ภาพรวมของโรงเรียน
1. ประวัติ / ความเป็ นมาของโรงเรียน
ชื่อโรงเรี ยนโรงเรี ยนมารี ยร์ ักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 263/1 หมู่ 4 ตาบลริ มกก
อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณี ย ์ 57100 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5375-0891 โทรสาร 0-53750892 Website : www.mareerukchiangrai.net เปิ ดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 มีเนื้ อที่ 7 ไร่ 130 ตารางวา เขตพื้นที่ บริ การ อาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย ก่อตั้งเมื่อปี การศึกษา
2547 ตามใบอนุญาตเลขที่ 04/2547 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ผูบ้ ริ หารประกอบด้วย
นายมัณฑนะ นามบุญ วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริ หารธุรกิจ
ดารงตาแหน่งผูร้ ับใบอนุญาตเมื่อปี การศึกษา 2547 จนถึงปั จจุบนั
นายวชิรา นามบุญ
วุฒิการศึกษา ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การเมื่อปี การศึกษา 2547 จนถึงปั จจุบนั
นางสาวมณฑินี นามบุญ วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมื่อปี การศึกษา 2547
จนถึงปั จจุบนั

2. แผนที่ต้งั ของโรงเรียน

3. ปรัชญาของโรงเรียน

“เพียบพร้ อมคุณธรรม ก้ าวนาวิชาการ สื บสานความเป็ นไทย”
เพียบพร้ อมคุณธรรม
ก้ าวนาวิชาการ
สื บสานความเป็ นไทย

หมายถึง การมีคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีงาม และเป็ นคนดีของสังคม
หมายถึง ความเป็ นเลิศทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
หมายถึง การสื บสานและอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี อนั ดีงามของไทย

4. เอกลักษณ์ ของโรงเรียน
“ ยิม้ แย้ มแจ่ มใส มีใจรั ก 3 ภาษา นาพาความเป็ นไทย ใส่ ใจสิ่งแวดล้ อม ”
5. อัตลักษณ์ ของโรงเรียน
“ มารี ย์รักษ์ เด่ นภาษา ก้ าวหน้ าสู่ สากล ”
6. สั ญลักษณ์ ของโรงเรียน
ลักษณะเป็ น รู ปพระแม่มารี อา มารดาพระเยซูคริ สต์
ที่โรงเรี ยนอัญเชิญเป็ นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรี ยน

6. สี ประจาโรงเรียน
สี ม่วง หมายถึง ความสงบสุข ความเป็ นหนึ่งเดียว
สี ขาว หมายถึง ศีลธรรม จริ ยธรรม ความดีงามที่ยดึ ปฏิบตั ิ
“สี ม่วง - ขาว”

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
1.1 ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการด้าน การ
เขียน การสื่ อสารและการคิด
คานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น

2)

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
และเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรากฏ

ร่ องรอย / หลักฐาน

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

1. โครงการส่ งเสริ มการอ่าน / รัก ผูเ้ รี ยนสามารถเขียนคิด
การเขียน
คานวณ และสื่ อสารได้
2. โครงการจวนละอ่อนอูก้ าเมือง เหมาะสมตามระดับชั้น
3. โครงการวันสุ นทรภู่ และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ
4. โครงการอาขยาน อ่านคล่อง
5. โครงการ Nihon no bunka
วัฒนธรรมญี่ปนุ่

- แบบสรุ ปโครงการ
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
- รู ปภาพกิจกรรม
- ผลการทดสอบการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
สื่ อความ

1. โครงการอัจฉริ ยภาพทาง
คณิ ตศาสตร์
2. โครงการอัจฉริ ยภาพทาง
วิทยาศาสตร์

- แบบสรุ ปโครงการ
- รู ปภาพกิจกรรม
- โครงงานวิทยาศาสตร์
- โครงงานคณิ ตศาสตร์
- ผลสัมฤทธ์ทางการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

