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                     สําหรับการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง  คร้ังที่ ......... 
                          

 

1.   

สวนที่ 1  :  ขอมูลเบ้ืองตน/ประวัติสวนตัวและผลงานของผูรับการประเมิน 

ช่ือผูรับการประเมิน……………………………………..…...…..…………………………………………………… 
2.  เกิดวันท่ี ...............เดือน.........................................พ.ศ.....................   อายุ.................................ป 
3.   การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสงูสุด) 
                        คุณวุฒิ                                  ป พ.ศ.ที่จบ                           ชื่อสถานศึกษา 
 3.1...........................................................      ...........................    .......................................................... 
 3.2 ..........................................................      ...........................    .......................................................... 
 3.3 ..........................................................     .............................   .......................................................... 
 3.4...........................................................     ............................    .......................................................... 
4.    ตําแหนง……………..…………….…………………………………....…….. (ตําแหนงเลขท่ี ………………….) 
       ภาควิชา/สาขาวิชา………..……...………………………….……………………………………………………….      
       คณะ / สํานัก / สถาบัน.........................……………………………มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
5. เริ่มทดลองปฏิบัติงานเมื่อ วันท่ี …………เดือน …………….…..……………พ.ศ. ……………......โดยไดรับ      
       คาตอบแทน/คาจาง.......................................บาท   
       ผานการประเมินทดลองปฏิบัติงาน   เมื่อวันท่ี …………เดือน………………........พ.ศ................... 
6. การปฏิบัติราชการตามสัญญาจางปฏิบัติงาน 

6.1 ทําสัญญาจางครั้งแรกเมื่อวันท่ี......... เดือน.................. พ.ศ. ............ถึงวันท่ี ......... เดือน.....................พ.ศ. ............   
6.2 ทําสัญญาจางครั้งท่ี2  เมื่อวันท่ี......... เดือน.................. พ.ศ. ............ถึงวันท่ี ......... เดือน.....................พ.ศ. ............  
6.3 ทําสัญญาจางครั้งท่ี3  เมื่อวันท่ี......... เดือน.................. พ.ศ. ............ถึงวันท่ี ......... เดือน.....................พ.ศ. ............   

 6.4 ทําสัญญาจางครั้งท่ี4  เมื่อวันท่ี......... เดือน.................. พ.ศ. ............ถึงวันท่ี ......... เดือน.....................พ.ศ. ............     
 6.5 ทําสัญญาจางครั้งท่ี5  เมื่อวันท่ี......... เดือน.................. พ.ศ. ............ถึงวันท่ี ......... เดือน.....................พ.ศ. ........... 

7.    ปจจุบันปฏิบัติราชการตามสัญญาจางปฏิบัติงานครั้งท่ี..............  เริ่มต้ังแตวันท่ี...............เดือน......................พ.ศ. ........ 
       และสิ้นสุดวันท่ี...............เดือน......................พ.ศ. ........ไดรับคาตอบแทน/คาจาง....................................บาทตอเดือน 
       และ    เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ไมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย 
 เคยเปนแตลาออกจากสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย  เมื่อ............................... 
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8. การเลื่อนคาตอบแทนประจําปงบประมาณ  ในชวงระยะเวลาของสัญญาจางตามขอ 7  
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนคาตอบแทน.................% 
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนคาตอบแทน.................% 
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนคาตอบแทน.................% 
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนคาตอบแทน.................% 
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนคาตอบแทน.................% 

9. ผลงานท่ีไดปฏิบัติ (สําหรับการประเมินเพื่อตอสัญญาจางตามขอ 7) 
ภาระงานท่ีไดปฏิบัติ (สําหรับการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง ครั้งท่ี ..........ระหวางวันท่ี....................................... 
ถึงวันท่ี...................................................) 

