แบบประเมินชุดที่ 1
(ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ หรือศาลอุทธรณภาค)
ประเมินการปฏิบัติงาน จริยธรรม และคุณลักษณะสวนบุคคลของผูพิพากษาประจําศาล

.

ประเมินครั้งที่

วันที่

.

ชื่อผูรับการประเมิน

.

(เอกสารลับของทางราชการ)

คําอธิบาย
แบบประเมินชุดนีสร้ างขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ ประเมินความเหมาะสมในระหว่างการดํารง
ตําแหน่งของผู้พิพากษาประจําศาล ซึงจะประเมินการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิตนของผู้พิพากษาประจําศาล
โดยแบ่งข้ อมูลเป็ น 5 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการประเมิน
ตอนที 2 ประเมินการปฏิบตั ิงาน
ตอนที 3 ประเมินจริ ยธรรม
ตอนที 4 ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
ตอนที 5 ข้ อสรุปความคิดเห็นของการประเมิน
ตอนที 6 สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลีย
วิธีดาํ เนินการ
ขันที 1 มอบแบบประเมินให้ ผ้ ปู ระเมิน
ขันที 2 ให้ ผ้ ปู ระเมินสังเกตการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิตนของผู้พิพากษาประจําศาลทีอยู่
ในความดูแลของตนอย่างใกล้ ชิด และกรอกแบบประเมินตามเนือหาทีกําหนดในแบบประเมินโดยปราศจากอคติ
และความลําเอียงใด ๆ เพือให้ ผลการประเมินปรากฏข้ อเท็จจริ งแห่งบุคคลทีจะนําไปสู่การพัฒนาให้ เป็ นผู้พิพากษา
ซึงมีคณ
ุ ภาพ
ขันที 3 ให้ รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ หรื อรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค
ทําความเห็นในแบบประเมินด้ วย
ในกรณีทีรองประธานศาลฎีก า รองประธานศาลอุท ธรณ์ หรื อรองประธานศาล
อุทธรณ์ ภาค เป็ นผู้ประเมินเอง ผู้ประเมินดังกล่ าวไม่ ต้องทําความเห็นในช่ องความเห็นของรองประธาน
ศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ หรือรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ในแบบประเมินซํา- อีก
ขันที 4 รวบรวมแบบประเมินส่งให้ คณะกรรมการประเมินตามเวลาทีกําหนด
การใช้ แบบประเมิน
แบบประเมินนีให้ ผ้ ปู ระเมินใช้ ประเมินการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิตนของผู้พิพากษาประจําศาล
ซึงหากผู้ประเมินอยูใ่ นตําแหน่งไม่ครบ 1 ปี ทีจะประเมิน ให้ ประเมินผู้พิพากษาประจําศาลเท่าระยะเวลาทีตน
ดํารงตําแหน่งและดูแลการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิตนของผู้พิพากษาประจําศาล แต่ทงนี
ั ต้ องมีเวลาดํารงตําแหน่ง
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และเมือมีผ้ มู าดํารงตําแหน่งแทนให้ ทําหน้ าทีเป็ นผู้ประเมินการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิตน
ของผู้พิพากษาประจําศาลต่อจากผู้ประเมินคนก่อน โดยใช้ แบบประเมินชุดใหม่

-2เกณฑและน้าํ หนักการประเมิน
แบบประเมินนี้แบงเกณฑและน้ําหนักการประเมินเปน 5 ระดับ คือ ตองปรับปรุง ควรปรับปรุง
ปกติ ดี และดีมาก ดังนี้
เกณฑและน้ําหนักการประเมิน
ตองปรับปรุง
1

ควรปรับปรุง
2

ตองปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ปกติ
ดี
ดีมาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปกติ
3

ดี
4

ดีมาก
5

รายละเอียด
ทํางานไดต่ํากวามาตรฐาน มีขอบกพรองอยูเสมอ
ทํางานเกือบไดมาตรฐาน ยังมีขอบกพรองอยูบาง
ทํางานไดตามมาตรฐาน หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ทํางานไดตามมาตรฐานเปนผลดีและสําเร็จรวดเร็วกวาปกติ
ทํางานไดผลดีสูงกวามาตรฐาน หรือตามความคาดหมาย
อยางมากและสม่ําเสมอ

