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ส่ วนที่ 3
การดําเนินการนิเทศภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
การดําเนินการนิเทศภายในเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โรงเรี ยนวัดเสด็จ
ได้จดั กระบวนการนิเทศภายในโรงเรี ยน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 1.1 การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการการนิเทศภายในโรงเรี ยน
ขั้นตอนที่ 1.2 การวางแผนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรี ยน
ขั้นตอนที่ 1.3 การสร้างและพัฒนาสื่ อและเครื่ องมือสําหรับนิเทศภายในโรงเรี ยน
ขั้นตอนที่ 1.4 การกําหนดบทบาทและหน้าที่ผนู้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศภายในโรงเรี ยน
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 4 การสรุ ปและรายงานผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรี ยน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนครู ผสู้ อน ของ
โรงเรี ยนวัดเสด็จ เสนอดังภาพประกอบ ดังนี้

20
ผังแสดงกระบวนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนของครู ผ้ สู อน โรงเรียนวัดเสด็จ

การวางแผน
(PLAN: P)

การปฏิบตั ิ
(DO : D)

การตรวจสอบ
(CHECK : C)

การปรับปรุ ง
(ACTION : A)

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการนอเทศภายใน
โรงเรี ยน
ขั้นตอนที่ 1.1 การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา
และความต้องการการนิเทศภายในโรงเรี ยน
ขั้นตอนที่ 1.2 การวางแผนการดําเนิ นการนิเทศ
ภายในโรงเรี ยน
ขั้นตอนที่ 1.3 การสร้างและพัฒนาสื่ อและ
เครื่ องมือสําหรับการนิเทศภายในโรงเรี ยน
ขั้นตอนที่ 1.4 การกําหนดบทบาทและหน้าที่
ผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ

1. ได้ขอ้ มูลสภาพปัจจุบนั ปัญหา
และความต้องการนิเทศภายใน
โรงเรี ยน
2.ได้คู่มือการดําเนินการนเทศ
ภายใน
3.ได้สื่อและเครื่ องมือนิเทศ
ภายในโรงเรี ยน
4. ได้ผนู้ ิเทศและเป้ าหมายผรับการ
นิเทศภายในโรงเรี ยน
5.มีความพร้อมสําหรับการ
ดําเนินการ นิเทศภายในโรงเรี ยน

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรยน
-การศึกษาด้วยตนเอง
-การสังเกตการสอน
-การประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อ

ผูร้ ับการนิเทศได้รับการนเทศจาก
ผูน้ ิเทศโดยใช้กิจกรรมการนิ เทศ
รวมทั้งสื่ อ/เครื่ องมือทีกาํ หนดไว้
ตามคู่มือการดําเนินการนิเทศฯ 1 ปี
การศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการนอเทศภายใน
โรงเรี ยน
-การประเมินบริ บท
-การประเมินด้านปั จจัย
-การประเมินด้านกระบวนการ
-การประเมินด้านผลผลิต
-การประเมินด้านผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 4 การสรุ ปและรายงานผล
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรี ยน

ผูน้ ิเทศได้ขอมูลผลเพื่อการ
ดําเนินการ นิเทศภายในโรงเรี ยน
-ก่อนการดําเนินการนิเทศใช้
วางแผน
-ระหว่างการดําเนินการนิเทศ
ภายใน
โรงเรี ยน
-หลังการดําเนินการนิเทศภายใน
ยนเคราะห์และนําเสนอผลการ
ผูโรงเรี
น้ ิเทศวิ
ดําเนินการนเทศตามจุดมุ่งหมายการ
นิเทศโดยเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย

ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรม
การเรี ยนรู้อยูใ่ น
ระดับดี ข้ ึนไและ
ความพึงพอใใน
ระดับมากขึ้นไป
( ผลกระทบ :
Impact)

ผูร้ ับการนิเทศ
(ครู ผสู้ อน) มีพฤติกรรม
การเรี ยนรู้และ
พฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานตาม
จุดมุ่งหมายและ
เป้ าหมายของการนิเทศ
ภายใน โรงเรี ยนเชิง
ระบบ (ผลผลิต : Output)
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การดําเนินงานนิเทศภายในตามแผนผังการนิเทศภายใน
โรงเรี ยนวัดเสด็จได้ดาํ เนินการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรี ยนตามขั้นตอน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรี ยน ของโรงเรี ยนวัดเสด็จได้ดาํ เนินการ
ตามขั้นตอนในรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.1 การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการการนิ เทศภายในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนดําเนิ นการ SWOT หาจุดดี จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการจัดการศึกษาสภาพของโรงเรี ยน
ทําการสํารวจความต้องการในการพัฒนาครู ด้วยแบบสํารวจความต้องการในการพัฒนา ครู เพื่อให้ทราบ
ทิ ศ ทางและความต้องการของครู ใ นการพัฒนาตนเองและให้ โรงเรี ย นเข้า ไปมี ส่ วนในการ พัฒนา หรื อ
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้ ค วามรู้ ใ ห้ ค รู เพื่ อได้รับการพัฒนาที่ ต รงเป้ าหมายของการพัฒนา อกทั้ง เป็ นการ
ประหยัดทรัพยากรทางการศึกษา
ตารางแสดงกิจกรรมการศึกษาสภาพปั จจุบัน ปัญหาและความต้ องการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ
ที่
1