 9.1  งานสอน(ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา) 
ระดับ                รายวิชาท่ีสอน (สอนเดี่ยว/สอนรวม)          ช.ม. /สัปดาห        เปดสอนภาค / ปการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................     .........................................................      .............................    ........................................... 
 ผลงานดานการสอน 
  9.1.1     เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน  คูมือการสอน 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
  ....................................................................................................................................................... 
 
  9.1.2    สื่อการสอน หรอื วัสดอุุปกรณประกอบการสอน (ถามี)   
  ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
  ....................................................................................................................................................... 
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9.2    งานวิชาการ งานวิจัย และงานวิชาการในลักษณะอื่น  (ระบุผลงานวิชาการท่ีทํา) 
9.2.1    งานแตง  ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

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

9.2.2    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

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

9.3   งานอื่นนอกเหนือจากงานสอน  (ระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาท่ีใชในการใหบริการตอสัปดาห ) 
 9.3.1  งานอาจารยท่ีปรึกษา  (ระบุจํานวนนักศึกษา และตารางเวลาท่ีใหนักศึกษาพบ) 

 ................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
9.3.2 งานบริการทางวิชาการ  (ระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาท่ีใชในการใหบริการตอสัปดาห) 
 .................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
9.3.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
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9.3.4 งานบริหาร หรอืงานดานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 

 
 

ขอรับรองวาขอมูลประกอบการประเมินผลขางตนเปนความจริง                 ไดตรวจสอบความถูกตองแลว 
 
 
   ลงช่ือ .................................................... ผูรับการประเมิน                 ลงช่ือ ..............................................ผูบังคับบัญชา 

   ช้ันตนตามสายงาน 
             (..................................................)                                                  (…………………………………) 
                  ........../................./..........                                                               ………/…………./………. 
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สวนที่ 2  ขอมลูและความคดิเห็นเกี่ยวกับผลงานของผูรับการประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก) 

           ∗∗ระบุผลงานท่ีเห็นวามีความสําคัญในชวงเวลาประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
จากการ
ประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 
         1.1   ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ําของอาจารยและภาระงานของผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  รวมท้ังภาระงานอ่ืนท่ีหนวยงานมอบหมาย 

1.2  มีความรูความเช่ียวชาญในสาขาของตน 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 1  =  
องคประกอบท่ี 2 คุณลักษณะในการปฏิบตังิาน 

2.1 มีความเอาใจใสหาความรูเพิม่เติม 
2.2 มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
2.3 ปฏิบัติหนาท่ีตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
2.5 มีมนุษยสัมพนัธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
2.6 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมาย และงานบริการท่ีเกี่ยวของ 
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมท้ังในดานสวนตัวและการทํางาน  และปฏิบัติตนให

เปนท่ีเคารพนับถือ 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 2  =  
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รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
จากการ
ประเมิน 

องคประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
     3.1   ดานการสอน 

3.1.1 ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบมปีริมาณเปนไปตามเกณฑท่ีหนวยงานกําหนด 
3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน (พิจารณาจากผลการ

ประเมินการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม) 
3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน  เชน คูมือการสอน  เอกสาร

ประกอบการสอน  ส่ือการสอน ฯลฯ 
     3.2    ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเทา  

3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ  (พิจารณาจากความรูในเนื้อหาวิชาการและ 

ความสามารถท่ีจะสอนไดหลายวิชา รวมท้ังการติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน
สาขาวิชาท่ีจะสอนและท่ีเกีย่วของ เพื่อเพ่ิมพูนความรูใหมๆ  และมีผลงานทางวิชาการ
เปนท่ียอมรับ) 

3.2.2 ความสามารถดานวจิัย และการเขียนเอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา 
(พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิจยั ตองไมลอก
เลียนผลงานผูอ่ืนโดยไมอางอิงช่ือเจาของหรือไมไดรับอนุญาต) 
     3.3 ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  การบริหาร หรือดานอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3.1 การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวน
ช่ัวโมงในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห 

