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ค าน า 

วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practice) ดา้นการบริหารจดัการ “การบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล” 

เป็นรูปแบบท่ีใชบ้ริหารจดัการศึกษาตามบริบทของโรงรียนเซนตป์อลหนองคาย ซ่ึงเกิดจากกระบวนการท่ีมี

ส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยการสังเคราะห์สภาพของปัญหา ความตอ้งการพฒันา  จุดแขง็และ

จุดอ่อนของโรงเรียน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั และประสบการณ์การบริหารของผูบ้ริหาร มาใช้

ในการบริหารจดัการเพื่อพฒันา ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดผลเชิงประจกัษต่์อสาธารณชนทัว่ไป  

โรงเรียนเซนตป์อลหนองคายขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการใหค้  าแนะน าท่ีเป็นปะโยชน์ และหวงั

เป็นอยา่งยิง่วา่ วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practice) ดา้นการบริหารจดัการ “ การบริหารจดัการโดยใชห้ลกั 

ธรรมาภิบาล” จะเป็นแบบอย่างในการบริหารสถานศึกษาอ่ืนๆต่อไป  
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วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ “Best  Practice” ด้านการบริหารจัดการ 

๑.ช่ือผลงาน 

 “การบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล” โดยนางสาวพวงแกว้ สกุลทอง ผูอ้  านวยการโรงเรียน
เซนตป์อลหนอคาย  ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๘๔ หมู่ ๕ ถนนหนองคาย – โพนพิสัย ต าบลหาดค า อ าเภอเมือง จงัหวดั

หนองคาย  สังกดั ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัหนองคาย  โทรศพัท ์: 042 – 412508  

โทรสาร : 042 – 462208  e-mail  st.paul_nongkhai@hotmail.com website www.spnk.ac.th 

 

๒.แนวคิด หลกัการ / ความส าคัญ 

 ๒.๑ แนวคิด หลักการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 

  แนวคิดเร่ืองการบริหารจดัการศึกษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลนั้น ไดรั้บอิทธิพลมาจากกระแส

การเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีประสบความส าเร็จอยา่งมาก จากหลกัการ วิธีการ และกลยทุธ์ใน

การท าใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการปฏิบติังานมีคุณภาพ สร้างก าไรและสร้างความพึงพอใจ

แก่ลูกคา้และผูเ้ก่ียวขอ้งยิง่ขึ้น ความส าเร็จดงักล่าวน้ีท าให ้คณะผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งของโรงเรียนเซนตป์อล

หนองคายเห็นวา่ การพฒันาคุณภาพการศึกษาใหดี้ขึ้นนั้น ตอ้งปรับกระบวนการ และวิธีการ ท่ีเคยเนน้แต่เร่ือง

การเรียนการสอนตอ้งหนัมาปรับไปสู่การบริหารจดัการ การกระจายอ านาจ ยดึหลกัคุณธรรม หลกัความ

โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า ตามหลกัธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาล เป็นหลกัการท่ี น ามาใช ้บริหารงานในปัจจุบนั อยา่งแพร่หลาย  ดว้ยเหตุเพราะ ช่วย 

สร้างสรรค ์และส่งเสริมองคก์ร ใหมี้ศกัยภาพและประสิทธิภาพ  พนกังานต่างท างาน อยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต  และ

ขยนัหมัน่เพยีร ท าให ้ผลประกอบการขององคก์ร ธุรกิจนั้นๆ ขยายตวั นอกจากน้ีแลว้ยงัท าใหบุ้คคลภายนอกท่ี

เก่ียวขอ้ง ศรัทธาและเช่ือมัน่ในองคก์รนั้น ๆ อนั จะท า ให ้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

ธรรมาภิบาล(Good Governance) ถือเป็นหลกัของการบริหารสาธารณะท่ีใหค้วามส าคญักบั

หลกัการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและใหค้วามส าคญักบัประชาชนเพื่อมุ่งใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดี 

 ๒.๒ ความส าคัญของธรรมาภิบาล 

สถานการณ์ในปัจจุบนัทั้งภายในและต่างประเทศเปล่ียนไปมากขึ้น สังคมข่าวสารไดเ้ขา้ มามีอิทธิพล

