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แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมนำวิชำกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝั น
กำรประเมินโรงเรียนมำตรฐำนสำกลและโรงเรียนในฝั น
ด้ ำนกำรบูรณำกำรศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมในกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูทุกคน โดยมุ่งหวังให้ นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชำกำร
เป็ นเด็กดี เป็ นศักดิ์เป็ นศรีของอำเภอ รู้เท่ ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภมู ิค้ มุ กันตนเองเพื่อ
รองรับกำรเปิ ดประตูส่ ูอำเซียน ส่ วนผู้บริหำรและครูเป็ นตัวอย่ ำงคนดี มีศลี 5 มีธรรมะข้ อวัตรปฏิบัติ
ทัง้ กำย วำจำ ใจ เชื่อมโยงกำรมีส่วนร่ วมเครือข่ ำยบ้ ำน วัด/มัสยิด โรงเรียน (บวร/บรม) เข้ ำด้ วยกัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
1.โรงเรียนประเมินตนเอง ด้ ำนกำรพัฒนำนักเรียนทัง้ ทำงร่ ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ อย่ ำงต่ อเนื่อง
2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องร่ วมกันประเมิน เพื่อตัดสินคุณภำพโรงเรียนตำมเป้ำหมำยและตัวบ่ งชีท้ ่ กี ำหนดไว้
ที่

เป้ำหมำย

1 ด้ ำนปั จจัย
2 ด้ ำนกระบวนกำร
3 ด้ ำนผลผลิต
รวม

จำนวนตัวบ่ งชี ้ จำนวนรำยกำร
ต่ อเป้ำหมำย ต่ อเป้ำหมำย
30
5
66
11
24
4
20
120

เกณฑ์ กำรผ่ ำน เกณฑ์ กำรผ่ ำน
รำยด้ ำน
รำยเป้ำหมำย
4 ใน 6 ข้ อย่ อย 5 ใน 7 ข้ อใหญ่
4 ใน 6 ข้ อย่ อย 9 ใน 11 ข้ อใหญ่
4 ใน 6 ข้ อย่ อย 3 ใน 4 ข้ อใหญ่
ผ่ ำนทุกด้ ำน

วิธีกำรประเมิน
2.1 เป้ำหมำย โรงเรี ยนมาตรฐานสากลและโรงเรี ยนในฝั น จานวน 2,614 โรงเรียน ได้ ประเมินตนเองและพัฒนา
คุณภาพโรงเรี ยนทังระบบตามตั
้
วบ่งชี ้ที่กาหนด
2.2 คณะกรรมกำรประเมินโรงเรียนมำตรฐำนสำกลและโรงเรียนในฝั น แต่งตังโดยส
้
านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ดาเนินการประเมินภายในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 เฉพำะโรงเรียนที่ผ่ำนกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติธรรมแล้ วเท่ ำนัน้
2.3 แบบประเมินพร้ อมเกียรติบัตรจะนาไปโดยพระวิทยากรและครู อาสา
2.4 ทีมคณะกรรมกำรประเมิน ตามคาสัง่ ดังแนบ
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2.5 ระยะเวลำประเมิน
กรณีโรงเรี ยนขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีระยะทางใกล้ กนั
 โรงเรี ยนแรก ควรเริ่ มประเมินเวลา 08.00 น.ประกาศผลไม่เกิน 12.00 น. (เตรี ยมภัตตาหารเพล)
 โรงเรี ยนที่สอง ควรเริ่ มประเมินเวลา 13.00 น. ประกาศผลไม่เกิน 17.00 น.
2.6 กำรตัดสิน
การลงคะแนนให้ คณะกรรมการประชุมร่วมกันในห้ องตามลาพังโดยไม่มีผ้ อู ื่นรับฟั ง ใช้ วิธีการซักถาม
ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานตามที่เสนอแนะไว้ ประกอบกับวิจารณญาณจากประสบการณ์ของคณะกรรมการ
ตัดสินรายตัวบ่งชี ้ โดยคานึงถึงเวลา การแบ่งรายการประเมินตามความถนัด จานวนโรงเรี ยนกับวันเวลา
ที่กาหนด ทุกท่านมีสทิ ธิ์แสดงความคิดเห็นได้ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ที่กาหนด แล้ วบันทึกลงใน
เอกสารดังนี ้
2.6.1 ผ่ ำน อย่ ำงไม่ มีเงื่อนไข คือ ผ่ ำนครบทัง้ 20 ตัวบ่ งชี ้ เหมาะสมกับการเป็ นต้ นแบบอย่างยิ่ง
2.6.2 ผ่ ำน อย่ ำงมีเงื่อนไข คือ ผ่านไม่ครบทุกตัวบ่งชี ้ แต่ยงั ผ่ ำนตัวบ่ งชีต้ ำมเกณฑ์ ของแต่ ละด้ ำน
เงื่อนไข คือ แก้ ไขตัวบ่งชี ้ที่ไม่ผา่ นให้ เรี ยบร้ อย ภายในภาคเรี ยนหน้ า
2.6.3 ไม่ ผ่ำน แต่ มีเงื่อนไข คือ ผ่ ำนครบ 2 ด้ ำน ไม่ ผ่ำน 1 ด้ ำน เมื่อดาเนินการพัฒนาแก้ ไข
ตัวบ่งชี ้ที่ไม่ผา่ นแล้ วสามารถแจ้ งเขตตรวจสอบ ให้ ประเมินเฉพาะด้ านที่ไม่ผา่ น
2.6.4 ไม่ ผ่ำน คือ ผ่ ำนตัวบ่ งชี ้ 1 ด้ ำน ไม่ ผ่ำน 2 ด้ ำน หรือไม่ ผ่ำนทุกด้ ำน ให้ ประเมินใหม่ทกุ รายการ
2.7 เกียรติบัตรประเมินรับรองโรงเรียน ด้ ำนคุณธรรมนำวิชำกำร
นาเกียรติบัตรทาพิธีมอบให้ โรงเรี ยนที่ผา่ นการประเมิน
มอบให้ ผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนและคณะครูที่
ผ่านการประเมิน
2.7.1 กรณีผ่ำนกำรประเมิน ทัง้ ผ่ ำนอย่ ำงไม่ มีเงื่อนไขและผ่ ำนอย่ ำงมีเงื่อนไข ให้ มอบ ณ ห้ องประชุม
โรงเรี ยนหรื อสถานที่ที่เหมาะสมโดยคณะกรรมกำรประเมินเป็ นผู้มอบ ในวันประเมิน
2.7.2 กรณีไม่ ผ่ำนกำรประเมิน ให้ ทกุ โรงเรี ยนประเมินใหม่ ตามข้ อมูลที่คณะกรรมการบันทึกและมอบให้ ไว้
ในเอกสารผลการประเมิน
2.9 คณะกรรมกำรต้ องร่ วมกันรับประกันผลกำรตัดสินว่าบริ สทุ ธิ์ ยุติธรรม
กรณีผ่ำนกำรประเมิน ต้ องเชื่อมั่นว่ ำเป็ นแบบอย่ ำงที่ดีให้ โรงเรียนอื่นเข้ ำศึกษำดูงำนได้ และ
ต้ องสาเนาสรุปผลการประเมิน รวมทังแจ้
้ งผลการตัดสินทันทีทาง www.labdhamma.com ให้ สง่ ผลเข้ า
เวปไซท์ดงั กล่าวในวันที่คณะกรรมการตัดสินผลประเมิน
พร้ อมทังชื
้ ่อหัวหน้ าทีมประเมินและรายการอื่น
ที่กาหนดให้ ครบถ้ วน
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ข้ อ

