
 
ตารางการประเมินผลการท าหน้าที่วิทยากรตัวคูณ 

 (แผนงานระยะสั้น ๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๓) 
    ภาคเหนือ  :  เกณฑ์ผ่านการประเมิน จ านวน ๑๕ ครั้ง (ยอดอบรม ๑๖ คนแต่ จ.สุโขทัยไม่มา จึงเหลือ ๑๕ ครั้ง)  ท าไปแล้ว ๕๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๘๐.๐๐  

ล า
ดับ 

วัน/เดือน/ปี เวลา(ที่ท าหน้าท่ีบรรยาย) ผู้ท าหน้าที่วิทยากร สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย จ า 
นวน
ผู้ฟัง 

เอก 
สาร
แจก 

ผล ปัญหา
ข้อขัด 
ข้อง 

หมายเหตุ 

ต้ังแต่ ถึง เวลา
(นาที) 

ชื่อ/นามสกุล เหยี่ยว
จังหวัด 

ครั้ง
ที่ 

1 ๑ ส.ค.๖๓ ๑๐.๓๐ - - นางสีแพร  มั่นคงดี เพชรบูรณ์ ๑ โรงแรมบูรพา 
(ไม่ระบุ ต./อ./จ.) 

ประชาชน(ไม่ระบุกลุ่ม) ๑๗๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๒ ๓-๔ ส.ค.๖๓ - - - นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๑ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

อพม.จังหวัดเชียงราย ๔๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓ ๔ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ - นางวันเพ็ญ  ชื่นใจ ล าพูน ๑ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน
ปงอ้อ ม.๑๐ ต.ทาปลา
ดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 

ราษฎรบ้านปงอ้อ ม.๑๐  
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.

ล าพูน 

๕๐ มี สนใจดี มี ปชช.รู้จัก
ช่องทาง
แจ้งปัญ 
หาน้อย 

๔ ๔ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๙ ๐๙.๒๐ ๑๑ นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๒ โรงเรียนทานตะวันวิทยา 
อ.พาน จ.เชียงราย 

นักเรียนในพ้ืนที่ ๙๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๕ ๕ ส.ค.๖๓ ๐๘.๓๐ ๑๑.๐๐ - นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๓ วัดหัวฝาย อ.พาน 
 จ.เชียงราย 

ผู้สูงอายุ ต.สันกลาง 
จังหวัดเชียงราย 

๔๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๖ ๖ ส.ค.๖๓ ๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐ ๖๐ น.ส.อาภากร ปัญโญ ล าพูน ๑ ร.ร.พระปริยัตธรรม วัด
พระบาทห้วยต้ม ต.นา
ทราย อ.ลี้ จ.ล าพูน 

นักเรียนในพ้ืนที่ระดับชั้น 
ม.๓-ม.๕ 

๕๒ - สนใจดี มี สื่อสาร
ภาษา
ท้องถิ่น 

๗ ๘ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๑๑.๔๐ - น.ส.ชัญญา  
สกุลวรศิลป์ 

เชียงใหม ่ ๑ มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลยั วิทยาเขต

เชียงใหม ่

นักศึกษาภาคสมทบ รปศ. ๓๘ มี สนใจดี มี การส่ง
ข้อมูล
วัดผล 

๘ ๙ ส.ค.๖๓ ๑๒.๒๐ ๑๔.๔๐ - น.ส.ชัญญา  
สกุลวรศิลป์ 

เชียงใหม ่ ๒ มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลยั วิทยาเขต

เชียงใหม ่

นักศึกษาภาคสมทบ รปศ. ๓๐ มี สนใจดี มี ขอให้จัด
เวที

เสวนา 
๙ ๑๐ ส.ค.๖๓ ๑๑.๓๐ ๑๒.๐๐ ๓๐ นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๔ อบต.สันกลาง อ.พาน 

 จ.เชียงราย 
นักเรียนในพ้ืนที่ ๕๑ มี สนใจดี ไม่มี - 

๑๐ ๑๐ ส.ค.๖๓ ๐๙.๓๐ - - นางสีแพร  มั่นคงดี เพชรบูรณ์ ๒ หอประชุมวัฒนธรรฒ 
นครบาลเพชรบูรณ์ 

ผู้ถูกคุมประพฤติ ๑๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๑๑ ๑๐ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ - - นายจุฬา  จันทร์เยีย่ม ก าแพงเพชร ๑ สนง.สาธารณสุข อ.ลาน
กระต่าย จ.ก าแพงเพชร 

มวลชน อสม. ๓๕ มี สนใจดี ไม่มี - 



๑๒ ๑๑ ส.ค.๖๓ - - - นายรุ่ง  ภู่ยางโทน พิษณุโลก ๑ ร.ร.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม 
จ.พิษณุโลก 

