
ตารางการประเมินผลการท าหน้าที่วิทยากรตัวคูณ 
 (แผนงานระยะสั้น ๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๓) 

 
    ภาคตะวันออก  :  เกณฑ์ผ่านการประเมิน จ านวน ๘ ครั้ง  ท าไปแล้ว ๑๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐.๒๐ 

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 ๕ ส.ค.๖๓ ๑๓.๓๐ ๑๖.๐๐ - นางทิพย์วรินทร  
สิงหเสนี 

ชลบุรี ๑ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี 

เจ้าของกิจการและตัวแทน
ลูกจ้าง 

๕๐ มี สนใจดี ไม่มี  

๒ ๖ ส.ค.๖๓ ๐๘.๓๐ ๑๓.๐๐ - นางทิพย์วรินทร  
สิงหเสนี 

ชลบุรี ๒ ห้องประชุมศาลาว่า
การเมืองพัทยา จ.ชลบุร ี

เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องด้าน
คุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตหลาย

หน่วยงาน 

๔๐ มี สนใจดี ไม่มี  

๓ ๘-๙ ส.ค.๖๓ ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ บรรยาย 
๑๐นาที 

นางทิพย์วรินทร  
สิงหเสนี 

ชลบุรี ๓ วิทยาลยัเทคนิคบางแสน
จังหวัดชลบุรี 

ปชช.จากหลาย อ.ในชลบุรี ๓๒ มี สนใจดี ไม่มี  

๔ ๑๐ ส.ค.๖๓ ๑๐.๓๐ ๑๑.๐๐ ๓๐ นางกัญญาวีร์  
 แสงกระจา่ง 

 

ระยอง ๑ ศาลากลาง จ.ระยอง เครือข่าย อสร./อสม.อพม. ๒๐ มี สนใจดี ไม่มี  

๕ ๑๓-๑๔ ส.ค.
๖๓ 

๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ บรรยาย 
๕นาที 

นางทิพย์วรินทร  
สิงหเสนี 

ชลบุรี ๔ ศูนย์การเรียนรู้และ
ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ปชช.จากหลาย อ.ในชลบุรี ๕๒ มี สนใจดี ไม่มี  

๖ ๑๔ ส.ค.๖๓ ๐๙.๓๐ ๑๖.๐๐ บรรยาย 
๕นาที 

นายประเสริฐ เปี่ยมนุ่ม จันทบุรี ๑ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
(ไม่ระบุสถานที่) 

สมาชิกภาคตะวันออก  
๘จังหวัด(ไม่ระบุกลุ่ม) 

๖๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๗ ๑๕ ส.ค.๖๓ ๑๐.๐๐ - บรรยาย 
๑๐นาที 

นายประเสริฐ เปี่ยมนุ่ม จันทบุรี ๒ ศาลากลางจังหวัด
จันทบุรี 

คณะกรรมการ อปพร.
จังหวัด 

๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๘ ๑๘ ส.ค.๖๓ ๑๐.๐๐ - - นางทิพย์วรินทร  
สิงหเสนี 

ชลบุรี ๕ ห้องประชุม อบจ.ชลบุรี สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี ๕๕ มี สนใจดี ไม่มี  

๙ ๑๙ ส.ค.๖๓ ๐๘.๑๕ ๐๘.๔๕ ๓๐ นายพงษ์พล เดชสุภา ปราจีนบุรี ๑ โรงเรียนบ้านบุสูง ต.นาดี 
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

คณะครูและนักเรียน ๒๘๖ มี สนใจดี ไม่มี - 

๑๐ ๒๔-๒๕ 
 ส.ค.๖๓ 

- - - นางทิพย์วรินทร  
สิงหเสนี 

ชลบุรี ๖ โรงแรมภาคเอกชล 
 จ.ชลบุรี 

สมาชิกสภา อพม.ชลบุรี ๒๐๐ มี สนใจดี ไม่มี  

๑๑ ๓๑ ส.ค.๖๓ - - - นายประเสริฐ เปี่ยมนุ่ม จันทบุรี ๓ ส านักงานแรงงาน  
จ.จันทบุรี 

กลุ่ม อสร. ๕๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๑๒ ๓๑ ส.ค.๖๓ - - - นางทิพย์วรินทร  
สิงหเสนี 

ชลบุรี ๗ ห้องประชุม อบจ.ชลบุรี สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี ๖๔ มี สนใจดี ไม่มี  



๑๓ ๑๓ ส.ค.๖๓ ๑๐.๐๐ - บรรยาย 
๑๐นาที 

นายประเสริฐ เปี่ยมนุ่ม จันทบุรี ๕ กศน.ต.วัดใหม่ อ.เมือง 
จ.จันทบุรี 

นักศึกษา กศน.๔ ต าบล ๗๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๑๔ ๘ ก.ย.๖๓ - - - นางทิพย์วรินทร  
สิงหเสนี 

ชลบุรี ๘ ศูนย์การรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดิน จ.ชลบุรี 

ผู้น าชุมชน/ทสม./ 
เด็กนักเรียน 

๙๐ มี สนใจดี ไม่มี  

๑๕   ๙ ก.ย.๖๓ ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ - นางทิพย์วรินทร  
สิงหเสนี 

ชลบุรี ๙ โรงแรมบางแสนเฮริเทจ 
จ.ชลบุรี 

กลุ่มแรงงานภาคอิสระ ๓๐๐ มี สนใจดี ไม่มี  

๑๖   ๑๘ ก.ย.๖๓ - - บรรยาย 
๕ นาท ี

นางทิพย์วรินทร  
สิงหเสนี 

ชลบุรี ๑๐ ห้องประชุม อบจ.ชลบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี ๑๕๐ มี สนใจดี ไม่มี  

 
 

ตรวจถูกต้อง 
                             พ.อ.สมชาย  ดวงสวัสดิ์ 
                                (สมชาย  ดวงสวัสดิ์) 

                                  ที่ปรึกษาฯ 
 

 