เป้ำหมำย / ดัชนีชีว้ ัดสภำพควำมสำเร็ จ (KPI)

บันทึกกำรประเมิน
ผ่ ำน ไม่ ผ่ำน แหล่ งตรวจสอบ

1-5 เป้ำหมำยด้ ำนปั จจัย (INPUT) พัฒนำโรงเรี ยน
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4

มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนที่ทุกคนเข้ ำใจถูกต้ องตรงกัน
ทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรี ยนที่เป็ นไปได้
ทุกฝ่ ายรวมทังนั
้ กเรี ยนตอบได้ ทกุ คนว่า เป้าหมายนันคื
้ ออะไร
เป้าหมายเน้ นให้ บ้าน วัด โรงเรี ยนร่วมมือกันพัฒนานักเรี ยน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสอดคล้ องกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ปฏิบตั ิได้ จริ ง มีผลงานชัดเจนตามระยะเวลาที่กาหนด
มีร่องรอยปฏิบตั จิ ริ งในการพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรมนักเรี ยนรายบุคคล
มีควำมสะอำด เป็ นระเบียบ สวยงำม
เกิดจำกกำรมีส่วนร่ วมของทุกคน
บริ เวณโรงเรี ยนโดยรอบ สะอาด เป็ นระเบียบและสวยงามตลอดเวลา
อาคารเรี ยน อาคารประกอบ สะอาด เป็ นระเบียบ สวยงาม
ห้ องเรี ยนพร้ อมอุปกรณ์ไม่ชารุด โต๊ ะครู โต๊ ะนักเรี ยน สะอาดเป็ นระเบียบ
ห้ องปฏิบตั ิการและห้ องพิเศษทุกห้ องสะอาด จัดของเข้ าที่ทกุ ครัง้ ที่ใช้ งาน
โรงอาหาร แปลงเกษตร ห้ องเก็บของสะอาดและจัดของเป็ นระเบียบ
หน้ าเสาธง หอพระ/แท่นบูชา ห้ องปฏิบตั ิธรรมสะอาดเป็ นระเบียบ
มีบริเวณโดยรอบ ร่ มรื่น สวยงำม ด้ วยร่ มเงำธรรมชำติ
ออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยภายนอกอาคารให้ ร่มรื่ นเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
มีสนามและสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจสาหรับนักเรี ยนที่เหมาะสม
มีป้ายชื่อโรงเรี ยน ป้ายอาคาร/ห้ องที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรี ยน
ตกแต่งผนังอาคาร รัว้ สนามเด็กเล่นเป็ นมิตรกับธรรมชาติ
มีแหล่งเรี ยนรู้ ด้านระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติตามบริ บทโรงเรี ยน
มีกิจกรรมส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
มีบรรยำกำศอบอุ่นเหมือนบ้ ำน น่ ำดู น่ ำอยู่ น่ ำเรียน

4.1 ครูทกุ คนปฏิบตั ิตอ่ นักเรี ยน เสมือนเป็ นลูกหลานของตนเอง
4.2 ห้ องเรี ยนทุกห้ อง จัดบรรยากาศเสมือนบ้ านที่นา่ ดู น่าอยู่ น่าเรี ยน