กิจกรรม
กิจกรรม SWOT โรงเรี ยน

2

กิจกรรมสํารวจความต้องการ
การพัฒนาของครู

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
เมษายน 2555

เครื่องมือ
แบบการ SWOT

เมษายน 2555

แบบสํารวจความ
ต้องการการพัฒนาครู

ขั้นตอนที่ 1.2 การวางแผนการดําเนินการนิ เทศภายในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนดําเนิ นการกําหนดยุทธศาสตร การนิเทศภายใน ปฏิทินการนิเทศภายใน จัดทํา
แผนการนิ เทศภายในของโรงเรี ยนวัดเสด็จ มีการกําหนดคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรี ยน
ตารางแสดงกิจกรรมการกําหนดยุทธศาสตร์ การจัดทําแผนการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ
ที่
1
2
3

กิจกรรม
กิจกรรมกําหนดวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
กิจกรรมการกําหนด
คณะกรรมการนิเทศภายใน
กิจกรรมการกําหนดปฏิทินการ
นิเทศภายใน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
เมษายน 2555
เมษายน 2555
เมษายน 2555

เครื่องมือ
รู ปแบบแผนนิเทศ
ภายใน
คําสั่ง
แบบปฏิทินการนิเทศ
ภายใน
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ขั้นตอนที่ 1.3 การสร้างและพัฒนาสื่ อและเครื่ องมือสําหรับนิเทศภายในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนดําเนินการสร้างและพัฒนาสื่ อและเครื่ องมือสําหรับการนิเทศภายในโรงเรี ยนตาม
แผนการนิเทศภายในโรงเรี ยน ซึ่งประกอบด้วยสื อเอกสาร สื่ อคอมพิวเตอร์ และแบบติดตามประเมินผลการ
นิเทศภายใน
ตารางแสดงกิจกรรมการสร้ างและพัฒนาสื่ อ และเครื่องมือสํ าหรบการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ
ที่
1
2
3

กิจกรรม
สร้างและพัฒนาสื่ อการนิเทศ
ภายใน
สร้างแบบนิเทศภายในต่างๆ
สร้างแบบติดตามผลการนิเทศ
ภายใน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
เมษายน 2555
เมษายน 2555
เมษายน 2555

เครื่องมือ
เอกสารความรู้สื่อด้าน
คอมพิวเตอร์
เอกสารบันทึกการ
นิเทศด้านต่างๆ
เอกสารติดตามผลการ
นิเทศภายใน

ขั้นตอนที่ 1.4 การกําหนดบทบาทและหน้าที่ผนู้ ิเทศและผรับการนิเทศภายในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนดําเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยกําหนดบทบาทของผูท้ ี่ทาหน้าที่
นิเทศภายใน และบทบาทของผูท้ ี่รับการนิเทศภายในโรงเรี ยน เพื่อให้ทราบบทบาทของตนเองในการนิเทศ
ภายใน
ตารางแสดงกิจกรรมการการกําหนดบทบาทหน้ าทีข่ องผู้นิเทศภายในและผู้รับการนิเทศภายใน
โรงเรียนวัดเสด็จ
ที่
1
2

กิจกรรม
กําหนดบทบาทของผูน้ ิเทศภายใน
โรงเรี ยน
กําหนดบทบาทของผูร้ ับการนิเทศ
ภายในโรงเรี ยน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
เมษายน 2555

