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ตัวอยา่งใบงานที่ 3 

เอกสารประกอบการอบรม เร่ือง  การวจิัยเชิงประเมิน  โดย  รศ.ดร.สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ มข.              1 
 

ตัวอย่างใบงานที่ 3 พัฒนาเครื่องมือของงานวิจัยเชิงประเมิน (นิยามศัพท์) 
 

เป้าของการประเมิน: โครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559 

     ผู้บริหารต้องการทราบผลการด าเนินโครงการ ชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559 ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
ไปแล้วในปีงบประมาณ 2559 เพื่อการสะท้อนผลการด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว ผู้ประเมินต้องก าหนด ตัวบ่งชี้ (ตัวชี้วัด) 
ความส าเร็จของโครงการ โดยพิจารณาจากใบงานที่ 2 การก าหนดตัวบ่งชี้ ขอให้ท่านท าการนิยามศัพท์ส าหรับตัวบ่งชี้แต่ละตัว เพื่อ
น าไปใช้ในการจัดท าผังการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     เพื่อประเมินผลการด าเนินโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสรา้งขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559 โดยใช้กรอบการประเมินของ CIPP 

ประเด็นหรือตัวแปรที่ศึกษา 
 ประเด็นหรือตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 

1. บริบทของโครงการ 
2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
3. กระบวนการด าเนินโครงการ 
4. ผลการด าเนนิโครงการ 

นิยามตัวแปรที่ศึกษา 

1. บริบทของโครงการ หมายถึง การตรวจสอบความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ 
ณ ต้นทาง ปี 2559  เพื่อ ให้ทราบแนวโน้มของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น แนวโน้มความต้องการของชุมชนและวัดที่จะเข้าร่วม
เครือข่าย โดยมีรายละเอียดของนิยาม ดังนี้ 

1.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ หมายถึง การสื่อความหมายวัตถุประสงค์ให้ผู้ด าเนินการและผู้ร่วม
โครงการรวมถึงผู้บริหารสามารถเข้าใจได้ถึงกระบวนการและเป้าหมายของการด าเนินโครงการ 

1.2 แนวโน้มความต้องการของชุมชนและวัด ที่จะเข้าร่วมเครือข่าย หมายถึง ความพึงพอใจของสมาชิกชุมชนและ
วัด ที่จะเข้าร่วมเครือข่าย ในเร่ืองของ การเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ปริมาณขยะที่ลดลง กิจกรรมที่ส่งเสริม
การลดขยะมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ความประทับใจหลังจากได้เข้าร่วม
โครงการ 

 

2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการ  หมายถึง การตรวจสอบสภาพทรัพยากรปัจจุบันของปัจจัยน าเข้าที่ก าหนดไว้ในโครงการ
ชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559  4 ปัจจัย คือ 1) ทรัพยากรบุคคล 2) งบประมาณ 3) วัสดุอุปกรณ์และอาคาร
สถานที่ และ 4) การจัดการ ว่า มีศักยภาพหรือประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายและทิศทางตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559  อย่างไร 

2.1) ทรัพยากรบุคคล หมายถึง ความเหมาะการจัดสรรคณะกรรมการการจัดโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ 
ณ ต้นทาง ปี 2559   

2.2) งบประมาณ หมายถึง ความเหมาะสมของแผนการที่คาดไว้ว่าจะต้องจ่าย โดยการคิดล่วงหน้าและแสดงออกมา
เป็นตัวเลขงบประมาณ อาจแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน จ านวนชั่วโมงในการท างาน เป็นต้น เช่น จัดการประชุมทุกระยะ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานคัดแยกขยะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุน เป็นต้น 

2.3) วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ หมายถึง ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เครื่องใช้ เคร่ืองช่วย เคร่ืองประกอบ สิ่งที่
อ านวยความสะดวกในการด าเนนิโครงการ และสถานที่จัดด าเนนิงานโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559 
และความเหมาะสมด้านระยะเวลาและล าดบักิจกรรม 
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3. กระบวนการด าเนินงานโครงการ หมายถึง การตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในการจัดการ
โครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559 ประกอบด้วย 1) ด้านบุคคล 2) ด้านการมีส่วนร่วม 3) ด้านการจัดการ
งบประมาณ และ 4) ด้านการวัดและประเมินผล ว่าในระยะที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานมากน้อยระดับใด มีปัญหาและข้อเสนอแนะ
เพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอะไรบ้าง 

