๑๔

ส่วนที่ ๒
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดเสด็จจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ด้วยระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๒. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สอื่ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
๔. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นาชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย
เป้าประสงค์
๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา เต็มตามเต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
๒. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ด้านวิชาการ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างเป็นระบบในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
๔. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ
มีคุณธรรม นาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดเสด็จ
สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม นาสู่วิถีชีวิตพอเพียง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)

๑๕
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Govermance)
จุดเน้น
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ (Student Achievement)
๒. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ( Literacy , Numeracy & Reasoning
Abilities)
๔. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)
๕. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
๖. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อลดอัตรา
เด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)
๗. พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และมีศักยภาพอย่างสูงด้านการจัดการเรียน
การสอนให้ประสบผลสาเร็จ
๘. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
๙. ดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
“อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑
และโรงเรียนวัดเสด็จ
๑๐. โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)

๑๖
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ
ที่
ตัวชี้วัด
๑ นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสาหรับรายการจัดการเรียนสอน หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ
บริการการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
อย่างเท่าเทียมทั่วถึงตรงตามศักยภาพ
๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา
จานวนนักเรียนประถมศึกษา
จานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม
จานวนนักเรียนยากจน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
๓ ตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นวิชาละไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔
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๑๗
จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
จุดเน้น
มาตรการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม - ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัยได้รับการเตรียมความ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตาม ปฐมวัย
พร้อมอย่างมีคุณภาพ
หลักสูตรการศึกษา
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่จบ
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
การศึกษาก่อนประถมศึกษาตาม
( EQ : Emotion Quotient)
กาหนดเวลาของหลักสูตร
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน - ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
๖ ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนอ่าน
ขั้นพื้นฐาน(Literacy , Numeracy &
คล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง
Reasoning Abilities)
และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
- นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน
ได้ และมีความสามารถสื่อสาร
ใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
เข้าใจ
โดยเฉลี่ย อย่างน้อยวันละ ๖๐
นาที
เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอน
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีทักษะ
และ สื่อการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
เป้าหมายหลักสูตรการศึกษาขั้น ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
พื้นฐาน
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับ
การศึกษา

๑๘
จุดเน้น
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
เพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ ๓
(Student Achievement)
๔. นักเรียนมีความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศิลปะศาสตร์ทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความ
เป็นเลิศ (Excel to Excellence)

มาตรการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘ กลุ่มสาระ โดยเน้น ๕ กลุ่มวิชา
หลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาต่างประเทศ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

๕. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม(ASEAN Community)

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีทักษะภาษาที่สอง
และมีความพร้อมต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ชั้น ป.๑ ได้รับสนับสนุน
คอมพิวเตอร์พกพา
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ชั้น ป.๑ ที่ได้รับสนับสนุน
คอมพิวเตอร์พกพาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมี
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
- อัตราส่วนคอมพิวเตอร์
ต่อนักเรียน ๑ : ๑๕
- ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

๑๙
จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และระบบเศรษฐกิจ สังคมพหุ
วัฒนธรรมรองรับการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน

- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้ร่วม
จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
ในการเปลี่ยนแปลงและสังคม
พหุวัฒนธรรม
- ร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนช่วงชั้น
ที่สอง สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารอย่างง่ายได้

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Moral and Ethics)
จุดเน้น
๑. นักเรียนทุกคนมีความสานึก
ในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
และอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)

มาตรการ
- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ส่งเสริมจิตสานึกความเป็นชาติ
ไทยในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สังคมศึกษา ประชาธิปไตย
มีความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
มีความสานึกในความเป็นไทย

- ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา

- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สังคมศึกษา ประชาธิปไตย
มีความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก

๒๐
จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรม
พื้นฐาน ๘ ประการ ได้แก่ ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ
สะอาด สามัคคี มีน้าใจ)
และกตัญญู
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
และสังคมอย่างสม่าเสมอ
- ส่งเสริมการดารงตนตามหลัก
- ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาการดาเนินงานตามหลัก และนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ดารงชีวิต
เข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
- ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียน
พอเพียง
การสอนโดยสอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และบูรณาการกับกิจกรรม
การเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
จุดเน้น
มาตรการ
๑.ประชากรวัยเรียนทุกคนมี
- เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยทางเลือกที่หลากหลายเพื่อลด
อัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน
ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบ
อาชีพ(Alternative Access)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ ๑๐๐ ประชากรวัยเรียน
ในเขตบริการของโรงเรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้จบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามกาหนดเวลาของ
หลักสูตร

๒๑
จุดเน้น

มาตรการ
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๖
- เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจที่ได้รับการบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- อัตราการออกกลางคันลดลง
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ปลอด
จากสารเสพติด

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ - ร้อยละ ๙๐ ของผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ - ผู้พิการ จานวน ๖ คน ได้รับการ
ผู้พิการ
พัฒนาสมรรถภาพ
- ร้อยละ ๘๐ ของผู้พิการได้รับ
การพัฒนาสมรรถภาพตาม
กาหนดเวลา
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Teacher Enhancement)
จุดเน้น
มาตรการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียน ครู และบุคลากร
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ - ร้อยละ ๙๐ ของความสาเร็จในการ
ทางการศึกษาทุกคนมีความ
ศึกษาทั้งระบบให้สามารถ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยน
ประสิทธิภาพ
บริบทรอบตัวผู้เรียน
แปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม
(ASEAN Community)

๒๒
จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ ๙๐ ของครูได้รับการพัฒนา
เป็น เป็นครูเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม
- ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาที่สอง เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- ร้อยละ ๘๐ ของครูที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Govermance)
จุดเน้น
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งและได้รับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

มาตรการ
พัฒนาส่งเสริมการดาเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของการประเมิน
ภายในของโรงเรียนแต่ละ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ
ตั้งแต่ดีขึ้นไป
- ร้อยละ ๑๐๐ ของการประเมิน
ภายนอกของโรงเรียนแต่ละตัว
บ่งชี้อยู่ในระดับตั้งแต่ดีขึ้นไป
และได้รับการรับรองคุณภาพ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหาร ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากร
จัดการในรูปแบบการกระจาย
ทางการศึกษาพึงพอใจต่อการ
อานาจทางการศึกษา
บริหารจัดการ
ประสานความร่วมมือกับองค์กร - ร้อยละ ๙๐ ของผู้รับบริการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่
มีความพึงพอใจในการส่งเสริม
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีส่วนร่วมจัดการศึกษา

