๑๖

ส่วนที่ ๓
การดําเนินการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
การดําเนินการนิเทศภายในเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเสด็จ
ได้จดั กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๑.๑ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๑.๒ การวางแผนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๑.๓ การสร้างและพัฒนาสื่อและเครื่องมือสําหรับนิเทศภายในโรงเรียน
ขัน้ ตอนที่ ๑.๔ การกําหนดบทบาทและหน้าที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน
ขัน้ ตอนที่ ๔ การสรุปและรายงานผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ในการดํ าเนิ น การนิ เทศภายในโรงเรีย น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นการสอนครูผู้ ส อน
ของโรงเรียนวัดเสด็จ เสนอดังภาพประกอบ ดังนี้

๑๗
ผังแสดงกระบวนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โรงเรียนวัดเสด็จ

การวางแผน
(PLAN: P)

การปฏิบัติ
(DO : D)

การตรวจสอบ
(CHECK : C)

การปรับปรุง
(ACTION : A)

ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการนอเทศภายใน
โรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๑.๑ การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
และความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๑.๒ การวางแผนการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๑.๓ การสร้างและพัฒนาสื่อและ
เครื่องมือสําหรับการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๑.๔ การกําหนดบทบาทและหน้าที่
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ

๑. ได้ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการนิเทศภายใน
โรงเรียน
๒.ได้คู่มือการดําเนินการนเทศ
ภายใน
๓.ได้สื่อและเครือ่ งมือนิเทศ
ภายในโรงเรียน
๔. ได้ผู้นิเทศและเป้าหมายผรับการ
นิเทศภายในโรงเรียน
๕.มีความพร้อมสําหรับการ
ดําเนินการ นิเทศภายในโรงเรียน

ผูเ้ รียนมีพฤติกรรม
การเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไและ
ความพึงพอใใน
ระดับมากขึ้นไป
( ผลกระทบ :
Impact)

ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรยน
-การศึกษาด้วยตนเอง
-การสังเกตการสอน
-การประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือ

ผูร้ ับการนิเทศได้รับการนเทศจาก
ผู้นิเทศโดยใช้กิจกรรมการนิเทศ
รวมทั้งสือ่ /เครือ่ งมือทีกาํ หนดไว้ตาม
คู่มือการดําเนินการนิเทศฯ ๑ ปี
การศึกษา

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินผลการนอเทศภายใน
โรงเรียน
-การประเมินบริบท
-การประเมินด้านปัจจัย
-การประเมินด้านกระบวนการ
-การประเมินด้านผลผลิต
-การประเมินด้านผลกระทบ

ผูน้ ิเทศได้ขอมูลผลเพื่อการ
ดําเนินการ นิเทศภายในโรงเรียน
-ก่อนการดําเนินการนิเทศใช้
วางแผน
-ระหว่างการดําเนินการนิเทศ
ภายใน
โรงเรี ยน
-หลังการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรี ยน

ผูร้ ับการนิเทศ
(ครูผู้สอน) มีพฤติกรรม
การเรียนรู้และ
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตาม
จุดมุ่งหมายและ
เป้าหมายของการนิเทศ
ภายใน โรงเรียนเชิง
ระบบ (ผลผลิต :
Output)

ขั้นตอนที่ ๔ การสรุปและรายงานผล
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน

ผูน้ ิเทศวิเคราะห์และนําเสนอผลการ
ดําเนินการนเทศตามจุดมุ่งหมายการ
นิเทศโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

๑๘
การดําเนินงานนิเทศภายในตามแผนผังการนิเทศภายใน
โรงเรียนวัดเสด็จได้ดําเนินการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียนตามขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนวัดเสด็จได้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนในรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑.๑ การศึกษาสภาพปั จจุบัน ปัญหาและความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรี ย นดําเนิ น การ SWOT หาจุ ดดี จุ ดอ่ อน โอกาสและอุ ปสรรคในการจั ดการศึ กษาสภาพของโรงเรีย น
ทําการสํารวจความต้องการในการพัฒ นาครู ด้วยแบบสํ ารวจความต้ องการในการพัฒ นา ครู เพื่อให้ทราบ
ทิศทาง และความต้องการของครูในการพัฒนาตนเองและให้โรงเรียนเข้าไปมีส่ วนในการ พัฒนา หรือส่งเสริม
สนับสนุนให้ความรู้ให้ครู เพื่อได้รับการพัฒนาที่ตรงเป้าหมายของการพัฒนา อีกทั้ง เป็นการประหยัดทรัพยากร
ทางการศึกษา
ตารางแสดงกิจกรรมการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ
ที่
๑