นร.และผู้ปกครอง  ๓๕๐ - สนใจดี ไม่มี - 

๑๓ ๑๒ ส.ค.๖๓ - - - นายรุ่ง  ภู่ยางโทน พิษณุโลก ๒ วัดท่าตาล อ.บางกระทุ่ม 
จ.พิษณุโลก 

ประชาชนทั่วไป ๒๐๐ - สนใจดี ไม่มี - 

๑๔ ๑๒ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ - นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๕ วัดผาแดง อ.พาน 
 จ.เชียงราย 

นักเรียนในพ้ืนที่ ๔๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๑๕ ๑๓ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ - - นางชรีพร  ยอดฟ้า พะเยา ๑ โรงแรมชลสินธ์รีสอร์ท  
อ.เชียงค า จ.พะเยา 

กลุม่มวลชน อพม. ๕๖ - สนใจดี ไม่มี - 

๑๖ ๑๕ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ - - นายจุฬา  จันทร์เยีย่ม ก าแพงเพชร ๒ ม.๓ บ.คลองพิไกร  
อ.ลานกระต่าย  
จ.ก าแพงเพชร 

ประชาชนทั่วไป ๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๑๗ ๑๖ ส.ค.๖๓ ๑๒.๑๐ ๑๒.๔๐ ๓๐ น.ส.อาภากร ปัญโญ ล าพูน ๒ สุสานบ้านนากลาง  ต.ลี้ 
อ.ลี้ จ.ล าพูน 

ประชาชนทั่วไป ๑๕๐ - สนใจดี ไม่มี - 

๑๘ ๑๗ ส.ค.๖๓ ๑๐.๐๐ - - นายจุฬา  จันทร์เยีย่ม ก าแพงเพชร ๓ ห้องประชุม สนง.แรงงาน  
จ.ก าแพงเพชร 

คณะกรรมการชมรม อสร. ๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๑๙ ๑๘ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐- - นางสีแพร  มั่นคงดี เพชรบูรณ์ ๓ ศาลาการเปรียญวัดบ้าน
ไร่ หมู่๗ ต.สะเดียง อ.
เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

ผู้ถูกคุมประพฤติ ๖๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๒๐ ๑๘ ส.ค.๖๓ - - - นางชรีพร  ยอดฟ้า พะเยา ๒ ศาลาประชาคมศาลา
กลาง จ.พะเยา 

กลุมมวลชนภาคีเครือข่าย ๔๐๐ - สนใจดี ไม่มี - 

๒๑ ๑๘ ส.ค.๖๓ ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ - นางปราณี  บัวทอง  พิจิตร ๑ โรงแรมพรสวรรค์แกรน
เทล อ.เมือง จ.แพร ่ 

ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสร.พิจิตร 

๘๙ มี สนใจดี ไม่มี - 

๒๒ ๑๙ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ - - นางพรรณพร ปวงกาวี แพร่ ๑ โรงแรมแพร่นครา อ.
เมือง จ.แพร่  

ผู้เข้าร่วมอบรมจาก  
๘ อ าเภอ (ไม่ระบุกลุ่ม) 

๑๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๒๓ ๑๙ ส.ค.๖๓ ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ - นางวิวาห์  
กรัณฑกาญจน์ 

อุตรดิตถ์ ๑ ศาลาการเปรียญวัดท้าย
ตลาด ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 

อุตรดิตถ์ 

กลุมมวลชน อสม. ๑๔๐ - สนใจดี ไม่มี - 

๒๔ ๑๙ ส.ค.๖๓ ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ - นางวิวาห์  
กรัณฑกาญจน์ 

อุตรดิตถ์ ๑ ศาลาการเปรียญวัดท้าย
ตลาด ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 

อุตรดิตถ์ 

กลุมมวลชน อสม. ๑๔๐ - สนใจดี ไม่มี - 

๒๕ ๒๐ ส.ค.๖๓ ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ - นายจิรพันธุ์  
มีเครือรอด 

พิษณุโลก ๑ ๓ลู่ลม รีสอณืท เขาค้อ 
จ.เพชรบูรณ์ 

กลุมมวลชน อสร. ๑๐๐ - สนใจดี ไม่มี - 

๒๖ ๒๑ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ - นางพรรณพร ปวงกาวี แพร่ ๒ ศาลาเอนกประสงค์ บ.
สุพรรณ ม.๑๒ และ ม.๙ 
ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่  

ผู้เข้าร่วมอบรมท าน้ า
สมุนไพรลดโรค 

๙๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๒๗ ๒๑ ส.ค.๖๓ ๑๑.๐๐ ๑๑.๓๐ ๓๐ นายวุฒิไกร กุลกัลชยั น่าน ๑ ทีป่ระชุมหมู่บ้าน ม.๓ ต.น้ า
เกยีน อ.ภูเพยีง จ.น่าน  

