
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนที่มาโรงเรียนทันเวลา  
2. ผู้เรียนที่เข้าเรียน และรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย  
3. ผู้เรียนที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาและเหมาะสมตาม

กาลเทศะ  
4. ผู้เรียนที่เดินผ่านครูและผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ  
5. ผู้เรียนที่มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
6. ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

 

- แบบบันทึกสถิติการมาเรียน/สาย 
- แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชาต่าง ๆ (ปถ.05) 
- รายงานสรุปนักเรียนที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบโรงเรยีน 
 
- รายงานการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
- แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
- แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

   - แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
 

98.66 
98.07 
98.69 

 
98.08 
100 
100 

 

ร้อยละรวม 593.50  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 98.92  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และไม่ลอกการบ้าน 
2. ผู้เรียนที่พูดแต่ความจริง(ไม่โกหก) 
3. ผู้เรียนที่ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน 

 

 - รายงานการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 - แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
 - แบบบันทึกคนดีศรเีมืองพลพิทยาคม 
- แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

98.91 
98.25 
100 

 

 

ร้อยละรวม 297.16  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 9.2ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 99.05  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

 

 

 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 มีความกตัญญูกตเวที 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนที่ เคารพรักพ่อแม่ ผู้ปกครอง แสดงออกซึ่งการตอบแทน
พระคุณอย่างเหมาะสม 

2. ผู้เรียนที่ระลึกพระคุณของครู อาจารย์ แสดงออกซึ่งการตอบแทน
พระคุณอย่างเหมาะสม 

3. ผู้เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกที่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว 

ชุมชนและสังคม 
 

- รายงานการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 
- รายงานกิจกรรมไหว้คร ู
 
- รายงานกิจกรรมถวายความจงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
- รายงานการประเมินประชุมระดบั 
- แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

99.55 
 

99.3 
 

100 
99.88 

 

 

ร้อยละรวม 398.73  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 9.3ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 99.68  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.4 มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนที่มีจิตสาธารณะ 
2. ผู้เรียนที่แสดงออกถึงความมีน้ าใจ หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
3. ผู้เรียนที่รู้จักแบ่งปันทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพื่อผู้อื่น และเพื่อ

ส่วนรวม 
 

- รายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
- แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
- รายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
- แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี ้

99.04 
98.07 
100 

 

 

ร้อยละรวม 297.11  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 9.4ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 99.04  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.5 ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนรู้จักใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนอย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
2. ผู้เรียนใช้อุปกรณ์การเรียน อย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
3. ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการประหยัด เช่น ธนาคารขยะ การออม

ทรัพย์ กิจกรรมรีไซเคิล ฯลฯ 
4. ผู้เรียนที่ใช้น้ า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งของตนเองและ

ของส่วนรวมอย่างประหยัด และรู้คุณค่า 
 

- กิจกรรมออมเงินวันละบาทกับธนาคารโรงเรียน 
- กิจกรรมห้องเรยีนสีเขยีว 
- แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
 
 

100 
100 

84.63 
94.58 

 

ร้อยละรวม 379.21  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 9.5ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 94.80  

ระดับคณุภาพ = 5  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของ
ท้องถิ่น 

2. ผู้เรียนที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นและของไทย 

3. ผู้เรียนที่สนใจ ประพฤติปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึง
การนิยมไทย 

4. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 

- รายงานการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 
- รายงานการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 
- แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
 
- รายงานแหล่งเรยีนรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น 
- แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 

ร้อยละรวม 400  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 9.6ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 100  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.7 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม จากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

2. ผู้เรียนช่วยรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและรักษา 
สาธารณสมบัติ 

3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น 

 

- แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
 
- รายงานการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 
- รายงานกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนศรีบญุเรืองวทิยาคาร 
- แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
 

98.85 
 

98.60 
 

99.04 
98.65 

 

 

ร้อยละรวม 395.14  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที ่9.7ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 98.79  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.8 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
2. ผู้เรียนที่กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
3. ผู้เรียนที่ปฏิบัติตนตามกฎกติกา ข้อตกลงโรงเรียน 
4. ผู้เรียนที่ใช้สิทธิในการเลือกตั้งสภานักเรียน 
5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

  - แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
  - กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรยีน 
  - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
  - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  - กิจกรรมสภานักเรยีน 
  - กิจกรรมรณรงค์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
  - กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
  - แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

99.23 
98.91 
99.07 
99.97 
99.97 

 

 

ร้อยละรวม 497.15  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 9.8ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 99.43  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
 
 



ผลการประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ(ให้เช็คเทียบเกณฑ์) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 98.92      
ตัวบ่งช้ีที่ 9.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตพูดแต่ความจริงไม่โกหก ไม่ลักขโมยหรือน าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเปน็
ของตน 

99.05  
    

ตัวบ่งช้ีที่ 9.3 มีความกตัญญูกตเวที 99.68      
ตัวบ่งช้ีที่ 9.4 มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 

 
99.04  

    