ผูเ้ รี ยนสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรากฏ

3)

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร

1. โครงการมารี ยร์ ักษ์เด่น
เทคโนโลยี
- กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ด้วยโปรแกรมกราฟฟิ ก
- กิจกรรมโปรแกรมฝึ กพิมพ์
BBC
- การใช้อินเตอร์ เน็ตอย่าง
ปลอดภัย

4)

ความก้าวหน้าทางการเรี ยนตาม
หลักสู ตรสถานศึกษา

1. โครงการวิเคราะห์คุณภาพ
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาความรู ้
ผูเ้ รี ยน
ความเข้าใจตามหลักสู ตร
2. โครงการส่ งเสริ มความเป็ นเลิศ สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ทางวิชาการ

5)

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ

1. โครงการวิเคราะห์คุณภาพ
ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการจากผลการ
ผูเ้ รี ยน
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
2. โครงการส่ งเสริ มความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ

ร่ องรอย / หลักฐาน

ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยี - แบบสรุ ปโครงการ
สารสนเทศและการสื่ อสารได้ - รู ปภาพกิจกรรม
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- ผลงานนักเรี ยนด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป

- แบบสรุ ปโครงการ
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
- รู ปภาพกิจกรรม
- สรุ ปผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน
- สรุ ปผลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
- แบบสรุ ปโครงการ
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
- รู ปภาพกิจกรรม
- ผลสอบ O-net , NT

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
6)

ความพร้อมในการศึกษาต่อ
การฝึ กงานหรื อการทางาน

1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่
ขัดกับกฏหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคมไทย

โครงการ / กิจกรรม / งาน
1. โครงการสร้างสานคุณธรรม
นิทานเพื่อน้อง
2. โครงการจดหมายถึงเพื่อน
ใหม่
3. โครงการประชาธิ ปไตยใน
โรงเรี ยน
4. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนลูกเสื อ - เนตรนารี

สภาพ / พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรากฏ

ร่ องรอย / หลักฐาน

ผูเ้ รี ยนมีความพร้อมทางด้าน - แบบสรุ ปโครงการ
ความรู ้ ทักษะ ที่จะศึกษาต่อใน - รู ปภาพกิจกรรม
ระดับที่สูงขึ้น
- ผลงานนักเรี ยน
- แฟ้มสะสมผลงานของ
นักเรี ยน

1. โครงการต่อต้านยาเสพติด
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
2. โครงการจิตอาสา
และค่านิยมที่ดี เหมาะสมใน
3. โครงการธนาคารความดี
การอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย
4. โครงการนักเรี ยนต้นแบบ
5. โครงการประเพณี ไทยงาม สื บ
สานวัฒนธรรมไทย
6. โครงการกิริยางาม น้ าใจดี มี
คุณธรรม
7. โครงการยุวพอดี วิถีพอเพียง

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป

- แบบสรุ ปโครงการ
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
- รู ปภาพกิจกรรม
- สมุดบันทึกธนาคาร
ความดี
- รายชื่อนักเรี ยนต้นแบบ
ประจาเดือน
- ผลงานนักเรี ยน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
2)

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็ นไทย

3)

การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย

4)

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรากฏ

1. โครงการแห่งเรี ยนรู ้ภมู ิปัญญา ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจ เห็นคุณค่า
ท้องถิ่น
ของท้องถิ่นและความเป็ นไทย
2. โครงการเปิ ดโลกกว้างสู่ การ
เรี ยนรู ้

1. โครงการประชาธิ ปไตยใน
โรงเรี ยน
4. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนลูกเสื อ - เนตรนารี
สุ ขภาวะทางร่ างกายและลักษณะ 1. โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
จิตสังคม
และสมรรถภาพทางกาย
2. โครงการกีฬาสี ภายใน
3. โครงการศิลปิ นรุ่ นเยาว์
4. โครงการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี

ผูเ้ รี ยนสามารถทางาน และอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพร่ างกายและ
สุ ขภาพจิตที่ดีอยูเ่ สมอ

ร่ องรอย / หลักฐาน

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ร้อยละ 90ได้ระดับดีข้ ึนไป

- แบบสรุ ปโครงการ
- รู ปภาพกิจกรรม
- บันทึกปราชญ์ชาวบ้าน
- บันทึกแหล่งเรี ยนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แบบสรุ ปโครงการ
ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ ึนไป
- รู ปภาพกิจกรรม

- แบบสรุ ปโครงการ
- รู ปภาพกิจกรรม
- บันทึกผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
- บันทึกน้ าหนัก /
ส่ วนสู ง

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา

โครงการ / กิจกรรม / งาน

1. การมีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
การมีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
1. โครงการกตัญญูรู้คุณ
ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
เทิดทูนสถาบัน
2. โครงการกิริยางาม น้ าใจดี มี
คุณธรรม
3. โครงการส่ งเสริ มการอ่าน /
รักการเขียน
4.โครงการอาขยาน
อ่านคล่อง
5. โครงการมารี ยร์ ักษ์เด่นภาษา
ก้าวหน้าสู่ สากล
6. โครงการศิลปิ นรุ่ นเยาว์
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การวางแผนและดาเนินงาน
1. แผนพัฒนาคุณภาพ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ การศึกษา
ผูเ้ รี ยนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 2. แผนปฏิบตั ิการประจาปี
และดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม

สภาพ / พฤติกรรมทีพ่ งึ
ปรากฏ

ร่ องรอย / หลักฐาน

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

สถานศึกษามีการกาหนด
เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจที่ชดั เจน

- แบบสรุ ปโครงการ
- รู ปภาพกิจกรรม
- ผลงานนักเรี ยน

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป

สถานศึกษามีการเน้น
ผูเ้ รี ยนทุกคน และ
ดาเนินการอย่างเป็ น
รู ปธรรม

- แบบสรุ ปโครงการ
- รู ปภาพกิจกรรม
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปี 2559 – 2562
- แผนปฏิบตั ิการประจาปี

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
2.2

2.3

2.4

โครงการ / กิจกรรม / งาน

การวางแผนการบริ หารและ
1. โครงการส่ งเสริ มพัฒนา
ดาเนินงานพัฒนาครู และบุคลากร ศักยภาพบุคลากรครู
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 2. โครงการสุ ดยอดครู เชิดชู
สถาบัน
3. กิจกรรมอบรมครู
การวางแผนการบริ หารและการ 1. โครงการพัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ น สารสนเทศ เพื่อการประกัน
ระบบ
คุณภาพภายใน
2. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. งานสารสนเทศ
การวางแผนและจัด
1. แผนพัฒนาคุณภาพ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การศึกษา
2. โครงการสวนสวย โรงเรี ยน
งาม สนามน่าเล่น
3. โครงการแหล่งเรี ยนรู ้ภายใน
โรงเรี ยน

สภาพ / พฤติกรรมทีพ่ งึ
ปรากฏ

ร่ องรอย / หลักฐาน

สถานศึกษาได้พฒั นาความ - แบบสรุ ปโครงการ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้กบั - รู ปภาพกิจกรรม
ครู และบุคลากร
- ประกาศนียบัตร/เกียรติบตั ร
- รายงานสรุ ป
สถานศึกษามีการบริ หาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
และเป็ นปั จจุบนั

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป

- แบบสรุ ปโครงการ
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
- รู ปภาพกิจกรรม
- รายงานการประเมินตนเอง
(SAR)
- สารสนเทศ

สถานศึกษากระตุน้ ให้
- แบบสรุ ปโครงการ
ผูเ้ รี ยนใฝ่ รู ้และจัด
- รู ปภาพกิจกรรม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ - ผลงานนักเรี ยน

