
ประกาศโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี
เรรรื่อง  การกกาหนดคคาเปป้ าหมายตามมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษาระดวับการศศึกษาขวัขนพรขนฐาน

เพรรื่อการประกวันคขุณภาพภายในของสถานศศึกษา
................................

โดยทรีรื่มรีประกาศใชป้กฎกระทรวงวคาดป้วยระบบ  หลวักเกณฑฑ์  และววิธรีการปะกวันคขุณภาพการศศึกษา  พ.ศ.
2553  ประกาศกระทรวงศศึกษาธวิการ  เรรรื่อง  ใหป้ใชป้มาตรฐานการศศึกษาขวัขนพรขนฐาน  เพรรื่อการประกวันคขุณภาพ
ภายในของสถานศศึกษา  นโยบายการปฏวิรรูปการศศึกษาในทศวรรษทรีรื่สองทรีรื่ก กาหนดเปป้ าหมายและยขุทธศาสตรฑ์
อยคางชวัดเจนในการพวัฒนาคขุณภาพคนไทยและการศศึกษาไทยในอนาคต  รวมทวัขงอวัตลวักษณฑ์และจขุดเนป้นของ
สถานศศึกษาโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  จศึงปรวับมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา  ระดวับการศศึกษาขวัขนพรขนฐาน 
และไดป้กกาหนดคคาเปป้ าหมายของการพวัฒนาตามมาตรฐานการศศึกษา  โดยความเหห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศศึกษาขวัขนพรขนฐาน  และการมรีสควนรควมของผรู ป้เกรีรื่ยวขป้อง  ทวัขงบขุคลากรทขุกคนในโรงเรรียน ผรู ป้ปกครอง
เพรรื่อนกาไปสรูคการพวัฒนาคขุณภาพตามมาตรฐานการศศึกษา  การประเมวินคขุณภาพภายในและเพรรื่อรองรวับการ
ประเมวินคขุณภาพภายนอก

เพรรื่อใหป้การพวัฒนาคขุณภาพและมาตรฐานการศศึกษาของโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี  มรีคขุณภาพและไดป้
มาตรฐาน  โรงเรรียนจศึงไดป้ก กาหนดคคาเปป้ าหมายการพวัฒนาตามมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา  ระดวับการ
ศศึกษาขวัขนพรขนฐาน  ตามเอกสารแนบทป้ายประกาศนรีข   เพรรื่อเปห็ นเปป้ าหมายในการพวัฒนาคขุณภาพและมาตรฐานการ
ศศึกษา  ระดวับการศศึกษาขวัขนพรขนฐาน  และการประเมวินคขุณภาพภายใน

ประกาศ  ณ  ว วันทรีรื่    25     พฤษภาคม  พ.ศ.  2558

( นางสาวสายใจ  พขุคมถาวร )
                                                                ผรู ป้อ กานวยการโรงเรรียนววัดคลองขขุนศรรี

มาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษาแนบทท้ายประกาศโรงเรรียนววัดคลองขขนศรรี
เรรรื่อง  การใชท้มาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษาระดวับการศศึกษาขวัขั้นพรขั้นฐาน

เพรรื่อการประกวันคขณภาพภายในของสถานศศึกษา
มาตรฐาน/ตวัวบคงชรีข คค่าเปท้ าหมาย

มาตรฐาน/ตวัวบค่งชรีขั้



มาตรฐานดท้านคขณภาพผผท้เรรียน
มาตรฐานทรีรื่  1  ผผท้เรรียนมรีสขขภาวะทรีรื่ดรีและมรีสขนทรรียภาพ ระดวับดรีเยรีรื่ยม
1.1 มรีสขุขนวิสวัยในการดรูแลสขุขภาพและออกกกาลวังกายสมกรื่าเสมอ รป้อยละ 90 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

1.2 มรีนกข าหนวัก  สควนสรูง  และมรีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑฑ์มาตรฐาน รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

