
แผนการจดัการเรียนรู้ แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11 ด ี 11  เก่ง   

 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ
บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ ผล  5  มติิ / 

นโยบาย 3 D และ 11 ด ี 11  เก่ง   

หน่วยที ่4 

รหัสวิชา  2202-2008 วิชา โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สอนคร้ังที ่
6-7 

หน่วยที่ 3 ช่ือเร่ือง  การสร้างและใชง้านตาราง  คาบรวม 6 

ช่ือ การสร้างและใชง้านตาราง คาบสอน 3 
 

1.  สาระส าคญั 
ในระบบฐานขอ้มูลเกิดจากการสร้างตารางหลาย ๆ ตารางที่มีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนัส าหรับหน่วยน้ี

จะท าความรู้จกักบัตารางที่ใชส้ าหรับเก็บขอ้มูล คุณสมบติัของตาราง รวมถึงการจดัการโครงสร้างตารางที่
ถูกตอ้งเพือ่ใหไ้ดต้ารางในการจดัเก็บขอ้มูลภายในระบบฐานขอ้มูลมีความถูกตอ้งและท าใหร้ะบบฐานขอ้มูลมี
ความเช่ือมโยงกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2.  สมรรถนะการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสร้างและใชต้ารางโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Access 2010 
 2. สร้างตารางโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Access 2010 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  สร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010 
2. บอกส่วนประกอบของตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010 
3. บอกมุมมองที่ใชใ้นการออกแบบตาราง Microsoft Access 2010 
4. บอกวธีิการสร้างตารางใน Microsoft Access 2010 
5. อธิบายชนิดขอ้มูลใน Microsoft Access 2010 
6. ก าหนดและออกแบบเขตขอ้มูล 
7. ก าหนดคุณสมบติัของเขตขอ้มูล 
8. ก าหนดคียห์ลกัใหก้บัตาราง 
9. แกไ้ขปรับปรุงตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010 
10. การบนัทึกตาราง 
11. การสร้างความสมัพนัธข์องตาราง 
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4.  เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้ 
  
 4.1 ด้านความรู้ 

1.  สร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010 
2. บอกส่วนประกอบของตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010 
3. บอกมุมมองที่ใชใ้นการออกแบบตาราง Microsoft Access 2010 
4. บอกวธีิการสร้างตารางใน Microsoft Access 2010 
5. อธิบายชนิดขอ้มูลใน Microsoft Access 2010 
6. ก าหนดและออกแบบเขตขอ้มูล 
7. ก าหนดคุณสมบติัของเขตขอ้มูล 
8. ก าหนดคียห์ลกัใหก้บัตาราง 
9. แกไ้ขปรับปรุงตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010 
10. การบนัทึกตาราง 
11. การสร้างความสมัพนัธข์องตาราง 
 

4.2 ด้านทักษะ 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการสร้างและใชต้ารางโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Access 2010 
2.  สร้างตารางโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Access 2010 
 

4.3 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนั  มีสติปัญญา  การรู้จกัแบ่งปัน  และรอบรู้ 
 

5.  กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 
 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมครู ข้ันตอนการเรียนหรือกิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นเตรียม (จ านวน  10  นาที)  
1. เตรียมขอ้มูลการจดัการเรียนรู้ประจ าหน่วย 1. แสดงความเขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะประจ าหน่วย 
2. เกณฑก์ารวดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 2. สามารถศึกษาคน้ควา้เพิม่เติมจากส่ือต่าง ๆ 
3. ส่ือประกอบการเรียนการสอนเร่ืองการสร้างและใช้
งานตาราง 

 

4. แหล่งศึกษาคน้ควา้เพิม่เติม 
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ขั้นการสอน (จ านวน  180  นาที)  
1. แจง้จุดประสงค ์และสมรรถนะประจ าหน่วย 1. แสดงความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคห์น่วย 
2. ตั้งค  าถามเพือ่ทบทวนความรู้เดิม และสมรรถนะการเรียนรู้ที่นกัศึกษาควรจะมี 
3. ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม เพือ่ศึกษาและ 2. ตอบค าถามเพือ่แสดงความคงทนความรู้เดิม 
ปฏิบตัิงานในหวัขอ้ เร่ืองการสร้างและใชง้านตาราง 3. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ น าเสนอ 
จากนั้นส่งตวัแทนมาน าเสนอหนา้ชั้น ผลงาน และรับการประเมินจากกลุ่มเพือ่นและ 
4. มอบหมายใหก้ลุ่มผูเ้รียนท ากิจกรรม เพือ่ให้เกิด ครูผูส้อน 
ความรู้  ความเขา้ใจ และทกัษะดา้นต่าง ๆ ตามใบงาน 4. ชมการสาธิตการใชซี้ดีส่ือการสอน 
5. สาธิตการใชซี้ดีส่ือการสอน 5. ศึกษาเน้ือหาเพิม่เติมจากซีดีส่ือการสอน และส่ง 
6. ใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาเพิม่เติมจากซีดีส่ือการสอน รายงาน 

