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1

ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาโรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2559 - 2562
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์ย่อย
1. พัฒนาหลักสูตร
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับโรงเรียน
สถานศึกษาให้สอดคล้อง มาตรฐานสากลและความต้องการของท้องถิ่น
กับโรงเรียนมาตรฐาน
สากล
1.2 จัดทาหลักสูตรที่เน้นด้าน คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศที่ 2
1.3 จัดทาหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง และ
หลักสูตรทางเลือก (MEP, IEP, ภาษาญี่ปุ่น,
ภาษาจีน, นิติรัฐศาสตร์)
1.4 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และทักษะชีวิต ในหลักสูตร
1.5 พัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน (แผนการ
จัดการเรียนรู้)

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
1.ให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและความ
ต้องการของท้องถิ่น
2.จัดให้มีหลักสูตรที่เน้น คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศที่ 2
3.จัดให้มีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง
และหลักสูตรทางเลือก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและความ
ต้องการของท้องถิ่น
2. มีหลักสูตรที่เน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2

4.ดาเนินการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และทักษะชีวิตใน
หลักสูตร
5.เร่งดาเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ห้องเรียน(แผนการจัดการเรียนรู้) ให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
และรายวิชา

4. มีหลักสูตรที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และทักษะชีวิตในหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระและทุกวิชา
5. มีหลักสูตรระดับห้องเรียน
(แผนการจัดการเรียนรู้) ที่มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียน
เรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชา

3. มีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง และ
หลักสูตรทางเลือก
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ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์ย่อย
2. พัฒนาศักยภาพด้าน 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษ สมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร
ที่ 21
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตร
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียน
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านการสื่อสาร 2 ภาษา
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม สุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพของผู้เรียน
2.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้ รียนทุกคน

2

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ ป็นไปตามเกณฑ์ระดับดีขึ้น
ไป
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ลการประเมิน การ
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ระดับดี อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ขึ้นไป
ระดับดีขึ้นไป
4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป 4. ร้อยละผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
ตามเกณฑ์ระดับดี
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับดี
5. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมกีฬา ศิลปะ ดนตรี
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมกีฬา
นาฏศิลป์
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
6. ผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกาย ตามเกณฑ์ 6. ร้อยละของผู้เรียนที่มสี ุขภาพจิต สุขภาพ
มาตรฐาน
กาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์ย่อย

3
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
7. ผู้เรียนมีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว
8. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและ
ตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
9. ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นาเสนอผลงาน ระดับดีขึ้นไป
10. ผู้เรียนที่มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศที่ 2
11. ผู้เรียนสามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
12. ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมายคาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ
13. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีความเป็นผู้นา
และนักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
14. ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตาม
หลักสูตร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนสิ ัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว
8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง พูด
เขียนและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และนาเสนอผลงาน ระดับดีขึ้นไป
10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศที่ 2
11. ร้อยละของผู้เรียนสามารถนาเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
12. ร้อยละของผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
13. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีความเป็น
ผู้นาและนักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตาม
หลักสูตรระดับดีมาก
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4

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
15. มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
16. มีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้ โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง
17. ผู้เรียนมีทักษะในการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
15. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพ
16. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้ โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง
17. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสิงห์บุรี พ.ศ. 2559 – 2562
ยุทธศาสตร์หลัก
3. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ย่อย
3.1 จัดทา ID Plan และแผนในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาระยะ 1 ปี และ 3 ปี
3.2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร
3.3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการใช้ ICT ในการเรียนการ
สอน
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร และระดับ
หัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการระดับสากล
3.5 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนางานและโรงเรียน
3.6 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน
โดยใช้นักเรียนเป็นสาคัญ
3.7 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ
3.8 ส่งเสริมให้ครูเป็นครูดี มีคุณธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

5
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทา
ID Plan ระยะ 1 ปี และ 3 ปี
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการสื่อสาร และ
บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการใช้ ICT ในการเรียนการ
สอน และนาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
4. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา มีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
5. ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การจัดทา ID Plan ระยะ 1 ปี และ 3 ปี
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการสื่อสาร และ
บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอน
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการใช้ ICT ในการเรียนการ
สอน และนาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
4. ร้อยละของครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา มีการวัดและ
ประเมินผลทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5. ร้อยละของครูให้คาแนะนา คาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
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ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสิงห์บุรี พ.ศ. 2559 – 2562
ยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์ย่อย

