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คณะท างาน 

 

1. นายบุญชว่ย   วาดวงศ์ 

2. นางกนกวรรณ   พูลนาค 

3. นางนัดดา ดังสะท้าน 

4. นายค านวณ สมศรี 

5. นายสามารถ กลั่นเกลา 

6. นายวินัย เหมอืนอ่วม 

7. นางรัตรดา   แก้วเกิด 

8. น.ส.อมรรัตน์  คันชั่ง 

9. นางกาษฐา   มูลลักษณ์ 

10. น.ส.พรรณี    ปิ่นแก้ว 

11. นายสุกฤษฏิ์    เขียดทอง 

12. น.ส.เรวดี   มากศรทรง 

13. น.ส. อัญชรินทร์   ใจเที่ยง 

14. น.ส.ปิยะพร    ไพรทอง 

15. นายภราดร     รุ่งเรือง 

16. น.ส.ธนิดา   ดอนไพรนุช 

17. นายธีรชัย   ตันตทิัตต์ 

18. น.ส.รัชฎา วงศศ์รเีกตุแก้ว 

19. น.ส.จติสุโข รวยรุ่ง 

20. น.ส.อภริุจี โปร่งทอง 

21. น.ส.เมธาพร พานเพชร 

22. นายบรรทม หงษา 
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ประกาศโรงเรียน ห้วยทรายประชาสรรค์ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553  ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น

ของสถานศึกษา โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน และการประเมนิคุณภาพภายใน 

โรงเรียน ห้วยทรายประชาสรรค์ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 

    ประกาศ   ณ วันที่   1    เมษายน   พ.ศ. 2558 

  

     

      
 

ลงช่ือ                                                                       ลงช่ือ 

         ( นายไพโรจน ์เมฆหมอก )                            ( นายบุญชว่ย  วาดวงศ์ ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้ยทรายประชาสรรค์ 
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การก าหนดค่าเปา้หมายมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาแนบทา้ยประกาศโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค ์

เรื่อง การก าหนดคา่เปา้หมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศกึษา 2558 

 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้ าหนัก

คะแนน 

ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี ้

ด้านคุณภาพผูเ้รียน 30  

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ 5 ดีเยี่ยม 

1.1 มสีุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 0.5 90 

1.2 มนี้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 90 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ่

ความรุนแรง โรค ภยั อุบัตเิหตุ และปัญหาทางเพศ  
1 90 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มคีวามมั่นใจ กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม 1 90 

1.5 มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดแีละให้เกียรตผิู้อ่ืน  1 90 

1.6 สร้างผลงานจากเขา้รว่มกิจกรรมดา้นศลิปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ 
1 90 

มาตรฐานที่ 2 ผูเ้รียนมคีณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมทีพ่ึงประสงค ์ 5 ดีเยี่ยม 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 2 100 

2.2 เอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 1 96 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 1 96 

2.4 ตระหนัก รู้คุณคา่ รว่มอนุรักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1 100 

มาตรฐานที่ 3      ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
5 ดีเยี่ยม 

3.1 มนีสิัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมดุ แหลง่เรียนรู้ และ

สื่อตา่ง  ๆรอบตัว  
2 90 

3.2 มทัีกษะในการอา่น ฟัง ดู พูด เขยีน และตั้งค าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้

เพิ่มเตมิ 
1 85 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน  1 90 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 90 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอยา่งเปน็ระบบ  

                คิดสรา้งสรรค ์ตัดสนิใจแก้ปัญหาไดอ้ย่างมสีตสิมเหตุผล  
5 ดีมาก 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟงั และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง 
2 85 

4.2 น าเสนอวธีิคดิ วิธีแกปั้ญหาด้วยภาษาหรอืวิธีการของตนเอง 1 85 
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มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้ าหนัก

คะแนน 

ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี ้

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมเีหตุผลประกอบ 1 85 

4.4 มคีวามคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 1 95 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร 5 ด ี

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 1 65 

5.2 ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  1 85 

.3 ผลการประเมนิการอา่น คดิวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 2 85 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 1 50 

มาตรฐานที่ 6     ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับ ผู้อ่ืนได้ และมเีจตคตทิี่ดีตอ่อาชพีสจุริต  
5 ดีเยี่ยม 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2 90 

6.2 ท างานอยา่งมคีวามสุข มุง่มั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 90 

6.3 ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได ้ 1 100 

6.4 มคีวามรู้สกึท่ีดตี่ออาชพีสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชพีท่ีตนเองสนใจ 1 100 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50  

มาตรฐานที่ 7     ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมปีระสทิธิภาพและเกิด

ประสทิธิผล 
10 ดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังดา้นความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
1 100 

7.2 ครูมกีารวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใชข้้อมูลในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
1 100 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบุคคล

และพัฒนาการทางสตปัิญญา  
2 100 

7.4 ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
1 100 

7.5 ครูมกีารวัดและประเมนิผลท่ีมุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วธีิการท่ีหลากหลาย 
1 100 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ

คุณภาพชวีติด้วยความเสมอภาค 
1 100 

7.7 ครูมกีารศกึษา วจิัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้

ผลในการปรับการสอน 
1 100 

7.8 ครูประพฤตปิฏบัิตตินเป็นแบบอยา่งท่ีด ีและเป็นสมาชกิท่ีดขีองสถานศกึษา 
1 100 
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มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
น้ าหนัก

