
 

 

 
 แบบรายการประกอบการขอประเมินผลงาน 

เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 

 

ของ 

 

ช่ือ-สกุล...................................................................... 

ตำแหนง .........................................ชำนาญการพเิศษ 

ตำแหนงเลขท่ี........................ กลุม............................................... 

กอง/สำนัก................................................................. กรมปศุสัตว 

 

 

 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับสูงข้ึน 

ตำแหนง ผูเช่ียวชาญดาน...................................... ( ................เช่ียวชาญ ) 

ตำแหนงเลขท่ี........................ กอง/สำนัก................................................... 

กรมปศุสัตว                      กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 

หมายเหตุ  คณะกรรมการประเมินผลงาน อาจกำหนดใหมีการเพิ่มเติม/ปรบัปรุงรูปแบบได 
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แบบแสดงขอมูลสวนบุคคล 

สวนที่ 1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1. ชื่อ (ผูขอรับการประเมิน) 

2. ตำแหนงปจจุบัน............................................. ตำแหนงเลขที่.......................................................    

    กลุม................................................................... กอง/สำนัก............................................................ 

    ดำรงตำแหนงปจจบุันเมือ่วันที.่.......................................................................................................... 

    อัตราเงินเดือนปจจุบัน............................... บาท (ปงบประมาณ....................) 

3. ขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดำรงตำแหนง ผูเชี่ยวชาญดาน............................. (..........เชี่ยวชาญ) 

ตำแหนงเลขที่..................................................... กอง/สำนัก............................................................ 

กรมปศุสัตว                                          กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

4. ประวัติสวนตัว 

   เกิดวันที่ ………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………… 

 อายุราชการ…………ป……………เดือน 

5. ประวัติการศึกษา 

    คุณวุฒิและวิชาเอก   ปท่ีสำเร็จการศึกษา   สถาบัน 

  (ปรญิญา/ประกาศนียบัตร) 

    ...........................................(วุฒิบรรจุ) ……………………..…… ……………......................……………… 

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

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

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) 

    ช่ือใบอนุญาต................................................................................................................ 

 วันออกใบอนุญาต…………….................... วันหมดอายุ…….........................……………….. 

7. ประวัติการรับราชการ 

วัน  เดือน ป ตำแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(การเขียนเริม่จากรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในระดับที่สงูข้ึน 

แตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหนงในสายงาน) 
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8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 

วัน  เดือน ป ระยะเวลา หลักสตูร สถาบัน 

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

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

...(จำนวนวัน)...... 

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

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

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

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

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

9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน  

    (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7 เชน เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ   

    อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพเิศษ เปนตน) 

9.1  มีประสบการณในการทำงานวิจัย/วิชาการ....ป มผีลงานวิจัย/วิชาการ ท้ังหมดก่ีเร่ือง  

เปนหัวหนา โครงการก่ีเร่ือง ผูรวมปฏิบัติงานก่ีเร่ือง  มีบทความ/ตำรา/คูมือ 

(1) ผลงานวิจัย/วิชาการทีเ่ปนหัวหนาโครงการ ดังน้ี 

    -   (ระบุช่ือเรื่อง) 

(2) ผลงานวิจัย/วิชาการทีเ่ปนผูรวมดำเนินการ ดังน้ี  

    -   (ระบุช่ือเรื่อง) 

(3) บทความ/ตำรา/คูมือ (ถาม)ี 

9.2  ประสบการณในหนาท่ีรับผิดชอบ 

- เชน การนำเสนอผลงานทางวิชาการ/ผลการปฏิบัติงานทีโ่ดดเดน 

- ………………………………………………………………………………… 

9.3  กรรมการ/อนุกรรม/บรรณาธิการ (ระบุคำสั่งและวันท่ี) 

- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

9.4  ท่ีปรึกษา/วิทยากร/ผูสอน 

- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

9.5  การไดรับรางวัลวิจัย/วิชาการ 

- ………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………… 

9.6  อ่ืนๆ 

- ………………………………………………………………………………… 

 

              ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมน้ีถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

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

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

                                                   วันที่.........เดือน.................พ.ศ................ 
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ตอนท่ี 2 การตรวจคุณสมบัติของบุคคล 

   1. วุฒิการศึกษา 

       (     ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง  

       (     ) ไมตรง แต ก.พ. ยกเวนตามมาตรา 56 

 

   2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากำหนดไว) 

       (     ) ตรงตามที่กำหนด ใบอนุญาตเลขที่ ….......................................………..       