3.3.2 จํานวนนักศึกษาในความดูแลในฐานะอาจารยท่ีปรึกษา และการให
คําแนะนําแกนักศึกษา 

3.3.3 การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
3.3.4 ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ  หรือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหาร หรืองานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3.3.5 คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา  
3.3.6 จํานวนคร้ังท่ีไดรับเชิญเปนวทิยากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 3  =  
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คะแนนเฉล่ียจากการประเมิน ท้ัง  3  องคประกอบ  =      
(องคประกอบท่ี 1 + องคประกอบท่ี 2 + องคประกอบท่ี 3) 

3 
 
 

สรุปความคดิเห็นเก่ียวกับระดับผลความสําเร็จของผลงานท่ีไดปฏิบตั ิ
 

 

             ดีเดน             ดี                ยอมรับได        ควรปรับปรุง      ตองปรับปรุง                           
       
 
                                                             ลงนาม ….……………….………………. ผูรับการประเมิน 
                                                                                  (……………………………………) 

                                                              วันท่ี………/………….…/………. 
 
 
 
หมายเหต ุ  

∗  ระบุมาตรฐานงานท่ีควรปฏิบัติตามหนาท่ีรับผิดชอบนั้น  โดยวัดจากปริมาณผลงานของชวงเวลา      
ท่ีประเมิน และคุณภาพงานซ่ึงอาจเปนรอยละของความผิดพลาดหรือระยะเวลาท่ีควรปฎิบัติแลวเสร็จ 

∗∗  พิจารณาจากความสําเร็จของผลงานท่ีไดปฏิบัติจริงท้ังงานท่ีไดรับมอบหมายตามตําแหนงหนาท่ี   
และตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายเพิ่มเติม 
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สวนท่ี 3  ความเห็นของหัวหนาสาขาวิชา หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงาน 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

  เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี 
       ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 

  มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี 
1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 
2.  การพัฒนา 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 
3.  อื่นๆ 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
 
                                                                                          ลงช่ือ……………………………………... 
                                                                                                       (……………………….………) 
                                                                                          ตําแหนง………………….……..………. 
                                                                                          วันที่….…..เดือน………..…….พ.ศ…….. 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหน่ึง 

  เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี 
       ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 

  มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี 
1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 
2.  การพัฒนา 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 
3.  อื่นๆ 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
 
                                                                                          ลงช่ือ……………………………………... 
                                                                                                       (……………………….………) 
                                                                                          ตําแหนง………………….……..………. 
                                                                                          วันที่….…..เดือน………..…….พ.ศ…….. 
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สวนที่ 4 : การประเมินเพ่ือตอสัญญาจางของคณะกรรมการประเมินการตออายุสัญญา (ใบสรุปคะแนนประเมิน) 
คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 

(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 
รายการประเมิน ประธาน

กรรมการ 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

และ
เลขานุการ 

1. องคประกอบท่ี 1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
         1.1     ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของอาจารยและ
ภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  รวมทั้งภาระ
งานอื่นที่หนวยงานมอบหมาย 

  1.2    มีความรูความเช่ียวชาญในสาขาของตน 

     

     คะแนนเฉล่ียในองคประกอบที่ 1  =      

2. องคประกอบท่ี 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
2.1    มีความเอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม 
2.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

และเต็มเวลา 
2.3    ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ 
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
2.5 มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปน

อยางดี 
2.6     มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และงาน

บริการท่ีเก่ียวของ 
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทํางาน    

และปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ 
 

     

    คะแนนเฉลี่ยในองคประกอบที่ 2  =      
3. องคประกอบท่ี  3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
         3.1   ดานการสอน 

3.1.1   ภาระงานสอนที่รบัผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑที่
หนวยงานกําหนด 

3.1.2  ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน 
(พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม) 

3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน  เชน คูมือการสอน  
เอกสารประกอบการสอน  สื่อการสอน ฯลฯ 
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คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