1.3 ปป้ องกวันตนเองจากสวิรื่งเสพตวิดใหป้โทษและหลรีกเลรีรื่ยงตนเองจากสภาวะทรีรื่เสรีรื่ยงตคอความรขุนแรง  
โรคภวัย  อขุบวัตวิเหตขุ  และปวัญหาทางเพศ

รป้อยละ 100 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

1.4 เหห็นคขุณคคาในตนเอง  มรีความมวัรื่นใจ  กลป้าแสดงออกอยคางเหมาะสม รป้อยละ  90 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

1.5 มรีมนขุษยฑ์สวัมพวันธฑ์ทรีรื่ดรีและใหป้เกรียรตวิผรู ป้อรรื่น รป้อยละ 95 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

1.6 สรป้างผลงานจากการเขป้ารควมกวิจกรรมดป้านศวิลปะ  ดนตรรี /นาฏศวิลปฑ์   กรีฬา/  นวันทนาการ รป้อยละ 90 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

มาตรฐานทรีรื่  2  ผผท้เรรียนมรีคขณธรรม  จรริยธรรมและคค่านริยมทรีรื่พศึงประสงคค ระดวับดรีมาก
2.1 มรีคขุณลวักษณะทรีรื่พศึงประสงคฑ์ตามหลวักสรูตร รป้อยละ 90 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

2.2 เอรขออาทรผรู ป้อรรื่นและกตวัญญรูกตเวทรีตคอผรู ป้มรีพระคขุณ รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

2.3 ยอมรวับความควิดและววัฒนธรรมทรีรื่แตกตคาง รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

2.4 ตระหนวัก  รรู ป้คขุณคคา  และรควมอนขุรวักษฑ์และพวัฒนาสวิรื่งแวดลป้อม รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

มาตรฐานทรีรื่  3  ผผท้เรรียนมรีทวักษะในการแสวงหาความรผท้ดท้วยตนเอง  รวักการเรรียนรผท้   และพวัฒนาตนเองอยค่างตค่อเนรรื่อง(ระดวับดรีมาก)
3.1 มรีนวิสวัยรวักการอคานและแสวงหาความรรู ป้ดป้วยตนเองจากหป้องสมขุด  แหลคงเรรียนรรู ป้และสรรื่อตคาง ๆ รอบ

ตวัว
รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

3.2 มรีทวักษะในการอคาน  ฟวัง  ดรู  พรูด  เขรียน  และตวัขงค กาถามเพรรื่อหาความรรู ป้เพวิรื่มเตวิม รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

3.3 เรรียนรรู ป้รควมกวันเปห็ นกลขุคม  แลกเปลรีรื่ยนความควิดเหห็นเพรรื่อการเรรียนรรู ป้รควมกวัน รป้อยละ 95 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

3.4 ใชป้เทคโนโลยรีในการเรรียนรรู ป้และนกาเสนอผลงาน รป้อยละ 90 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

มาตรฐานทรีรื่  4  ผผท้เรรียนมรีความสามารถในการคริดอยค่างเปป็ นระบบ  คริดสรท้างสรรคค  ตวัดสรินใจแกท้ปวัญหาไดท้อยค่างมรีเหตขผล(ระดวับดรี)
4.1 สรขุปความควิดเหห็นจากเรรรื่องทรีรื่อคาน  ฟวัง  ดรู  และสรรื่อสารโดยการพรูด  หรรอเขรียนตามควิดของตนเอง รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

4.2 นกาเสนอววิธรีควิด  ววิธรีแกป้ปวัญหาดป้วยภาษาหรรอววิธรีการของตนเอง รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

4.3 กกาหนดเปป้ าหมาย  คาดการณฑ์  ตวัดสวินใจแกป้ปวัญหาโดยมรีเหตขุผลประกอบ รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

4.4 มรีความควิดรวิ เรวิรื่มและสรป้างสรรคฑ์ผลงานดป้วยความภาคภรูมวิใจ รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