อนึ่ง ผลการประเมินที่คณะกรรมการดําเนินการเรียบรอยแลว ตองแจงใหผูบังคับบัญชาของ
ผูรับการประเมินและผูรับการประเมินทราบทุกครั้ง
วิธีคํานวณ
สูตรที่ใช

คาเฉลี่ย =

จํานวนรวมของคะแนนที่ได
จํานวนขอการประเมิน

จํานวนขอการประเมิน
การปฏิบัติงานคดี
การประเมินจริยธรรม
การประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล

มีจํานวนขอการประเมิน 39 ขอ
มีจํานวนขอการประเมิน 20 ขอ
มีจํานวนขอการประเมิน 20 ขอ

-3การสรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยกําหนดดังนี้
 อยูในระดับตองปรับปรุง
 อยูในระดับควรปรับปรุง
 อยูในระดับปกติ
 อยูในระดับดี
 อยูในระดับดีมาก

คะแนนเฉลีย่ อยูระหวาง
คะแนนเฉลีย่ อยูระหวาง
คะแนนเฉลีย่ อยูระหวาง
คะแนนเฉลีย่ อยูระหวาง
คะแนนเฉลีย่ อยูระหวาง

1.0 - 2.4
2.5 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.4
4.5 - 5.0

-4ตัวอยางการคํานวณ ตอนที่ 2 ประเมินการปฏิบัติงาน

รายการประเมิน

ตอง
ปรับปรุง
1

เกณฑและน้ําหนักการประเมิน
ควร
ปกติ
ดี
ปรับปรุง
2
3
4

1. ความสามารถในการศึกษาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ที่เกีย่ วของ
1.1 ความสามารถในการนําเสนอขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายดวยความรอบคอบชัดเจน
1.2 ความสามารถในการอธิบายหรือเสนอความเห็น
ถูกตองครบถวนอยางเหมาะสม
1.3 ความละเอียดรอบคอบในการวิเคราะหปญหา
สรุปเหตุผล

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถามี)

ดีมาก
5

9
9
9

2. ความสามารถในการยกราง ตรวจราง และอื่น ๆ
พิจารณาถึง
2.1 ความละเอียดรอบคอบและถูกตองในการตรวจ
สํานวน ยกราง ตรวจรางใหถูกรูปแบบเปนไปตาม
แนวปฏิบัติของศาลสูง
2.2 ความสามารถในการยอขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
และขอสังเกตตาง ๆ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและถูกตองในการระบุชื่อ
บุคคล ตําแหนงหนาที่ของบุคคล สถานที่หรือ
สิ่งของที่เกีย่ วของตลอดจนการเรียกชื่อพยานเอกสาร
และพยานวัตถุ
2.4 ความสามารถในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีให
เปนไปตามขอกฎหมาย และระเบียบที่กําหนด
2.5 ความสามารถในการใหเหตุผลประกอบการ
วินจิ ฉัยและมีคําสั่งในรายงานกระบวนพิจารณา
2.6 ความสามารถในการอธิบายและชี้แจงแนวความคิด
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของอยางชัดเจน
ครบถวน ถูกตอง และเปนธรรม
2.7 ความถูกตอง ประณีต และเรียบรอยของงาน
2.8 ความสามารถในการบริหารงานคดีใหเสร็จสิ้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม
จํานวนขอการประเมิน

-

-

2

คะแนนที่ได

-

-

3x2 = 6

9
9

9
9
9

9
9
9

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.0 - 4.4 นั่นคืออยูในระดับ ดี

4

5

= 11

4x4 = 16 5x5 = 25 = 47

จํานวนรวมของคะแนนที่ได . = 47 . = 4.27
11
จํานวนขอการประเมิน

-5ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อ
2. ตําแหนง ผูพ ิพากษาประจําศาล
3. ปฏิบัติงานที่ศาล
4. เปนผูชวยผูพ ิพากษา รุนที่
5. ไดรับการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงผูพพิ ากษาประจําศาลเมื่อ

.
.
.
.
.

