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ํ น ักงานเขตพืนทีก
ึ ษาม ัธยมศก
ึ ษา เขต 42
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ั ัศน์
วิสยท
(Vision)

พ ันธกิจ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นผู้นําในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้ได้มาตรฐานสากล ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายและชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงาน กับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง
ด้วยระบบคุณภาพ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
นักเรียน ให้มีคุณลักษณะ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับ
ติดตาม ให้สถานศึกษาน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้
ในการจัดการศึกษา

ค่านิยมร่วมขององค์กร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็นองค์กรขยัน บริการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ําที่ผลงาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
(Goals)

โรงเรียนมัธยมศึกษา
มีความเข้มแข็ง
ด้วยระบบคุณภาพ

นักเรียนมีคุณลักษณะ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นกลยุทธ์
(Strategic Issues)
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ (Raising the bar)

มาตรการ
1. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
2. ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิง
กระบวนการ
5. พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
6. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด 3 ดี

ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึก
ในความเป็นชาติไทยและวิถีชวี ิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Moral and Ethics)

มาตรการ
1. ปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมจิตสํานึกความเป็น
ชาติไทยในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทย สังคมศึกษา
ประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองไทย และพลโลก

ขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้ทั่วถึง และลดความ
เหลื่อมล้ํา ผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
(Filling the gap)

มาตรการ
1. เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียน
ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เสริมสร้างระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ
นักเรียน
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางเลือก โดยครอบครัว
สถานประกอบการ องค์กร
เอกชน

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ให้
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Teacher Enhancement)

มาตรการ
1. ประสานการวางแผน
การผลิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นระบบ
มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ
2. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. คืนครูให้แก่ผู้เรียนโดยลด
ภาระงานอื่น ที่ไม่จําเป็นและจัด
ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้
พอเพียง เพื่อให้ครูทําหน้าที่
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่ และ
มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา (Good Governance)

มาตรการ
1. พัฒนาส่งเสริมการดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีขนาดที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการ
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าของสถานศึกษา และ
ให้ความช่วยเหลือเป็นรายโรง
4. พัฒนาการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

มาตรการ (ต่อ)

มาตรการ (ต่อ)

มาตรการ (ต่อ)

7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 กลุ่มสาระ โดยเน้น 5 กลุ่ม
วิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ภาษาไทย สังคมศึกษา
และภาษาต่างประเทศ
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น
9. จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
10. พัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
11.พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐาน
12. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะภาษาที่สอง และ
มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
13. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมพหุวัฒนธรรม
รองรับการเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน

4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา
5. ส่งเสริมการดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ขยายผลสถานศึกษาต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทํา
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับผู้ด้อยโอกาส
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับผู้พิการ

มาตรการ (ต่อ)

มาตรการ (ต่อ)

ตัวชี้วดั
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3
1.2 ร้อยละของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่มีประสิทธิภาพ
1.3 ร้อยละของเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
1.4 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.5 ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
1.6 จํานวนโรงเรียนสังกัด สพม.42 พัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้เชิง
กระบวนการ ตามมิติใหม่ของการจัดการ
เรียนการสอนและมีความพร้อมในการเข้ารับ
การประเมินระดับนานาชาติ
1.7 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถและ
ทักษะเชิงกระบวนการ
1.8 ร้อยละของสถานศึกษานํารูปแบบการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
1.9 ร้อยละของสถานศึกษามีแนวทางการวัด
และประเมินผล ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะตามจุดเน้นที่มีคุณภาพและ
นําไปใช้ได้
1.10 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1.11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
1.12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนตามโครงการ
เพิ่มขึ้น
1.13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมิน
ระดับชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ตัวชี้วดั
2.1 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิด
วิเคราะห์มีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ สร้างงาน และนําเสนอผลงานอย่าง
สร้างสรรค์
2.3 ร้อยละของนักเรียน มีความสํานึกในความ
รักชาติ
2.4 ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัตศิ าสตร์
ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย
มีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
2.5 ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
2.6 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
2.7 ร้อยละของนักเรียนประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
และสังคมอย่างสม่ําเสมอ
2.8 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.9 ร้อยละของสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.10 ร้อยละโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิต
สาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วดั
3.1 ร้อยละของผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
3.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่
ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 อัตราการออกกลางคันลดลง
3.5 อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.3
สูงขึ้น
3.6 จํานวนนักเรียนที่มพี ฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สารเสพติดลดลง
3.7 ร้อยละของนักเรียนที่ติดสารเสพติดเข้า
รับการบําบัด
3.8 ร้อยละของผู้จบการศึกษาทางเลือกตาม
กําหนดเวลาของหลักสูตร
3.9 ร้อยละของผู้เรียน โดยการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวและสถานประกอบการ
องค์กรเอกชน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.10 ร้อยละของผู้เรียน ได้เรียนรู้งานอาชีพ
เหมาะสมกับศักยภาพของตนและสามารถ
นําไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 1 อาชีพ
3.11 ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
3.12 ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
3.12.1 ร้อยละของผู้พิการเรียนร่วมผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพ ตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล
3.12.2 ร้อยละของผู้พิการเรียนร่วมทีจ่ บ
การศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร

ตัวชี้วดั
4.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการ
ประเมินความเข้มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระดับดี
4.2 ร้อยละของความสําเร็จในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพและบริบทรอบตัว
ผู้เรียน
4.3 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาเป็นครู
เก่งมีคุณภาพและคุณธรรม
4.4 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาด้วย
ระบบ IT
4.5 ร้อยละของครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์
พกพา
4.6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษา
ที่สอง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.7 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
บุคลากร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ตัวชี้วัด
5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ครบ
องค์ประกอบ ตามกฎกระทรวงฯ
5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามได้รับการรับรองคุณภาพ
5.3 จํานวนสถานศึกษาที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอก
ทุกแห่ง ได้รับการแก้ไขแทรกแซง
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
5.4 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีขนาด
ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ
5.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม และช่วยเหลือการ
ดําเนินงานให้มีคุณภาพ
5.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.7 ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจในการส่งเสริม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วดั (ต่อ)
1.14 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.15 ร้อยละของโรงเรียนได้รับการสนับสนุน
ในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และพัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
1.16 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาด้าน ICT
1.17 ร้อยละของโรงเรียนมีรูปแบบหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นอาเซียน การจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.18 ร้อยละของโรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้
และพัฒนาสื่อฯ / แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนได้
1.19 ร้อยละของโรงเรียน ได้รับการนิเทศ กํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
1.20 ร้อยละของโรงเรียนสามารถนําหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.21 ร้อยละของโรงเรียนเป้าหมาย มีเครือข่าย
ทางวิชาการในประชาคมอาเซียน
1.22 ร้อยละของครูคณิตศาสตร์ที่มีนวัตกรรมด้าน
คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
1.23 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
1.24 ร้อยละของโรงเรียนในฝันได้รับการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิชาการ

ตัวชี้วัด (ต่อ)

ตัวชี้วัด (ต่อ)

ตัวชี้วัด (ต่อ)

ตัวชี้วัด (ต่อ)

ตัวชี้วดั (ต่อ)
1.25 ร้อยละของโรงเรียนในฝัน รุ่น 1-2 ผ่านการ
รับรองความยั่งยืน
1.26 ร้อยละของโรงเรียนในฝันรุ่น 3 ผ่านการ
รับรองความเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
1.27 ร้อยละของโรงเรียนมาตรฐานสากลผ่านการ
ประเมินจากสถาบันระดับชาติ
1.28 ร้อยละของโรงเรียนดีศรีตําบลกลุ่มเป้าหมาย
ได้พัฒนาสื่อและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
1.29 ร้อยละของโรงเรียนดีศรีตําบลกลุ่มเป้าหมาย
ได้พัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพและ
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ
1.30 ร้อยละของโรงเรียน EP/MEP มีมาตรฐาน
การดําเนินงานของโรงเรียนตามแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษ และด้านวิชาการเทียบเคียงกับกลุ่ม
อาเซียน
1.31 ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆ
จัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1.32 ร้อยละของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน
ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และศึกษาดูงานเกีย่ วกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
1.33 ร้อยละของโรงเรียน จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.34 ระดับความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน
1.35 ร้อยละของโรงเรียนจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลง และสังคมพหุวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด (ต่อ)

ตัวชี้วัด (ต่อ)

ตัวชี้วัด (ต่อ)

ตัวชี้วัด (ต่อ)

จุดเน้นในการพัฒนาประจําปี 2556

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นโดยผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement)
2. นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
(Literacy, Numeracy & Reasoning Abilities)
3. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป็นไทยมีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)
4. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มี
ความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
5. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลายเพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น
ออกกลางคันส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)
6. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
7. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
8. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และ
มีศักยภาพอย่างสูงด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ให้ประสบผลสําเร็จ (Quality Personals)
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Effective
Service Areas)

