)งเสริมประชาธิปไตย      
 1.2 การวางตัวเป;นกลางทางการเมือง      
2 การปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย1 สุจริต วิริยะ อุตสาหะ (10คะแนน) 
 2.1 ปฏิบัติงานด วยความซ่ือสัตย1 สุจริตวิริยะ อุตสาหะ      
 2.2 ปฏิบัติหน าท่ีด วยความรับผิดชอบและอุทิศเวลา 

ให กับราชการ 
     

3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หน%วยงานการศึกษาและคําส่ังของผู�บังคับบัญชา 
ท่ีชอบด�วยกฎหมาย (10 คะแนน) 

 3.1 ปฏิบัติตามข้ันตอนไม)ข ามข้ันผู บังคับบัญชา      
 3.2 ปฏิบัติตามคําสั่งผู บังคับบัญชาท่ีสั่งโดยชอบด วย

กฎหมาย 
     

4 การประพฤติตนเปAนแบบอย%างท่ีดี แก%นักเรียน ชุมชนและสังคมตรงต%อเวลา และอุทิศตนต%องาน  
(10 คะแนน) 

 4.1 แต)งกายถูกระเบียบ อยู)ในศีลธรรมอันดีและสังคม
ยอมรับ 

     

 4.2 ประหยัดมัธยัสถ1 ตรงต)อเวลา อุทิศตนต)องาน      
5 การรักษาช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหน%งตน ไม%กล่ันแกล�งกล%าวหา หรือร�องเรียนผู�อ่ืน 

โดยไม%มีมูลความจริง และไม%กระทําการหาประโยชน1อันอาจทําให�เส่ือมเสียช่ือเสียง(10 คะแนน) 
 5.1 ไม)เคยกลั่นแกล ง กล)าวหาหรือร องเรียนผู อ่ืน      
 5.2 ไม)เคยกระทําการหรือยอมให ผู อ่ืนกระทําการ 

หาประโยชน1อันอาจทําให เสื่อมเสียชื่อเสียง 
     

คะแนนด านความประพฤติในการรักษาวินัยเต็ม 50 คะแนน ผลรวมคะแนนประเมิน = 
 
อ่ืน ๆ ................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 



6 

ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช  
3 

น อย 
2 

น อยท่ีสุด 
1 

1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู%หัว (10 คะแนน) 
 1.1 นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในชีวิตประจําวัน      
 1.2 มีความสามัคคีปรองดองในการทํางานร)วมกัน      
2 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต%อสังคม เข�าร%วมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชน1 

แก%สังคม(10 คะแนน) 
 2.1 การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต)อสังคม      
 2.2 เข าร)วมกิจกรรมของสังคม บําเพ็ญประโยชน1แก)สังคม      
3 การมีมนุษยสัมพันธ1ท่ีดีต%อผู�บังคับบัญชา ผู�ร%วมงาน นักเรียนและบุคคลท่ัวไป(10 คะแนน) 
 3.1 การร)วมงานภายในกับ ผู บังคับบัญชา ผู ร)วมงาน 

นักเรียน 
     

 3.2 การร)วมงานภายนอกกับผู ปกครอง ชุมชน หน)วยงาน      
4 การประพฤติและปฏิบัติตามครรลองของวัฒนธรรม หลักธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม 

ของไทย (10 คะแนน) 
 4.1 ร)วมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมของหน)วยงานและ

ชุมชน 
     

 4.2 ปฏิบัติตนสอดคล องกับประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของไทย 

     

5 การเคารพในสิทธิและหน�าท่ีของผู�ร%วมงานและผู�ท่ีเก่ียวข�องให�ความร%วมมือในการปฏิบัติงาน 
ตามหน�าท่ีอย%างเต็มกําลังความสามารถ(10 คะแนน) 

 5.1 การเคารพในสิทธิและหน าท่ีของผู ร)วมงานและ 
ผู ท่ีเก่ียวข อง 

     

 5.2 การร)วมมือปฏิบัติงานตามหน าท่ีอย)างเต็มกําลัง
ความสามารถ 

     

