
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ต าแหน่งผู้สอน) 

 

   ครั้งที่  1  ( 1  ตุลาคม  2560     – 31  มีนาคม   2561) 
   ครั้งที่  2  (  1  เมษายน 2561   –  30  กันยายน  2561) 
 

ชื่อผู้รับการประเมิน....................................................................ต าแหน่ง…….ครู …………………….…………… ค.ศ..........
วิทยฐานะ........................เงินเดือน……….........บาท  สังกัดโรงเรียน...........................................    ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 งานประจ าสอน วิชา ................................................... ชั้น............ .................. 
จ านวน............คาบ/ชั่วโมง  หน้าที่พิเศษ    

   หัวหน้ากลุ่ม/กลุ่มงาน...............................................  

 หัวหน้ากลุ่มสาระ......................................................   

 งานอ่ืนๆ  ................................................................. 
 

ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช้ 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1 การจัดการเรียนรู้ (140 คะแนน)      
 1.1 หลักสูตรและการสอน (40 คะแนน)      
 1.1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร (10 คะแนน)      
 1) สร้าง/พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น 
     

 2) ประเมินการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตร 

     

 1.1.2 การวิเคราะห์หลักสูตรและการเตรียมการสอน    
(30 คะแนน) 

     

 1) วิเคราะห์หลักสูตรและเขียนค าอธิบายรายวิชา      
 2) วิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือจัดท าหน่วยการเรียนรู้      
 3) การออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้      
 4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
 5) คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
 6) แผนจัดการเรียนรู้ผ่านการตรวจสอบจากฝุายบริหาร      

ก่อนใช้ 
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช้ 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

 1.2 การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้และการ
พัฒนาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์(30 คะแนน)     

     

    1)การจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้      
    2)การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม      
    3)การพัฒนาคณุลักษณะที่พ่ึงประสงค์ตามหลักสูตร      
    4)การพัฒนาผู้เรียนด้านการ อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์      
    5)การบันทึกหลังจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ      
    6)การปรับปรุงและพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้      
 1.3การใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน(30 คะแนน)      
    1)การจัดหาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม      
    2)การจัดท า/สร้างสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม      
    3)การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม      
    4)การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้      
    5)การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นทีห่ลากหลายในการจัดการเรียนรู้ 
     

    6) การดูแลซ่อมบ ารุงสื่อให้ใช้งานได้ตลอดเวลา      
 1.4การวัดและประเมินผล(20 คะแนน)      
    1)การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย      
    2)เครื่องมือวัดและประเมินผลผ่านการตรวจสอบคุณภาพ      
    3)เครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเปูาหมายการเรียน      
    4)การเตรียมผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
 1.5การวิจัยและการน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ 

    ผู้เรียน (20 คะแนน) 
     

    1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้      
    2) การวิจัย พัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้และไปใช้

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
     

    3) การเผยแพร่ผลการวิจัย      
    4) ผลงานวิจัยผ่านการตรวจรับรองจากฝุายบริหาร      

 รวม 140     
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ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ต่อ) 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช้ 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

2 การบริหารจัดการชั้นเรียน (45 คะแนน)      
 2.1จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความสุขและความ

ปลอดภัยของผู้เรียน (15 คะแนน มาจากระดับคุณภาพ 
รายการละ 3 คะแนน) 

     

 2.2จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน         
(15 คะแนนมาจากระดับคุณภาพ รายการละ 3 คะแนน) 

     

 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน (15 คะแนน รายการละ 3 คะแนน) 

     

 1) รู้จักนักเรียนรายบุคคล      
 2) การคัดกรองนักเรียน      
 3) การส่งเสริมพัฒนา          
 4) การปูองกันและแก้ไขปัญหา      
 5) การส่งต่อ       
3 การร่วมมือปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (20 คะแนน)      
 3.1ความมุ่งมั่นในการร่วมปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา      
 3.2การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานวิชาการ      

 3.3 ท ากิจกรรมต่างๆเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเม่ือมีโอกาส      

 3.4 รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ของเพื่อร่วมงาน 
นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือปรับปรุงงาน  

     

4 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อ 
รว่มกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (20 คะแนน) 

     

 4.1 มีแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือในชุมชน      
 4.2 ประสานความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน      
 4.3 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ  

     ผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
     

 4.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน  
    เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช้ 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ (25 คะแนน)      
 5.1 อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 12 ชม./ปี 

    (ตามหลักสูตรคุรุพัฒนา) 
     