เครื่องมือ
คําสั่งโรงเรี ยน

เมษายน 2555

คําสัง่ โรงเรี ยน
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ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการนิ เทศภายในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนดําเนิ นกิ จกรรมการนิ เทศภายในตามปฏิ ทินการนิ เทศภายใน โดยโรงเรี ยนวัดเสด็จได้
กําหนดปฏิ ทินการนิ เทศภายในวันประชุ มประจําเดื อนด้ วย เนื่ องจากมีบุ คลากรน้อยและมีภาระงานมาก
จึ ง ดํา เนิ นการนิ เ ทศภายในหลัง จากการประชุ มประจํา เดื อ น มี ก ารทบทวน ซัก ถาม และติ ด ตามผลการ
ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรี ยน
โรงเรี ย นดํา เนิ นกิ จกรรมการนิ เทศภายในตามปฏิ ทิ นการนิ เทศภายใน โดยโรงเรี ย นวัดเสด็จ ได้
กําหนดปฏิ ทินการนิ เทศภายในวันประชุ มประจําเดื อนด้วย เนื่ องจากมีบุคลากรน้อยและมีภาระงานมาก
จึ ง ดํา เนิ นการนิ เ ทศภายในหลัง จากการประชุ มประจํา เดื อ น มี ก ารทบทวน ซัก ถาม และติ ด ตามผลการ
ดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน และมีการประเมิ นผลการนิ เทศภายในเพื่อทราบถึ งความเคลื่ อนไหวของ
การดําเนินการหลังการนิเทศภายในโรงเรี ยน
ขั้นตอนที่ 4 การสรุ ปและรายงานผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ จะดําเนิ นการสรุ ปและรายงานผลการดําเนิ นการนิ เทศภายในโรงเรี ยนพร้ อมกับ
การรายงานผลการดํา เนิ น การตามแผนปฏิ บตั ิ ก ารประจํา ปี งบประมาณ เนื่ อ งจากได้จดั ทําโครงการใน
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ด้วย อีกทั้งยังของบประมาณในการดําเนินการในปี การศึกษาต่อไปด้วย
อนึ่ งในปี การศึกษา 2552 - 2553 โรงเรี ยนวัดเสด็จดําเนิ นการนิ เทศภายในโดยการนิ เทศแบบ กัลยาณมิตร
มีรูปแบบการนิ เทศอย่างกันเอง เนื่ องจากใช้การประชุ มประจําเดื อนในการนิ เทศภายในด้วย เนื่ องจากครู
มีนอ้ ย และภาระงานของครู มาก
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเยีย่ มชั้นเรียน
ความหมายการเยีย่ มนิเทศชั้ นเรียน
การเยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยน หมายถึง การที่ผนู ้ ิเทศไปพบและสังเกตการณ์ทาํ งาน
ของครู ในชั้นเรี ยน เพื่อร่ วมกันพัฒนาการทํางานให้มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

เพื่อสํารวจความต้องการของครู
เพื่อศึกษาปัญหาของครู ในสถานศึกษา
เพื่อประเมินผลการสอนของครู
เพื่อกระตุน้ ให้ครู ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ครู

ขั้นตอนการนิเทศแบบเยีย่ มนิเทศชั้ นเรียน
สร้างข้อตกลงในการเยีย่ มชั้นเรี ยน
ปรับปรุ งการทํางาน

เยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยน
วิเคราะห์ผลการเยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยน

รายละเอียดขั้นตอนการนิเทศแบบเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
ขั้นที่ 1 สร้ างข้ อตกลงในการเยีย่ มนิเทศชั้นเรียน
การสร้างข้อตกลงในการเยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยน มีข้ นั ตอนดังนี้
1.1 พบปะสนทนา สร้างความคุน้ เคยและสร้างเจตคติที่ดีในการนิเทศแก่ครู
1.2 วางแผนการเยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยน ร่ วมกับครู ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 กําหนดการเยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยน
1.2.2 กําหนดจุดมุ่งหมายในการเยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยน
1.2.3 กําหนดเรื่ องที่จะนิเทศตามความต้องการ / จําเป็ น ดังนี้
1) การจัดทําเอกสารและงานธุรการประจําห้องเรี ยน
2) การจัดห้องเรี ยนและบรรยากาศในห้องเรี ยน
3) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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1.2.4 กําหนดวิธีการนิ เทศ ดังนี้
1) สํารวจปั ญหาและความต้องการของครู
2) สอบถามการปฏิบตั ิงานของครู
3) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
4) สังเกตการสอน
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการเยีย่ มชั้ นเรียน
ผูน้ ิเทศปฏิบตั ิการเยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยน ตามข้อตกลงที่กาํ หนดร่ วมกัน
กับครู ดังนี้
2.1 เข้าเยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยน ตรงตามเวลาที่กาํ หนด
2.2 ให้ความเป็ นกันเอง เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่ครู
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
ขั้นวิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรี ยน มีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 วิเคราะห์ผลการเยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยนร่ วมกับครู
3.2 สรุ ปผลการเยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยน
3.3 ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ขั้นที่ 4 ปรับปรุ งการทํางาน
ครู นาํ ผลการเยีย่ มนิเทศชั้นเรี ยน มาปรับปรุ งแก้ไข
แบบบันทึกนิเทศแบบเยีย่ มนิเทศชั้ นเรียน
โรงเรี ยน…………..……………………กลุ่ม……………………..….
อําเภอ………………………
ชื่อผูน้ ิเทศ………………………..…ชื่อผูร้ ับการนิเทศ……….……………………ชั้น……………
วัน เดือน ปี