คะแนนด านคุณธรรม จริยธรรม เต็ม 50 คะแนน ผลรวมคะแนนประเมิน = 
 

อ่ืน ๆ ................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 



7 

ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช  
3 

น อย 
2 

น อยท่ีสุด 
1 

1 จรรยาบรรณต%อตนเอง (20 คะแนน)      
 1.1 ความรับผิดชอบงานท่ีมอบหมายจนประสบความสําเร็จ      
 1.2 ปฏิบัติตนตามระเบียบราชการเป;นแบบอย)างท่ีดีแก)

ผู ร)วมงาน 
     

 1.3 ประชุม สัมมนา ฝYกอบรม ดูงาน ศึกษาต)อเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

     

 1.4 มีวิสัยทัศน1 ทันต)อการพัฒนาวิชาการ เศรษฐกิจสังคม
การเมือง 

     

2 จรรยาบรรณต%อวิชาชีพ (20 คะแนน)      
 2.1 มีความพอใจ รักงานและ พัฒนางาน ในหน าท่ีท่ี

รับผิดชอบ 
     

 2.2 มีความเสียสละเวลาส)วนตัวเพ่ือทํางานให บรรลุผลสําเร็จ      
 2.3 ความซ่ือสัตย1สุจริตและรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเต็มท่ี 

เต็มเวลา 
     

 2.4 การเป;นสมาชิกท่ีดีขององค1กรวิชาชีพ ร)วมกิจกรรมต)าง ๆ 
และรักษาผลประโยชน1ขององค1กร 

     

3 จรรยาบรรณต%อผู�รับบริการ (20 คะแนน)      
 3.1 การเอาใจใส) รัก เมตตาช)วยเหลือ ส)งเสริมให กําลังใจ 

แก)นักเรียนและผู รับบริการ ตามบทบาทหน าท่ี 
โดยเสมอหน า 

     

 3.2 การส)งเสริมให เกิดความรู ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต องดีงาม
แก)นักเรียน และผู รับบริการ ตามบทบาทหน าท่ี 
อย)างเต็มความสามารถ ด วยความบริสุทธิ์ใจ 

     

 3.3 การไม)กระทําตนเป;นปฏิปAกษ1ต)อความเจริญทางกาย 
สติปAญญา จิตใจ อารมณ1และสังคมของนักเรียนและ
ผู รับบริการ 

     

 3.4 การให บริการด วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม)เรียก
รับหรือยอมรับผลประโยชน1จากการใช ตําแหน)งหน าท่ี
โดยมิชอบ 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช  
3 

น อย 
2 

น อยท่ีสุด 
1 

4 จรรยาบรรณต%อผู�ร%วมประกอบวิชาชีพ(20 คะแนน)      
 4.1 ทํางานกับเพ่ือนร)วมงานด วยความสมัครใจและจริงใจ      
 4.2 เอ้ือเฟ\]อ และให คําแนะนําเพ่ือนร)วมงานอย)างสร างสรรค1      
 4.3 การยึดม่ันในระบบคุณธรรม       
 4.4 ความสามัคคีในหมู)คณะ       
5 จรรยาบรรณต%อสังคม(20 คะแนน)      
 5.1 การเป;นผู นําในการอนุรักษ1ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปAญญา

ท องถ่ิน 
     

 5.2 การเป;นผู นําในการอนุรักษ1สิ่งแวดล อม      
 5.3 การประพฤติปฏิบัติตนเป;นผู นําในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
     

 5.4 การประพฤติปฏิบัติตนเป;นผู นําในการรักษาผลประโยชน1
ส)วนรวม 

     

คะแนนด านจรรยาบรรณวิชาชีพ เต็ม 100 คะแนน ผลรวมคะแนนประเมิน = 
คะแนนเต็มด าน 1+2+3+4 = 500 ผลการประเมินด าน 1+2+3+4 = 

 
อ่ืน ๆ ................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 

ตอนที่  5 สรุปผลการประเมิน 

 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

ดีเด)น 
(90 – 100%) 

ผลการประเมิน 
เป;นท่ียอมรับได  

60 – 89%) 

ผลการประเมิน 
ต องปรับปรุง 

(ตํ่ากว)า  60%) 
ครั้งท่ี  1 (       ) (       ) (       ) 
ครั้งท่ี  2. (       ) (       ) (       ) 
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ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ 

6.1 ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนา  ฝGกอบรม  ส่ิงท่ีควรพัฒนา/แก�ไขของผู�รับการประเมิน 