เป้ำหมำยนักเรียน
ใครร่วมกาหนดเป้าหมาย
สุม่ ถามนักเรี ยน
ดูเอกสารเป้าหมาย รร.
กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย
สอบถามครู
สอบถามนักเรี ยน
บริเวณและ
อำคำรโดยรอบ
เดินดูรอบบริ เวณ
เดินดูตามอาคาร
สุม่ โต๊ ะครู /โต๊ ะนักเรี ยน
เดินดูห้องพิเศษ ของใช้
ตรวจสอบตามสถานที่
สังเกตร่องรอยการใช้ งาน
ต้ นไม้ ยืนต้ น ไม้ ดอก
สีกลมกลืน วัสดุธรรมชาติ
สนามหญ้ า/ สนามเด็กเล่น

สภาพป้ายต่าง ๆ
วัสดุปพู ื ้น/ตกแต่ง
แหล่งเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน
ดูกิจกรรมเด่นด้ านนี ้
ครูยมิ ้ แย้ มแจ่ มใส
ครูร้ ูจกั เด็ก
เด็กอยากมาโรงเรี ยน
สะอาด มีระเบียบ
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ข้ อ

เป้ำหมำย / ดัชนีชีว้ ัดสภำพควำมสำเร็ จ (KPI)

บันทึกกำรประเมิน
ผ่ ำน ไม่ ผ่ำน แหล่ งตรวจสอบ

4.3 บริ เวณโดยรอบตกแต่งสวยงาม สีสนั สดใสด้ วยวัสดุท้องถิ่นตามธรรมชาติ

สังเกตบริ เวณโดยรอบ

4.4 นักเรี ยนมีความสุขเมื่อได้ มาโรงเรี ยน ไม่ขาดเรี ยน

สุม่ คุยกับนักเรี ยน

4.5 ครูเยี่ยมบ้ านนักเรี ยนรายบุคคล เข้ าใจและมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีตอ่ กัน
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

นักเรี ยนสนุกสนานกับกิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมทีจ่ ดั ขึ ้น
หรื อนักเรี ยนคิดกิจกรรมขึ ้นเองอย่างสร้ างสรรค์
มีควำมปลอดภัย ปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข
มีความมัน่ คงปลอดภัยบริ เวณอาคาร รัว้ ประตู อุปกรณ์ไฟฟ้ า สระน ้า
สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
ปราศจากสารเสพติดและอบายมุขทุกชนิดในโรงเรี ยน
ไม่มีมมุ ลับตา บริ เวณรกเรื อ้ กลายเป็ นที่มวั่ สุม หรื อแหล่งอาศัย
หรื อแหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์ที่มีพิษ/ยุงลาย ฯลฯ
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย พิษภัยของสารเสพติดและอบายมุข
มีร่องรอยการเรี ยนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม
ในการฝึ กปฏิบตั ิตนด้ านสุขอนามัยพื ้นฐาน จนติดเป็ นนิสยั
จัดระบบสุขาภิบาลที่ดีและฝึ กซ้ อมการเตือนภัยอย่างน้ อยเทอมละครัง้

สุม่ ถามนักเรี ยน
วันเวลาครูไปเยี่ยมบ้ าน
สุม่ ถามถึงกิจกรรม
นักเรี ยน คิดเอง
เป็ นโรงเรียนสีขำว
สัมผัสจับต้ องความ
คงทนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
สุม่ ถามชาวบ้ าน ชุมชน
ดูหลังอาคาร
ที่รกร้ างว่างเปล่า
สุม่ ถามนักเรี ยน
เสื ้อผ้ า หน้ า ผม
เล็บนักเรี ยนสะอาด
การบาบัดน ้าเสีย

6-16 เป้ำหมำยด้ ำนกระบวนกำร (PROCESS) จัดกำรเรี ยนรู้
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

เปิ ดโอกำสให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน
ชุมชน ผู้นำศำสนำมีส่วนร่ วมพัฒนำนักเรียนด้ ำนศีลธรรม
ร่วมกันวางแผนและแต่งตังคณะกรรมการเครื
้
อข่ายพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม “บวร” จากการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร หรื อวัสดุครุภณ
ั ฑ์เพื่อพัฒนาโรงเรี ยน
จัดกิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาความรู้คศู่ ีลธรรมให้ กบั นักเรี ยน
จัดให้ มีการจัดกิจกรรม การทางานร่วมกันอย่างเป็ นระบบ
จัดงานบุญประเพณี สืบสานวัฒนธรรมท้ องถิ่น ร่วมกับ วัดและชุมชน
พัฒนาเครื อข่าย “บวร” จนเกิดความเข้ มแข็งเป็ นต้ นแบบศึกษาดูงาน

ทุกฝ่ ำยทำกิจกรรม
”บวร” ร่ วมกัน
มีคาสัง่ แต่งตังกรรมการ
้
มีการประชุมวางแผน
ดูจากแผนงาน ถามครู
สุม่ ถามพระสงฆ์/ครู
ดูกิจกรรม/วันเวลาใด
งานบุญที่เข้ าร่วมงาน
วิธีการสร้ างเครื อข่าย
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ข้ อ
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.3
8.4