และท ารายงานส่ง  
7. ใหค้  าช้ีแนะและตรวจสอบผลงาน  

8. สงัเกตพฤติกรรมและกรอกแบบประเมินของผูเ้รียน  
ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมครู ข้ันตอนการเรียนหรือกิจกรรมของผู้เรียน 

ในการปฏิบติังานและการท ากิจกรรมที่ไดรั้บมอบหมาย  
ข้ันสรุป (จ านวน  50  นาที)  
1. ทบทวนความรู้ ความเขา้ใจการสร้างและใชง้านตาราง 1. เขียนสรุปองคค์วามรู้ในรูปแบบ Mind Mapping 
 การสร้างและใชง้านตาราง 
2. เฉลยและสรุปคะแนนการทดสอบประมวลความรู้ 2. บนัทึกภาระงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
3. มอบหมายใบงานเพือ่ทบทวนความรู้ และการศึกษา  
เพิม่เติมจากแหล่งคน้ควา้ต่าง ๆ  
  

6.  ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
  6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวชิา  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
 6.2 ส่ือมัลติมีเดีย 
 Power Point หน่วยที่ 3 การสร้างและใชง้านตาราง 
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7. แหล่งการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
  7.1 ภายในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยั 
2. หอ้งอินเทอร์เน็ต 
3. หอ้งสมุดแผนกวชิา 

  7.2 ภายนอกสถานศึกษา 
1. หอ้งสมุดประชาชน 
2. ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
3. ศูนยว์ทิยบริการมหาวทิยาลยัที่ใกลก้บัสถานศึกษา 

8.  งานทีม่อบหมาย 
 8.1 ก่อนเรียน  
  1. ครูช้ีแจงแนวทางการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
  2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนประจ าหน่วย 

  3. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม พร้อมรับเกณฑป์ระเมิน 

 8.2 ขณะเรียน  
 1. ครูแนะน าเน้ือหาในเร่ือง การสร้างและใชง้านตาราง ตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1.  สร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010 
2. บอกส่วนประกอบของตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010 
3. บอกมุมมองที่ใชใ้นการออกแบบตาราง Microsoft Access 2010 
4. บอกวธีิการสร้างตารางใน Microsoft Access 2010 
5. อธิบายชนิดขอ้มูลใน Microsoft Access 2010 
6. ก าหนดและออกแบบเขตขอ้มูล 
7. ก าหนดคุณสมบติัของเขตขอ้มูล 
8. ก าหนดคียห์ลกัใหก้บัตาราง 
9. แกไ้ขปรับปรุงตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010 
10. การบนัทึกตาราง 
11. การสร้างความสมัพนัธข์องตาราง 

 8.3 หลังเรียน  
1. แบบสรุปองคค์วามรู้ Mind Mapping  
2. แบบประเมินผลการเรียนประจ าหน่วย 
3. นกัศึกษาท าการประเมินผลปฏิบตัิงานของตนเอง 
4. บนัทึกคะแนนและคุณธรรมจริยธรรม 5. สรุปคะแนนผลการเรียนของนกัศึกษาประจ าหน่วย 
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9.  ผลงาน/ช้ินงาน ทีเ่กดิจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 1. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
 2. ผลคะแนนการประเมินผลการเรียนประจ าหน่วย 