รายการประเมิน ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
และ

เลขานุการ 

3.2   ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเทา  
3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ  (พิจารณาจากความรูในเน้ือหา

วิชาการและความสามารถท่ีจะสอนไดหลายวิชา รวมทั้งการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูใหมๆ  และมีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ) 

3.2.2 ความสามารถดานวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบ 
คําบรรยาย/ตํารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และ
จริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอกเลียนผลงานผูอื่นโดยไมอางอิงช่ือ
เจาของหรือไมไดรับอนุญาต) 
 

     

     3.3  ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การบริการทางวิชาการ  การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  การบริหาร หรือดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  

3.3.1 การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษาเขาพบ 
และจํานวนช่ัวโมงในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห 

3.3.2  จํานวนนักศึกษาในความดูแลในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และ
การใหคําแนะนําแกนักศึกษา 

3.3.3 การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

3.3.4 ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหาร หรืองานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.3.5คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับวิชาชีพหรือ
สาขาวิชา  

3.3.6 จํานวนคร้ังที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน 
 

     

   คะแนนเฉล่ียในองคประกอบที่ 3  =      
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*กรณีการประเมินเพ่ือตอสัญญาจางตองไดคะแนนเฉล่ียแตละองคประกอบไมนอยกวา 3 ใน 5  และคะแนนเฉลีย่ของ   
3  องคประกอบตองไมนอยกวา  3.25  ใน  5 
 

(ก)  คะแนนเฉลี่ยในแตละองคประกอบ (ข)  คาคะแนนเฉล่ียของ 3 องคประกอบ 
 องคประกอบท่ี 1  ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน 

องคประกอบท่ี 2  ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน 

องคประกอบท่ี 3  ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน 

 

=  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 1 + คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบท่ี 2 + คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 3     

3 

      = 

สรุปผลการประเมินเพ่ือตอสัญญา  คร้ังที่ .........       
ผานเกณฑการประเมิน    ไมผานเกณฑการประเมิน   

 
สวนที่ 5 : ขอเสนอ / ความเห็น 

 
    ความเห็นในการประเมินตอสัญญาจางคร้ังที่ ......... 

1. ความเห็นประกอบการประเมินการตอสัญญาจาง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

      2.   ผลสรุป     เห็นควรใหตอสัญญาจาง 
 เห็นควรใหตอสัญญาจาง  โดยใหปรับปรุงแกไข ดังน้ี 

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

.......................................................................................................................................................................................................... 
  เห็นควรไมตอสัญญาจาง และใหพนจากการปฏิบัติงาน  เนื่องจาก....................... 

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

                             ลงช่ือ…………………….……………………….ประธานกรรมการ 
        (…………………….……………………...) 
ตําแหนง…………………………..……………… 
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 

 
 ลงช่ือ………………………………….กรรมการ ลงช่ือ………………………………….กรรมการ 

         (…………………….……………………...)          (…………………….……………………...) 
ตําแหนง…………………………..……………… ตําแหนง…………………………..……………… 
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….… วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 

  
ลงช่ือ………………...………….กรรมการและเลขานุการ ลงช่ือ………………………………….กรรมการ 
          (…………………….……………………...)          (…………………….……………………...) 
ตําแหนง…………………………..……………… ตําแหนง…………………………..……………… 
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….… วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 
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สวนที่ 6 : ความเห็นและคําสั่งผูมีอํานาจส่ังจาง 
 

   เห็นดวยกบัการประเมิน และการดําเนินการขางตนทุกประการ 
   มีความเห็นแตกตางจากการประเมิน หรือการดําเนินการขางตนดังน้ี (โปรดช้ีแจงเหตุผลประกอบความเห็น) 

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

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

ลงช่ือ………………………………………………. 
              (…………………………………………….) 
      ตําแหนง……………………………………………….  
                    วันที่……...….เดือน……..…………….พ.ศ…..………   


	    ความเห็นในการประเมินต่อสัญญาจ้างครั้งที่ .........