เป้ำหมำย / ดัชนีชีว้ ัดสภำพควำมสำเร็ จ (KPI)
กิจกรรมใหม่ ๆ ด้ ำนควำมดีพนื ้ ฐำนสำกล
(สะอำด เป็ นระเบียบ ตรงต่ อเวลำ สุภำพนุ่มนวล จิตตัง้ มั่น)
จัดกิจกรรม 5 ห้ องชีวิตที่บ้านผู้บริ หาร หรื อครูแกนนา หรื อครูในโรงเรี ยน
รื อ้ จัดระบบ ทาความสะอาดห้ องเรี ยนทุกห้ องแบบถาวร
กิจกรรมชาวพุทธใหม่ ๆ เพิ่มขึ ้นในโรงเรี ยนที่ทกุ คนได้ ทาร่วมกัน
จัดระบบโรงอาหารใหม่ การล้ างจาน การปรุงอาหาร เศษอาหารลดลง
ด้ านความสะอาด ความเป็ นระเบียบเสื ้อผ้ า หน้ า ผมของนักเรี ยนหญิงชาย
มีการทาสมาธิก่อนเรี ยน หรื อการใช้ เวลาว่างให้ ร้ ูจกั ความสงบภายใน
จัดบรรยำกำศห้ องสมุดอย่ ำงเป็ นกัลยำณมิตร สะอำด ทันสมัย
มีหนังสือ สื่อใหม่ เพียงพอ เหมำะสม
มีครูหรื อบุคลากรทาหน้ าที่บรรณารักษ์ แนะนาอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
จัดบรรยากาศห้ องสมุดให้ ดอู บอุ่นเหมือนบ้ าน
จัดหาหนังสือและสือ่ การเรี ยนรู้ใหม่ที่ดี เหมาะสมกับวัยเด็ก
สับเปลีย่ น หมุนเวียนไปทุกเทอม
มีระบบให้ บริ การสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
สาหรับครู /นักเรี ยนเพียงพอ

8.5 จัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านเชื่อมโยงการเรี ยนรู้ได้ มากกว่า 3 กลุม่ สาระ
8.6 มีอตั ราการใช้ ห้องสมุดเพิ่มขึ ้นและมีรูปแบบการให้ บริ การที่หลากหลาย
9

มีห้องสุขำนักเรียนที่สะอำด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

9.1 มีห้องสุขาเพียงพอกับการใช้ งาน
9.2 มีความสะอาดทังภายในและภายนอกทุ
้
กห้ อง
9.3 มีความปลอดภัยจากคน พืช สัตว์ สิง่ ของที่เป็ นอันตรายต่อนักเรี ยน
9.4 มีแสงสว่างเพียงพอ การระบายอากาศดี มีสงิ่ อานวยความสะดวก

บันทึกกำรประเมิน
ผ่ ำน ไม่ ผ่ำน แหล่ งตรวจสอบ
ควำมแปลกใหม่ ท่ ที ุก
คนรับรู้ได้ ด้วยตนเอง
รูปถ่าย สอบถาม
สังเกต สอบถาม นร.
หลักฐานกิจกรรม
ดูความสะอาด ระเบียบ
สุม่ ดู สังเกต
สอบถามนักเรี ยน
กิจกรรมห้ องสมุด
จำนวนคน/ครัง้ ที่ใช้
สุม่ ถามนักเรี ยน
วิธีการจัดห้ องสมุด
สังเกตหนังสือ/
สือ่ ในห้ องสมุด
มีคอมพิวเตอร์
มีอินเตอร์ เนท
สุม่ ถามนักเรี ยน/ครู
จานวนการใช้ /
รูปแบบกิจกรรม
ห้ องสุขำนักเรียน
ทุกห้ อง
จานวนห้ องสุขา
หยากไย่ มด ปลวก
แมลงวัน ยุง
ไม่มีมมุ อับ ชื ้น รก มืดทึบ
หลังคาโปร่ง ไฟฟ้ าติด
มีขนั ตักน ้า พื ้นไม่แฉะ
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ข้ อ

เป้ำหมำย / ดัชนีชีว้ ัดสภำพควำมสำเร็ จ (KPI)

มีระบบ Recycle น ้าเสียจากห้ องสุขา โรงอาหาร
ใช้ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
9.6 มีมาตรการดูแลรักษาความสะอาด ด้ วยจิตอาสาของนักเรี ยน
10 ฝึ กควำมมีวินัยให้ กับนักเรียน
9.5

ฝึ กกำรควบคุมตนเองไม่ ย่ งุ เกี่ยวกับอบำยมุข
10.1 (เสพบุหรี่ / เหล้ า/ กัญชา / ยาเสพติด / เที่ยวกลางคืน /
เล่นการพนัน / คบคนพาล / ความเกียจคร้ าน )
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12
12.1

12.2

ฝึ กกำรรักษำกฎระเบียบของบ้ าน วัด / โบสถ์ โรงเรี ยน
ฝึ กควำมตรงต่ อเวลำ ทังต่
้ อตนเองและต่อผู้อื่นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ฝึ กควำมมีวินัย ผ่ ำนกิจกรรมลูกเสือ / เนตรนำรี / ยุวกำชำด
ฝึ กควำมมีวินัย ผ่ ำนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บ้ำน วัด โรงเรียน
ฝึ กควำมมีวินัย ผ่ ำนกิจกรรมจิตอำสำ
ฝึ กควำมดีพืน้ ฐำนสำกลให้ กับนักเรียน
(สะอำด เป็ นระเบียบ ตรงต่ อเวลำ สุภำพนุ่มนวล จิตตัง้ มั่น)
ห้ องปฏิบตั ิการคณิตศาสตร์ ห้ องปฏิบตั ิการภาษา
ห้ องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีวะ ฟิ สกิ ส์)
ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
อาคาร / ห้ องคหกรรม อาคาร/งานเกษตร อาคาร/งานช่าง/อาชีพ
อาคาร / ห้ อง / ลานคุณธรรม จริ ยธรรม ศีลธรรม พร้ อมกิจกรรมใหม่ ๆ
กิจกรรมส่งเสริ มศีลธรรมที่สอดคล้ องกับการฝึ ก นร. / กิจกรรมหน้ าเสาธง
ฝึ กกำรแสดงควำมเคำรพ
ฝึ กแสดงควำมเคำรพบุคคลอย่ ำงถูกวิธี
ได้ แก่ พระภิกษุ นักบวช ผู้นาศาสนา บิดามารดา ครู
เช่น การกราบ การไหว้ การยืนตรง การสารวมกิริยา ฯลฯ
ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่ อวัตถุ เหตุกำรณ์ และศำสนสถำน
เช่น ธงชาติ พระพุทธรูป อนุสาวรี ย์ เพลงชาติ การประชุม วัด/โบสถ์
สถานที่ โดยสารวมระวังกริ ยามารยาท การแต่งกาย ความสะอาด ฯลฯ