วิเคราะห์ ผล
การเยีย่ มนิเทศชั้นเรียน

สรุ ปผล
การเยีย่ มนิเทศชั้นเรียน

ให้ คําปรึกษาแนะนํา
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แบบบันทึกการนิเทศภายในกิจกรรมการเยีย่ มชั้นเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง สํ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1
ชื่อผูร้ ับการประเมิน……………………............ชั้น............วันที่…..เดือน……………พ.ศ…………
ระดับการปฏิบตั ิ
รายการประเมิน
หมายเหตุ
5 4 3 2 1
1. การเตรี ยมการสอน แผนการสอนเป็ นปัจจุบนั
เกณฑ์
2. จัดสื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นระเบียบและมีร่องรอยการใช้
5 ดีมาก
3. มีสมุดบันทึกการนิเทศประจําชั้น
4 ดี
4. แต่งกายเหมาะสมกับความเป็ นครู
3 ปาน
5.เอกสารงานธุ รการ ในชั้นเรี ยนเป็ นปั จจุบนั
กลาง
6.มีแฟ้ มสะสมผลงานของนักเรี ยนรายบุคคล
2 น้อย
7.มีแฟ้ มสะสมผลงานครู
1 แก้ไข
8. นีกเรี ยนกล้าพูดคุยกับคนแปลกหน้า
9. นักเรี ยนกล้าซักถาม
10. นักเรี ยนกระตือรื อร้นที่จะตอบคําถามของครู ขณะที่สอน
11. นักเรี ยนตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนที่ได้รับมอบหมาย
12. นักเรี ยนร่ าเริ งแจ่มใส
13. นักเรี ยนแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย
14. มีป้ายนิเทศเพื่อแสดงข่าวสารและความรู ้ต่าง ๆ
15. มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรี ยนที่เป็ นปัจจุบนั
16. มีสัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
17. มีการจัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ
18. มีการแสดงผลงานนักเรี ยน
19. ห้องเรี ยนสะอาดเป็ นระเบียบ
20. บรรยากาศในห้องเอื้อต่อการเรี ยนการสอน
รวม
เฉลี่ย
บันทึกอืน่ ๆ ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ลงชื่อ )...............................................................ผูป้ ระเมิน
(................................................................)
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แบบประเมินกิจกรรมการนิเทศภายในกิจกรรมการสั งเกตการสอน
โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ลําปาง เขต 1
ชื่อผูร้ ับการประเมิน……………………………วันที่………เดือน………………..พ.ศ…………………
สอนสาระ.....................................ชั้น.........................................
รายการประเมิน
การเตรียมการสอน
1.การจัดทําบันทึกการสอน แผนการสอนไว้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2.กําหนดสื่ อการเรี ยนการสอนได้สอดคล้องกับเนื้อหา
3.เครื่ องมือวัดผล ประเมินผลมีอย่างเพียงพอ
บุคลิกภาพของครู
4.ยิม้ แย้มแจ่มใสเป็ นกันเองกับนักเรี ยน
5.การเคลื่อนไหว ท่าทางประกอบการสอนเร้าความสนใจนักเรี ยน
6.การใช้ภาษาถูกต้อง พูดเสี ยงดังชัดเจน ไม่ตะคอก
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างครู กบั นักเรียน
7.สนทนาและสร้างความเป็ นกันเองกับนักเรี ยนก่อนสอน
8.ดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยนขณะปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างทัว่ ถึง
การดําเนินการสอน
9.การนําเข้าสู่ บทเรี ยนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม เพลง นิทาน
10.ชี้แจงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ทบทวนความรู ้เดิม
11.ซักถามนักเรี ยนขณะสอน มีการเสริ มแรง
12.จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามบันทึกการสอน
13.เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนให้นกั เรี ยนซักถาม และแสดงความคิดเห็น
14.สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม
15.มีการสรุ ปบทเรี ยน และทบทวนเนื้ อหา

ระดับการปฏิบตั ิ
4 3 2 1 0

หมายเหตุ
ระดับ
4 ดีมาก
3 ดี
2 ปาน
กลาง
1 น้อย
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ระดับการปฏิบตั ิ
4 3 2 1 0

รายการประเมิน

หมายเหตุ
ระดับ
4 ดีมาก
3 ดี
2 ปาน
กลาง
1 น้อย

การใช้ สื่อ
16.ความพร้อมของสื่ อ
17.สื่ อเหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของผูเ้ รี ยน
18.นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สื่อ
19.คํานึงถึงความปลอดภัยในการใช้สื่อ
การวัดผลประเมินผล
20.มีการประเมินก่อนเรี ยน
21.การประเมินผลระหว่างเรี ยน
22.การประเมินผลหลังเรี ยน
รวม
เฉลี่ย
ร้อยละ

บันทึกอืน่ ๆ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
( ลงชื่อ )...............................................................ผูป้ ระเมิน
(...............................................................)