ต่อชีวิตความเป็นอยูข่องสังคมไทย จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีสถาบนัขา้ราชการใน ฐานะท่ีเป็นสถาบนัหลกัของ

ชาติ จะตอ้งปรับแนวทางการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย การร่วมกนัสร้างความ
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เป็นเอกภาพและความสามคัคีในหมู่ขา้ราชการเพื่อใหก้ารประสานงานราชการดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งปรับเปล่ียน ระบบการท างาน โดยเนน้ใหค้วามส าคญักบัการใหบ้ริการ

ประชาชน รวมทั้งขา้ราชการตอ้งปรับทศันคติการท างาน โดยยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของการ

เป็นขา้ราชการท่ีดีท่ีมีคุณภาพ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละ ช่ือสัตยสุ์จริต อุทิศเวลากบังานราชการอยา่งจริงจงั

และเป็นท่ีพึ่งพาของประชาชนอยา่งแทจ้ริง อนัจะช่วยส่งเสริมใหป้ระเทศชาติมีความสงบสุขและพฒันา อยา่ง

รวดเร็วต่อไป การศึกษาถึงแนวทางปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้จึงเป็น ประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติังานโดยมีผูเ้สนอแนวทางไวด้งัน้ี 

ธรรมาภิบาล เป็นการบริหารจดัการท่ีดี เป็นหลกัในการน ามาบริหารองคก์รใหเ้กิดความสงบสุขโดยยดึ
หลกัพื้นฐาน ๖ ประการ คือ 

๑. หลกันิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม การด าเนินการใหถู้กตอ้งตามหลกั
กฎหมาย การก าหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบติัตามกฎ กติกาท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัดโดยค านึงถึงสิทธิ 
เสรีภาพ ความยติุธรรมของประชาชน 

๒. หลกัคุณธรรม หมายถึง การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม การส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนพฒันา
ตนเองไปพร้อมกนั เพื่อใหค้นไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัย 

๓. หลกัความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององคก์รทุกองคก์รใหมี้ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๔. หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น 
ตดัสินใจปัญหาส าคญัของประเทศ ไม่วา่ดว้ยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการท างานของภาครัฐ การ
ท าประชาพิจารณ์ การร่วมลงประชามติ หรืออ่ืนๆท่ีเปิดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 

๕. หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและการกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา ตลอดจนการเคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างและความกลา้ท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง 

๖. หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงคใ์หค้นไทยมีความประหยดั ใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีมี
คุณภาพสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก และมีการรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น 

 จากแนวคิด หลกัการและความส าคญัของการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลขา้งตน้น้ี โรงเรียน

เซนตป์อลหนองคาย จึงไดน้ าหลกัการดงักล่าวมาใชใ้นการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพฒันาการจดั
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การศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งสูงสุด ผูเ้รียนมีคุณภาพตามปรัชญาของโรงเรียนคือ “ มี

คุณธรรมและความรู้ ”  บุคลากรครูและผูร่้วมงานปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็ศกัยภาพอยา่งมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความ

ซ่ือตรง เรียบง่าย การงาน เป่ียมดว้ยความรักเมตตา ตามอตัลกัษณ์นกัเรียนและเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  เป็นท่ี

ยอมรับของผูป้กครอง ชุมชนและสังคม  คณะผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งของโรงเรียนเซนตป์อลหนองคายเช่ือวา่

การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารงานของสถานศึกษาจะท าใหก้ารบริหารงานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

และเป็นการบริหารการปกครองท่ีดี เหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัการบริหารงานท าใหโ้รงเรียนสามารถพฒันา

อยา่งมีประสิทธิภาพได ้

 

๓.วัตถุประสงค์  

เพื่อพฒันางานการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนตป์อลหนองคายใหมี้ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 ๑. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย 

  ๒. นกัเรียนโรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย 

 

เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนมีการพฒันางานบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น 
เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

  

 ๕. กระบวนการพฒันาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิตามทฤษฎี /ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีน ามาใชใ้นการ
พฒันา Best Practice  
 การด าเนินงานการบริหารจดัการนั้นจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการในการชกัน าบุคคลในองคก์รใหมี้ความ

