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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ระดับสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  ครู  ผู้ปกครองและนักเรียนในการน าวาระองค์กรไปสู่การปฏิบัติ 
2.  ประสานงานกับทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันสนับสนุนและระดมทรัพยากร ในการจัดการศึกษา 

แบบมีส่วนร่วมจัดหาแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับวาระองค์กรของ  สพฐ.  สพท.  และก าหนด 
ผู้รับผิดชอบโครงการก ากับ  ติดตามความก้าวหน้า  การด าเนิน/การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม   
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและงบประมาณเพ่ือทราบผลความ
คุ้มค่าในการลงทุน 
 
กลยุทธ์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 

1.  ความพร้อมขององค์กรในการบริหารเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนต้องมีแผนปฏิบัติการที่มีกรอบ 
ทิศทางการด าเนินงาน  ประกอบด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายตาม
กรอบแผนโครงการด าเนินงาน รายละเอียดงบประมาณและแนวทางการติดตามและประเมินผล 

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร  สถานศึกษาต้องน าแนวทางบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 (Change  Management) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แผนจัดการความรู้ (Knowledge Management Active  Plan)   

3. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโรงเรียน  สถานศึกษาต้องด าเนินการตาม 
หลักธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมของบุคคลในโรงเรียน ยึดหลักคุณธรรมการการท างาน
ร่วมกัน  หลักนิติธรรม มีความรับผิดชอบ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  และการใช้ทรัพยากรทางการ
บริหารอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามสัมฤทธิผลของการด าเนินงาน 

4. วัฒนธรรมค่านิยมใหม่ในการท างานเพื่อประชาชน  บุคลากรในโรงเรียนทุกระดับทุก 
คนมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการท างานดังนี้ 
       4.1  มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ  มีทัศนคติและอุดมการณ์ 
       4.2  เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นมิตรกับประชาชนพร้อมให้ 
       ความช่วยเหลือ ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและมั่นคงในอารมณ์ 

4.3 มีความรับผิดชอบเป็นที่พ่ึงของประชาชน ท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นที่พ่ึงของ

ประชาชนได้  มีความกระตือรือร้นที่จะอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

4.4 ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรคยึดถือผลประโยชน์

ของชาติและประชาชน 

4.5 ทันสมัย  ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ 
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4.6 มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุง

ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 

5.  หลักการท างานแบบ  5  ร่วม 

5.1  ร่วมคิด 

5.2  ร่วมท า 

5.3  ร่วมรับผิดชอบ 

5.4  ร่วมแก้ปัญหา 

5.6 ร่วมติดตามผล 

 6. ค่านิยมหลักในการท างานที่เป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    6.1  การน าที่มีวิสัยทัศน์ร่วม โรงเรียนต้องสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                    ทั้งครู  ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคต ทิศทางและ 
                    แนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
    6.2  การศึกษาท่ียึดการเรียนรู้เป็นแกนกลาง โรงเรียนต้องสร้างความคาดหวัง ก าหนดเป้าหมาย/ 

         วัตถุประสงค์และการปฏิบัติที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างจริงจัง  
          โดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็นของนักเรียน 

     6.3  การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล โรงเรียนต้องปลูกฝังการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้บุคลากรและ                   
                   นักเรียนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในกิจกรรมต่าง ๆ  
                   ของโรงเรียน 
    6.4  การให้คุณค่ากับคณะครู  บุคลากรและผู้มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและให้ความส าคัญกับครู  