ครั้งท่ี  1  ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ) ครั้งท่ี  2  ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. ) 
  

 
 
 
 
 
 

6.2 ความเห็นเก่ียวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

ครั้งท่ี  1 ครั้งท่ี  2 
�  ควรเลื่อนข้ันเงินเดือน  1  ข้ัน 

(ผลประเมิน 90 – 100%) 
� ควรเลื่อนข้ันเงินเดือน  0.5  ข้ัน 

(ผลประเมิน  60 – 89%) 
�  ไม)ควรเลื่อนข้ันเงินเดือน   

(ผลประเมินตํ่ากว)า  60%) 
ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนข้ันเงินเดือน 
(โดยเฉพาะกรณีเสนอเลื่อนข้ันเงินเดือน  1  ข้ัน  และ
กรณีเสนอไม)ควรเลื่อนข้ันเงินเดือนให ระบุให ชัดเจน) 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/ 
(............................,.........)กรรมการที่ได รับมอบหมาย 
ตําแหน)ง............................................................... 

วันท่ี  …………   มีนาคม   พ.ศ. 25........ 

�  ควรเลื่อนข้ันเงินเดือน  1  ข้ัน  
(ผลประเมิน 90 – 100%) 

�  ควรเลื่อนข้ันเงินเดือน  0.5  ข้ัน 
(ผลประเมิน  60 – 89%) 

�  ไม)ควรเลื่อนข้ันเงินเดือน   
(ผลประเมินตํ่ากว)า  60%) 

ระบุเหตุผลในการเสนอเล่ือนข้ันเงินเดือน 
(โดยเฉพาะกรณีเสนอเลื่อนข้ันเงินเดือน  1  ข้ัน  และ
กรณีเสนอไม)ควรเลื่อนข้ันเงินเดือนให ระบุให ชัดเจน) 
................................................................................ 
................................................................................ 
�  ควรเลื่อนข้ันเงินเดือน  1.5  ข้ัน  ตามกฎ   
ก.ค.ศ.  ว)าด วยการเลื่อนข้ันเงินเดือน  พ.ศ. 2550   
ข อ  11  วรรคสาม  เหตุผล  (ระบุว)าผลการประเมิน
ดีเด)น  เข าเกณฑ1เลื่อนข้ันเงินเดือน  1  ข้ันในครั้งแรก  
แต)มีข อจํากัดเรื่องโควต า  และผลประเมินดีเด)น 
อีกในครั้งท่ี  2  และมีโควตาให เลื่อนข้ันเงินเดือนได 
อย)างไรบ าง) 
................................................................................ 
................................................................................ 

ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/ 
(....................................)กรรมการท่ีได รับมอบหมาย 
ตําแหน)ง.................................................................. 

วันท่ี.......กันยายน  พ.ศ.  25…………. 
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ตอนที่  7 ความเห็นของผู�บังคับบัญชา 
 

ครั้งท่ี  1 ครั้งท่ี  2 
(   )  เห็นด วยกับการประเมินข างต น 
(   )  มีความแตกต)างจากการประเมินข างต น  ดังนี้ 
       (1)  การให คะแนนในการประเมิน................... 
            .................................................................. 
            .................................................................. 
       (2)  การพัฒนาผู รับการประเมิน...................... 
            ................................................................ 
            ................................................................. 
       (3)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน............................... 
             ................................................................ 
            .................................................................. 
 
 

ลงชื่อ................................................ผู ประเมิน 
(……………………………………….) 

ตําแหน)ง………………………………………………… 
วันท่ี ..................เดือนมีนาคม   พ.ศ. 25…….. 

(   )  เห็นด วยกับการประเมินข างต น 
(   )  มีความแตกต)างจากการประเมินข างต น  ดังนี้ 
       (1)  การให คะแนนในการประเมิน................... 
            .................................................................. 
            .................................................................. 
       (2)  การพัฒนาผู รับการประเมิน...................... 
            .................................................................. 
            .................................................................. 
       (3)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน............................... 
            .................................................................. 
            ................................................................ 
 
 

ลงชื่อ................................................ผู ประเมิน 
(……………………………………..) 

ตําแหน)ง……………………………………………. 
วันท่ี………………….เดือนกันยายน  พ.ศ. 25………….. 
 