มาตรฐาน/ตวัวบคงชรีข คคาเปป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตวัวบคงชรีข

มาตรฐานดท้านคขณภาพผผท้เรรียน
มาตรฐานทรีรื่  5  ผผท้เรรียนมรีความรผท้และทวักษะทรีรื่จจาเปป็ นตามหลวักสผตร ระดวับดรี
5.1 ผลสวัมฤทธวิธ ทางการเรรียนแตคละกลขุคมสาระเปห็ นไปตามเกณฑฑ์ รป้อยละ 70 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

5.2 ผลการประเมวินสมรรถนะสกาควัญตามหลวักสรูตรเปห็ นไปตามเกณฑฑ์ รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

5.3 ผลการประเมวินการอคาน  ควิดววิเคราะหฑ์  และเขรียนเปห็ นไปตามเกณฑฑ์ รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

5.4 ผลการทดสอบระดวับชาตวิเปห็ นไปตามเกณฑฑ์ รป้อยละ 56 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

มาตรฐานทรีรื่  6  ผผท้เรรียนมรีทวักษะในการทจางาน  รวักการทจางาน  สามารถทจางานรค่วมกวับผผท้อรรื่นไดท้  และมรีเจตคตริทรีรื่ดรีตค่ออาชรีพสขจรริต
                                                                                                                                                                            ( ระดวับดรีเยรีรื่ยม)



6.1 วางแผนการทกางานและดกาเนวินการจนสกาเรห็จ รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

6.2 ทกางานอยคางมรีความสขุข  มขุคงมวัรื่นพวัฒนางาน  และภรูมวิใจในผลงานของตนเอง      รป้อยละ 90 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

6.3 ทกางานรควมกวับผรู ป้อรรื่นไดป้ รป้อยละ 90 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

6.4 มรีความรรู ป้สศึกทรีรื่ดรีตคออาชรีพสขุจรวิตและหาความรรู ป้เกรีรื่ยวกวับอาชรีพทรีรื่ตนเองสนใจ รป้อยละ 95 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

มาตรฐานดท้านการจวัดการศศึกษา รป้อยละ 95 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

มาตรฐานทรีรื่  7  ครผปฏริบวัตริงานตามบทบาทหนท้าทรีรื่อยค่างมรีประสริทธริภาพและเกริดประสริทธริผล ระดวับดรีมาก
7.1 ครรูมรีการกกาหนดเปป้ าหมายคขุณภาพผรู ป้เรรียนทวัขงดป้านความรรู ป้  ทวักษะกระบวนการสมรรถนะและ

คขุณลวักษณะทรีรื่พศึงประสงคฑ์
รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

7.2 ครรูมรีการววิเคราะหฑ์เปห็ นรายบขุคคล  และใชป้ขป้อมรูลในการวางแผนการจวัดการเรรียนรรู ป้เพรรื่อพวัฒนา
ศวักยภาพของผรู ป้เรรียน

รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

7.3 ครรูออกแบบและจวัดการเรรียนรรู ป้ทรีรื่ตอบสนองความแตกตคางระหวคางบขุคคลและพวัฒนาการทางสตวิ
ปวัญญา

รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

7.4 ครรูใชป้สรรื่อและเทคโนโลยรีทรีรื่เหมาะสมผนวกกวับการนกาบรวิบทและภรูมวิปวัญญาของทป้องถวิรื่นมาบรูรณา
การในการจวัดการเรรียนรรู ป้

รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

7.5 ครรูมรีการววัดและประเมวินผลทรีรื่มขุคงเนป้นพวัฒนาการเรรียนรรู ป้ของผรู ป้เรรียน  ดป้วยววิธรีการทรีรื่หลากหลาย รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

7.6 ครรูใหป้ค กาแนะนกา  ค กาปรศึกษา  และแกป้ไขปวัญหาใหป้แกคผรู ป้เรรียนทวัขงดป้านการเรรียนและคขุณภาพชรีววิต
ดป้วยความเสมอภาค

รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

7.7 ครรูมรีการศศึกษาววิจวัยและพวัฒนาการจวัดการเรรียนรรู ป้ในววิชาทรีรื่ตนรวับผวิดชอบและใชป้ผลในการปรวับ
การสอน

รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

7.8 ครรูประพฤตวิและปฏวิบวัตวิตนเปห็ นแบบอยคางทรีรื่ดรี  และเปห็ นสมาชวิกทรีรื่ดรีสถานศศึกษา รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

7.9 ครรูจวัดการเรรียนการสอนตามววิชาทรีรื่ไดป้รวับมอบหมายเตห็มเวลา  และเตห็มความสามารถ รป้อยละ 85 ไดป้ระดวับดรีขศึขนไป

มาตรฐาน/ตวัวบคงชรีข คคาเปป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตวัวบคงชรีข

มาตรฐานดท้านการจวัดการศศึกษา
มาตรฐานทรีรื่  8  ผผท้บรริหารปฏริบวัตริงานตามบทบาทหนท้าทรีรื่อยค่างมรีประสริทธริภาพและเกริดประสริทธริผล ระดวับดรีเยรีรื่ยม
8.1 ผรู ป้บรวิหารมรีววิสวัยทวัศนฑ์  ภาวะผรู ป้นกา  และความควิดรวิ เรวิ รื่มทรีรื่เนป้นการพวัฒนาผรู ป้เรรียน ระดวับดรีเยรีรื่ยม
8.2 ผรู ป้บรวิหารใชป้หลวักการบรวิหารแบบมรีสควนรควมและใชป้ขป้อมรูลผลการประเมวินหรรอผลการววิจวัยเปห็ น

ฐานควิดทวัขงดป้านววิชาการและการจวัดการ
ระดวับดรีเยรีรื่ยม

8.3 ผรู ป้บรวิหารสามารถบรวิหารจวัดการศศึกษาใหป้บรรลขุเปป้ าหมายตามทรีรื่ก กาหนดไวป้ในแผนปฏวิบวัตวิการ ระดวับดรีเยรีรื่ยม
8.4 ผรู ป้บรวิหารสคงเสรวิมและพวัฒนาศวักยภาพบขุคลากรใหป้พรป้อมรวับการกระจายอกานาจ ระดวับดรีเยรีรื่ยม
8.5 นวักเรรียน  ผรู ป้ปกครอง  และชขุมชน  พศึงพอใจผลการบรวิหารจวัดการศศึกษา ระดวับดรีเยรีรื่ยม
8.6 ผรู ป้บรวิหารใหป้ค กาแนะนกา  ค กาปรศึกษาทางววิชาการและเอาใจใสคการจวัดการศศึกษาเตห็มศวักยภาพและ

เตห็มเวลา
ระดวับดรีเยรีรื่ยม

มาตรฐานทรีรื่  9  คณะกรรมการสถานศศึกษา  และผผท้ปกครอง  ชขมชนปฏริบวัตริงานตามบทบาทหนท้าทรีรื่
                         อยค่างมรีประสริทธริภาพและเกริดประสริทธริผล                                                                                 (ระดวับดรีเยรีรื่ยม)
9.1 คณะกรรมการสถานศศึกษารรู ป้และปฏวิบวัตวิหนป้าทรีรื่ตามทรีรื่ก กาหนด ระดวับดรีเยรีรื่ยม
9.2 คณะกรรมการสถานศศึกษากกากวับ  ตวิดตาม  ดรูแล  และปฏวิบวัตวิหนป้าทรีรื่ตามทรีรื่ก กาหนดขวับเคลรรื่อนการ ระดวับดรีเยรีรื่ยม



ดกาเนวินงานของสถานศศึกษา
9.3  ผรู ป้ปกครองและชขุมชนเขป้ามามรีสควนรควมในการพวัฒนาสถานศศึกษา ระดวับดรีเยรีรื่ยม
มาตรฐานดท้านการจวัดการศศึกษา ระดวับดรีเยรีรื่ยม
มาตรฐานทรีรื่  10  สถานศศึกษามรีการจวัดหลวักสผตร  กระบวนการเรรียนรผท้และกริจกรรมพวัฒนาผผท้เรรียนอยค่างรอบดท้าน (ระดวับดรีเยรีรื่ยม)
10.
1