3.1) การจัดการด้านบุคคล หมายถึง ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมโครงการชุมชน 
วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559 รวมไปถึงความเหมาะสมของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ 

3.2) ด้านการมีส่วนร่วม หมายถึง เจ้าหน้าที่ สมาชิกชุมชนและ พระ เณร ที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชน วัดร่วมใจลด
สร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559 ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ลงมือปฏิบัติ และสรุปผลการปฏิบัติในแต่ละงาน 
(กิจกรรม) 

3.3) ด้านการวัดและประเมินผล หมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 
2559 ตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถด าเนินโครงการไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ 

 

4.  ผลการด าเนินโครงการ หมายถึง หมายถึง การตรวจสอบระดับการบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหวังในโครงการ
ชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559 ที่ให้ชุมชนและวัดเครือข่าย ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดย 1) ได้ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกชุมชน วัดและเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการ 2) ได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีร่วมกัน 3) ได้จ านวนกิจกรรม
การลด แยกขยะที่เหมาะสม 4) ได้ท าให้ปริมาณขยะลดลง 5) ไดชุมชนที่สนใจเข้าร่วมเครือข่าย 6) ได้วัดที่เข้าสนใจเข้าร่วม
เครือข่าย 7) ได้ลดค่าใช้จ่ายในการท าลายขยะ 8) ได้ลดขนาดพื้นที่ ที่ใช้ฝังกลบขยะ 9) จ านวนชุมชนปลอดขยะที่เพิ่มขึ้น 10) ได้
ความพึงพอใจของสมาชิกชุมชน วัดและเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการ โดยมีนิยามของศัพท์ที่ส าคัญดังนี้ 

4.1) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกชุมชน วัดและเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการ หมายถึง สิ่งที่สังเกตได้จาก
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินโครงการ การท ากิจกรรมร่วมกัน โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีนั้น จะ
สังเกตได้ว่ามีบรรยากาศการท างานที่เป็นมิตร ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการ มีความไวต่อปฏิกิริยาของสมาชิก
ชุมชนและให้การตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการ สามารถสังเกตได้ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมว่า 
สมาชิกชุมชนแต่ละคนเป็นอย่างไร เช่น มีคนไม่เข้าใจในเนื้อหา วิธีการ ตามไม่ทัน กังวล หรือดูเศร้า โดยจากการสังเกตและ
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการ ยังเข้าใจและสามารถให้การตอบสนองต่อสมาชิกชุมชนได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย  

4.2) การท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีร่วมกัน หมายถึง การได้เรียนรู้ประสบการณ์การท างานร่วมกันระหว่าง 
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการ สมาชิกชุมชนและพระในวัด ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รู้จักการแก้ไขปัญหาและการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

4.3) ความพึงพอใจ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการ สมาชิกชุมชนและพระในวัด เกิดความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ
ลักษณะของโครงการ ปัจจัยเหล่านี้น าไปสู่ความพอใจในงานที่ท า ได้แก่ ความส าเร็จ การยกย่อง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ 
และความก้าวหน้า เมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ต่ ากว่า จะท าให้เกิดความไม่พอใจงานที่ท า ถ้าหากงานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย 
ความรับผิดชอบ ความส าเร็จและการยกย่องแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานเป็นอย่างมาก (ธนี
ยา ปัญญาแก้ว.2541 : 12 ) เพื่อทราบผลการด าเนินโครงการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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ใบงานที่ 3 พัฒนาเครื่องมือของงานวิจัยเชิงประเมิน (นิยามศัพท์) 
 

เป้าของการประเมิน: โครงการ..................................................................................................... 