 5.2 การรายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อฯลฯ      
 5.3 การขยายผล จัดท าเอกสาร/เสนอองค์ความรู้ต่อที่ประชุม 

     สถานศึกษา 
     

 5.4การสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่/ตนเอง      
 5.5 การเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)       
 รวม  110     

 
ตอนที่  1  การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ต่อ) 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช้ 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

6 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและ
โรงเรียน (25 คะแนน) 

     

 6.1 มีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้      
 6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนและ 

     สถานศึกษา 
     

 6.3 มีส่วนร่วมการน้อมน าศาสตร์พระราชาไปจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

     

 6.4 มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ 
    เพ่ือการสื่อสาร 

     

 6.5 จัดกิจกรรมวิชาการเน้นการคิดวิเคราะห์เป็นฐาน      
7 ผลการปฏิบัติตามภาระงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

(25 คะแนน ) 
     

 รวม 50     

 รวมทั้งหมด 300     

คะแนนด้านผลการปฏิบัติงานเต็ม 300 คะแนน ผลรวมคะแนนประเมิน = 
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ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช้ 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและวางตัวเป็น 
กลางทางการเมือง (10 คะแนน) 

     

 1.1การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย      
 1.2การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง      
2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะ อุตสาหะ 

(10คะแนน) 
     

 2.1ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตวิริยะ อุตสาหะ      
 2.2ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและอุทิศเวลาให้กับราชการ      
3 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หน่วยงาน 

การศึกษาและค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(10 คะแนน) 

     

 3.1ปฏิบัติตามข้ันตอนไม่ข้ามขั้นผู้บังคับบัญชา      
 3.2ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย      
4 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน ชุมชนและสังคม 

ตรงต่อเวลา และอุทิศตนต่องาน (10 คะแนน) 
     

 4.1แต่งกายถูกระเบียบ อยู่ในศีลธรรมอันดีและสังคมยอมรับ      
 4.2ประหยัดมัธยัสถ์ ตรงต่อเวลา อุทิศตนต่องาน      
5 การรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งตน ไม่กลั่นแกล้ง 

กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง และไม่กระท า 
การหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียง(10 คะแนน) 

     

 5.1ไม่เคยกลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อ่ืน      
 5.2ไม่เคยกระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการ หาประโยชน์      
     อันอาจท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง      

 รวม      

คะแนนด้านความประพฤติในการรักษาวินัยเต็ม 50 คะแนน ผลรวมคะแนนประเมิน = 
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ตอนที่ 3 การประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช้ 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1 การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10 คะแนน) 

     

 1.1น าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน      
 1.2มีความสามัคคีปรองดองในการท างานร่วมกัน      
2 การมีจิตส านึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าร่วม

กิจกรรมของสังคม บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม(10 คะแนน) 
     

 2.1การมีจิตส านึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม      
 2.2เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม      
3 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้เรียนและ

บุคคลทั่วไป(10 คะแนน) 
     

 3.1การร่วมงานภายในกับ ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้เรียน      
 3.2การร่วมงานภายนอกกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน      
4 การประพฤติและปฏิบัติตามครรลองของวัฒนธรรม หลักธรรม

ทางศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย(10 คะแนน) 
     

 4.1ร่วมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมของหน่วยงานและชุมชน      
 4.2ปฏิบัติตนสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย      
5 การเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ(10 คะแนน) 

     

 5.1การเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมงานและผู้ที่เก่ียวข้อง      
 5.2การร่วมมือปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ      

 รวม      

คะแนนด้านคุณธรรม จริยธรรม เต็ม 50 คะแนน ผลรวมคะแนนประเมิน = 
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ตอนที่ 4 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช้ 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 จรรยาบรรณต่อตนเอง (20 คะแนน)      
 1.1ความรับผิดชอบงานที่มอบหมายจนประสบความส าเร็จ      
 1.2ปฏิบัติตนตามระเบียบราชการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน      
 1.3ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนเอง      
 1.4มีวิสัยทัศน์ ทันต่อการพัฒนาวิชาการ เศรษฐกิจสังคมการเมือง      
2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (20 คะแนน)      
 2.1มีความพอใจ รักงานและ พัฒนางาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ      
 2.2มีความเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือท างานให้บรรลุผลส าเร็จ      
 2.3ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเต็มที่ เต็มเวลา      
 2.4การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 
     

3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ (20 คะแนน)      
 3.1การเอาใจใส่ รัก เมตตาช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ผู้เรียน

และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
     

 3.2การส่งเสริมให้เกิดความรู้ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่
ผู้เรียน และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

     

 3.3การไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของผู้เรียนและผู้รับบริการ 

     

 3.4การให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

     

4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ(20 คะแนน)      
 4.1ท างานกับเพ่ือนร่วมงานด้วยความสมัครใจและจริงใจ      
 4.2เอ้ือเฟ้ือ และให้ค าแนะน าเพ่ือนร่วมงานอย่างสร้างสรรค์      
 4.3การยึดมั่นในระบบคุณธรรม       
 4.4ความสามัคคีในหมู่คณะ       
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับผลการปฏิบัติ 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

พอใช้ 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

5 จรรยาบรรณต่อสังคม(20 คะแนน)      
 5.1การเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
 5.2การเป็นผู้น าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
 5.3การประพฤติปฏบิัติตนเป็นผูน้ าในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม      
 5.4การประพฤติปฏบิัติตนเป็นผูน้ าในการรักษาผลประโยชนส์่วนรวม      

 รวม      

คะแนนด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ เต็ม 100 คะแนน ผลรวมคะแนนประเมิน = 

คะแนนเต็มด้าน 1+2+3+4 = 500 ผลการประเมินด้าน 1+2+3+4 = 

 
ตอนที่  5  สรุปผลการประเมิน 
ดีเด่น  95-100 % 
ดีมาก  85-94 % 
ด ี  75-84 % 
พอใช้  65-74 % 
ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65 % 
 
ตอนที่  6  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 6.1  ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา  ฝึกอบรม  สิ่งที่ควรพัฒนา/แก้ไขของผู้รับการประเมิน 
 

ครั้งที่  1  ( 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ) ครั้งที่  2  ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. ) 
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6.2  ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

ครั้งที่  1 ครั้งที่  2 

  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน  1  ขั้น   
(ผลประเมิน 90 – 100%) 
 ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน  0.5  ขั้น 
(ผลประเมิน  60 – 89%) 
  ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน   
(ผลประเมินต่ ากว่า  60%) 
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน   
(โดยเฉพาะกรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน  1  ขั้น  และ
กรณีเสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชัดเจน) 
............................................................................... 
.................................................................. ............. 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/ 
(............................,.........)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่ง............................................................... 
     วันที่        มีนาคม พ.ศ. 2561 

  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน  1  ขั้น   
(ผลประเมิน 90 – 100%) 
  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน  0.5  ขั้น 
(ผลประเมิน  60 – 89%) 
  ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน   
(ผลประเมินต่ ากว่า  60%) 
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน   
(โดยเฉพาะกรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน  1  ขั้น  และ
กรณีเสนอไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ระบุให้ชัดเจน) 
................................................................................ 
................................................................................ 
  ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน  1.5  ขั้น  ตามกฎ   
ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  พ.ศ. 2550  ข้อ  
11  วรรคสาม  เหตุผล  (ระบุว่าผลการประเมินดีเด่น  
เข้าเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน  1  ขั้นในครั้งแรก  แต่มี
ข้อจ ากัดเรื่องโควต้า  และผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งที่  
2  และมีโควตาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้อย่างไรบ้าง) 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
ลงชื่อ......................................ประธานกรรมการ/ 
(....................................)กรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
ต าแหน่ง.................................................................. 
         วันที ่     กันยายน พ.ศ. 2561 
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ตอนที่  7  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 

ครั้งที่  1 ครั้งที่  2 
(   )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(   )  มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น  ดังนี้ 
       (1)  การให้คะแนนในการประเมิน................... 
            .................................................................. 
            .................................................................. 
       (2)  การพัฒนาผู้รับการประเมิน...................... 
            ................................................................ 
            ................................................................. 
       (3)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน............................... 
             ................................................................ 
            ............................................................... ... 
 
 
      ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน 
               (……………………………………….) 
     ต าแหน่ง………………………………………………… 
               วันที่        มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

(   )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
(   )  มีความแตกต่างจากการประเมินข้างต้น  ดังนี้ 
       (1)  การให้คะแนนในการประเมิน................... 
            .................................................................. 
            .................................................................. 
       (2)  การพัฒนาผู้รับการประเมิน...................... 
            .................................................................. 
            .................................................................. 
       (3)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน............................... 
            .................................................................. 
            ................................................................ 
 
 
      ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน 
               (……………………………………..) 
     ต าแหน่ง……………………………………………. 
            วันที่      กันยายน พ.ศ. 2561 

 
 