บันทึกกำรประเมิน
ผ่ ำน ไม่ ผ่ำน แหล่ งตรวจสอบ
การใช้ น ้าหมุนเวียน
ไม่มีการใช้ สารพิษ
กฎระเบียบ จิตอาสา
ครู นักเรียน
วิธีการฝึ กนักเรี ยน
ให้ พ้นอบายมุข 6
การบวช/บรรพชา
การฝึ กรักษากฎระเบียบ
การฝึ กความตรงเวลา
กิจกรรมและวิธีการฝึ ก
กิจกรรมและวิธีการฝึ ก
ถามนักเรี ยน
สังเกตสถำนที่
สอบถำมครู นักเรียน
กิจกรรมและวิธีการฝึ ก
กิจกรรมและวิธีการฝึ ก
กิจกรรมและวิธีการฝึ ก
กิจกรรมและวิธีการฝึ ก
กิจกรรมและวิธีการฝึ ก
กิจกรรมและวิธีการฝึ ก
วิธีฝึกแสดงควำมเคำรพ
สุม่ เด็กแสดงความ
เคารพบุคคลอย่างถูกวิธี
สุม่ เด็กแสดงความ
เคารพ การทาวัตร
พุทธมามกะ ฯลฯ
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ข้ อ
12.3

12.4

12.5

12.6
13
13.1
13.2
13.3

เป้ำหมำย / ดัชนีชีว้ ัดสภำพควำมสำเร็ จ (KPI)
ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่ อกำรปฏิบัติสมำธิและกำรฟั งธรรมในท่าที่
ถูกต้ อง เหมาะสมด้ วยความสงบ ไม่พดู คุย/เล่นเวลานัง่ สมาธิและฟั ง
ธรรม
ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่ อกำรศึกษำ
เช่น ไม่พดู คุย ไม่วิ่งเล่นในห้ องเรี ยน ไม่ขีดเขียนข้ อความในสถานที่
ส่วนรวม รวมถึงการดูแลรักษา จัดเก็บหนังสือสมุดเรี ยน ให้ สะอาดและ
เป็ นระเบียบ
ฝึ กแสดงควำมเคำรพในกำรต้ อนรับปฏิสันถำร
เช่น การยิ ้มไหว้ ทกั ทายกัน สวัสดี รู้จกั ใช้ คาพูดทักทาย
การรับรองผู้มาเยือนโรงเรี ยน ฯลฯ
ฝึ กกำรใช้ คำพูดสุภำพนุ่มนวลและมำรยำทอ่ อนน้ อมต่ อผู้อ่ นื
เช่น การใช้ สรรพนามเรี ยกพี่ เพื่อน น้ องอย่างสุภาพ การกล่าวคาขอโทษ
ขอบคุณ สารวมระวังการยืน เดิน นัง่ เมื่ออยูก่ บั พระภิกษุ ผู้นาศาสนา
ผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม
ฝึ กควำมอดทน
ฝึ กควำมอดทนต่ อควำมลำบำกตรำกตรำ
เช่น ฝนตก อากาศร้ อนจัด เมื่อยปวดเพราะนัง่ สมาธิ นาน ฯลฯ
ฝึ กควำมอดทนต่ อควำมเจ็บไข้ ไม่ สบำย
เช่น เจ็บไข้ เล็กน้ อยไม่โดดเรี ยน ฯลฯ
ฝึ กควำมอดกลัน้ ต่ อควำมโกรธ ควำมเจ็บใจ
เช่น ให้ อภัยไม่โต้ ตอบกลับด้ วยวาจาไม่สภุ าพ หรื อ การใช้ กาลัง ฯลฯ

ฝึ กควำมอดทนต่ อควำมเย้ ำยวนของสิ่งเร้ ำ
เช่น ไม่ติดเกมส์ ติดยา ติดบุหรี่ ติดเพื่อนที่พาออกนอกลูน่ อกทาง ฯลฯ
ฝึ กกำรมองคนอื่นในแง่ ดี
13.5
เช่น ไม่จบั ผิด มองโลกแง่ดี ไม่วิจารณ์ ด้ วยถ้ อยคาไม่สภุ าพ คิดทางบวก
ฝึ กควำมเพียรพยำยำม
13.6
เช่น ทบทวนบทเรี ยน ทาการบ้ าน ทางานที่มอบหมาย นัง่ สมาธิ ดูหนังสือ
13.4