     ผู้ประเมินต้องก าหนด ตัวบ่งชี้ (ตัวชี้วัด) ความส าเร็จของโครงการ โดยพิจารณาจากใบงานที่ 2 การก าหนดตัวบ่งชี้ ขอให้
ท่านท าการนิยามศัพท์ส าหรับตัวบ่งชี้แต่ละตัว เพื่อน าไปใช้ในการจัดท าผังการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 

ประเด็นหรือตัวแปรที่ศึกษา 
 ประเด็นหรือตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 
1. บริบทของโครงการ   2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการ    3. กระบวนการด าเนนิโครงการ    4. ผลการด าเนนิโครงการ 
นิยามตัวแปรที่ศึกษา 

1. บริบทของโครงการ หมายถึง  
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 

2. ปัจจัยน าเข้าของโครงการ  หมายถึง  
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 

3. กระบวนการด าเนินโครงการ หมายถึง  
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 

4.  ผลการด าเนินโครงการ หมายถึง  
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยา่งใบงานที่ 5 

เอกสารประกอบการอบรม เร่ือง  การวจิัยเชิงประเมิน  โดย  รศ.ดร.สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ มข.   1 
 

ตัวอย่างใบงานที่ 5 พัฒนาเครื่องมือของงานวิจัยเชิงประเมิน (แบบประเมิน IOC) 
 

เป้าของการประเมิน: โครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559 
 

แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 
ของแบบสอบถามของงานวิจัยเชิงประเมิน โครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2559 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาว่าข้อค าถามแต่ละข้อต่อไปนี้ เพ่ือประเมินความตรงตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ แล้วเขียน
การพิจารณาของท่าน โดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง "ผลการพิจารณา" ตามความคิดเห็นของท่าน 
 

วัตถุประสงค ์ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้ ตัวแปร/คุณลักษณะ ที่วดั 
ผลการพิจารณา 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

สอดคล้อง 
(1) 

ข้อเสนอแนะ 

บริบทของ
โครงการฯ 

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 
 

1). วัตถุประสงค์ฯ สะท้อนให้เห็น
กระบวนการของโครงการ 

    

 2). วัตถุประสงค์ฯ สะท้อนให้เห็น
เป้าหมายของโครงการ 

    

2. แนวโน้มของปริมาณขยะที่เพิ่ม
สูงขึ้น 

ปริมาณขยะเมื่อเทียบกับปีทีแ่ล้ว     

3. แนวโน้มความต้องการของชุมชน
และวัดที่จะเขา้ร่วมเครือข่าย 

 

ความพึงพอใจของสมาชิกชุมชนและวัด
ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายของโครงการ ใน
เร่ือง 
1). ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 

    

  2). ปริมาณขยะที่ลดลง     
  3). กิจกรรมที่ส่งเสริมการลดขยะ     

 
 4). ความเป็นไปได้ของการด าเนินงาน

ตามกิจกรรม 
    

 
 5). ความประทับใจหลังได้เข้าร่วม

โครงการ 
    

ปัจจัยน าเข้า
ของโครงการฯ 

1.ทรัพยากรบุคคล  ความเหมาะสมของการจัดสรร
คณะกรรมการการจัดโครงการ 

    

2.งบประมาณ  
 

1).ความเหมาะสมของแผนการที่คาดไว้
ว่าจะตอ้งจ่าย 

    

 2).ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมงใน
การท างานจัดการประชุมทุกระยะ 

    

 3).ความเหมาะสมของค่าจา้งเหมา
แรงงานคัดแยกขยะ 

    

 4).ความเหมาะสมของค่าวัสด ุอุปกรณ์
สนับสนุน 

    

3.วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที ่ ความเหมาะสมของเครื่องมือ เครื่องใช้ 
เครื่องช่วย เครื่องประกอบ สิ่งที่อ านวย
ความสะดวกในการด าเนินโครงการ 

    

4. การจัดการ   ปัจจัยน าเข้ามีศักยภาพหรือ
ประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อการจัดการให้
บรรลุจุดมุ่งหมายและทิศทางตาม
วัตถุประสงค์ 
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ตัวอยา่งใบงานที่ 5 

เอกสารประกอบการอบรม เร่ือง  การวจิัยเชิงประเมิน  โดย  รศ.ดร.สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ มข.   2 
 

วัตถุประสงค ์ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้ ตัวแปร/คุณลักษณะ ที่วดั 
ผลการพิจารณา 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

สอดคล้อง 
(1) 

ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงาน
โครงการฯ 

1. ด้านบุคคล 1) ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที ่
ที่มาร่วมให้ความรู้ในโครงการ 