-6ตอนที่ 2 ประเมินการปฏิบัติงาน
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย 9 ในชองการประเมินตามความเปนจริงที่ปรากฏ
เกณฑและน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

1. ความสามารถในการศึกษาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
1.1 ความสามารถในการนําเสนอขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายดวยความรอบคอบชัดเจน
1.2 ความสามารถในการอธิบายหรือเสนอความเห็น
ถูกตองครบถวนอยางเหมาะสม
1.3 ความละเอียดรอบคอบและถูกตองในการวิเคราะห
ปญหาสรุปเหตุผล
2. ความสามารถในการยกราง ตรวจราง และอื่น ๆ
พิจารณาถึง
2.1 ความละเอียดรอบคอบและถูกตองในการตรวจ
สํานวน ยกราง ตรวจรางใหถูกรูปแบบเปนไปตาม
แนวปฏิบัติของศาลสูง
2.2 ความสามารถในการยอขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
และขอสังเกตตาง ๆ
2.3 ความละเอียดรอบคอบและถูกตองในการระบุชื่อ
บุคคล ตําแหนงหนาที่ของบุคคล สถานที่หรือ
สิ่งของที่เกี่ยวของตลอดจนการเรียกชื่อพยานเอกสาร
และพยานวัตถุ
2.4 ความสามารถในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีให
เปนไปตามขอกฎหมาย และระเบียบที่กําหนด
2.5 ความสามารถในการใหเหตุผลประกอบการ
วินิจฉัยและมีคําสั่งในรายงานกระบวนพิจารณา
2.6 ความสามารถในการอธิบายและชี้แจงแนวความคิด
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของอยางชัดเจน
ครบถวน ถูกตอง และเปนธรรม
2.7 ความถูกตอง ประณีต และเรียบรอยของงาน
2.8 ความสามารถในการบริหารงานคดีใหเสร็จสิ้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม

ตอง
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง
1
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถามี)

-7เกณฑและน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

3. ความสามารถในการวิเคราะห สรุปเหตุผล พิจารณาถึง
3.1 ความสามารถในการเสนอความเห็นไดชัดแจง
ครบถวน
3.2 ความสามารถในการอธิบายขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของอยางรัดกุม ครบถวน
3.3 ความสามารถในการคนควาขอกฎหมายจาก
แหลงตาง ๆ เชน จากแนวคําพิพากษาประกอบ
รางไดตรงตามเนื้อหาสาระ
3.4 ความสามารถในการบันทึกประกอบรางได
กระชับ รัดกุม ใชถอยคําสํานวนและเหตุผล
ประกอบอยางเหมาะสม
3.5 ความสามารถในการอธิบายรางคําพิพากษาของ
ศาลสูงไดตรงตามปญหาอยางถูกตอง ครบถวน
และตรงประเด็น
4. การใชดุลพินิจในคดี พิจารณาถึง
4.1 ความสามารถในการรับฟงพยานหลักฐาน
4.2 ความเหมาะสมในการกําหนดโทษ การรอการ
กําหนดโทษและรอการลงโทษ
4.3 ความเหมาะสมในการกําหนดคาเสียหาย
คาสินไหมทดแทนและเบี้ยปรับ ฯลฯ
5. ปรึกษาคดี
5.1 ความสามารถในการตระเตรียมขอเท็จจริง
และขอกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นในคดีได
ครบถวน
5.2 นําเสนอขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอองคคณะ
ใหเขาใจไดงายและถูกตองครบถวนตามประเด็น
ในคดี
5.3 แสดงความคิดเห็นดวยความสุภาพโดยมีเหตุผล
ประกอบชัดแจง

ตอง
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง
1
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถามี)

-8เกณฑและน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

6. การเรียงคําพิพากษา และคําสั่ง พิจารณาถึง
6.1 การใชรูปแบบคําพิพากษาและคําสั่งถูกตองตาม
กฎหมาย หรือเปนไปตามระเบียบ หรือขอบังคับ
วาดวยการนั้น
6.2 ความสามารถในการยอคําคูความไดครบถวน
และรัดกุม
6.3 ความสามารถในการเรียบเรียงและลําดับเหตุการณ
ในรางคําพิพากษา
6.4 ความสามารถในการยกเหตุผลและหลักกฎหมาย
ประกอบการวินิจฉัยขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
6.5 ความสามารถในการวินจิ ฉัยประเด็นแหงคดี
ประกอบเหตุผลและพยานหลักฐานอยางชัดแจง
6.6 ความสามารถในการใชภาษาไทยเชิงกฎหมายได
อยางถูกตองเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่
6.7 ความละเอียดรอบคอบและถูกตองในการทํา
คําพิพากษา การปรับบทลงโทษ การลดมาตรา
สวนโทษ การเพิ่มโทษ ลดโทษ บวกโทษ รวมโทษ
และนับโทษตอตลอดจนคําสั่งในเรื่องของกลาง
6.8 ความละเอียดรอบคอบและถูกตองในการทํา
คําพิพากษา หรือคําสั่งตลอดจนการสั่งเรื่อง
คาฤชาธรรมเนียม