บันทึกกำรประเมิน
ผ่ ำน ไม่ ผ่ำน แหล่ งตรวจสอบ
เด็กนัง่ สมาธิ วิธีการ
บรรยากาศ สุม่ ถาม
ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย ไม่มีของชารุด
เช่น หลอดไฟ ขอสับ
หน้ าต่าง ลูกบิดประตู
สุม่ ดูวิธีการแสดงความ
เคารพ การต้ อนรับของ
นักเรี ยน
สังเกตมารยาท
ความสารวมระวัง
การใช้ สรรพนาม/คาพูด
ที่เหมาะสม
วิธีฝึกควำมอดทน
กริ ยาอาการเมื่อถูก
กดดัน เมื่อถูกซักถาม
สุม่ ถามนักเรี ยน
แต่ละระดับชัน้
สุม่ ถามนักเรี ยน
แต่ละระดับชัน้
สุม่ ถามนักเรี ยน
แต่ละระดับชัน้
สุม่ ถามนักเรี ยน
แต่ละระดับชัน้
สุม่ ถามนักเรี ยน
ผู้ปกครอง ครูประจาชัน้
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ข้ อ

เป้ำหมำย / ดัชนีชีว้ ัดสภำพควำมสำเร็ จ (KPI)

14 ฝึ กนิสัยผ่ ำนกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจำกกำรมีส่วนร่ วมของ ”บวร”
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

วิชำกำร:
ฝึ กการเรี ยนรู้ธรรมะผ่านกระบวนการพูด (ชัดถ้ อยคา)
อ่าน (เป็ นจังหวะวรรคตอน) และเขียนสรุปประเด็น
ศีลธรรม/คุณธรรม:
ฝึ กการรักษาศีล 5 การฟั งธรรม การสวดมนต์ การนัง่ สมาธิ
การฝึ กจิตใจให้ แจ่มใส อารมณ์ดี มีเป้าหมายชีวติ ที่ถกู ต้ อง
สังคม:
ฝึ กการรู้จกั แยกแยะเพื่อนที่ดีกบั เพื่อนที่ไม่ดี คบมิตรแท้ ฝึ กความเป็ น
ผู้นา - ผู้ตาม การทางานเป็ นทีมและฝึ กความเป็ นกัลยาณมิตร
ดำรงชีวิต:
ฝึ กการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตนเอง รักษาอุปกรณ์ของใช้ ปัจจัย
สี่ ดูแลสถานที่ทงส่
ั ้ วนตัวและส่วนรวม ที่บ้าน ที่โรงเรี ยนให้ สะอาดและจัด
ให้ เป็ นระเบียบดูสวยงาม
อำชีพ:
ฝึ กการทางานสุจริ ตให้ เกิดรายได้ ใช้ เงินเป็ นและเก็บรักษาเงินเป็ น
นันทนำกำร:
ฝึ กกิจกรรมยามว่างให้ ร้ ูจกั ตนเอง ด้ วยการอ่านชีวประวัติบุคคลสาคัญ
เพื่อให้ มีเป้าหมายชีวิตที่ถกู ต้ อง ฝึ กออกกาลังกาย
ฝึ กยืน เดิน นัง่ นอนด้ วยอิริยาบถที่ถกู ต้ อง

15 ปลูกฝั งจิตสำนึกอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม (บ้ ำน วัด โรงเรียน)
กำรใช้ ซำ้ (Reuse)
15.1
เช่น ใช้ กระดาษสองหน้ า ใช้ ของมีอยูอ่ ย่างคุ้มค่าฯลฯ
กำรหมุนเวียนนำกลับมำใช้ ใหม่ (Recycle)
15.2 เช่น นาน ้าใช้ แล้ วรดต้ นไม้ ใช้ เศษอาหาร / เศษใบไม้ ทาปุ๋ยหมัก /
ปุ๋ยอินทรี ย์ ทากระดาษสา ทาปุ๋ย EM ฯลฯ

บันทึกกำรประเมิน
ผ่ ำน ไม่ ผ่ำน แหล่ งตรวจสอบ
วิธีฝึกนิสัยผ่ ำน
กิจกรรม 5 ห้ อง
ฟั งจากเวทีการพูด
การอ่าน การเขียน
วิธีการอาราธนาศีล
การทาวัตรสวดมนต์
การนัง่ สมาธิ ซักถาม
ซักถามพูดคุยกับ
นักเรี ยน ครู ผู้ปกครอง
ขอดูวิธีการฝึ กของครู
สังเกตความสะอาด
ร่างกายนักเรี ยน เสื ้อผ้ า
หน้ า ผม สือ่ อุปกรณ์
การเรี ยน อาคารสถานที่
สุม่ ถามวิธีการหารายได้
การออม
สุม่ ถามการใช้ เวลาว่าง
ประวัติบุคคลสาคัญ
การวางเป้าหมายชีวิต
ท่าทางอิริยาบถ
วิธีกำรปลูกจิตสำนึก
ขอดูวิธีการใช้ ซ ้า การใช้
อย่างประหยัด
วิธีการนาทรัพยากร
นากลับมาใช้ ใหม่
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ข้ อ
15.3
15.4