ตั้งใจในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ  โดยเปิดโอกาสใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 

ตดัสินใจร่วมกนั ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริหารงาน ๓ ประการคือ ทกัษะดา้นการท างาน 
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ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ และทกัษะดา้นความคิด นอกจากน้ี ผูบ้ริหารตอ้งมีหลกัในการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเล่ือมใสศรัทธาตั้งใจปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

โรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย โดยนางสาวพวงแกว้  สกุลทองผูอ้  านวยการโรงเรียน พร้อมดว้ยคณะบริหารและผุ ้

มีส่วนเก่ียวขอ้งมีความมัน่ใจวา่ การน าเอาหลกัการบริหารตามหลกัธรรมมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารงานใน

โรงเรียนนัน่ยอ่มประสบผลส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย 

๕.๑ ทฤษฎีเกีย่วกบัหลกัธรรมาภิบาล 
การน าหลกัธรรมาภิบาลหรือการบริหารการจดัการท่ีดีหรือการบริหารภาครัฐแนวใหม่มาประยกุตใ์ชใ้น

การบริหารการจดัการและปฏิบติัการในองคก์รนั้น มีจุดประสงคส์ าคญัคือการสร้างความพึงพอใจอยา่งสูงสุด
ใหก้บัประชาชน โดยปัจจยัส าคญัประการแรกท่ีหน่วยงานภาครัฐตอ้งค านึงถึงในการบริหารการจดัการเพื่อสร้าง
ผลประโยชน์สูงสุดใหก้บัประชาชน ไดแ้ก่การก าหนดนโยบายต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 
ทั้งน้ีส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิดงักล่าว คือ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีอยู่อาศยัเพื่อให้เกิด
ความรู้สึกความเป็นเจา้ของร่วมกนัและมีจิตส านึกสาธารณะท่ีจะสร้างสรรค ์งานพฒันาต่างๆ ตามลกัษณะของ
ปัญหาและความตอ้งการ โดยในปัจจุบนัน้ีประชาชนใหค้วามส าคญัในการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐมากขึ้น ซ่ึง
นบัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะให้ตวัแทนประชาชนเหล่าน้ีเขา้มามีส่วนร่วมใหเ้ขา้มามีบทบาทมากยิง่ขึ้น 
ปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงของการบริหารการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล คือ ระบบการบริหารงานของ
ภาครัฐตอ้งมีความรับผิดชอบไดโ้ดยสาธารณะหรือตวัแทนของประชาชนทั้งดา้นการใชง้บประมาณและวิธีการ
ของการบริหารจดัการต่างๆนอกจากน้ีประชาชนควรท่ีไดรั้บข่าวสารหรือประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหท้ราบถึงผลการ
ด าเนินต่างๆ อยา่งถูกตอ้งและ รวดเร็ว ทนัสถานการณ์ โดยปัจจุบนัประชาชนเองก็ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ี
กล่าวถึงน้ีมากขึ้น ในขณะเดียวกนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมวลชน ก็นบัไดว้า่
เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาระบบการบริหารงานใหมี้ความโปร่งใสและตรวจสอบไดม้ากยิง่ขึ้นและเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัประชาชนอยา่งสูงสุด โดยปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะสนบัสนุนใหข้า้ราชการพร้อมใหบ้ริการ
ประชาชนดว้ยความเตม็ใจและทุ่มเท ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลเหล่านั้นไดรั้บการพฒันาใหมี้ศกัยภาพ มีความรู้ 
ความสามารถท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจนมีขวญัก าลงัใจท่ีดีซ่ึงเกิดจากไดรั้บความดูแลดา้นสวสัดิการ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในสายงานตามหลกัระบบคุณธรรม (ศตวรรษ 
พุทธาวงศ,์2551:44) 