กิจกรรม
กิจกรรม SWOT โรงเรียน

๒

กิจกรรมสํารวจความต้องการ
การพัฒนาของครู

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
เครื่องมือ
เมษายน ๒๕๕๘ แบบการ SWOT
เมษายน ๒๕๕๘ แบบสํารวจความ
ต้องการการพัฒนาครู

ขั้นตอนที่ ๑.๒ การวางแผนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรี ย นดํ า เนิ น การกํ า หนดยุ ท ธศาสตรการนิ เ ทศภายใน ปฏิ ทิ น การนิ เ ทศภายใน
จัดทําแผนการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดเสด็จ มีการกําหนดคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรียน
ตารางแสดงกิจกรรมการกําหนดยุทธศาสตร์ การจัดทําแผนการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ
ที่
๑
๒
๓

กิจกรรม
กิจกรรมกําหนดวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
กิจกรรมการกําหนดคณะกรรมการ
นิเทศภายใน
กิจกรรมการกําหนดปฏิทินการ
นิเทศภายใน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
เครื่องมือ
เมษายน ๒๕๕๘ รูปแบบแผนนิเทศ
ภายใน
เมษายน ๒๕๕๘ คําสั่ง
เมษายน ๒๕๕๘ แบบปฏิทินการนิเทศ
ภายใน

๑๙
ขั้ น ตอนที่ ๑.๓ การสร้ า งและพั ฒ นาสื่ อ และเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ นิ เทศภายในโรงเรี ย น
โรงเรี ย นดํ า เนิ น การสร้ า งและพั ฒ นาสื่ อ และเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การนิ เทศภายในโรงเรี ย น
ตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยสื่ อเอกสาร สื่อคอมพิ วเตอร์ และแบบติดตามประเมินผล
การนิเทศภายใน
ตารางแสดงกิจกรรมการสร้างและพัฒนาสื่อ และเครื่องมือสําหรับการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ
ที่
๑
๒
๓

กิจกรรม
สร้างและพัฒนาสื่อการนิเทศ
ภายใน
สร้างแบบนิเทศภายในต่างๆ
สร้างแบบติดตามผลการนิเทศ
ภายใน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
เครื่องมือ
เมษายน ๒๕๕๘ เอกสารความรู้สื่อด้าน
คอมพิวเตอร์
เมษายน ๒๕๕๘ เอกสารบันทึกการ
นิเทศด้านต่างๆ
เมษายน ๒๕๕๘ เอกสารติดตามผลการ
นิเทศภายใน

ขั้น ตอนที่ ๑.๔ การกําหนดบทบาทและหน้ าที่ผู้ นิเทศและผู้ รับ การนิ เทศภายในโรงเรีย น
โรงเรี ย นดําเนิ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น โดยกํ าหนดบทบาทของผู้ ที่ ท าหน้ าที่
นิเทศภายใน และบทบาทของผู้ ที่รับการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อให้ ทราบบทบาทของตนเองในการนิเทศ
ภายใน
ตารางแสดงกิจกรรมการการกําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศภายใน และผูร้ ับการนิเทศภายใน
โรงเรียนวัดเสด็จ
ที่
๑
๒

กิจกรรม
กําหนดบทบาทของผู้นิเทศภายใน
โรงเรียน
กําหนดบทบาทของผู้รับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
เครื่องมือ
เมษายน ๒๕๕๘ คําสั่งโรงเรียน
เมษายน ๒๕๕๘ คําสั่งโรงเรียน