15.5

15.6
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
17-20
17

เป้ำหมำย / ดัชนีชีว้ ัดสภำพควำมสำเร็ จ (KPI)
ลดกำรบริโภค (Reduce)
ลดขยะ ตังแต่
้ ต้นทาง เช่น ขวด พลาสติก
เลิกบริโภค (Reject)
เลิกใช้ โฟม ปุ๋ยเคมี สารเคมีทกุ ชนิด อาหารขยะ
เช่น ขนมถุงกรอบแกรบ น ้าอัดลม ขนมหวานใส่สี อาหารสาเร็ จรูป ฯลฯ
ซ่ อมแซม (Repair)
ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุสงิ่ ของ เครื่ องใช้ เครื่ องนุม่ ห่ม
ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน
รณรงค์ /ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมลดโลกร้ อน เช่น ปลูกไม้ ยืนต้ น
ปลูกป่ า ปิ ดไฟ ปิ ดน ้าเมื่อเลิกใช้ งาน กาจัดขยะ เลิกใช้ ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
สร้ ำงแรงจูงใจให้ นักเรียนทำควำมดีทุกวัน (กำย วำจำ ใจ)
กิจกรรมสร้ ำงวินัย :
ไม่นอนตื่นสาย เก็บที่นอน สมาทานศีล แต่งกายสุภาพ ออมทรัพย์ทกุ วัน
กิจกรรมฝึ กควำมเคำรพ:
กราบไหว้ พอ่ แม่ญาติผ้ ใู หญ่ สวดมนต์ก่อนนอน
เขียนความดีของตนและคนรอบข้ าง
กิจกรรมฝึ กควำมอดทน :
ช่วยทางานบ้ าน หมัน่ นัง่ สมาธิ อ่านหนังสือดีมีประโยชน์
ร่วมกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คมตามวันสาคัญและเทศกาลต่าง ๆ
ยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ รางวัลเด็กทาความดีรายวัน
รายงานพร้ อมเสนอชื่อเด็กดีให้ เป็ นต้ นแบบเด็กดีในระดับต่าง ๆ
เป้ำหมำยด้ ำนผลผลิต (OUTPUT) ด้ ำนศีลธรรม คุณธรรม
ผู้บริหำรเป็ นที่ยอมรับในกำรเป็ นนักพัฒนำ
และผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงด้ ำนศีลธรรม

17.1 ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีจนได้ รับการยอมรับ
17.2 มีการกระจายอานาจเน้ นการบริ หารแบบมีสว่ นร่วม “บวร”/ “บรม”

บันทึกกำรประเมิน
ผ่ ำน ไม่ ผ่ำน แหล่ งตรวจสอบ
ไม่มีถงุ พลาสติค เศษ
กระดาษ โฟม
สังเกตวัตถุสงิ่ ของที่เลิก
บริ โภคในบ้ าน วัด รร.
การซ่อมแซม บารุง รักษา
เครื่ องใช้ สอยที่มีอยู่
แผ่นป้าย/ประชา
สัมพันธ์ ลดโลกร้ อน
วิธีกำรสร้ ำงแรงจูงใจ
ซักถามกิจกรรม 5 ห้ อง
จากบ้ าน วัด โรงเรี ยน
ถามกิจวัตรประจาวัน
ผลแห่งความดีที่ภมู ิใจ
ผลงานจากความอดทน
กิจกรรม “บวร”
ภาพ/ประกาศ/รางวัล
ต้ นแบบเด็กดีปัจจุบนั
ตัวบุคคล
ผลงำน
ผู้บริหำรโรงเรียน
มีโล่ ประกาศนียบัตร
รางวัล เหรี ยญ เอกสาร
สอบถามผู้เกี่ยวข้ อง
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ข้ อ

เป้ำหมำย / ดัชนีชีว้ ัดสภำพควำมสำเร็ จ (KPI)

17.3
17.4
17.5
17.6
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริ หารจัดการ
มีการบริ หารจัดการอย่างสร้ างสรรค์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานมีสว่ นร่วมในการทางานเชิงรุก
มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ / มีผ้ มู าศึกษาดูงาน
ครูปฏิบัติตนเป็ นต้ นแบบที่ดี (กำย วำจำ ใจ)
ครูแกนนารักษาศีล 5 หรื อปฏิบตั ิ ตามคาสอนในศาสนาที่นบั ถือ
ครูและบุคลากรรักษาศีล 5 หรื อปฏิบตั ิตามคาสอนในศาสนาที่นบั ถือ
ครูทกุ คนดูแลรักษาความสะอาด ทังที
้ ่บ้านและที่ทางาน
ครูทกุ คนมีวินยั ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน
ครูทกุ คนปฏิบตั ิตนตรงต่อเวลา
ครูทกุ คนมีความสุภาพนุม่ นวลต่อนักเรี ยน
นักเรียนร้ อยละ 90 ปฏิบัติตนเป็ นคนดีของสังคม (กำย วำจำ ใจ)
นักเรี ยนไม่ลว่ งละเมิดทางเพศ หรื อมีปัญหาด้ านชู้สาว
นักเรี ยนไม่ดื่มน ้าเมา ยาเสพติด สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน
นักเรี ยนมีนิสยั รักความสะอาด ทังที
้ ่บ้านและที่ทางาน
นักเรี ยนมีวินยั ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตรงต่อเวลา
นักเรี ยนมีสมั มาคารวะ มีความสุภาพนุม่ นวลต่อผู้อื่น
นักเรียนเป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ ำนกิจกรรมชำวพุทธ
นักเรี ยนอาราธนาศีล และอธิบายศีล 5 หรื อ ศีล 8 ได้ รายข้ อ
นักเรี ยนนัง่ สมาธิเป็ น อธิบายประโยชน์และผลดีได้
นักเรี ยนตังปั
้ ญหาและตอบปั ญหาธรรมะได้
นักเรี ยนนาสวดมนต์ไหว้ พระได้
นักเรี ยนเคย/กาลังจะบรรพชาสามเณร / เนกขัมนารี / รักษาศีลวันสาคัญ
นักเรี ยนจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีชาวพุทธได้ อย่างน้ อย 1 อย่าง