 กรอบชี้วัดธรรมาภิบาล 
จากการท่ีแนวคิดของธรรมาภิบาลเป็นท่ียอมรับและแพร่หลายมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ประเทศก าลงัพฒันาไดมี้ความพยายามน าหลกัการน้ีไปปฏิบติัใชใ้หเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของประเทศ ดว้ย
ความช่วยเหลือและการผลกัดนัขององคก์รระหวา่งประเทศท่ีตอ้งการใหป้ระเทศต่าง ๆ มีการปฏิรูปการบริหาร
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การปกครองท่ีสอดคลอ้งกบัขยายตวัของการคา้เสรีและโลกาภิวฒัน์ ท าใหห้ลกัธรรมาภิบาลกลายเป็น
มาตรฐานสากลท่ีบ่งช้ีถึงระดบัการพฒันาของประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ดงันั้นการพฒันาเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชว้ดัผลของการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัหรือเรียกวา่ “ตวัช้ีวดั” จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นยิง่ในการประเมินความคืบหนา้ของการมีธรรมาภิบาล ปัจจุบนัจ านวนตวัช้ีวดัเกิดขึ้นมามากมายทั้งท่ีอยู่
และไม่อยูใ่นกรอบของหลกัธรรมาภิบาล และต่างก็มีความหลากหลายในความหมายและมุมมองซ่ึงขึ้นอยูก่บั 
รูปแบบการบริหารการปกครอง วฒันธรรม สังคม และวตัถุประสงคข์องประเทศและองคก์รท่ีจดัสร้างตวัช้ีวดั
อาทิเช่น “เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตและสังคมไทย”  

ลกัษณะของธรรมาภิบาล 

ลกัษณะเง่ือนไขของหลกัธรรมาภิบาล มีหลกัส าคญั 6 ประการ ดงัน้ี 

๑.  หลกัการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation) คือ กระบวนการท่ีประชาชนมีโอกาส
และมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจอยา่งเท่าเทียมกนั (Equity) ไม่วา่จะเป็นโอกาสในการเขา้ร่วมทางตรง
หรือทางออ้ม โดยผา่นกลุ่มผูแ้ทนราษฎรท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากประชานโดยชอบธรรม 

๒. หลกัความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and Transparency) คือ กลไกการบริหารท่ีมีความสุจริต
และโปร่งใส ซ่ึงรวมถึงการมีระบบ กติกา และการด าเนินงานท่ีเปิดเผย ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเขา้ถึง
และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างเสรี เป็นธรรม ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึง การท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด 
ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลและประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามผลได ้

๓. หลกัพนัธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบในบทบาทภาระหนา้ท่ีท่ี
มีต่อสาธารณชน โดยมีการจดัองคก์รหรือการก าหนดกฎเกณฑท่ี์เป็นการด าเนินงานเพื่อสนองตอบความตอ้งการ
ของกลุ่มต่างๆ ในสังคมอยา่งเป็นธรรม ในความหมายน้ี มีความหมายท่ีมากกวา่ความรับผิดชอบเฉพาะต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาหรือกลุ่มผูเ้ป็นฐานเสียงท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางการเมือง 

๔.  หลกักลไกการเมืองท่ีชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ เป็นกลไกท่ีมีองคป์ระกอบของรัฐบาล
หรือผูท่ี้เขา้ร่วมบริหารประเทศท่ีมีความชอบธรรม เป็นท่ียอมรับของคนในสังคมโดยส่วนรวมไม่วา่จะโดย
แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง 

๕.  หลกัเกณฑ์ท่ียุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ กรอบของ
กฎหมายท่ียติุธรรมและเป็นธรรมส าหรับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ซ่ึงกฎเกณฑมี์การบงัคบัใชแ้ละสามารถใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑท่ี์ชดั ซ่ึงคนในสังคมทุกส่วนเขา้ใจ 

๖.  หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efciency and Effectiveness) คือ เป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน ไม่วา่จะเป็นดา้นการจดักระบวนการท างาน การจดัองคก์ร การจดัสรรบุคลากร และมีการใช้
ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ อย่างคุม้ค่าและเหมาะสม มีการด าเนินการใหส้าธารณะท่ีให้ผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ 
และกระตุน้การพฒันาของสังคมทุกดา้น (ดา้นการเมืองสังคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจ) 
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 เป้าหมายของธรรมาภิบาล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2550 ไดส้ร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีอนัเรียก
เป็นศพัทภ์าษาองักฤษวา่ “ good governance” โดยมีเป้าหมายร่วมกนัอยู ่3ประการ ประกอบดว้ย 