       (     ) ไมตรงตามที่กำหนด 

 

   3. ระยะเวลาการดำรงตำแหนง 

       (     )  ครบตามที่กำหนดไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง  

       (     )  ไมครบ แตจะครบกำหนดในวันที่…..............................................…… 

 

   4. ระยะเวลาข้ันต่ำในการดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานทีจ่ะแตงต้ัง 

      (ใหรวมถึงการดำรงตำแหนงในสายงานอื่นที่เกี่ยวของหรอืเคยปฏิบติังานอื่นทีเ่กี่ยวของหรอืเกือ้กูลดวย) 

       (     ) ตรงตามที่ ก.พ. กำหนด   

       (     ) ไมตรง   

       (     ) สงใหคณะกรรมการประเมินบุคคลเปนผูพิจารณา 

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

    

    สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

        (     ) อยูในหลักเกณฑที่จะดำเนินการตอไปได      

        (     ) อยูในหลักเกณฑที่จะดำเนินการตอไปได แตตองใหคณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพจิารณา 

                ในเรื่องระยะเวลาข้ันต่ำในการดำรงตำแหนง  

        (     )  ไมอยูในหลักเกณฑ (ระบเุหตุผล)............................................................................……………. 

 

 

 

   ลงช่ือ…..................................…………..(ผูตรวจสอบ) 

                                                               (...............………………………......) 

                                                   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่                                                                                                      

                                           วันที่.........เดือน.......................พ.ศ................ 
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สวนที่ 2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ชื่อผูขอประเมิน……………………………………………… ตำแหนง………………………………………………............. 

ขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดำรงตำแหนง.................................................................................................. 

ตอนท่ี 1   รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีไดรับ 

1. ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม      เชน 

    - เอาใจใสในการทำงานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานทีเ่กี่ยวของอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    - ยอมรับผลงานของตนเองทัง้ในดานความสำเร็จและความผิดพลาด 

    - พัฒนาและปรับปรงุงานในหนาที่ใหดีย่ิงข้ึนและหรือแกไขปญหา หรือ 

ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน เชน งานใดทีส่ำเรจ็และไดรับผลดีแลวก็พยายาม

ปรับปรงุใหดีย่ิงข้ึนไปอีกเรื่อยๆ หรอืงานใดที่พบวามีปญหา หรือขอผิดพลาด

ก็พยายามแกไขไมละเลยหรอืปลอยทิง้ไวจนเกิดปญหาเชนน้ันซ้ำๆ อีก 

2. ความคิดริเร่ิม   พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 

    -  คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดำเนินการใหม ๆ เพือ่ประสทิธิผลของงาน 

    -  แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได 

    -  แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน 

    -  ตรวจสอบ ปรับปรงุ แกไข หรือดัดแปลงวิธีทำงานใหมปีระสิทธิภาพ และ

กาวหนาอยูตลอดเวลา 

    -  สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน 

- มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรบัรูสิ่งเราภายนอก 

3. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พจิารณาจากพฤติกรรม      เชน 

    -  วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ  

    -  วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลอืกปฏิบัติไดหลายวิธี 

    -  เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 

    - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตัวเอง) 

4. ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

    -  รักษาวินัย 

    -  ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 

    -  ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบงัคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรอืน 

         

15 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

15 

 

 

 

........... 

 

 

 

 

 

 

 

......... 

 

 

 

 

 

 

 

.......... 

 

 

 

.......... 
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ตอนท่ี 1   รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีไดรับ 

5. ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

    -  สื่อสารกบับุคคลตาง ๆ เชน ผูบงัคับบญัชา เพื่อนรวมงาน 

       ผูรบับริการ และผูที่เกี่ยวของไดดี  โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 

    -  ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอื่นเขาใจไดอยางชัดเจน 

       โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

6. การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

    -  ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหม หรือสิ่งทีเ่ปนความกาวหนา 

       ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 

    -  สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 

    -  นำความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี  

       ประสิทธิภาพ 

7. วิสัยทัศน  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 

     - มีการมองการณไกลเพื่อพฒันาองคกรอยางมหีลกัการและเหตุผล 

     - กำหนดกลยุทธและวางแผนดำเนินการเพื่อรองรับสิ่งทีค่าดวาจะเกิดข้ึน           

ทั้งดานที่เปนผลโดยตรงหรือผลกระทบ 

8. คุณลักษณะอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........... 

 

 

 

.......... 

 

 

 

 

 

.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 รวม 100  
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ตอนท่ี 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 

1. ความเห็นของผูประเมนิ 

     (     ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ 60) 

     (     ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60) 

             ระบุเหตุผล.............................................................................................................................. 

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

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

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

                                                 ตำแหนง  ผูอำนวยการสำนัก/กอง.................... 

                                                       วันที่.........เดือน.................พ.ศ................ 

2.  ความเห็นของผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 

     (     ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน 

     (     ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตนในแตละรายการ ดังน้ี 

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

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

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

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

                                                     ตำแหนง       อธิบดีกรมปศุสัตว 

                                                         วันที่.........เดือน.................พ.ศ................ 

ความเห็นของผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (กรณีที่ความเห็นของผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกตางกัน)                      

      (      ) ผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………………………. 

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

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

      (     ) ไมผานการประเมิน (ระบเุหตุผล) …………………………………………………………………………………. 

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

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

                                                                     ลงช่ือ........................................... 

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

                                                                ตำแหนง.................................................. 

                                                                วันที่.........เดือน.................พ.ศ................ 
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แบบการเสนอผลงาน 

ชื่อผูขอประเมิน……………………………………………… ตำแหนง……………………………………..…………............ 

ขอประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดำรงตำแหนง................................................................................................... 

ตอนที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. หนาท่ีความรับผิดชอบปจจุบัน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. หนาท่ีความรับผิดชอบของตำแหนงท่ีจะแตงต้ัง  

   (ถาตำแหนงที่จะแตงต้ังเปนตำแหนงเดียวกบัตำแหนงที่ดำรงอยูในปจจุบันใหระบุ “เชนเดียวกบัขอ 1”) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



8 

 

ตอนที่ 2 ผลงานที่เปนผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน 

1. เร่ืองท่ี..... ....(ชื่อผลงาน)................................................................................................................... 

2. ระยะเวลาการดำเนินการ 

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

3. ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

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

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

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

4. สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเปาหมายของงาน 

4.1 สรุปสาระสำคญั 

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

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

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

4.2 ขั้นตอนการดำเนินการ 

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

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

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

4.3 เปาหมายของงาน 

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

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

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

5. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

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

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

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

6. การนำไปใชประโยชน/ผลกระทบ 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ความยุงยากและซับซอนในการดำเนินการ 

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

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

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

8. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 

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

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

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

9. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

10. การเผยแพรผลงาน 

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

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

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

11. ผูมีสวนรวมในผลงาน (ถามี)    

11.1 รายชื่อผูมีสวนรวมในผลงาน 

1) ..........................................      สัดสวนผลงาน ......... % 

2) ..........................................       สัดสวนผลงาน ......... % 

3) ..........................................       สัดสวนผลงาน ......... % 

11.2 ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะสวนท่ีผูขอประเมนิปฏิบัติ 

1) ..........................................      ......... % 

2) ..........................................       ......... % 

3) ..........................................       ......... % 

4) ..........................................       ......... % 
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ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน 
 

 

1. คำรับรองของผูขอรับการประเมิน 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตน เปนความจริงทกุประการ 

                                                                            ลงช่ือ.....................................................            

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

                                                                           ตำแหนง.................................................. 

                                                                           วันที่.........เดือน.................พ.ศ................ 

2. คำรับรองของผูมีสวนรวมในผลงาน 

      ขอรับรองวาสัดสวนการดำเนินการจัดทำผลงาน เปนความจริงทุกประการ ดังน้ี 

ลำดับ

ที่ 

ช่ือผลงานการปฏิบัติงาน/ผลสำเร็จ

ของงาน 
รายช่ือผูสวนรวมในผลงาน สัดสวนผลงาน 

1 

 

 

 

(ช่ือผลงาน)........................................... 

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

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

 

 

 

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

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

ตำแหนง........................................ 

วันที่............................................... 

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

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

ตำแหนง........................................ 

วันที่............................................... 

...% 

 

 

 

...% 

 

2 

 

 

 

(ช่ือผลงาน)........................................... 

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

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

 

 

 

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

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

ตำแหนง........................................ 

วันที่............................................... 

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

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

ตำแหนง........................................ 

วันที่............................................... 

...% 

 

 

 

...% 

 

 

3 (ช่ือผลงาน)........................................... 

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

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

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

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

ตำแหนง........................................ 

วันที่............................................... 

…% 
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ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน 

3. คำรับรองของผูบังคับบญัชา  

        ไดตรวจสอบผลงานของ...(ช่ือผูขอรบัการประเมิน)...........ที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตอง

ตรงกบัความเปนจรงิทุกประการ 

             ความเห็นอื่น ๆ (ถามี).................................................................................................................... 

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

                                                                             

                                                                          ลงช่ือ...........................................            

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

                                                                   ตำแหนง..(ผูอำนวยการสำนัก/กอง)............... 

                                                                      วันที่.........เดือน.................พ.ศ................ 

 

 

   4. คำรับรองของผูบังคบับัญชาเหนือขึ้นไป 

        ไดตรวจสอบผลงานของ...(ช่ือผูขอรบัการประเมิน)...........ที่เสนอใหประเมินแลว เห็นวาถูกตอง

ตรงกบัความเปนจรงิทุกประการ 

             ความเห็นอื่น ๆ (ถามี).................................................................................................................... 

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

                                                                          ลงช่ือ...........................................            

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

                                                                      ตำแหนง    อธิบดีกรมปศุสัตว 

                                                                      วันที่.........เดือน.................พ.ศ................ 
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แบบการเสนอขอเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

1. เร่ือง..........................................................................................................................................................  

2. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

3. บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ และขอจำกัดท่ีอาจเกิดขึ้นและแนวทางแกไข 

3.1 บทวิเคราะห 

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

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

3.2 แนวความคิด 

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

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

3.3 ขอเสนอ 

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

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

3.4 ขอจำกัดท่ีอาจเกิดขึ้นและแนวทางแกไข 

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

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

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

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

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

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

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

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

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

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

    (ลงช่ือ)…………………………………………………    

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

    ตำแหนง..................................................... 

         ผูขอประเมิน 

      วันที่.…....../......................./...........…… 


	ตอนที่ 1   รายการประเมิน

