
 

 

 

สรุปการอบรมในชั้นเรียน (Home Room) 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

โดย 

นางสิรินทรา  ทาแกง  

ตำแหน่ง   คร ู

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวยีงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 



                                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ที่           722/2564   วันที ่ 6  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง              รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมประจำชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 

 ด้วยข้าพเจ้า นางสิรินทรา ทาแกง  ตำแหน่ง ครู ได้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 บัดนี้การจัดกิจกรรม
ประจำเดือนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม ตามเอกสารดังแนบ สำหรับเป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนานักเรียนและบันทึกเป็นชั่วโมงปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป      
  
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
       
 
 
                 ลงชื่อ......................................... 
                        (นางสิรินทรา  ทาแกง)   

            ตำแหน่ง คร ู
 
 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

ลงชื่อ ............................................................. 
( นายกัมพล    ไชยนันท์ ) 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 
     (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

 



สรุปรายงานการอบรมในชั้นเรียน (Home Room) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

………………………………………………………………………………………………… 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนไว้ 8 ประการ คือ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้
คู่คุณธรรมมีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้
ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียน ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนเพื่อนำมาประเมินและตัดสินผล กลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดทำคู่มือ การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นไปใน
รูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน และส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฯ 
กำหนด ซึ่งข้าพเจ้าไดด้ำเนินการ ดังนี้ 

1.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้ง 8 ข้อ อย่างละเอียดและเข้าใจ 
2.  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้ง 8 ข้อ ตามสภาพจริง  
3.  การให้และกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละข้อตามตัวชี้วัด ให้กรอกเป็นตัวเลข       

ระดับ 0, 1, 2 และ 3 ซึ่งตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  3   หมายถึง   ระดับดีเยี่ยม 
  ระดับคุณภาพ  2   หมายถึง   ระดับด ี
  ระดับคุณภาพ  1   หมายถึง   ระดับผ่าน 
  ระดับคุณภาพ  0   หมายถึง   ระดับไม่ผ่าน 

4.  สรุปคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ข้อ เป็นคะแนนเฉลี่ย และใช้เกณฑ์
พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคล ดังนี้ 

คะแนน      19  -  24      หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม    (3) 
คะแนน      13  -  18     หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ดี      (2) 
คะแนน        7  -  12     หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ผ่าน (1) 
คะแนน        0  -  6      หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ไม่ผ่าน  (0) 

 หมายเหตุ   นักเรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ 1  ขึ้นไปทุกข้อจึงจะ
อนุมัติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อที่ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลง
ชาติได้ถูกต้อง 
1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
1.1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง 

1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 1.2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง ที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
1.2.2 หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
 ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

1.3 ศรัทธา ยึดมั ่น และปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนา 

1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

1.4 เ ค า ร พ เ ท ิ ด ท ู น ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 

1.4.1 เข ้าร ่วมและม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดก ิจกรรมท ี ่ เก ี ่ ยวก ับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2 แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา) 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
นักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรมโดยคิดเป็น
ร้อยละตาม ข้อ 1.1 
– 1.4 ดังนี้              

  จำนวน 2 คน 
ร้อยละ 9.68 

จำนวน 28 คน 
ร้อยละ 90.32 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับจากงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (งานบุคคล,งานกิจการนักเรียน) 
 
ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์สุจริต 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

2.1 ประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อตนเองทั้งทางกาย  
วาจา ใจ 

2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 
2.1.3 ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา  

2.2 ประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา ใจ 

2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2.2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 



พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
นักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรมโดยคิดเป็น
ร้อยละตามข้อ 2.1 
– 2.2 ดังนี้ 

   จำนวน 31 คน 
ร้อยละ 100 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับจากงานกิจการนักเรียน (สมุดบันทึกการทำความดีของนักเรียน,สมุดบันทึกความดี
ของโรงเรียน) 
 
ข้อที่  3  มีวินัย 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

3.1 ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ข ้ อ ต ก ล ง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

3.1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบ
ในการทำงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

นักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรมโดยคิดเป็น
ร้อยละ ตามข้อ 3.1 

 จำนวน 10 คน 
ร้อยละ 32.25 

จำนวน 19 คน 
ร้อยละ 61.2 

จำนวน 2 คน 
ร้อยละ 6.4 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับจากงานกิจการนักเรียน (กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน,แบบบันทึกการ
สอน,แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม, 
 
ข้อที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1.1 ตั้งใจเรียน 
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ 
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 



พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
น ักเร ียนท ุกคนร ่วม
กิจกรรมโดยค ิดเป็น
ร้อยละ ตามข้อ 4.1 – 
4.2 

 จำนวน 15 คน 
ร้อยละ 48.38 

จำนวน 14 คน 
ร้อยละ 45.16 

จำนวน 2 คน 
ร้อยละ 6.4 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับจากแผนการจัดการเรียนรู้,บันทึกหลังสอน,แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
ข้อที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
5.1.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล 
อย่างดี 
5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 
5.1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อ่ืน
กระทำผิดพลาด 

5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

5.2.1 วางแผนการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
5.2.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

นักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรมโดยคิดเป็น
ร้อยละ ตามข้อ 5.1 – 
5.2 

 จำนวน 31 คน 
ร้อยละ 100 

  

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับจากงานกิจการนักเรียน แบบเยี่ยมบ้าน,แบบบันทึกการออม,แผนการจัดการเรียนรู้,
ชุมนุมรักการออม 
 
ข้อที่  6  มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน 
 
6.2 ทำงานด้วยความเพียรพยายาม 
และอดทนเพื ่อให้งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย 

6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้แล้วเสร็จ 
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง 
6.2.1 ทุ่มเททำงาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน 
6.2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้แล้วเสร็จ 
6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 



 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

น ั ก เ ร ี ยนท ุ กคน ร ่ ว ม
กิจกรรมโดยคิดเป็นร้อย
ละ ตามข้อ 6.1 – 6.2 

- จำนวน 19 คน 
ร้อยละ 61.30 

จำนวน 12 คน 
ร้อยละ 38.70 

- 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับจากแผนการจัดการเรียนรู้,แบบสังเกตพฤติกรรม,สอบถาม 
 
ข้อที่  7  รักความเป็นไทย 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และมีความกตัญญูกตเวที 

 7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 
7.1.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
7.1.3 ชักชวน แนะนำให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

7.2.1. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.2.2 ชักชวน แนะนำให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
ไทย 

7.3.1 นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
7.3.3 แนะนำ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

นักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรมโดยคิดเป็น
ร้อยละ ตามข้อ 7.1 
– 7.3 

- - - จำนวน 31 คน 
ร้อยละ 100 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับจากงานกิจกรรมที่เกี ่ยวกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย,แหล่งเรียนรู ้ภูมิ
ปัญญาไทย,แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อที่  8  มีจิตสาธารณะ 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
และพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ 
8.1.2 อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาโดยไม่
หวังผลตอบแทน 
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อ่ืน 

8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลเขตพ้ืนที่ของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

นักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรมโดยคิดเป็น
ร้อยละ ตามข้อ  8.1 
– 8.2 

- - - จำนวน 31 คน 
ร้อยละ 100 

หมายเหตุ ข้อมูลนี ้ได้รับจากงานดูแลเขตพื้นที่ของโรงเรียน (กลุ ่มบริหารทั่วไป) ,แบบบันทึกการทำจิต
สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


