
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภู เก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่
หลักสูตรกำหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติประจำปี  เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการปรักันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการะ
ประกันคุณภาพภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับ
สถานศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จึงกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบ ท้ายประกาศ นี้ 

ประกาศ   ณ  วันที่ ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                           
    (นายมนตรี  พรผล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 



๒ 

 

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

(๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามหลักสูตร 
ที่สถานศึกษากำหนด 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ (IS) อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๓ . ผู้ เรี ยน ร้อยละ  ๓๕  มี ผลการ เรียน เฉลี่ ย ใน รายวิช า
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๔ . ผู้ เรี ยน ร้อยละ  ๖๐  มี ผลการ เรียน เฉลี่ ย ใน รายวิช า
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด อยู่ในระดับดขีึ้นไป 
๕ . ผู้ เรี ยน ร้อยละ  ๔๐  มี ผลการ เรียน เฉลี่ ย ใน ราย วิช า
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๖ . ผู้ เรี ยน ร้อยละ  ๕๐  มี ผลการ เรียน เฉลี่ ย ใน รายวิช า
คณิตศาสตร์พื้นฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

(๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๖0 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๖๕  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีข้ึนไป 

(๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี
การนำไปใช้และเผยแพร ่

1. ผู้เรียนร้อยละ 7๕ มีชิ้นงานจากการทำโครงงาน/ผลงาน
ประดิษฐ์ใหม่ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ชิ้น 
2. ผู้ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีนวัตกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน คนละ 1 ชิ้น 

(๔) ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 8๕ มีผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

(๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1. ผู้ เรียนร้อยละ ๕๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
2. ผู้ เรียนร้อยละ ๔๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
3. ผู้ เรียนร้อยละ ๔๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ระดับ 3 ขึน้ไป 



๓ 

 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
5. ผู้ เรียนร้อยละ ๓๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป 
6. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
7. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
8. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 
9. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 3 
10. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ   ร้อยละ ๓ 

(๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความพร้อม นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๗ ) มี ผลงานการเขี ยนรายงาน เชิ งวิช าการ/ 
บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

๑. ผู้เรียนที่ส่งผลงานการเขียนรายงานเชิง วิชาการ/บทความ
และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสื่อออนไลน์ทางวิชาการ
ที่จัดโดยโรงเรียน หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ภายนอก ไม่ตำ่กว่าร้อยละ ๕0 

       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๑)  การมีคุณลั กษณะและค่ านิ ยมที่ ดีตามที่

สถานศกึษากำหนดชัดเจน 
1. ผู้ เรียนร้อยละ 9๕ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที เห็น
คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒ .๑  มี เป้ าห ม าย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธกิ จ ที่  

สถานศกึษากำหนดชัดเจน  
๑. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ 
2. โรงเรียนมีพันธกิจ 
๓. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 1. มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบ 
2. มีการมอบหมายงานโดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถ
ของบุคลากร 
3. มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้หลัก 



๔ 

 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
PDCA และหลักธรรมาภิบาล 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
8. การน้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัต ิ
๙. ด้านสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

1. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ตามความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

๑. ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามตรงตามที่สถานศึกษา
กำหนด  
๒. ครูทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ผ่ านชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  ๕ ๐ 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา    
๓. ครูทุกคนได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความต้องการของ
ตนเองและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อ
ปี 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และ
ห้องสนับสนุนที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สวยงาม 
ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกต ิ

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็ม
ศักยภาพ 
2. สถานศึกษามีการส่ งเสริมการใช้สื่ อ เทคโน โลยี  และ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 



๕ 

 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ 
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 

1. ครูร้อยละ ๙๐ จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด  และปฏิบัติจริง 
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2. ครูร้อยละ ๙๐ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติ
จริงผ่านกิจกรรม สรุปองค์ความรู้และนำเสนอผลงาน อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. ครูร้อยละ ๙๐ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ชิ้น และมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 8๕ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. ครูร้อยละ 8๕ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ๑. ครูร้อยละ ๙๐ การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๑. ครูร้อยละ ๘๕ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบของ
การวัดประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ และเกณฑ์การตัดสิน
การประเมิน  
๒. ครูร้อยละ ๘๕ มีเครื่องมือวัดและวิธีการวัดประเมินผลตาม
สภาพจริง 
๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๙๓ ได้รับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
๔. ครูร้อยละ ๙๓ มีการบันทึกหลังสอนเพ่ือสรุปผลการจัดการ
เรียนรู้ 
๕. ครูร้อยละ ๙๓ จัดทำเอกสารการพัฒนาผู้เรียน 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้น 
        กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

 

1. ครูร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานครู นักเรียนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 



๖ 

 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ ๔ งานสนองพระราชดำริ  
    ๔.๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     ๑ . ผู้ เรียนร้อยละ ๙๘  มี ส่ วนร่ วมปฏิ บั ติ ก ารเรียนรู้  ๕ 

องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและพืชศึกษา 
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    ๔.๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE  ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที เห็น
คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจผู้อ่ืน แสดงออกอย่างเหมาะสม  
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

    ๔.๓ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โรงเรียนมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีนวัตกรรม และนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผล 

    ๔.๔ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติ การ

อนุรักษ์รักษาดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมต่อตนเองและ

ชุมชนได้อย่างถูกวิธี 

 


