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ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

หรอืสมรรถนะทางการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อให้การแต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  

การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่ง  

และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับ 

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 

๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง หรอืสมรรถนะทางการบริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒  ประกาศนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“รองอธิการบดี”  หมายความว่า  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“หนว่ยงาน”  หมายความว่า  หนว่ยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“หัวหน้าส่วนงาน”... 
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“หัวหน้าส่วนงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ (๑) 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ (๒) 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๗  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“ผูอ้ านวยการกอง หรอืหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า”  หมายความว่า  หัวหน้าหน่วยงาน

ภายในส่วนงานตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายสนับสนุน  

ที่ได้รับการบรรจุและแตง่ตัง้โดยมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๔  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่ง

สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้น ใหส้่วนงานหรอืหน่วยงาน 

ต้นสังกัด ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

หรอืสมรรถนะทางการบริหาร 

ข้อ ๕  ผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  

หรือสมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่ 

ล าดับที่ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 

๑. อธิการบดี  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี หรือผู้อ านวยการ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองอธิการบดีที่ก ากับการบริหาร

และสั่งการ 

ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่า 

๓. หัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา ๗ (๓) 

และ  (๔ )  แห่ งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หัวหนา้หนว่ยงาน หรอืเทียบเท่าในสังกัด 

 พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด 

 

 

  

๔. ผูอ้ านวยการ... 
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ล าดับที่ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 

๔. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่า ผู้อ านวยการกอง หรือ

หั วหน้ าหน่ ว ย ง านอื่ นที่ มี ฐ าน ะ

เทียบเท่า แล้วแต่กรณี 

พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด 

๕. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประเมิน

ตามล าดับที่ ๑-๔ 

พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดที่ถูกก าหนดให้เป็น 

ผูร้ับการประเมิน 

ทั้งนี ้ผูป้ระเมินตามล าดับที่ ๑-๔ สามารถมอบอ านาจใหผู้ท้ี่ได้รับมอบหมายตามล าดับที่ ๕ 

เป็นผู้ประเมินแทนก็ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้รับการประเมิน  

และต้องท าเป็นค าสั่งมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ข้อ ๖  ก าหนดองค์ประกอบการประเมิน และเกณฑ์การตัดสินการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร 

ดังนี้   

(๑)  กลุ่มต าแหน่งประเภททั่วไป 

 (๑.๑)  ระดับช านาญงาน มีองค์ประกอบการประเมนิ ดังนี้ 

  (๑.๑.๑) ความรูค้วามสามารถ และทักษะ 

  (๑.๑.๒) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่ 

   (ก) สมรรถนะหลัก 

   (ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 (๑.๒)  ระดับช านาญงานพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมนิ ดังนี้ 

  (๑.๒.๑) ความรูค้วามสามารถ และทักษะ 

  (๑.๒.๒) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่ 

   (ก) สมรรถนะหลัก 

   (ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ผูผ้า่นการประเมินต้องได้รับคะแนนประเมินไม่ต่ ากว่าระดับความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยใช้แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

ส าหรับกลุ่มต าแหน่งประเภททั่วไป ตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี ้

  

(๒) กลุ่มต าแหน่ง... 
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(๒)  กลุ่มต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 (๒.๑)  ระดับช านาญการ มีองค์ประกอบการประเมนิ ดังนี้ 

  (๒.๑.๑) ความรูค้วามสามารถ และทักษะ 

  (๒.๑.๒) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่ 

   (ก) สมรรถนะหลัก 

   (ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 (๒.๒)  ระดับช านาญการพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมนิ ดังนี้ 

  (๒.๒.๑) ความรูค้วามสามารถ และทักษะ 

  (๒.๒.๒) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่  

   (ก) สมรรถนะหลัก 

   (ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 (๒.๓)  ระดับเชี่ยวชาญ มีองค์ประกอบการประเมนิ ดังนี้ 

  (๒.๓.๑) ความรูค้วามสามารถ และทักษะ 

  (๒.๓.๒) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่ 

   (ก) สมรรถนะหลัก 

   (ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 (๒.๔)  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมนิ ดังนี้ 

  (๒.๔.๑) ความรูค้วามสามารถ และทักษะ 

  (๒.๔.๒) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่ 

   (ก) สมรรถนะหลัก 

   (ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ผูผ้า่นการประเมินต้องได้รับคะแนนประเมินไม่ต่ ากว่าระดับความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยใช้แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

ส าหรับกลุ่มต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ ตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศนี ้

(๓)  กลุ่มบริหารจัดการ 

 (๓.๑)  ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า มีองค์ประกอบ 

การประเมนิ ดังนี้ 

  (๓.๑.๑) ความรูค้วามสามารถ และทักษะ 

  (๓.๑.๒) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลัก 

  (๓.๑.๓) สมรรถนะทางการบริหาร 

(๓.๒) ผูอ้ านวยการ… 





 
 

เอกสารแนบ ๑ 

ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ส าหรับกลุ่มต าแหน่งประเภททั่วไป 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 

๑. ชื่อ..................................................................................................................................................... 