๒๐
ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรี ย นดํ าเนิ น กิ จ กรรมการนิ เทศภายในตามปฏิ ทิ น การนิ เทศภายใน โดยโรงเรียนวัด เสด็จ ได้
กําหนดปฏิ ทิ น การนิ เทศภายในวัน ประชุมประจําเดือนด้ ว ย เนื่อ งจากมีบุ คลากรน้ อยและมี ภ าระงานมาก
จึ ง ดํ าเนิ น การนิ เทศภายในหลั งจากการประชุ ม ประจํ า เดื อ น มี ก ารทบทวน ซั ก ถาม และติ ด ตามผลการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรียนดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายในตามปฏิทินการนิเทศภายใน โดยโรงเรี ยนวัดเสด็จได้ กําหนด
ปฏิทินการนิเทศภายในวันประชุมประจําเดือนด้วย เนื่องจากมีบุคลากรน้อยและมีภาระงานมาก จึงดําเนินการ
นิ เท ศ ภ าย ใน ห ลั งจ าก ก ารป ระชุ ม ป ระจํ าเดื อ น มี ก ารท บ ท วน ซั ก ถ าม แ ล ะติ ด ต าม ผ ล ก าร
ดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน และมี ก ารประเมิ น ผลการนิ เทศภายในเพื่ อ ทราบถึ งความเคลื่ อ นไหว
ของการดําเนินการหลังการนิเทศภายในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๔ การสรุปและรายงานผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ จะดําเนินการสรุปและรายงานผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรี ยนพร้อมกับการ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ เนื่องจากได้ จัดทําโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจํ าปี ด้ ว ย อี กทั้ ง ยั งของบประมาณในการดําเนิ น การในปีก ารศึ กษาต่ อไปด้ ว ย อนึ่ งในปี การศึ กษา
๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสด็จดําเนินการนิเทศภายในโดยการนิเทศแบบ กัลยาณมิตรมีรูปแบบการนิเทศ
อย่างกันเอง เนื่องจากใช้การประชุมประจําเดือนในการนิเทศภายในด้วย เนื่องจากครู มีน้อย และภาระงาน
ของครูมาก

๒๑
แนวทางการจัดกิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน
ความหมายการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน หมายถึง การที่ผู้นิเทศไปพบและสังเกตการณ์ทํางาน
ของครูในชั้นเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการทํางานให้มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

เพื่อสํารวจความต้องการของครู
เพื่อศึกษาปัญหาของครูในสถานศึกษา
เพื่อประเมินผลการสอนของครู
เพื่อกระตุ้นให้ครูปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําแก่ครู

ขั้นตอนการนิเทศแบบเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
สร้างข้อตกลงในการเยี่ยมชั้นเรียน
ปรับปรุงการทํางาน

เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
วิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

รายละเอียดขั้นตอนการนิเทศแบบเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
ขั้นที่ ๑ สร้างข้อตกลงในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
การสร้างข้อตกลงในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้
๑.๑ พบปะสนทนา สร้างความคุ้นเคยและสร้างเจตคติที่ดีในการนิเทศแก่ครู
๑.๒ วางแผนการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ร่วมกับครูในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑.๒.๑ กําหนดการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
๑.๒.๒ กําหนดจุดมุ่งหมายในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
๑.๒.๓ กําหนดเรื่องที่จะนิเทศตามความต้องการ / จําเป็น ดังนี้
๑) การจัดทําเอกสารและงานธุรการประจําห้องเรียน
๒) การจัดห้องเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน
๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒๒
๑.๒.๔ กําหนดวิธีการนิเทศ ดังนี้
๑) สํารวจปัญหาและความต้องการของครู
๒) สอบถามการปฏิบัติงานของครู
๓) ให้คําปรึกษาแนะนํา
๔) สังเกตการสอน
ขั้นที่ ๒ ปฏิบัติการเยี่ยมชั้นเรียน
ผู้นิเทศปฏิบัติการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตามข้อตกลงที่กําหนดร่วมกันกับครู ดังนี้
๒.๑ เข้าเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตรงตามเวลาที่กําหนด
๒.๒ ให้ความเป็นกันเอง เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่ครู
ขั้นที่ ๓ วิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
ขั้นวิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้
๓.๑ วิเคราะห์ผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนร่วมกับครู
๓.๒ สรุปผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
๓.๓ ให้คําปรึกษาแนะนํา
ขั้นที่ ๔ ปรับปรุงการทํางาน
ครูนําผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มาปรับปรุงแก้ไข
แบบบันทึกนิเทศแบบเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
โรงเรียน…………..……………………กลุม่ ……………………..….อําเภอ………………………
ชื่อผู้นิเทศ………………………..…ชื่อผู้รับการนิเทศ……….……………………ชั้น……………
วัน เดือน
ปี