ตัวบ่งช้ีที่ 9.5 ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 98.25      
ตัวบ่งช้ีที่ 9.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 100      
ตัวบ่งช้ีที่ 9.7 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 98.79      
ตัวบ่งช้ีที่ 9.8 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

99.43  
    

มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมคีุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
* = ผลรวมร้อยละเฉลีย่ตัวบ่งช้ีหารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

* 99.15  
    

 
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพจากคา่ร้อยละเฉลีย่ 

ต้องปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินแบบอิงสถานศกึษา 
การประเมินโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่  9  ปีการศึกษา2560 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของ
โครงการ / 
กิจกรรม 

1  กิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 90 ฝ่ายปกครองร่วมกับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียน
เมืองพลพิทยาคมได้ร่วมถวายความจงรักภักดี ประกาศวาระแห่ง
สถาบัน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แสดงถึงความเคารพเทิดทูน ต่อสถาบัน
ชาติ พระมหากษัตริย์ และสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ค่าเฉลี่ยตัวช้ีวัดความส าเร็จคิดเป็น  99.47  

บรรลผุลส าเร็จ 

2  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ร้อยละ 90 ฝ่ายปกครองด าเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  ให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสนใจสมัครเป็นตัวแทน
ประธานนักเรียน ได้ฝึกการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และ
ฝึกฝนให้ผู้เรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักใช้
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง ผู้เรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และสามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม โดยฝ่ายปกครองได้ขอความ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในอ าเภอพล น าเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติมา
ใช้ในกิจกรรมเลือกตั้ง ท าให้สะดวกต่อการลงคะแนนและลด
ปริมาณบัตรเสียได้ 100% ค่าเฉลี่ยตัวช้ีวัดความส าเร็จคดิเป็น  99.47 
 

บรรลผุลส าเร็จ 

3  กิจกรรมไหว้ครู ร้อยละ 90 ฝ่ายปกครองจัดการประกวดพานไหว้ครู ได้รับความสนใจจาก
ผู้เรียนเป็นอย่างดี ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ครูอาจารย์ 
ได้ฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาทดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพียรศึกษา
เป็นผ้ากล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และเป็นผู้มี

บรรลผุลส าเร็จ 



ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของ
โครงการ / 
กิจกรรม 

มารยาทดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ าใจ ค่าเฉลี่ยตัวช้ีวัดความส าเร็จคิด
เป็น  98.13 

4  กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมจัดท าคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละ 
100 

ฝ่ายปกครองจัดกิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดท าแบบฟอร์มเอกสารคู่
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน และให้ครูที่ปรึกษา 
บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  
ด้วยการออกเยี่ยมบ้าน เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อไป  ค่าเฉลี่ยตัวช้ีวัด
ความส าเร็จคดิเป็น  98.94 

บรรลผุลส าเร็จ 

5  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
- กิจกรรมคนดีศรีเมืองพลพิทยาคม 

ร้อยละ 90 ฝ่ายปกครองโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียน
ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าแต่ละวัน เป็นการ
ฝึกผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย ฝึกความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาท างาน
เป็นทีม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม เป็นพลเมืองดีและมีมารยาทดี เคารพยึดมั่น
ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงความชื่น
ชมผู้เรียนที่เป็นคนดีและมีผลงานดีเด่นที่น่ายกย่องชมเชย ให้เป็น
แบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ และยกย่องชมเชยคณะบุคคล
ที่ร่วมท าความดี ค่าเฉลี่ยตัวช้ีวัดความส าเรจ็คิดเป็น  99.33 

บรรลผุลส าเร็จ 

6 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 - ม.6 ร้อยละ 90 ฝ่ายปกครองได้น านักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ทุกคนได้เข้ากิจกรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัด
เวฬุวัน จังหวัดขอนแก่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3, 5 , 6 จัด
กิจกรรมที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยนิมนต์พระอาจารย์มา
แสดงธรรมะ และจัดกิจกรรมร่วมกับครูที่ประจ าชั้น และครูใน

บรรลผุลส าเร็จ 



ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของ
โครงการ / 
กิจกรรม 

ระดับชั้น เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงามในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ฝึกจิตให้เข้มแข็งรู้เท่าทัน
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสังคมโลกในปัจจุบัน รู้จักคิดวิเคราะห์ด้วย
ปัญญา ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดความส าเร็จคิดเป็น  93.66 

7  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ร้อยละ 90 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรัก ความภาคภูมิใจ และจิตส านึก
ที่ดีต่อสถาบัน จนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดความส าเร็จคิดเป็น  
99.00 

บรรลผุลส าเร็จ 

8  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ร้อยละ 90 ฝ่ายปกครอง ได้ด าเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาท่ี 1 , 4 ทุกคนให้ได้รับทราบข้อมูลนโยบาย 
กฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และปฏิบัติตนให้
ได้อย่างถูกต้อง โดยเกิดความเข้าใจและความร่วมมือกัน ระหว่าง 
ชุมชน ผู้ปกครอง และโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเป็นอย่างดีเยี่ยม ค่าเฉลี่ยตัวช้ีวัด
ความส าเร็จคดิเป็น  99.33 