คะแนน 

ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี ้

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา     

เต็มความสามารถ 
1 100 

มาตรฐานที่ 8      ผูบ้รหิารปฏบิัตงิานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิ

ประสทิธิผล 
10 ดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหารมวีสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพัฒนาผู้เรียน 1 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใชข้้อมลูผลการประเมนิหรือ

ผลการวจิัย เป็นฐานคดิท้ังด้านวชิาการและการจัดการ  
2 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้

ในแผนปฏบัิตกิาร 
2 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 2 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจัดการศกึษา 1 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใสก่ารจดัการศึกษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
2 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9    คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนา้ที่อยา่งมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล 
5 ดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏบัิตหินา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 2 ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัตดิตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนนิงาน

ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
1 ดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 
10 ดีเยี่ยม 

10.1 หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 2 ดีเยี่ยม 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
2 ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสง่เสริมและตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
1 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรู้ได้ดว้ยตนเอง 
1 ดีเยี่ยม 

10.5 นเิทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อย่างสม่ าเสมอ 
2 ดีเยี่ยม 
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10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก

คน 
2 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11    สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริม

ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
10 ดีเยี่ยม 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย

ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่ง

เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

4 ดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

ผู้เรียน 
3 ดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้

ด้วยตนเองและหรอืเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
3 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
5 ดีเยี่ยม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 1 ดีเยี่ยม 

12.2 จัดท าและด าเนนิการตามแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุ่งพฒันา

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
1 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
1 ดีเยี่ยม 

12.4 ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 
0.5 ดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมนิคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 
0.5 ดีเยี่ยม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมนิคณุภาพภายใน 1 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดา้นการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ 10 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 13      สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
10 ดีเยี่ยม 

13.1 มกีารสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชนจ์าก

แหลง่เรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ัง ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

13.2 มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่ง

สถานศกึษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 14        การพัฒนาสถานศึกษาใหบ้รรลเุปา้หมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญา

และจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น  
5 ดีเยี่ยม 

14.1 14.1.1 จัดโครงการกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม (มจีิต

อาสา รักษาวินัย ใส่ใจการเรียนรู้ ) 

14.1.2 จัดโครงการ กจิกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้เรียน เปน็คนกตัญญ ู

14.1.3 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้เรียน รักการออกก าลังกาย 

สามารถเล่นกีฬาได้อย่างนอ้ย  1  ชนิด 

14.1.4 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้เรียนมจีิตส านกึรักธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

14.2 ผลการด าเนนิงานสง่เสริมใหผู้้เรียนบรรลุและมีอัตลักษณ์: 

14.2.1  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม(มจิีตอาสารกัษาวินัย ใส่ใจการเรยีน)  

14.2.2   ผูเ้รียนเป็นคนกตัญญ ู

14.2.3   ผูเ้รียนรักการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพทีแ่ข็งแรง 

สามารถเล่นกฬีาได้อยา่งนอ้ย  คนละ 1 ชนดิ 

14.2.4   ผูเ้รียนมจิีตรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม  5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 15     การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ

คุณภาพสูงขึ้น  

5 ดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ตามแนวทางการปฏรูิป

การศึกษา 

15.1.1   จัดโครงการกจิกรรม  เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

15.1.2   จัดโครงการกจิกรรมเพื่อสบืสานงานพระราชด ารศิกึษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

15.1.3   จัดโครงการกจิกรรมเพื่อสง่เสริมสมรรถภาพทางกาย เพิ่มพูน

ศักยภาพทางการกีฬา น าสู่ความเป็นเลิศ 

3 ดีเยี่ยม 
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15.2 ผลการด าเนนิงานบรรลุเป้าหมาย 

 15.2.1  การจัดโครงการกิจกรรม เพ่ือพฒันาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  บรรลุตามเป้าหมาย 

15.2.2   การจัดโครงการกิจกรรมเพื่อสบืสานงานพระราชด ารศิกึษาตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  บรรลุเป้าหมาย 

15.2.3  การจัดโครงการเพื่อสง่เสริมสมรรถภาพทางกาย เพิ่มพูน

ศักยภาพทางการกีฬา น าพาสู่ความเป็นเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2 ดีเยี่ยม 

 

 

หมายเหตุ : ร้อยละค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานท่ี 1-7 หมายถึง รอ้ยละของผู้เรียน/คร ู

                ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
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การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2558 

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  อ าเภอชะอ า    จังหวัดเพชรบุร ี

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 10 

 

 

1. การให้ความเห็นชอบของหัวหนา้สถานศกึษา 

()  เห็นชอบ 

(   )  ไมเ่ห็นชอบ 

(   ) ให้ปรับปรุงดังนี้……………………………… 

 

        (ลงช่ือ)  

                      ( นายบุญช่วย   วาดวงศ์ ) 

         ผูอ้ านวยการโรงเรียนหว้ยทรายประชาสรรค์ 

 

 

2. การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

                  ()  เห็นชอบ 

(   )  ไมเ่ห็นชอบ 

(   )  ใหป้รับปรุงดังนี้………………………………… 

  

 

        (ลงช่ือ)  

            (นายไพโรจน์   เมฆหมอก) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

                             โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 

 
 
 

 

 