6
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
6. ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิด ริเริ่มที่เน้นการพัฒนา สามารถ
บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
7. ครูมีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนางาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6. ร้อยละของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
และความคิด ริเริ่มที่เน้นการพัฒนา สามารถ
บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
7. ร้อยละของครูมีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนา
งาน
8. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 8. ร้อยละของครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สาคัญและจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจัดการเรียนการ
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ สอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
9. ครูมีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 9. ร้อยละของครูมีการพัฒนาความก้าวหน้า
(3.7)
ทางวิชาชีพ (3.7)
10. ครูได้รับการยกย่องในระดับต่างๆ (3.8) 10. ร้อยละของครูที่ได้รับการยกย่องในระดับ
ต่างๆ (3.8)
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ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสิงห์บุรี พ.ศ. 2559 – 2562
ยุทธศาสตร์หลัก
4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ย่อย
4.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
สิงห์บุรี
4.2 ปรับปรุงระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ การประกัน
คุณภาพภายใน และการรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก
4.4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
4.5 ปรับปรุงระบบบริหารโดยเทียบเคียงและ
อิงเกณฑ์มาตรฐาน TQA (Thailand Quality
Award)
4.6 ปรับปรุงระบบสวัสดิการครูและนักเรียน

7
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
1. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนสิงห์บุรี
2. มีระบบการนิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง เพื่อนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
3. มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพ
ภายนอก
4. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
5. จัดให้มีการปรับปรุงระบบบริหารโดย
เทียบเคียงและอิงเกณฑ์มาตรฐาน TQA
6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับดีขึ้นไป
7. จัดให้มสี วัสดิการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนสิงห์บุรี
2. มีระบบการนิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง เพื่อนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
3. มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพ
ภายนอก
4. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
5. มีการปรับปรุงระบบบริหารโดยเทียบเคียง
และอิงเกณฑ์มาตรฐาน TQA
6. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระดับดีขึ้นไป
7. มีสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ยุทธศาสตร์หลัก
5. พัฒนาบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนให้
พอเพียงและมีความ
พร้อมควบคู่เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ย่อย
5.1 พัฒนาและเพิ่มปริมาณห้องเรียนคุณภาพ
(Quality Classroom System)
5.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และ
คุ้มค่า
5.3 พัฒนาระบบ ICT และเครือข่ายใน
โรงเรียนอย่างทั่วถึง และเพียงพอ
5.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้
ทันสมัย และเพียงพอ
5.5 สนับสนุน ส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
5.6 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพ

8

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
1. มีห้องเรียนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคุณภาพและ
ห้องสมุด อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง สภาพการ
ใช้งานได้ดี คุ้มค่า สภาพแวดล้อมร่มรื่น มี
แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
3. พัฒนาระบบ ICT และเครือข่ายในโรงเรียน
อย่างทั่วถึงและพอเพียง
4. ผู้เรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง
และอาคารประกอบ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีห้องเรียนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคุณภาพและ
ห้องสมุด อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง สภาพการ
ใช้งานได้ดี คุ้มค่า สภาพแวดล้อมร่มรื่น มี
แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
3. มีระบบ ICT และเครือข่ายในโรงเรียน
อย่างทั่วถึงและพอเพียง
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้างและ
อาคารประกอบ มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
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ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสิงห์บุรี พ.ศ. 2559 – 2562
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์ย่อย
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 6.1 สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม และภาคี
ขอชุมชน ภาคีเครือข่าย เครือข่ายร่วมพัฒนา
ร่วมพัฒนา
6.2 ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่าย
ผู้ปกครอง และองค์กรที่สนับสนุน
6.3 ส่งเสริมงานชุมชนสัมพันธ์ จัดระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการทาง
วิชาการและอื่นๆ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่น

9
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
1. มีผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการประชุมไม่
น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
2. มีคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบกาหนด กากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายโดยมีการประชุม
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
3. มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและ
จัดระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. โรงเรียนเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและอื่นๆ แก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น
5. นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อผล
การบริหาร การจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของผู้ปกครอง และเครือข่าย
ผู้ปกครอง รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
2. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกาหนด กากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
3. มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและ
จัดระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. โรงเรียนเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและอื่นๆ แก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น
อย่างมีคุณภาพและมีความพึงพอใจ
5. ร้อยละของนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึง
พอใจต่อผลการบริหาร การจัดการศึกษา
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