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมทีพ่ งึ
ปรากฏ

ร่ องรอย / หลักฐาน

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

3. การมีส่วนร่ วมของผู้เกีย่ วข้ องทุกฝ่ าย และการร่ วมรับผิดชอบต่ อผลการจัดการศึกษา ให้ มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และ 1. กิจกรรมประชุม
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย มีส่วน - แบบสรุ ปโครงการ
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
การร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ร่ วมและให้ความร่ วมมือใน - รู ปภาพกิจกรรม
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. โครงการสานสัมพันธ์ถึง
การจัดการศึกษาให้มี
- บันทึกการประชุม
ผูป้ กครอง
คุณภาพ
คณะกรรมการบริ หาร
- กิจกรรมประชุม
โรงเรี ยน
ผูป้ กครอง
- บันทึกการประชุม
- กิจกรรมเยีย่ มบ้าน
ผูป้ กครองนักเรี ยน
- กิจกรรมสมุดสื่ สารถึง
- บันทึกเยีย่ มบ้าน
ผูป้ กครอง
- วารสารโรงเรี ยน
- กิจกรรมวารสารโรงเรี ยน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หาร 1. กิจกรรมประชุม
สถานศึกษามีการกากับ
- แบบสรุ ปโครงการ
ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
และการจัดการศึกษา
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ติดตาม และประเมินผลการ - รู ปภาพกิจกรรม
2. โครงการพัฒนาระบบ
บริ หาร จัดการศึกษา
- บันทึกการประชุม
สารสนเทศ เพื่อการประกัน
คณะกรรมการบริ หาร
คุณภาพภายใน
โรงเรี ยน
- รายงานการประเมินตนเอง
(SAR)

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณา

โครงการ / กิจกรรม / งาน

สภาพ / พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรากฏ

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รียนทุกคนมีส่วนร่ วม
การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้าง -โครงการส่ งเสริ มความเป็ น ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมสาคัญใน
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
เลิศทางวิชาการ
การเรี ยนการสอน
- กิจกรรมการเรี ยนการสอน
แบบโครงงาน
- กิจกรรมการนาเสนผลงาน
ของนักเรี ยน
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้ องถิ่น
การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับ
- โครงการประเพณี ไทยงาม ผูเ้ รี ยนได้รับการเรี ยนรู ้ที่ยดึ
บริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
สื บสานวัฒนธรรม
โยงจากแหล่งชุมชนและภูมิ
- โครงการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา ปั ญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
- โครงการเปิ ดโลกกว้างสู่
การเรี ยนรู ้
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้ าใจของผู้เรียนอย่ างเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิภาพ
การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความ - การทดสอบการอ่าน คิด
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
เข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และมี
วิเคราะห์ และเขียนสื่ อความ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ
- การทดสอบปลายภาคเรี ยน

ร่ องรอย / หลักฐาน

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

- แบบสรุ ปโครงการ
- รู ปภาพกิจกรรม
- ผลงานนักเรี ยน

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป

- แบบสรุ ปโครงการ
- รู ปภาพกิจกรรม
- ผลงานนักเรี ยน

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป

- ผลการทดสอบการอ่าน คิด ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ ึนไป
วิเคราะห์ และเขียนสื่ อความ
- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิผล
ประเด็นการพิจารณา

โครงการ / กิจกรรม / งาน

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
2. โครงการพัฒนาระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี สารสนเทศ เพื่อการประกัน
ยิง่ ขึ้น
คุณภาพภายใน

สภาพ / พฤติกรรมทีพ่ งึ ปรากฏ

ร่ องรอย / หลักฐาน

ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ความ
ร่ วมมือในการจัดวางระบบ
การประกันคุณภาพภายใน

- รายงานการประเมินตนเอง
(SAR)
- สารสนเทศ
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- แผนปฏิบิตการประจาปี
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

ค่ าเป้ าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
อยูใ่ นระดับ ดี ขึ้นไป