๑. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อใหก้ารบริหารงานภาครัฐ มีคุณภาพไดม้าตรฐานตามท่ีประชาชน
ตอ้งการ มีความโปร่งใสในการตดัสินใจและในกระบวนการท างาน ใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ร่วม
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการท างาน รวมทั้งการประหยดั มีประสิทธิภาพต่อผลงานนั้นแทนการเนน้
ท าใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบและวิธีการเพียงอยา่งเดียว 

๒. การปรับเปล่ียนบทบาทการท างานของภาครัฐ โดยเนน้งานในหนา้ท่ีหลกัของภาครัฐซ่ึงไดแ้ก่ การ
ก าหนดนโยบายท่ีมองการณ์ไกลการมีบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีใหค้วามเสมอภาคเป็นธรรมและองคก์ารบริหารอยา่ง
เป็นอิสระ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการด าเนินการ 

๓. การบริหารแบบพหุภาคีไดแ้ก่ การบริหารท่ีให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายตดัสินใจ หรือร่วมปฏิบติังานโดยไม่ผกูขาดหรือรวมศูนยอ์  านาจ 

            องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและ สังคมท่ีดี พ.ศ.
2542 ระบุวา่ธรรมาภิบาลมีองคป์ระกอบ 6 ประกอบ คือ 

๑. หลกันิติธรรม (The Rule of Law) หลกันิติธรรม หมายถึง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของ ตวับุคคล จะตอ้ง
ค านึงถึงความเป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วดว้ย 

๒. หลกัคุณธรรม (Morality) หลกัคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม การส่งเสริม ให้
บุคลากรพฒันาตนเอง ไปพร้อมกนั เพื่อใหบุ้คลากรมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ วินยั ประกอบ
อาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจ าชาติ 

๓. หลกัความโปร่งใส (Accountability) หลกัความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบไดว้า่มี
ความหมาย ตรงขา้ม หรือเกือบตรงขา้ม กบัการทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยท่ีเร่ืองทุจริต คอร์รัปชัน่ ใหมี้ ความหมาย
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ในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลวัแฝงอยู ่ความโปร่งใสเป็นค าศพัทท่ี์ใหแ้ง่มุมในเชิงบวก และใหค้วามสนใจใน
เชิงสงบสุข ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ไดส้ะดวกและเขา้ใจง่าย และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบ
ความถูกตอ้งอยา่งชดัเจนในการน้ี เพื่อเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานใหมี้ความโปร่งใส ขออญัเชิญพระ
ราชกระแสรับสั่งในองคพ์ระบาทสมเด็จ พระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ท่ีไดท้รงมีพระราชกระแส
รับสั่ง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีความสุจริต และบริสุทธ์ิใจ แมจ้ะมีความรู้นอ้ยก็ยอ่มท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมไดม้ากกวา่ผู ้
ท่ีมีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ 

๔. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การใหโ้อกาสใหบุ้คลากรหรือผูมี้ 
ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทางการ บริหารจดัการเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยใหข้อ้มูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบติั 

๕. หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility ) หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิและ
หนา้ท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจดัการ การกระตือรือร้นในการ
แกปั้ญหา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง รวมทั้งความกลา้ท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของ
ตนเอง 

๖. หลกัความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการ
และใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์หบุ้คลากรมีความประหยดั ใช้
วสัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย ัง่ยนื 

 แนวทางปฏิบัติตามหลกั “ธรรมาภิบาล” 

ธรรมาภิบาลมีความเก่ียวขอ้งกบักาบริหารจดัการอยา่งชดัเจน เพราะหลกัทั้ง 6 ประการ สามารถน ามา
แปรเป็นวิธีปฏิบติัส าหรับองคก์ร เพราะเม่ือองคก์รมีการปฏิบติัท่ีดีต่อพนกังาน พนกังานก็มีความสุขมีขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน ส่งผลใหพ้นกังานทุกคนรักและทุ่มเทในการท างาน และพร้อมมีส่วนร่วมใน
ความกา้วหนา้ขององคก์ร ดงันั้น การน าธรรมาภิบาลมาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงาน จึงมีความส าคญัและ
จ าเป็นต่อความส าเร็จขององคก์รทุกประเภททุกระดบั 

