
 
 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล 
 

 

 

ของ 

นางสาวสุขใจ ใจดีมาก 

ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ต าแหน่งเลขที่ 12345 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล 

โรงพยาบาลตราด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

ขอประเมินบุคคลเพือ่แต่งต้ังให้ด ารง 

ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล) 
ต าแหน่งเลขที่ 12345 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล 

โรงพยาบาลตราด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล 

1. แบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. ช่ือผู้ขอประเมิน นางสาวสุขใจ ใจดีมาก 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
    ต าแหน่งเลขท่ี 12345 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตราด 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓. ต าแหน่งท่ีขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล) 
    ต าแหน่งเลขท่ี 12345 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตราด 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๔. ประวัติส่วนตัว  
    เกิดวันท่ี 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 อายุ 35 ปี 4 เดือน 
    อายุราชการ 10 ปี 7 เดือน       ปีเกษียณ พ.ศ. 2590 

๕. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก                        ปีท่ีส าเร็จการศึกษา                             สถาบัน 

        (ช่ือปริญญา)                   
...................................................           .....................................             ................................................... 
...................................................           .....................................             ................................................... 

๖. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
    ช่ือใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เลขท่ีใบอนุญาต 1122334455 
    วันออกใบอนุญาต 24 ธันวาคม 2565 วันหมดอายุ 23 ธันวาคม 2570  (พร้อมแนบส าเนา) 

๗. ประวัติการรับราชการ  
วัน เดือน ป ี ต าแหน่ง สังกัด 

3 พ.ค. 2554 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย     
อายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลตราด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด 

ใส่เฉพาะที่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงข้ึน หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงสังกัด 
ดังน้ัน เล่มประเมินบุคคลและผลงานจะ

มีจ านวนเท่ากัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. แบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 

2558 
 
 

2558 

18 พฤศจิกายน 2558  
– 19 พฤศจิกายน 2558 

(2 วัน) 
20 ธันวาคม 2558  

– 25 ธันวาคม 2558 
(6 วัน) 

**** 
 
 

**** 
 
 

**** 
 
 

**** 
 

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
    ใส่จ านวนปีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน(อาจจะ)เพิ่มประสบการณ์แต่ละระดับ  
เช่น หน่วยงาน จังหวัด ประเทศ.................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) .......................................................... (ผู้ขอประเมิน) 
(.........................................................) 

  (วันท่ี) ............/.................../...................... 

หมายเหตุ  ข้อ ๑ – 9 ให้ผู้ขอประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
  



 

 
 
2. แบบสรุปความเห็นในการประเมินคุณลักษณะของบุคคล  

ช่ือผู้ขอประเมิน นางสาวสุขใจ ใจดีมาก 
  ต าแหน่งท่ีขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

 
1.  ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - เอาใจใส่ในการท างานท่ีได้รับมอบหมายและหรืองานท่ีเกี่ยวข้องอย่างมี  
      ประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองท้ังในด้านของความส าเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือ 
      ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เช่น งานใดท่ีส าเร็จและได้ผลดีแล้วก็พยายามปรับปรุง   
      ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานท่ีพบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายาม 
      แก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยท้ิงไว้จนเกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ าๆ อีก 
2.  ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - คิดค้นระบบแนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได้ 
    - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพและ   
      ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานท่ียุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้ส่ิงเร้าภายนอก 
3.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใดๆ 
    - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
    - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา ได้ถูกต้องเหมาะสม 
    - ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง)  
4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - รักษาวินัย และมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
    - มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน 
    - มีความประพฤติส่วนตัวที่เหมาะสมและควบคุมอารมณ์ได้ 
    - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
      พลเรือนและวิชาชีพของตน 
    - มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ส่ือสารกับบุคคลต่างๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ  
      และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างชัดเจน  
       โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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.............. 
 
 
 
 
 
 

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



 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
  คะแนน 
   ที่ได้รับ 

6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ หรือส่ิงท่ีเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ/  
      วิชาชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - น าความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. การท างานร่วมกับผู้อื่น 
    - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    - ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น 
    - เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
    - มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 
8. ความเสียสละ 
    - การอุทิศเวลาให้งาน 
    - สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององค์กรอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอก  
      องค์กรท้ังงาน โดยตรงและงานท่ีเกี่ยวข้องอืน่ๆ 
    - การไม่เกี่ยงงาน  

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

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

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

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

รวม 100  
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล 
     (     ) เหมาะสมกับต าแหน่งท่ีขอรับการประเมินบุคคล ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
     (     ) ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งท่ีขอรับการประเมินบุคคล ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 70  
             (ระบุเหตุผล) ........................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ) ......................หน.พยาบาล........................ 
(................................................................) 

(ต าแหน่ง) ............................................................... 
  (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
     (     ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
     (     ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้               
             (ระบุเหตุผล) ........................................................................................................................ 

(ลงช่ือ) .........................ผอ................................... 
(................................................................) 

(ต าแหน่ง) ............................................................... 
  (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 

 

(ลงช่ือ) .........................สสจ................................ 
(................................................................) 

(ต าแหน่ง) ............................................................... 
  (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 
 
 

 
 
  

หมายเหตุ :  ค ารับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาท่ีก ากับดูแล และผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือ
ขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีค ารับรองหนึ่งระดับได้ 



 

3. แบบแสดงสรุปการเสนอผลงาน  

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลบุคคล/ต าแหน่ง 

๑.  ช่ือ – สกุล นางสุขใจ ใจดีมาก                      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

สังกัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตราด ส านักงานสาธารณสุข     

จังหวัดตราด 

เงินเดือน.................................................................. 