7. ผลสําเร็จของงาน พิจารณาถึงจํานวนสํานวนคดีที่ทําได
สําเร็จ เปรียบเทียบกับปริมาณงานและความยากงายของ
คดีที่กําหนดหรือที่ควรจะทําไดในเวลาที่ควรจะเปน

ตอง
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง
1
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถามี)

-9เกณฑและน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

8. ความรอบรู และทักษะในการปฏิบัติงาน พิจารณาถึง
8.1 ความรอบรูในวิธีทํางาน
8.2 วิชาความรูที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
8.3 ทักษะในการใชเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร
ในการปฏิบัติงาน
8.4 ทักษะที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงดวยดี
9. ความเชื่อถือไววางใจและความเอาใจใสในงาน
พิจารณาถึง
9.1 ความเชื่อถือไววางใจในการทํางาน
9.2 ความตั้งใจ ความอุตสาหะ กระตือรือรน
ในการทํางาน และการติดตามงาน

10. การมาทํางาน และการตรงตอเวลา พิจารณาถึง
10.1 ความสม่ําเสมอในการมาทํางาน
10.2 การตรงตอเวลา

ตอง
ควร
ปรับปรุง ปรับปรุง
1
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
(ถามี)

- 10 ตอนที่ 3 ประเมินจริยธรรม
คําชี้แจง : โปรดใสเครื่องหมาย 9 ในชองการประเมินตามความเปนจริงที่ปรากฏ
หมายเหตุ : การประเมินเรือ่ งความซื่อสัตยสุจริตใหพจิ ารณาวาในระดับความรูสกึ นึกคิดของวิญูชน
ตองไมมีเหตุใหระแวงสงสัยวาจะไมซื่อสัตยสุจริต
เกณฑและน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

1. การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
2. การปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ละวางอคติทั้งปวงเกี่ยวกับคูความหรือ
คดีความเรื่องนั้น ๆ กอนจะพิจารณาหรือมีคาํ วินิจฉัยและวินิจฉัยคดี
โดยไมชักชา ไมเห็นแกผูใด และไมวินิจฉัยคดีตามอําเภอใจ
3. การปฏิบัติหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมายและนิติประเพณี
4. การแสดงตนใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชนดวยวา ตนปฏิบัติหนาที่
ตามขอ (1) - (3) อยางเครงครัด
5. การยึดมั่นในความเปนอิสระของตนและเทิดทูนไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงสถาบัน
ตุลาการ
6. การไมลุแกโทสะ
7. การไมวิจารณหรือใหความเห็นแกคูความหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับคดีนั้น ๆ
8. การยอมรับในภาระหนาที่หรืองานของตนโดยไมเกี่ยงงาน
9. การใชดุลพินิจดวยความระมัดระวังและเปนกลางเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม
10. การรักษาความลับในสํานวนคดีและของศาล
11. การไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ ตอสาธารณชนหรือสื่อมวลชน
ซึ่งอาจกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเกียรติศักดิ์ของผูพิพากษา
12. การอยูใ นกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย มีความสันโดษ ครองตนอยาง
เรียบงาย และไมอวดอางตําแหนง

ควร
ปกติ
ตอง
ปรับปรุง ปรับปรุง
1
2
3

ดี

ดีมาก

4

5

- 11 เกณฑและน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

13. การเคารพผูพิพากษาผูมอี าวุโส
14. การไมกา วกายหรือแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบตั ิหนาที่ของ
ผูพิพากษาอื่น
15. ความเปนระเบียบเรียบรอยของครอบครัวและการไมยินยอมใหบุคคล
ในครอบครัวกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของตน หรือของผูพิพากษาอื่น
ตลอดจนการระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการงานอื่นใด
ของคูสมรส ญาติสนิทหรือบุคคลซึ่งอยูในครัวเรือนของตนมีลักษณะเปนการ
กระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเกียรติศักดิ์ของผูพิพากษา
16. การไมยินยอมใหผูอื่นใชตาํ แหนงหนาที่ของตนแสวงหาผลประโยชน
โดยมิชอบ
17. การยึดมั่นในระบบคุณธรรม ไมแสวงหาตําแหนงความดีความชอบ
หรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบจากผูบ ังคับบัญชาหรือบุคคลใด
18. การไมรับทรัพยสินหรือประโยชนใด ๆ จากคูความหรือบุคคลอื่นใด
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา
19. การไมรับของขวัญ ของกํานัลหรือประโยชนอื่นใด อันมีมูลคาเกินกวา
ที่พึงใหแกกันตามอัธยาศัยและประเพณีในสังคม
20. การละเวนการคบหาสมาคมกับคูความ หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีสวนไดเสีย
หรือผลประโยชนเกี่ยวของกับคดีความหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย

ตอง
ควร
ปกติ
ปรับปรุง ปรับปรุง
1
2
3

ดี

ดีมาก

4

5

- 12 ขอคิดเห็นเพิม่ เติม (ถามี)

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

- 13 ตอนที่ 4 ประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล
คําชี้แจง : โปรดใสเครื่องหมาย 9 ในชองการประเมินตามความเปนจริงที่ปรากฏ
เกณฑและน้ําหนักการประเมิน
รายการประเมิน

1. สุขภาพรางกาย
2. ความมั่นคงของอารมณ
3. การใชเหตุผล
4. การตัดสินใจและการแกปญ
 หา
5. การมีวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค
6. ความเปนผูนํา
7. การทํางานเปนทีม
8. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง
9. ความรับผิดชอบ
10. การเสียสละ
11. การมีมนุษยสัมพันธ
12. ความเสมอตนเสมอปลาย
13. การปรับตัว
14. การรูจักกาลเทศะและมีสัมมาคารวะ
15. การใหความสําคัญและเห็นแกประโยชนสวนรวม
16. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสูสิ่งที่ดีกวาเดิม
17. การรับรูและใหความสนใจตอสิ่งรอบตัว
18. การใหเกียรติและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
19. ความสุภาพออนโยน
20. การเอื้อเฟอ เผื่อแผตอผูรวมงาน

ตอง
ปรับปรุง
1

ควร
ปรับปรุง
2

ปกติ

ดี

ดีมาก

3

4

5

- 14 ขอคิดเห็นเพิม่ เติม (ถามี)

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

- 15 ตอนที่ 5 ขอสรุปความคิดเห็นของการประเมิน
4.1 ความคิดเห็นของผูประเมิน
.
.
.
.
.
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

.
).)
.
.

4.2 ความคิดเห็นของรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ หรือรองประธานศาลอุทธรณภาค
แลวแตกรณี
.
.
.
.
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

.
).)
.
.

- 16 ตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย (สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูดําเนินการ)
ผลการประเมินตอนที่ 2 (การปฏิบัติงาน)
ขอ
ไดระดับ 1 จํานวน
ไดระดับ 2 จํานวน
ขอ
ขอ
ไดระดับ 3 จํานวน
ไดระดับ 4 จํานวน
ขอ
ขอ
ไดระดับ 5 จํานวน
จํานวนขอการประเมิน 39 ขอ
จํานวนคะแนนที่ได
คะแนน
.
คะแนนเฉลี่ย =

คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
 ตองปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ดี
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง

1.0 - 2.4
2.5 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.4
4.5 - 5.0

ผลการประเมินตอนที่ 3 (จริยธรรม)
อยูในระดับ 1 จํานวน
ขอ
อยูในระดับ 2 จํานวน
ขอ
ขอ
อยูในระดับ 3 จํานวน
อยูในระดับ 4 จํานวน
ขอ
อยูในระดับ 5 จํานวน
ขอ
จํานวนขอการประเมิน 20 ขอ
จํานวนคะแนนที่ได
คะแนน
.
คะแนนเฉลี่ย =

คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
 ตองปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ดี
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง

1.0 - 2.4
2.5 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.4
4.5 - 5.0

ผลการประเมินตอนที่ 4 (คุณลักษณะสวนบุคคล)
อยูในระดับ 1 จํานวน
ขอ
ขอ
อยูในระดับ 2 จํานวน
อยูในระดับ 3 จํานวน
ขอ
อยูในระดับ 4 จํานวน
ขอ
อยูในระดับ 5 จํานวน
ขอ
จํานวนขอการประเมิน 20 ขอ
จํานวนคะแนนที่ได
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย =
.

คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ
 ตองปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ปกติ
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ดี
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
 ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง

1.0 - 2.4
2.5 - 2.9
3.0 - 3.9
4.0 - 4.4
4.5 - 5.0