10. เอกสารอ้างองิ 
ขอ้ดีขอ้เสียของระบบฐานขอ้มูล.  สืบคน้วนัที่ 7 กุมภาพนัธ ์2556, จาก
http://www.learners.in.th/blogs/posts/503782. 
 คู่มือการใชง้าน Microsoft Access 2010 เบื้องตน้.  ม.ป.ป.  สืบคน้วนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2556,  http://thai-access. 
blogspot.com/2012/09/microsoft-access-2010.html. 
ธวชั  เหงียนวนั.  แนะน าโปรแกรมระบบฐานขอ้มูล. ม.ป.ป.  สืบคน้วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2556, จาก  
http://www.lpc.th.edu/eLearning/Subjects/Access/AC1.htm. ธาริน  สทิธิธรรมชารี และ นลิน  จนัทร.  
 Access 2007 ฉบบัสมบูรณ์.  กรงุเทพฯ : ซคเัซสมีเดีย, 2551. นนัทนี แขวงโสภา.  
 คู่มือ Access 2010 ฉบบัสมบูรณ์. ดวงกลมสมยั, 2554. 
 ประโยชน์ของระบบจดัการฐานขอ้มูล.  ม.ป.ป.  สืบคน้วนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์2556, จาก   
http://www.vcharkarn.com/vblog/33944/4  
โปรแกรมฐานขอ้มูลที่นิยมใช.้  ม.ป.ป.  สืบคน้วนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2556, จาก  http://www.sirikitdam.  
egat.com/WEB_MIS/103_116/17.html. 
ระบบจดัการฐานขอ้มูล.  2556.  สืบคน้วนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2556, จาก http://th.wikipedia.org/ระบบ จดัการ
ฐานขอ้มูล 2556. วรเศรษฐ สุวรรณิก และ กษิติ  พนัธุถ์นอม.  Office 2007 ส าหรับครูมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ : 
วรรณิก, 2551. สิทธิชยั  ประสานวงศ.์  การใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล Microsoft Access 2010.  กรุงเทพฯ :  
ซอฟทเ์พรส. 
 Nijssen G. M and Halpin T.A. Conceptual Scheme and relation database design. New Jersey :  Prentice-Hall 
Pub, 2006. Microsoft.  Access 2010.  2556.  สืบคน้วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2556, จาก 
http://office.microsoft.com/en- 001/access-help/access-2010-database-tasks-HA101829991.aspxJoyce Cox 
and Joan Lambert.  Step by Step Microsoft access 2010.   UK : Microsoft Press, 2010. 

 
11. การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัรายวชิาอืน่ 
 1. วิชาภาษาไทย  ดา้นการอ่านจบัใจความ  การคิดวเิคราะห์ 
 2. วชิาภาษาองักฤษที่เก่ียวกบัค  าศพัทเ์ฉพาะ 
 3. วิชาวทิยาศาสตร์ ดา้นการมีเหตุผล และกระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบ 
 4. วชิาสงัคมศึกษา ดา้นการมีมนุษยสมัพนัธ ์ การปฎิบติักิจกรรมในหอ้งเรียน การปฏิบติักิจกรรม5ส. 
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12. หลกัการประเมนิผลการเรียน 
 12.1 ก่อนเรียน  
 เพือ่ทดสอบพื้นฐานความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัการสร้างและใชง้านตาราง  เพือ่เป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 12.2 ขณะเรียน  
 เพือ่วดัความรู้  ความเขา้ใจเบื้องตน้เก่ียวกบัการสร้างและใชง้านตาราง รวมถึงส่ือที่ใชร้วมทั้งเทคนิค
วธีิการ และพฒันาการของผูเ้รียน 
 12.3 หลังเรียน  
 เพือ่ประเมินผลการจดัการเรียนรู้  ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนให้เป็นไปตามสมรรถนะประจ าหน่วย 

13. รายการประเมนิผลการเรียน 
 1. วธีิการประเมิน: ใชแ้บบทดสอบความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัการสร้างและใชง้านตาราง 
 2. เคร่ืองการประเมิน:  แบบทดสอบแบบปรนยั และแบบสรุปองคค์วามรู้ Mind Mapping 
 3. เกณฑก์ารประเมิน:  ประเมินรายขอ้ ๆ ละ 1 คะแนน ดงัน้ี 
                     1)  ประเมินจากผลการปฏิบตัิงานตามใบงาน (10) 
                     2)  ประเมินจากการออกแบบและสาธิต  (20) 
                     3)  ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้   (5) 
                     4)  ประเมินจากการตอบค าถามก่อนเรียน  (5) 
                     5)  ประเมินจากการตอบค าถามหลงัเรียน  (5) 
 4. เกณฑก์ารผา่น:  60 เปอร์เซ็นต ์
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14.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   
       14.1  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านการเตรียมการสอน      

1. จดัหน่วยการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้      
2. ก  าหนดเกณฑก์ารประเมินครอบคลุมทั้งดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ  และดา้นจิตพิสัย      
3. เตรียมวสัดุ-อุปกรณ์ ส่ือ นวตักรรม กิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ก่อนเขา้สอน      
ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้      

4. มีวิธีการน าเขา้สู่บทเรียนท่ีน่าสนใจ      
5. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจ       
6. จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนคน้ควา้เพ่ือหาค าตอบดว้ยตนเอง      
7. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้      
8. จดักิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการคิด ( คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์)      
9. กระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี      
10. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงโดยน าภูมิปัญญา/บูรณาการเขา้มามีส่วนร่วม      
11. จดักิจกรรมโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม      
12. มีการเสริมแรงเม่ือนกัเรียนปฏิบติั  หรือตอบถูกตอ้ง      
13. มอบหมายงานให้เหมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รียน      
14. เอาใจใส่ดูแลผูเ้รียน อยา่งทัว่ถึง      
15. ใชเ้วลาสอนเหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด      