    

 2) จ านวน ของเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมให้
ความรู้ในโครงการ 

    

 3) จ านวน ของสมาชกิชุมชน ที่มารว่ม
ให้ความรู้ในโครงการ 

    

2. ด้านการมีส่วนรว่ม 1) การแสดงความคิดเห็น      
 2) การแลกเปลีย่นความรู้      
 3) การลงมือปฏิบัต ิ     
 4) การสรุปผลการปฏิบัต ิ     

3. ด้านการวัดและประเมินผล 
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 

    

ผลผลิตของ
โครงการฯ 

1) จ านวนกิจกรรมการลด แยกขยะที่
เหมาะสม 

1) จ านวนกิจกรรมการลด แยกขยะที่
เหมาะสม 

    

 2) ปริมาณขยะที่ลดลง 2) ปริมาณขยะที่ลดลง     
 3) จ านวนชุมชนที่เขา้ร่วมเครือข่าย 3) จ านวนชุมชนที่เขา้ร่วมเครือข่าย     
 4) จ านวนวัดที่เข้าร่วมเครือข่าย 4) จ านวนวัดที่เข้าร่วมเครือข่าย     
 5) ค่าใช้จ่ายในการท าลายขยะที่ลดลง 5) ค่าใช้จ่ายในการท าลายขยะที่ลดลง     

 
6) ขนาดพื้นที่ ที่ใช้ฝังกลบขยะที่

ลดลง 
6) ขนาดพื้นที่ ที่ใช้ฝังกลบขยะที่ลดลง     

 7) จ านวนชุมชนปลอดขยะที่เพิ่มขึ้น 7) จ านวนชุมชนปลอดขยะที่เพิ่มขึ้น     

 
8) ความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งสมาชิก

ชุมชน วัดและเจา้หน้าที่ผู้ด าเนิน
โครงการ 

8) ความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งสมาชิก
ชุมชน วัดและเจา้หน้าที่ผู้ด าเนิน
โครงการ 

    

 
9) การท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความ

สามัคคีร่วมกัน 
9) การท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความ

สามัคคีร่วมกัน 
    

 
10) ความพึงพอใจที่เกีย่วกับลักษณะ

ของการด าเนินโครงการ 
10) ความพึงพอใจที่เกีย่วกับลักษณะ

ของการด าเนินโครงการ 
    

 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ.................................................................... 
 
     (.......................................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 .........../ มีนาคม /2560 
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ใบงานที่ 5 

เอกสารประกอบการอบรม เร่ือง  การวจิัยเชิงประเมิน  โดย  รศ.ดร.สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ มข.   1 
 

ใบงานที่ 5 พัฒนาเครื่องมือของงานวิจัยเชิงประเมิน (แบบประเมิน IOC) 
 

เป้าของการประเมิน: ........................................................................................................................................ 
 

แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 
ของแบบสอบถามของงานวิจัยเชิงประเมิน ................................................................................................................................ 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาว่าข้อค าถามแต่ละข้อต่อไปนี้ เพ่ือประเมินความตรงตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ แล้วเขียน
การพิจารณาของท่าน โดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง "ผลการพิจารณา" ตามความคิดเห็นของท่าน 
 

วัตถุประสงค ์ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้ ตัวแปร/คุณลักษณะ ที่วดั 
ผลการพิจารณา 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

สอดคล้อง 
(1) 

ข้อเสนอแนะ 

บริบทของ
โครงการฯ 

      
      
      
      

       
       

 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

ปัจจัยน าเข้า
ของโครงการฯ 
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ใบงานที่ 5 

เอกสารประกอบการอบรม เร่ือง  การวจิัยเชิงประเมิน  โดย  รศ.ดร.สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ มข.   2 
 

วัตถุประสงค ์ ประเด็น/ตัวบง่ชี ้ ตัวแปร/คุณลักษณะ ที่วดั 
ผลการพิจารณา 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

สอดคล้อง 
(1) 

ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงาน
โครงการฯ 

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ผลผลิตของ
โครงการฯ 

      

       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ.................................................................... 
 
     (.......................................................................) 
 ผู้ประเมิน 
 .........../ มีนาคม /2560 
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