หลวักสรูตรสถานศศึกษาเหมาะสมและสอดคลป้องกวับทป้องถวิรื่น ระดวับดรีเยรีรื่ยม

10.
2

จวัดรายววิชาเพวิรื่มเตวิมทรีรื่หลากหลายใหป้ผรู ป้เรรียนเลรอกตามความถนวัดและความสนใจของผรู ป้เรรียน ระดวับดรีเยรีรื่ยม

10.
3

จวัดกวิจกรรมพวัฒนาผรู ป้เรรียนทรีรื่สคงเสรวิมและตอบสนองความตป้องการ  ความสามารถ  ความถนวัด  
และความสนใจของผรู ป้เรรียน

ระดวับดรีเยรีรื่ยม

10.
4

สนวับสนขุนใหป้ครรูจวัดกระบวนการเรรียนรรู ป้ทรีรื่ใหป้ผรู ป้เรรียนไดป้ลงมรอปฏวิบวัตวิจรวิงจนสรขุปความรรู ป้ไดป้ ระดวับดรีเยรีรื่ยม

10.
5

นวิเทศภายใน  กกากวับ  ตวิดตาม  ตรวจสอบ  และนกาผลไปปรวับปรขุงการเรรียนการสอนอยคาง
สมกรื่าเสมอ

ระดวับดรีเยรีรื่ยม

10.
6

จวัดระบบดรูแลชควยเหลรอผรู ป้เรรียนทรีรื่มรีประสวิทธวิภาพและครอบคลขุมถศึงผรู ป้เรรียนทขุกคน ระดวับดรีเยรีรื่ยม

มาตรฐาน/ตวัวบคงชรีข ก กาหนดคคาเปป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตวัวบคงชรีข

มาตรฐานดท้านการจวัดการศศึกษา
มาตรฐานทรีรื่  11  สถานศศึกษามรีการจวัดมรีการจวัดสภาพแวดลท้อมและบรริการทรีรื่สค่ งเสรริมใหท้ผผท้เรรียนพวัฒนาเตป็มศวักยภาพ(ระดวับดรีเยรีรื่ยม)
11.
1

หป้องเรรียน  หป้องปฏวิบวัตวิการ  อาคารเรรียนมวัรื่นคง  สะอาดและปลอดภวัย  มรีสวิรื่งอกานวยความสะดวก
พอเพรียงอยรูคในสภาพทรีรื่ใชป้การไดป้ดรี  สภาพแวดลป้อมรคมรรรื่นและมรีแหลคงเรรียนรรู ป้สกาหรวับผรู ป้เรรียน

ระดวับดรีเยรีรื่ยม

11.
2

จวัดโครงการ  กวิจกรรมทรีรื่สคงเสรวิมสขุขภาพอนามวัยและความปลอดภวัยของผรู ป้เรรียน ระดวับดรีเยรีรื่ยม

11.
3

จวัดหป้องสมขุดทรีรื่ใหป้บรวิการสรรื่อและเทคโนโลยรีสารสนเทศทรีรื่เอรขอใหป้ผรู ป้เรรียนเรรียนรรู ป้ดป้วยตนเองและ
หรรอเรรียนแบบมรีสควนรควม

ระดวับดรีเยรีรื่ยม

มาตรฐานทรีรื่  12  สถานศศึกษามรีการประกวันคขณภาพภายในของสถานศศึกษาตามทรีรื่กจาหนดในกฎกระทรวง          (ระดวับดรีเยรีรื่ยม)
12.
1

มรีการกกาหนดมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา ระดวับดรีเยรีรื่ยม