ด้านส่ือ นวตักรรม แหล่งการเรียนรู้       

16. ใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมและศกัยภาพของผูเ้รียน      
17. ใชส่ื้อ แหล่งการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย เช่น บุคคล สถานท่ี ของจริง เอกสาร  
       ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และอินเทอร์เน็ต   เป็นตน้ 

     

ด้านการวดัและประเมนิผล      

18. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผล      
19. ประเมินผลอยา่งหลากหลายและครบทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ  และจิตพิสัย      
20. ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม ในการประเมิน      
หมายเหตุ ระดบัการปฏิบติั 5 = ปฏิบติัดีเยีย่ม    4  = ปฏิบติัดี    3 = ปฏิบติัพอใช ้  
                                            2 = ควรปรับปรุง    1 = ไม่มีการปฏิบติั 

รวม      

ค่าเฉลี่ย  

  
 
  



 

 

38 

14.2   ปัญหาทีพ่บ และแนวทางแก้ปัญหา 

ปัญหาทีพ่บ แนวทางแก้ปัญหา 
ด้านการเตรียมการสอน 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

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

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

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

ด้านส่ือ นวัตกรรม แหล่งการเรียนรู้ 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

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

ด้านการวัดและประเมนิผล 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

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

ด้านอื่นๆ (โปรดระบุเป็นขอ้ๆ) 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

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

 
ลงช่ือ ........................................................................ ครูผู้สอน 

                                                                                           (..................................................................) 
                  ต าแหน่ง ................................................................... 
                                                                                                  ........../........................./................ 
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แบบประเมินผล 
 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัศึกษาใส่เคร่ืองหมาย   ในระดบัคะแนนที่เห็นวา่เหมาะสมมากที่สุด 
 
ช่ือกลุ่มทีถู่กประเมิน.............................................................................................................................................. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ข้อคดิเห็น 
3 2 1 

1 ความถูกตอ้ง     
2 ผลการวเิคราะห์ อภิปรายและสรุป     
3 การแสดงแนวคิด     

                                                       รวม     
    
 
       ผูป้ระเมิน........................................................... 

วนัที่..........เดือน......................... พ.ศ. .............. 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ความถูกต้อง 
  3  คะแนน =    เน้ือหาถูกตอ้ง ส่ือความหมายชดัเจน ส่งตรงเวลา 
  2  คะแนน  =    เน้ือหาถูกตอ้ง ส่ือความหมายไม่ชดัเจน ส่งตรงเวลา 
  1  คะแนน  =   เน้ือหาถูกตอ้ง ส่ือความหมายไม่ชดัเจน ส่งไม่ตรงเวลา 
 ผลการวิเคราะห์ อภิปรายและสรุป 
  3  คะแนน  =  ประเด็นครบถว้น ชดัเจน ถูกตอ้ง 
  2  คะแนน  =  ประเด็นครบถว้นแต่ไม่ชดัเจน หรือไม่ถูกตอ้ง 
  1  คะแนน  =  ประเด็นไม่ครบถว้น 
 การแสดงแนวคดิ 
  3  คะแนน  =    มีแนวคิดแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจ สร้างสรรค ์
  2  คะแนน  =    มีคุณสมบตัิ 2ใน 3เร่ืองขา้งตน้ 
  1  คะแนน  =    มีคุณสมบตัิ 1ใน 3เร่ืองขา้งตน้ 
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แบบประเมินการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
รหสัวิชา  2204-2008   ช่ือวชิา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 

ภาคเรียนที่  ……..    ปีการศึกษา ………. 
(ผู้สอนประเมินผู้เรียน)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวข้อประเมิน 
 1.  พอประมาณ    6. ระมดัระวงั 
 2.  มีเหตุผล     7. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3.  มีภูมิคุม้กนั    8.  ขยนัอดทน 
 4.  รอบรู้      9.  มีสติปัญญา 
 5.  รอบคอบ     10.  แบ่งปัน 

รูปแบบการประเมินให้คะแนน 
5   =  ดีมาก , 4  = ดี ,  3  =  พอใช ้,   2  =  ควรปรับปรุง ,   1  = ร่วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

หัวข้อประเมนิ  
รวม 

คะแนน 
หมายเหตุ 1. 

(5) 
2. 
(5) 

3. 
(5) 

4. 
(5) 

5. 
(5) 

6. 
(5) 

1          

2          

3          

4          

5          

ข้อคดิเห็นจากผู้ประเมิน 
…..................................................... ............................................................................................................................. ................. 
…................................................................................................................ ...................................................................................  
…............................................................................................................................. ...................................................................... 
…............................................................................................................................. ......................................................................  
….............................................................................................................................................................. ..................................... 
 
 

    ลงช่ือ.......................................................ผูป้ระเมิน 
             (...................................................) 
    วนัที่.............  เดือน...........................  พ.ศ............. 