ประชาชนทั่วไป ๔๐ มี สนใจดี ไม่มี - 



๒๘ ๒๑ ส.ค.๖๓ - - ๕- นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๖ โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท 
จ.เชียงราย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ๙๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๒๙ ๒๒ ส.ค.๖๓ ๑๑.๐๐ ๑๑.๓๐ ๓๐ นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๗ โรงเรียนทานตะวันวิทยา 
อ.พาน จ.เชียงราย 

นักเรียนในพ้ืนที่ ๔๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๐ ๒๓ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๑๐.๑๐ ๑๐ นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๘ ป่าชุมชน ต.ทานตะวัน 
อ.พาน จ.เชียงราย 

ผู้น าชุมชนและเยาวชนใน
พื้นที่ 

๘๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๑ ๒๔ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ - น.ส.ชัญญา  
สกุลวรศิลป์ 

เชียงใหม ่ ๓ เทศบาล ต.เหมืองแก้ว อ.
แม่ริม จ.เชียงใหม ่

คณะกรรมการหมู่บ้าน ๙ 
หมู่บ้าน 

๓๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๒ ๒๔ ส.ค.๖๓ ๐๙.๓๐ ๑๔.๓๐ - น.ส.ชัญญา  
สกุลวรศิลป์ 

เชียงใหม ่ ๔ บ.มั่งคง ต.ป่าตัน อ.แม่
ริม จ.เชยีงใหม ่

ประชาชนทั่วไป ๖๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๓ ๒๕ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๐๙.๐๕ ๕ นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๙ โรงเรียนผู้สูงอายุ  
 ต.ทานตะวัน อ.พาน  

จ.เชียงราย 

ผู้สูงอายุ ๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๔ ๒๖ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๐๙.๐๕ ๕ นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๑๐ โรงแรมทีคการ์เด้น 
สปารีสอร์ท จ.เชียงราย 

กลุ่ม อพม. ๒๐๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๕ ๒๖ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๑๐.๐๐ - นายวุฒิไกร กุลกัลชยั น่าน ๒ หอประชุมสหกรณ์
การเกษตร จ.น่าน 

กลุ่มเกษตรกร ๑๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๖ ๒๗ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ - - นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๑๑ ตลาดล้านเมือง  
 จ.เชียงราย 

กลุ่ม ภาครัฐ/ธุรกิจ/เอกชน ๘๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๗ ๒๘ ส.ค.๖๓ ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ - นางวิวาห์  
กรัณฑกาญจน์ 

อุตรดิตถ์ ๒ โรงแรมสีหราช อ.เมือง 
อุตรดิตถ์ 

กลุมมวลชน อสร. ๖๙ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๘ ๒๘ ส.ค.๖๓ ๐๙.๓๐ - - น.ส.กัลญาณี  
        หมอกค ามูล 

ตาก ๑ โรงแรมเซนทราบาย เซน
ทารา อ.แม่สอด จ.ตาก 

กลุมมวลชน อสร.๙ อ าเภอ ๕๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๙ ๒๘ ส.ค.๖๓ ๑๘.๐๐ - - นายสุรพร  จันทรท์บ ล าปาง ๑ อาคารเอนกประสงค์บ้าน
ข่วงม่วง ต.นาสัก อ.แม่

เมาะ จ.ล าปาง 

ประชาชนในชุมชน ๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๔๐ ๓๐ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ - - นายสุรพร  จันทรท์บ ล าปาง ๒ ศาลาประชาคม ต.สบ
ป้าด อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 

ประชาชนในชุมชน ๘๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๔๑ ๓๐ ส.ค.๖๓ ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ - นางวิวาห์  
กรัณฑกาญจน์ 

อุตรดิตถ์ ๓ (ไม่ระบุ) ประชาชนจาก ๙ อ าเภอ ๕๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๔๒ ๓๑ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ - - นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๑๒ โรงแรมทีคการ์เด้น 
สปารีสอร์ท จ.เชียงราย 

กลุ่ม ภาครัฐ/ธุรกิจ/เอกชน ๘๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๔๓ ๒ ก.ย.๖๓ - - - นางวันเพ็ญ  ชื่นใจ ล าพูน ๒ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน
ปงอ้อ ม.๑๐ ต.ทาปลา
ดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 

ราษฎรบ้านปงอ้อ ม.๑๐  
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.