2.  วุฒิการศึกษา.............................................................     สาขา........................................................................ 

3.  ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เมื่อ..........วันท่ีด ารงต าแหน่งปฏิบัติการ.........................................................      

4.  ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะเข้ารับการประเมินบุคคล เมื่อ...........................................................................  

5.  สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักย้อนหลัง 3 ปี......................................................................................  
- ด้านบริหาร (ไม่ต้องระบุปี) 
- ด้านวิชาการ 
- ด้านบริการ 
- ***** 
- ***** 
- *****.............................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 



 

 

ส่วนที่ 2   ผลงานที่เป็นผลการปฏบิัติงานหรือผลส าเร็จของงาน (ต้องเก่ียวข้องกับต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง) 

1.  เรื่อง.................................................................................................................................................................      

2.  ระยะเวลาท่ีด าเนินการ.................................................................................................................................... 

3.  ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

4.  สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินงาน และเป้าหมายของงาน 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

5.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

6.  การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ        
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
7.  ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินการ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
8.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
9.  ข้อเสนอแนะ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
10.  การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี) 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
 

 



 

11.  ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี) 
          1) นางสุขใจ ใจดีมาก                            สัดส่วนของผลงาน 100% 
          2) ...................................................................สัดส่วนของผลงาน............................................................  
          3) ...................................................................สัดส่วนของผลงาน............................................................ 

          ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) ................................................................ผู้ขอประเมิน 
(................................................................) 

(ต าแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันท่ี) ............/......................../..................... 

          ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในผลงาน ลายมือชื่อ 

นางสุขใจ ใจดีมาก  
  

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                          (ลงช่ือ) .........................หน.พยาบาล.................... 

(................................................................) 
(ต าแหน่ง) ............................................................... 

    (วันท่ี) ............/......................../...................... 

 
                                                          (ลงช่ือ) ...........................ผอ...................................... 

(................................................................) 
(ต าแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 
                                                          (ลงช่ือ) ...........................สสจ............................... 

(................................................................) 
(ต าแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันท่ี) ............/......................../...................... 

ผลงานล าดับที่ 2 และผลงานล าดับที่ 3  (ถ้ามี) ให้ด าเนินการเหมือนผลงานล าดับท่ี 1  
โดยให้สรุปผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องๆ ไป  
หมายเหตุ :  ค ารับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาท่ีก ากับดูแล และผู้บังคับบัญชา
ท่ีเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีค ารับรองหนึ่ง
ระดับได้ 

 
  



 

 

- 5 - 

 
แบบเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

(ระดับช านาญการ)  
 
 

1.  เรื่อง................................................................................................................................................................. 

2.  หลักการและเหตุผล......................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

3.  บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ และข้อจ ากัดท่ีอาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข          
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

4.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ      
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 

5.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................................ผู้ขอประเมิน 
(................................................................) 

(ต าแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันท่ี) ............/......................../...................... 
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ตอนที่ 4    แบบสรุปความเห็นในการประเมินบคุคล 

ช่ือผู้ขอประเมิน นางสาวสุขใจ ใจดีมาก 
 ต าแหน่งท่ีขอประเมิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้รับ 

 

1. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ คุณสมบัติของบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการ 
รับราชการ ประวัติการฝึกอบรมดูงาน ประสบการณ์ในการท างาน  
ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติทางวินัย  
2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง  
3. เค้าโครงผลงานท่ีจะส่งประเมินและในกรณีท่ีผลงานนั้น มีผู้ร่วมจัดท าผลงาน  
ให้แสดงสัดส่วนและบทบาทของผู้ขอประเมินและผู้ร่วมจัดท าผลงาน  
รวมทั้งรายช่ือผู้ร่วมจัดท าผลงานด้วย              
4. ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน  
5. อื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เช่น การส่ือสารและปฏิสัมพันธ์ ทัศนคติ เสียสละ 
ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์  

 

20 
 
 

30 
 

30 
 
 

10 
 

10 

 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 

                                                                                  รวม 100  

1. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

     (     ) เหมาะสม (ระบุเหตุผล)........................................................................................................................ 
     (     ) ไม่เหมาะสม (ระบุเหตุผล) ................................................................................................................... 

 

 
                                                          (ลงช่ือ) ..................หน.พยาบาล.......................... 

(................................................................) 
(ต าแหน่ง) ............................................................... 

    (วันท่ี) ............/......................../...................... 
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ตอนที่ 4    แบบสรุปความเห็นในการประเมินบคุคล (ต่อ) 

 2. ความรับรองของผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 

     (     ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
     (     ) ไม่เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
             (ระบุเหตุผล)........................................................................................................................................ 
 

 
                                                          (ลงช่ือ) ................................................................. 

(................................................................) 
(ต าแหน่ง) ............................................................... 

                                                              (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 

(ลงช่ือ) ................................................................. 
(................................................................) 

(ต าแหน่ง) ............................................................... 
 (วันท่ี) ............/......................../...................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  ค ารับรองจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยสองระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล และผู้บังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไปอีกหน่ึงระดับ เว้น
แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ให้มีค ารับรองหน่ึงระดับได้ 
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ตอนที่ 4    แบบสรุปความเห็นในการประเมินบคุคล (ต่อ) 

      3. ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 

              (     ) ผ่านการประเมิน ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
         (     ) ไม่ผ่านการประเมิน ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 70   
              (ระบุเหตุผล) ...................................................................................................................................... 

 

 

  (ลงช่ือผู้ประเมิน) ............................................................. 
    (................................................................) 

(ต าแหน่ง) .................................................................... 
  (วันท่ี) .............../......................../......................... 

 
 

 
 

 