12.
2

จวัดทกาและดกาเนวินการตามแผนพวัฒนาการจวัดการศศึกษาของสถานศศึกษาทรีรื่มขุ คงพวัฒนาคขุณภาพตาม
มาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา

ระดวับดรีเยรีรื่ยม

12.
3

จวัดระบบขป้อมรูลสารสนเทศในการบรวิหารจวัดการเพรรื่อพวัฒนาคขุณภาพของสถานศศึกษา ระดวับดรีเยรีรื่ยม

12. ตวิดตาม  ตรวจสอบและประเมวินคขุณภาพภายในตามมาตรฐานการศศึกษาคขุณภาพของสถาน ระดวับดรีเยรีรื่ยม



4 ศศึกษา
12.
5

นกาผลการประเมวินทวัขงภายในและภายนอกไปใชป้วางแผนพวัฒนาคขุณภาพการศศึกษาอยคางตคอเนรรื่อง ระดวับดรีเยรีรื่ยม

12.
6

จวัดทการายงานประจกาปรี ทรีรื่เปห็ นรายงานการประเมวินคขุณภาพภายใน ระดวับดรีเยรีรื่ยม

มาตรฐานทรีรื่  13  สถานศศึกษามรีการสรท้าง  สค่ งเสรริม  สนวับสนขน  ใหท้สถานศศึกษาเปป็ นสวังคมแหค่งการเรรียนรผท้             (ระดวับดรีเยรีรื่ยม)
13.
1

มรีการสรป้างและพวัฒนาแหลคงเรรียนรรู ป้ภายในสถานศศึกษาและใชป้ประโยชนฑ์จากแหลคงเรรียนรรู ป้ทวัขง
ภายในและภายนอกสถานศศึกษา  เพรรื่อพวัฒนาการเรรียนรรู ป้ของผรู ป้เรรียนและบขุคลากรของสถานศศึกษา

ระดวับดรีเยรีรื่ยม

13.
2

มรีการแลกเปลรีรื่ยนเรรียนรรู ป้ระหวคางบขุคลากรภายในสถานศศึกษา  ระหวคางสถานศศึกษา  กวับ
ครอบครวัว  ชขุมชน  และองคฑ์กรทรีรื่เกรีรื่ยวขป้อง

ระดวับดรีเยรีรื่ยม

มาตรฐานทรีรื่  14  การพวัฒนาสถานศศึกษาใหท้บรรลขวริสวัยทวัศนคตามเปท้ าหมาย  ปรวัชญา  และจขดเนท้นทรีรื่กจาหนดขศึขั้น     (ระดวับดรีเยรีรื่ยม)
14.
1

จวัดโครงการ กวิจกรรม ทรีรื่สคงเสรวิมใหป้ผรู ป้เรรียน มรีความรรู ป้ครูคคขุณธรรม นกาจวิตอาสา ระดวับดรีเยรีรื่ยม

14.
2

ผลการดกาเนวินงานสคงเสรวิมใหป้ผรู ป้เรรียนบรรลขุ มรีความรรู ป้ครู คคขุณธรรม นกาจวิตอาสา ระดวับดรีเยรีรื่ยม

มาตรฐานทรีรื่  15  การจวัดกริจกรรมตามนโยบาย  จขดเนท้น  แนวทางการปฏริรผปการศศึกษาเพรรื่อพวัฒนาและสค่งเสรริมสถานศศึกษาใหท้ 
                           ยกระดวับสผงขศึขั้น                                                                                                                         (ระดวับดรีเยรีรื่ยม)
15.
1

จวัดโครงการ  กวิจกรรมการนกาหลวักปรวัชญาเศรษฐกวิจพอเพรียงในการพวัฒนาคขุณภาพการศศึกษา ระดวับดรีเยรีรื่ยม

15.
2

ผลการดกาเนวินงาน นกาหลวักปรวัชญาเศรษฐกวิจพอเพรียงในการพวัฒนาคขุณภาพการศศึกษา บรรลขุตาม
เปป้ าหมาย

ระดวับดรีเยรีรื่ยม