บรรลผุลส าเร็จ 

9 กิจกรรมรณรงค์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ร้อยละ 90 การด าเนินกิจกรรม นักเรียนที่เข้าร่วมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ท าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
ทักษะด้านกีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด นักเรียนมีส่วนร่วม
รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดสู่เยาวชนและชุมชน 
ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดความส าเร็จคิดเป็น  98.80 

บรรลผุลส าเร็จ 

10 กิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ร้อยละ 90 ฝ่ายปกครองได้ด าเนินกิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
เพ่ือสสร้างเสริมความปลอดภัย ส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตอาสาใน
การบริการช่วยเหลือสังคมให้ใช้ประโยชน์จากการประกันภัยที่
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดความส าเร็จคิดเป็น  

บรรลผุลส าเร็จ 



ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของ
โครงการ / 
กิจกรรม 

97.34 
11 กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง ร้อยละ 90 ฝ่ายปกครองได้ด าเนินกิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง 

เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน ในการสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครองที่เข้มแข็ง ในการประสานงานต่าง ๆ ได้สะดวกและเป็น
ประโยชน์กับนักเรียน ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดความส าเร็จคิดเป็น  95.07 

บรรลผุลส าเร็จ 

12 กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนศรียบุญเรืองวิทยาคาร ร้อยละ 90 ฝ่ายปกครองได้ด าเนินกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนศรียบุญเรือง
วิทยาคาร เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติทีดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และให้นักเรียนได้เลือกประธานนักเรียน ส่ง
เสริมแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ เป็น
ตัวอย่างให้กับบุคคลอ่ืนและเกิดความภาคภูมิใจในการท าความดี
พัฒนาสังคมส่วนรวม  ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดความส าเร็จคิดเป็น  98.53 

บรรลผุลส าเร็จ 

13 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ร้อยละ 90 ฝ่ายปกครองได้ด าเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้โรงเรียนมี
ระบบการบริการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการประชุม
ผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนและ
พัฒนาส่งเสริมนักเรียน  ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดความส าเร็จคิดเป็น  98.42 

บรรลผุลส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1)  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา....5..........................  ได้ระดับคณุภาพ     ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก      ดีเยี่ยม  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน.....5.........................  ได้ระดับคณุภาพ  ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก      ดีเยี่ยม  

(2)  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา    ด าเนินการ    ไม่ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 9ของสถานศึกษาปีการศึกษา………1……….   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 

 
 

  

มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สูงกว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและปีท่ีประเมินไม่ต า่กว่าระดับด ี

ไม่มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์)ต า่กว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และปีท่ีประเมินต า่กว่าระดับดี และไม่แตกต่างกัน 
 



 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 9  ของสถานศึกษา 

 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
   ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

 
บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษามีความส าเร็จในการปฏิบัติสามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือ
คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยน าผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของส ถานศึกษา  และมีหลักฐานแสดงความตระหนักใน
ความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตัิตามแผนหมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไมส่ามารถบรรลุมาตรฐาน
หรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือคณุภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน แต่มีหลักฐานแสดงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามใน
การปฏิบัตเิพื่อการพัฒนาสูม่าตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียน หรือครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยไม่ค านึงถึงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  

 



 
แบบสรุปข้อมูล  มาตรฐานด้านผลผลติทางการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ให้   ลงใน  ที่ตรงกับการประเมิน  และเขียนค าอธิบาย/ข้อสงัเกต เกี่ยวกับผลประเมิน  พัฒนาการของผลประเมิน  และประสิทธิผลของการด าเนินงานของสถานศึกษาตามเป้าหมายรวมทั้งการสรปุผล
ประเมิน  ให้ตรงตามความเป็นจรงิ 
ระดับคณุภาพอิงเกณฑ์   
ได้ผลการประเมิน...........5.............คะแนน 

 ระดับดเียี่ยม   (5 คะแนน)                                 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)                                 
 ระดับดี           (3 คะแนน)                                น าระดับคุณภาพ จากแบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแบบอิงเกณฑ ์
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)                                 
 ระดับปรับปรุง   (1 คะแนน)                                 

ระดับคณุภาพอิงสถานศึกษา  
ได้ผลการประเมิน.........5.............คะแนน 

 ระดับดเียี่ยม(5 คะแนน)+ มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 ระดับดมีาก(4 คะแนน)+ มีพัฒนาการของคุณภาพการศกึษา และไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีหลักฐาน 
                                                                      แสดงความตระหนัก  และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
 ระดับดี(3 คะแนน)+ / +มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน  หรือ 
ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
 ระดับพอใช้ (2 คะแนน) + ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่บรรลุมาตรฐาน/เปา้หมายตามแผนแต่มีความตระหนกั 
  และความพยายามในการปฏิบตัติามแผน   
 ระดับปรับปรุง (1 คะแนน) + ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  และไม่บรรลุมาตรฐาน/เปา้หมายตามแผน 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คือ มีค่าเฉลี่ย…….5.00..........   
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 คือ มีค่าเฉลี่ย..................... 
ค าอธิบาย/ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 9 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 


