
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเคร่ืองมือ
สำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซ่ึงคุณลักษณะตามท่ี
หลักสูตรกำหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน  และขับเคล่ือนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติประจำปี  เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพท้ังระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท่ัวไป 
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหน่ึง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการะ
ประกันคุณภาพภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง 
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับ
สถานศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จึงกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบ ท้ายประกาศ น้ี 

ประกาศ   ณ  วันท่ี ๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                             

 

                (นายมนตรี  พรผล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



๒ 

 

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานท่ี  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

       1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
(๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ตามหลักสูตร 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาภาษาไทย
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ (IS) อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๓ . ผู้ เรียน ร้อยละ  ๓๕  มี ผลการเรียน เฉ ล่ีย ในราย วิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๔ . ผู้ เรียน ร้อยละ  ๕๐  มี ผลการเรียน เฉ ล่ีย ในราย วิชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๕ . ผู้ เรียน ร้อยละ  ๕๐  มี ผลการเรียน เฉ ล่ีย ในราย วิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
๖ . ผู้ เรียน ร้อยละ  ๕๐  มี ผลการเรียน เฉ ล่ีย ในราย วิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

(๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับ ดีข้ึนไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐  ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีข้ึนไป 

(๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มี
การนำไปใช้และเผยแพร่ 

1. ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มีช้ินงานจากการทำโครงงาน/ผลงาน
ประดิษฐ์ใหม่/รูปเล(มรายงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ช้ิน 

2. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ ๕๐ มีนวัตกรรมท่ีเกิด
จากการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน คนละ 1 ช้ิน 

(๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 8๕ มีผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

(๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1. ผู้ เรียนร้อยละ ๕๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 3 ข้ึนไป 
2. ผู้ เรียนร้อยละ ๔๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป 

3. ผู้ เรียนร้อยละ ๔๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ 3 ข้ึนไป 

4. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 



๓ 

 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
5. ผู้ เรียนร้อยละ ๓๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ข้ึนไป 

6. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 

7. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับ 3 ข้ึนไป 

8. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ระดับ 3 ข้ึนไป 

9. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 3 สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ ร้อยละ 3 

10. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ   ร้อยละ ๓ 

(๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความพร้อม นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๗ ) มี ผลงานการเขียนรายงาน เชิ งวิชาการ/ 
บทความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

๑. ผู้เรียนท่ีส่งผลงานการเขียนรายงานเชิง วิชาการ/บทความ/

รูปเล(มรายงาน และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารส่ือ

ออนไลน์ทางวิชาการท่ีจัดโดยโรงเรียน หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หรือหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๕ 

       1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑ )  การมี คุณ ลักษณะและค่านิยม ท่ี ดีตาม ท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 9๘ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที เห็น
คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒ .๑  มี เป้ าห ม าย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ ท่ี  

สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

๑. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ 

2. โรงเรียนมีพันธกิจ 

๓. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจำปี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 1. มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนา

องค์กรอย่างเป็นระบบ 

2. มีการมอบหมายงานโดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถ

ของบุคลากร 



๔ 

 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
3. มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้หลัก 

PDCA และหลักธรรมาภิบาล 

4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

8. การน้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติ 

๙. ด้านสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

๒ .๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

1. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับ

ความต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนรอบด้าน และ

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย ตามความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียน 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 

ทางวิชาชีพ 

๑ . ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามตรงตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด  

๒. ครูทุกคนได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามความต้องการของ

ตนเองและบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อ

ปี 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี 

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และ

ห้องสนับสนุนท่ีเพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สวยงาม 

ร่มร่ืน สะอาด ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. สถานศึกษามีการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็ม

ศักยภาพ 

2. สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้ ส่ือ  เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 



๕ 

 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ 

จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

1. ครูร้อยละ ๙๒ จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 

สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. ครูร้อยละ ๙๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติ

จริงผ่านกิจกรรม สรุปองค์ความรู้และนำเสนอผลงาน อย่าง

น้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

3. ครูร้อยละ ๙๒ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 ช้ิน และมีการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้

ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 

รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ ๙๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียน

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

2. ครูร้อยละ ๙๒ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ๑. ครูร้อยละ ๙๒ การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี

กับนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๑. ครูร้อยละ ๙๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบของ

การวัดประเมิน วิธีการวัด เคร่ืองมือท่ีใช้ และเกณฑ์การตัดสิน

การประเมิน  

๒. ครูร้อยละ ๙๒ มีเคร่ืองมือวัดและวิธีการวัดประเมินผลตาม

สภาพจริง 

๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

๔. ครูร้อยละ ๙๒ มีการบันทึกหลังสอนเพ่ือสรุปผลการจัดการ

เรียนรู้ 

๕. ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดทำเอกสารการพัฒนาผู้เรียน 

   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
        กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

 

1. ครูร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) ระหว่างครูและ

ผู้เก่ียวข้อง พร้อมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงผลงานครู นักเรียนอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง 



๖ 

 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานท่ี ๔ งานสนองพระราชดำริ  

    ๔.๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     ๑ . ผู้ เรียน ร้อยละ  ๙๘  มี ส่ วน ร่วมป ฏิ บั ติการเรียน รู้  ๕ 

องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและพืชศึกษา 

๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    ๔.๒ โครงการ TO BE NUMBER ONE  ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที เห็น

คุณค่าและ ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าใจผู้อ่ืน แสดงออกอย่างเหมาะสม  

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

๓. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE 

    ๔ .๓ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑ . โรงเรียนมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีนวัตกรรม และนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผล 

    ๔.๔ โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ เข/าร(วมกิจกรรม นำไปสู(การปฏิบัติ การ

อนุรักษ>รักษาดูแลส่ิงแวดล/อมอย(างมีส(วนร(วมต(อตนเองและ

ชุมชนได/อย(างถูกวิธี 

 