         บุคลากรและผู้มีส่วนร่วมในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  สวัสดิการ การพัฒนา  
         การมีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
   6.5  ความคล่องแคล่ว  กระตือรือร้น ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความกระตือรือร้น 
         ในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการสอน การจัดกิจกรรม การบริหารและปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว 
   6.6 การมุ่งอนาคต โรงเรียนต้องศึกษาท าความเข้าใจถึงความคาดหวังของสถานศึกษาที่รับช่วง 
        นักเรียนที่จบการศึกษา ชุมชน  ผู้จ้างงาน ตลาดแรงงานและสังคมโลกว่าต้องการคนที่มีความรู้     
        ความสามารถและคุณลักษณะเช่นใด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เตรียมตัวมุ่งสู่อนาคต 
        ที่เห็นเป้าหมายทางเลือกอย่างเหมาะสม 
   6.7 การจัดการเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม การด าเนินงาน แสวงหา  สร้างใช้และพัฒนาองค์ความรู้และ 
        นวัตกรรมเพ่ือใช้พัฒนาการเรียนรู้และสัมฤทธิผลของนักเรียน 
   6.8  การบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล  มีการวางแผน  ตัดสินใจและด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
         โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ 
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6.9  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคมและความเป็นพลเมืองดีโรงเรียนต้องแสดงบทบาทให้ 
      ผู้เกี่ยวข้องชุมชนและสาธารชน เป็นแบบอย่างของความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ 
      ความเป็นพลเมืองดีของสังคม 
6.10  การมุ่งเน้นผลงานและการสร้างคุณค่า  โรงเรียนต้องด าเนินการวางแผนปฏิบัติและประเมินผล 
       ในทุกระดับงานท่ีแสดงให้เห็นว่ามุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและผลส าเร็จของผู้เรียน 
6.11 การมีมุมมองเชิงระบบ  ต้องด าเนินการวางแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติในทุกกระบวนการ 
       โดยเชื่อมโยงสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีระบบ 
 

7. การก ากับ  ตรวจสอบและรายงาน (School Accountability) 
    7.1  การก ากับ (Monitoring) 
           1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ก ากับ ดูแลและติดตามประเมินผล 
  2.  จัดท าแบบในการก ากับติดตาม  ประเมินผล  งานโครงการ 
  3. คณะกรรมการด าเนินการก ากับ  ดูแล  ติดตามการด าเนินงาน โครงการทุกระยะเพ่ือทราบ 
              ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานและรายงานพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
    7.2  การตรวจสอบ (Audition) 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในและคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายนอกซึ่ง 
              ประกอบด้วยบุคคลภายในโรงเรียน  บุคคลในชุมชน ผู้ปกครอง 
 2. จัดท าแบบตรวจสอบคุณภาพตามระดับมาตรฐานทั่ว ๆไป 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในและคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
              ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพพร้อมสรุปผล 
   7.3  การรายงาน (Reporting)  
                โรงเรียนมีการายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
         ผู้ปกครอง ชุมชนตามระยะเวลา ดังนี้ 
         รายงานผลภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
         รายงานผลปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
         รายงานผลรวมเม่ือสิ้นสุดระยะตามธรรมนูญโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ที่      /   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (2560-2563) 
................................................................................. 

ด้วยโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร   จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (2560-2563) 
ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรกมารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2560 – 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถก าหนด
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์  ดังนี้   
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
     1.  นายชูพงศ์  บรรทะโก     ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร   ประธานกรรมการ 
     2. นายกานต์    เวียงเหลก็     รองผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร รองประธานกรรมการ 
     3. นางปราณี    เวียงเหลก็     หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล  กรรมการ 
     4. นางสมพร  จันทพันธ์     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
     5. นางนันทิดา  พละศักดิ์     หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ  กรรมการ 
     6. นางสุพิศ  บุตรดา       หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  
       ก าหนดนโยบาย  วางแผน ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาในระหว่างการด าเนินงานกับทุกฝ่าย 
2. คณะกรรมการด าเนินการ 
      1. นายกานต์    เวียงเหล็ก     รองผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  ประธานกรรมการ 
      2. นางปราณี    เวียงเหล็ก         ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ          รองประธานกรรมการ     
      3. นางสมพร  จันทพันธ์     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
      4. นางนันทิดา  พลศักดิ์     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
      5. นางสาวกุลนาถ  ทองค า     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ                                                                              
      6.  นางกาญจนา  วิชาชยั     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
      7.  นางสาวพิรพร  แสวงผล     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
      8.  นายชาญชัย  บุณยางกูร       ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
      9.  นายธีรัตน์  เดชรัตน์             ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ   
      10.   นายปิยะพงษ์  อ่อนหวาน    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
      11.  นายชรินทร์  ขันติวงศ์           ครู วิทยฐานะครูช านาญการ               กรรมการ 
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      12.  นายสมัคร  มนตรี         ครู          กรรมการ 
      13.  นายนพรัตน์  ชูศรพัีฒน์          คร ู             กรรมการ 
      14.  นายติณภพ  พรมดี              ครู           กรรมการ 
      15.  นายธวัชชัย  โคตรพันธ์          คร ู                 กรรมการ 
      16. นางสาวธวัลรัตน์  พสิมัย         ครูผู้ช่วย                   กรรมการ 
      17.  นางสุพิศ  บุตรดา ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ  
      18.  นางมะยุรี  ศรีนวล ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที ่

1. วางแผนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
2. ประชุมเพ่ือยกร่างก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เป้าประสงค์  

กลยุทธ์/โครงการให้สอดคล้องกับผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน     
3. จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (2560-2563) รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน หน่วยราชการ หนว่ยเหนือที่เก่ียวข้องตามก าหนด 
4. น าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (2560-2563)ไปปฏิบัติ ตลอดจนวัดประเมินผลและรายงาน 
     ผลการด าเนินการต่อไป           

        ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อราชการ  
หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานให้โรงเรียนทราบ เพ่ือสั่งการแก้ไขต่อไป 
 
 

 สั่ง ณ วันที่  1   เดือน  ธันวามคม    พ.ศ. 2560 
 
 
 
      (ลงชื่อ  
           (  นายชูพงศ์  บรรทะโก  ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา   รอบสาม     
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             โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ.เมื่อวันที่      
20 – 22 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2555 โดย บริษัท จี.เอส การประเมิน จ ากัด โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา      

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
(มัธยมศึกษา) 

น  าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.29 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.66 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 8.88 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 4.46 ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
               เป็นส าคัญ 

30.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
              สถานศึกษา 

5.00 4.10 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
               และต้นสังกัด 

5.00 4.92 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 75.90 ดี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
                ผู้เรียนต้องได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมี
การให้ความส าคัญกับการติดตามพัฒนาการทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น มีการก าหนด
ปฏิทินการสอนซ่อมเสริมของครูแต่ละคนอย่างชัดเจน และด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการท าข้อสอบที่หลากหลาย โดยจัดหาข้อสอบทั้งเก่า และใหม่มาจากหลาย ๆ ส านักพิมพ์  
มาให้ผู้เรียนได้ฝึกท าอย่างสม่ าเสมอ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ควรมีการเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเช่น  การสะกด การอ่าน การเขียน การท่องจ าค าศัพท์ บทสนทนาตามโอกาสต่าง ๆ มี
การประเมินผลความรู้พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามพัฒนาการการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ใช้การจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ  การแสดงผลงานผู้เรียน การแข่งขันตอบปัญหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ควรด าเนินงานและ
ประเมินผลระหว่างการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคเรียน  

และรายงานต่อหนวยงานต้นสังกัดรับทราบภายใน 15  วัน ควรมีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา หรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือด านเนินงานให้ครบตามวาระงานของฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความรวดเร็ว 
คล่องตัวเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการมากขึ้น เช่น การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครู การวัด และประเมินผลผู้เรียน เป็นต้น 

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ครูควรมีการออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระตามหลักสูตร ใช้กิจกรรม และสื่อการ 

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน มีการจัดการสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ และพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ผ่านผลงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องต่อภาคเรียน 

4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการ 

ประกันคุณภาพภายใน โดยอาจเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต้นสังกัด มาให้ความรู้รวมทั้งให้บุคลากรทุกคนวาง
แผนการประกันคุณภาพในงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง และด าเนินงานอย่างมีเอกภาพมากขึ้น 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
                                 (ไม่มี) 
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