20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6

บันทึกกำรประเมิน
ผ่ ำน ไม่ ผ่ำน แหล่ งตรวจสอบ
สือ่ นวัตกรรมที่ใช้
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ดูกิจกรรมใหม่ ๆ
มีผลงานโรงเรี ยน
ผู้บริหำรดี ครูดี
ถามครู ชุมชน นักเรี ยน
ถามชุมชน นักเรี ยน
ถามเรื่ อง 5 ห้ องชีวิต
สุม่ ถามนักเรี ยน
สุม่ ถามนักเรี ยน
สุม่ ถามนักเรี ยน
นักเรียนดี
ถามครู ชุมชน นักเรี ยน
ถามชุมชน นักเรี ยน
ถามเรื่ อง 5 ห้ องชีวิต
สุม่ ถามเพื่อนนักเรี ยน
สังเกตนักเรี ยน
สังเกตนักเรี ยน
ผู้นำด้ ำนศีลธรรม
สุม่ นักเรี ยนทาให้ ดู
สุม่ นักเรี ยนทาให้ ดู
สุม่ นักเรี ยนทาให้ ดู
สุม่ นักเรี ยนทาให้ ดู
สุม่ นักเรี ยนทาให้ ดู
สุม่ นักเรี ยนทดลองทา
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แบบสรุ ปผลกำรประเมินโรงเรียนมำตรฐำนสำกล / โรงเรียนในฝั น
ข้ อ

เป้ำหมำย / ดัชนีชีว้ ัดสภำพควำมสำเร็ จ (KPI)

1-5 เป้ำหมำยด้ ำนปั จจัย (INPUT) พัฒนำโรงเรี ยน
1
2
3
4
5

มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรี ยนที่ทุกคนเข้ ำใจถูกต้ องตรงกัน
มีควำมสะอำด เป็ นระเบียบ สวยงำมจำกกำรมีส่วนร่ วมของทุกคน
มีบริเวณโดยรอบ ร่ มรื่ น สวยงำม ด้ วยร่ มเงำธรรมชำติ
มีบรรยำกำศอบอุ่นเหมือนบ้ ำน น่ ำดู น่ ำอยู่ น่ ำเรี ยน
มีควำมปลอดภัย ปลอดสำรเสพติดและอบำยมุข

6-16 เป้ำหมำยด้ ำนกระบวนกำร (PROCESS) จัดกำรเรี ยนรู้
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องมีส่วนร่ วมพัฒนำ นักเรี ยนด้ ำนศีลธรรม
กิจกรรมใหม่ ๆ ด้ ำนควำมดีพนื ้ ฐำนสำกล
จัดบรรยำกำศห้ องสมุดอย่ ำงเป็ นกัลยำณมิตร สะอำด ทันสมัย
มีห้องสุขำนักเรี ยนที่สะอำด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
ฝึ กควำมมีวินัยให้ กับนักเรี ยน
ฝึ กควำมดีพนื ้ ฐำนสำกลให้ กับนักเรี ยน
ฝึ กกำรแสดงควำมเคำรพ
ฝึ กควำมอดทน
ฝึ กนิสัยผ่ ำนกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิตจิ ำกกำรมีส่วนร่ วมของ”บวร”
ปลูกฝั งจิตสำนึกอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม (บ้ ำน วัด โรงเรี ยน)
สร้ ำงแรงจูงใจให้ นักเรี ยนทำควำมดีทุกวัน (กำย วำจำ ใจ)

17-20 เป้ำหมำยด้ ำนผลผลิต (OUTPUT) ศีลธรรม คุณธรรม
17
18
19
20

ผู้บริหำรเป็ นที่ยอมรั บเป็ นนักพัฒนำ และผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
ครู ปฏิบัตติ นเป็ นต้ นแบบที่ดี (กำย วำจำ ใจ)
นักเรี ยนร้ อยละ 90 ปฏิบัตติ นเป็ นคนดีของสังคม (กำย วำจำ ใจ)
นักเรี ยนเป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ ำนกิจกรรมชำวพุทธ

สรุ ปผลกำรประเมิน

แบบสรุปผลกำรประเมิน
ผ่ ำน ไม่ ผ่ำน หมำยเหตุ
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แบบบันทึกผลกำรประเมินโรงเรี ยนมำตรฐำนสำกล / โรงเรี ยนในฝั น
โรงเรียน..........................................................ตำบล...........................อำเภอ........................จังหวัด............................
ด้ ำนปั จจัย (INPUT) พัฒนำโรงเรียน
จุดเด่ นของโรงเรียนคือ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
จุดที่ต้องแก้ ไข คือ .........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

ด้ ำนกระบวนกำร (PROCESS) จัดกำรเรียนรู้
จุดเด่ นของโรงเรียนคือ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………................................………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................……………………………...
……………………………………………………………………………………………................................………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................……………………………...
จุดที่ต้องแก้ ไข คือ ..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................…………………………
........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………................................………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................……………………………..

ด้ ำนผลผลิต (OUTPUT) ศีลธรรม คุณธรรม
จุดเด่ นของโรงเรียนคือ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………................................………………………………
จุดที่ต้องแก้ ไข คือ ........................................................................................................................................................................
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สรุ ปผลกำรประเมิน
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ผ่ ำน อย่ ำงไม่ มีเงื่อนไข ขอชื่นชมและแสดงควำมยินดีด้วย
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ไม่ ผ่ำน ต้ องพัฒนำปรับปรุ งให้ ครบทุกด้ ำน เพื่อเตรียมประเมินใหม่ รอบต่ อไป...........................................
หัวหน้ ำทีม คือ ................................................................................
ลำยเซ็น........................................................................................

จำนวนผู้ประเมินทัง้ หมด.........................ท่ ำน