๒. ต าแหน่ง.............….................................... ระดับ................................... ต าแหน่งเลขที่.................... 

๓. สังกัด................................................................................................................................................ 

๔. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................................................................................... 

 

ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถ และทักษะ (ระดับ ๑ - ๓) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 

ระดับ 

ที่แสดงออก 

๑. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   

๒. ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ   

๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   

๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   

 

ส่วนที่ ๓ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งท่ีจะประเมิน 

(ก) สมรรถนะหลัก (ระดับ ๑ - ๓) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 

ระดับ 

ที่แสดงออก 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์   

๒. บริการที่ดี   

๓. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   

๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจรยิธรรม   

๕. การท างานเป็นทีม   

 



 
 

(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ระดับ ๑ - ๓) 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็น  

ในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังนี้ อาจให้เป็นไปตามท่ีส่วนงานก าหนด  

(ควรก าหนดอย่างนอ้ย ๔ - ๖ ด้าน) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 

ระดับ 

ที่แสดงออก 

๑.    

๒.    

๓.    

๔.    

๕.    

๖.    

ผลการประเมิน    ผ่านการประเมนิ    ไม่ผ่านการประเมิน 

 

บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคล 

๑. จุดเด่น 

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

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

๒. จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

๓. ข้อคิดเห็น 

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

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

 

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

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

 ผูป้ระเมิน 

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

-๒- 



 
 

เอกสารแนบ ๒ 

ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ส าหรับกลุ่มต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 

๑. ชื่อ..................................................................................................................................................... 

๒. ต าแหน่ง.............….................................... ระดับ................................... ต าแหน่งเลขที่.................... 

๓. สังกัด................................................................................................................................................ 

๔. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................................................................................... 

 

ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถ และทักษะ (ระดับ ๑ - ๕) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 

ระดับ 

ที่แสดงออก 

๑. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   

๒. ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ   

๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   

๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   

 

ส่วนที่ ๓ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งท่ีจะประเมิน 

(ก) สมรรถนะหลัก (ระดับ ๑ - ๕) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 

ระดับ 

ที่แสดงออก 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์   

๒. บริการที่ดี   

๓. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   

๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจรยิธรรม   

๕. การท างานเป็นทีม   

 



 
 

(ข)  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ระดับ ๑ - ๕) 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็น  

ในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังนี้ อาจให้เป็นไปตามท่ีส่วนงานก าหนด  

(ควรก าหนดอย่างนอ้ย ๔ - ๖ ด้าน) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 

ระดับ 

ที่แสดงออก 

๑.    

๒.    

๓.    

๔.    

๕.    

๖.    

ผลการประเมิน    ผ่านการประเมนิ    ไม่ผ่านการประเมิน 

 

บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคล 

๑. จุดเด่น 

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

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

๒. จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

๓. ข้อคิดเห็น 

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

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

 

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

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

 ผูป้ระเมิน 

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

-๒- 



 
 

เอกสารแนบ ๓ 

ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ส าหรับกลุ่มบริหารจัดการ ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มฐีานะเทียบเท่า 

ผูอ้ านวยการกอง หรอืหัวหน้าหนว่ยงานที่มีฐานะเทียบเท่า  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 

๑. ชื่อ..................................................................................................................................................... 

๒. ชื่อต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร.............….............................................................................................. 

๓. ต าแหน่ง.............….................................... ระดับ................................... ต าแหน่งเลขที่.................... 

๔. สังกัด................................................................................................................................................ 

๕. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................................................................................... 

 

ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถ และทักษะ (ระดับ ๑ - ๕) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 

ระดับ 

ที่แสดงออก 

๑. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   

๒. ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ   

๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   

๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   

 

ส่วนที่ ๓ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งท่ีจะประเมิน 

สมรรถนะหลัก (ระดับ ๑ - ๕) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 

ระดับ 

ที่แสดงออก 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์   

๒. บริการที่ดี   

๓. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   

๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจรยิธรรม   

๕. การท างานเป็นทีม   

 



 
 

ส่วนที่ ๔ สมรรถนะทางการบรหิาร (ระดับ ๑ - ๕) 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ที่คาดหวัง 

ระดับ 

ที่แสดงออก 

๑. สภาวะผูน้ า   

๒. วิสัยทัศน์   

๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ   

๔. ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน   

๕. การควบคุมตนเอง   

๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน   

ผลการประเมิน    ผ่านการประเมนิ    ไม่ผ่านการประเมิน 

 

บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคล 

๑. จุดเด่น 

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

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

๒. จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

 

๓. ข้อคิดเห็น 

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

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

 

 

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

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

 ผูป้ระเมิน 

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

 

-๒- 