วิเคราะห์ผล
การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

สรุปผล
การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

ให้คําปรึกษาแนะนํา

๒๓
แบบบันทึกการนิเทศภายในกิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑
ชื่อผู้รับการประเมิน……………………......................................ชั้น............วันที่…..เดือน……………พ.ศ…………
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบัติ
หมายเหตุ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑. การเตรียมการสอน แผนการสอนเป็นปัจจุบัน
๒. จัดสื่อการเรียนการสอนเป็นระเบียบและมีร่องรอยการใช้
๓. มีสมุดบันทึกการนิเทศประจําชั้น
๔. แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู
๕.เอกสารงานธุรการ ในชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน
๖.มีแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนรายบุคคล
๗.มีแฟ้มสะสมผลงานครู
๘. นักเรียนกล้าพูดคุยกับคนแปลกหน้า
๙. นักเรียนกล้าซักถาม
๑๐. นักเรียนกระตือรือร้นที่จะตอบคําถามของครูขณะที่สอน
๑๑. นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. นักเรียนร่าเริงแจ่มใส
๑๓. นักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
๑๔. มีป้ายนิเทศเพื่อแสดงข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ
๑๕. มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนที่เป็นปัจจุบัน
๑๖. มีสัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑๗. มีการจัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ
๑๘. มีการแสดงผลงานนักเรียน
๑๙. ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ
๒๐. บรรยากาศในห้องเอื้อต่อการเรียนการสอน
รวม
เฉลี่ย

เกณฑ์
๕ ดีมาก
๔ ดี
๓ ปานกลาง
๒ น้อย
๑ แก้ไข

บันทึกอื่น ๆ
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................
..............................................................................................................................................................................
( ลงชื่อ )...............................................................ผู้ประเมิน
(................................................................)

๒๔
แบบประเมินกิจกรรมการนิเทศภายในกิจกรรมการสังเกตการสอน
โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลําปาง เขต ๑
ชื่อผู้รับการประเมิน……...........................………………………วันที่………เดือน………………..พ.ศ…………………
สอนสาระ.....................................ชั้น....................................................................
รายการประเมิน
การเตรียมการสอน
๑.การจัดทําบันทึกการสอน แผนการสอนไว้ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์
๒.กําหนดสื่อการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับเนื้อหา
๓.เครื่องมือวัดผล ประเมินผลมีอย่างเพียงพอ
บุคลิกภาพของครู
๔.ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับนักเรียน
๕.การเคลื่อนไหว ท่าทางประกอบการสอนเร้าความสนใจนักเรียน
๖.การใช้ภาษาถูกต้อง พูดเสียงดังชัดเจน ไม่ตะคอก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
๗.สนทนาและสร้างความเป็นกันเองกับนักเรียนก่อนสอน
๘.ดูแลเอาใจใส่นักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมอย่างทั่วถึง
การดําเนินการสอน
๙.การนําเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม เพลง นิทาน
๑๐.ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ทบทวนความรู้เดิม
๑๑.ซักถามนักเรียนขณะสอน มีการเสริมแรง
๑๒.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามบันทึกการสอน
๑๓.เปิดโอกาสให้นักเรียนให้นักเรียนซักถาม และแสดงความคิดเห็น
๑๔.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
๑๕.มีการสรุปบทเรียน และทบทวนเนื้อหา

ระดับการปฏิบัติ
๔ ๓ ๒ ๑ ๐

หมายเหตุ
ระดับ
๔ ดีมาก
๓ ดี
๒ ปานกลาง
๑ น้อย

๒๕
ระดับการปฏิบัติ
๔ ๓ ๒ ๑ ๐

รายการประเมิน

หมายเหตุ
ระดับ
๔ ดีมาก
๓ ดี
๒ ปานกลาง
๑ น้อย

การใช้สื่อ
๑๖.ความพร้อมของสื่อ
๑๗.สื่อเหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของผู้เรียน
๑๘.นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ
๑๙.คํานึงถึงความปลอดภัยในการใช้สื่อ
การวัดผลประเมินผล
๒๐.มีการประเมินก่อนเรียน
๒๑.การประเมินผลระหว่างเรียน
๒๒.การประเมินผลหลังเรียน
รวม
เฉลี่ย
ร้อยละ

บันทึกอื่น ๆ
......................................................................................................................... ..................................................
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .............
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .................
...........................................................................................................................................................................
( ลงชื่อ )...............................................................ผู้ประเมิน
(...............................................................)