ล าพูน 

๘๐ มี สนใจดี มี ควรท า
ป้าย

รณรงค์ 
๔๔ ๓-๔ ก.ย.๖๓ - - ๑๐ นางวิวาห์  

กรัณฑกาญจน์ 
อุตรดิตถ์ ๔ โรงแรมสีหราช 

 จ.อตรดิตถ์ 
ประชาชนจาก ๙ อ าเภอ ๑๕๐ มี สนใจดี ไม่มี - 



๔๕ ๘ ก.ย.๖๓ ๐๙.๐๐ - ๑๐ นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๑๓  วัดอารัญวิเวก จ.
เชียงราย 

กลุ่ม ผู้สูงอาย ุ ๘๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๔๖ ๙ ก.ย.๖๓ - - ๒๐ นางวันเพ็ญ  ชื่นใจ ล าพูน ๓ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ทา
ปลาดุก อ.แม่ทา จ.

ล าพูน 

ผู้สูงอายุ ต.ทาปลาดุก  
อ.แม่ทา จ.ล าพูน 

๘๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๔๗ ๑๐ ก.ย.๖๓ ๐๙.๐๐ ๐๙.๔๐ ๔๐ นายประยูร  โกมินทร ์ อุทัยธานี ๑ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐ์
ศิลป์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

สมาชิกชมรมสตรองและ
เครือข่ายประชาชน 

๑๓๕ มี สนใจดี ไม่มี - 

๔๘ ๑๑ ก.ย.๖๓ ๐๙.๐๐ ๐๙.๔๕ ๔๕ นายประยูร  โกมินทร ์ อุทัยธานี ๒ โรงเรียนบ้านน้ าพุ ต.คอด
ควาย อ.บ้านไร่ 

 จ.อุทัยธานี 

นร./ครู/จนท.ต ารวจ ๒๘ มี สนใจดี ไม่มี - 

๔๙ ๑๑ ก.ย.๖๓ ๐๙.๐๐ - ๑๐ นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๑๔ จ.เชียงราย คณะ อสร. ๙๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๕๐ ๑๔ ก.ย.๖๓ ๐๙.๓๐ ๑๐.๐๐ ๓๐ นายจุฬา  จันทร์เยีย่ม ก าแพงเพชร ๔ ห้องประชุม ศาลากลาง 
จ.ก าแพงเพชร 

กลุ่ม อสร.และ  
จนท.แรงงานจังหวัด 

๘๓ มี สนใจดี ไม่มี - 

๕๑ ๑๕ ก.ย.๖๓ - - ๓๐ น.ส.อาภากร ปัญโญ ล าพูน ๓ ที่ประชุม สนง.เทศบาล 
ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน 

ประธานแม่บ้านและ
ผู้ใหมญ่บ้าน ๑๗ ต าบล 

๒๓ - สนใจดี ไม่มี - 

๕๒ ๑๕ ก.ย.๖๓ - - - นางชไมพร  ศรีสอน เพชรบูรณ์ ๑ วัดบ้านปากดุก และ ร.ร.
บ้านปากดุก อ.หล่มสัก 

จ.เพชรบูรณ์ 

ประชาชนและเยาวชน
ทั่วไป 

๕๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๕๓ ๑๕ ก.ย.๖๓ - - - น.ส.ชัญญา  
สกุลวรศิลป์ 

เชียงใหม ่ ๕ ที่ประชุม อบต.ดอนแก้ว 
อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม ่

ผู้ประกอบการ/ผู้น า/
ผู้ใหญ่บ้าน และ อสร. 

๕๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๕๔ ๑๕ ก.ย.๖๓ - - ๒๐ นางพรรณพร ปวงกาวี แพร่ ๒ อาคารกาญจนบัณฑิต ต.
ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่  

สมาชิก อสม.และ จนท. ๑๒๕ มี สนใจดี ไม่มี - 

๕๕ ๑๕ ก.ย.๖๓ ๑๐.๓๐ ๑๐.๔๐ ๑๐ นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๑๕ วัดห้วยฝาย ต.สันหลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย 

คณะ อพม. ๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๕๖ ๑๗ ก.ย.๖๓ - - ๑๐ นางวิวาห์  
กรัณฑกาญจน์ 

อุตรดิตถ์ ๕ ห้องประชุมเทศบาลเมือง 
 จ.อตรดิตถ์ 

คณะกรรมการฯ ๑๔ มี สนใจดี ไม่มี - 

๕๗ ๑๙ ก.ย.๖๓ ๑๑.๐๐ ๑๑.๑๐ ๑๐ นางมนีรัตน์  เทิ้มลง เชียงราย ๑๖ ที่ประชุม อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย 

คณะ อพม.อ าเภอแม่จัน ๗๓ มี สนใจดี ไม่มี - 

 
ตรวจถูกต้อง 

                             พ.อ.สมชาย  ดวงสวัสดิ์ 
                                (สมชาย  ดวงสวัสดิ์) 

                                  ที่ปรึกษาฯ 
 

 