๑.   การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นทุกระดบัจะท าใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยมีคนเป็นศูนยก์ลางอยา่ง
แทจ้ริง ท าใหส้ังคมไทยเป็นสังคมเสถียรภาพ พฒันา และอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข สร้างความเขม้แขง็ให้
ประชาคมและเพิ่มการมีส่วนร่วม 

๒.   เป็นหลกัการพื้นฐานในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเอผลประโยชน์ใหก้บัคนทุกระดบัไม่วา่
คนรวยหรือคนจนในเร่ืองการมีงานท า การมีรายได ้การพฒันาท่ีเท่าเทียมกนั และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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๓.    ธรรมาภิบาลช่วยลดบรรเทาหรือแกปั้ญหาถึงแมปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นจะมีความรุนแรงก็ยงัช่วยลดหรือ
บรรเทาความรุนแรงลงไป และปัญหาท่ีไม่รุนแรงก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอีก อีกทั้งท าใหส้ังคมมีความเขม้แขง็ทุกดา้น 
ทั้งทางคุณค่าและจิตส านึกทางสังคม การเมือง 

๔.  ธรรมาภิบาลจะช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวงและส่งเสริมใหค้นมีความซ่ือสัตยสุ์จิต 

๕. ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดท่ีเก้ือหนุนสังคมประชาธิปไตยจะท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และมีการตรวจสอบการท างานของรัฐโดยประชาชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

๖.   ธรรมาภิบาลจะช่วยใหร้ะบบบริหารมีความยติุธรรม เป็นท่ีน่าเช่ือถือทั้งในและต่างประเทศ 

๗.   ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางส าคญัในการจดัระเบียบใหส้ังคม สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขมีความรู้
รักสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงั ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และเป็นส่วนเสริมสร้างความเขม้แขง็หรือสร้าง
ภูมิคุม้กนัแก่องคก์ร 

             ความส าเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาล 

ในการน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารจดัการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จ
หน่วยงานตอ้งด าเนินการ  ดงัน้ี 

๑.  ตอ้งร่วมมือกนับริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมไทยใหดี้ยิง่ขึ้น หมายถึง ทุกภาคในสังคม ไดแ้ก่ 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ตอ้งร่วมมือกนับริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมไทยใหดี้ยิง่ขึ้นๆ 
ไป 

๒.  ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง หมายถึง การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีตอ้งด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัส าคญั คือ ผูน้ าและเจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีตอ้งเขา้ใจมีจิตส านึก เห็นความจ าเป็นและความส าคญั
ของการด าเนินการในเร่ืองน้ี 

๓. หลกัการและวิธีการใชอ้ านาจ หมายถึง กระบวนการสร้าง การบริหารกิจการบา้นเมือง และสังคมท่ีดี
ในสังคมใดๆ ขึ้นอยูก่บัวิธีการใชอ้  านาจ ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ผูใ้ชอ้  านาจและผูถู้กใชอ้  านาจหากทั้งสอง
ผา่ยพอใจในวิธีการบริหารกินการบา้นเมืองและสังคม ยอ่มหมายความวา่ สังคมนั้นมีการบริหารจดัการบา้นเมือง
และสังคมท่ีดี 

๔.  ด าเนินการให้เป็นไปตามองคป์ระกอบ องคป์ระกอบการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมือง และ
สังคมท่ีดีมี 4 ประการ คือ 

•       ความเช่ือของผูมี้อ านาจวา่อ านาจสามารถแบ่งปันได้ 
•       กลไกการแบ่งปันอ านาจ 

•       กลไกการคานอ านาจ 

•       ระบบการตรวจสอบการใชอ้ านาจและการคานอ านา 
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 ประโยชน์ของธรรมาภิบาล 

ประโยชน์ของธรรมาภิบาล แยกออกตามลกัษณะองคก์รได ้2 ประเภท คือ 

๑.ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาครัฐ 

หลกัธรรมาภิบาลจึงถือเป็นหลกัพื้นฐานในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบริหารจดัการเพราะจะ
ช่วยใหส้ามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัท าใหพ้นกังานทุกคนมีความสุขในการท างาน และ
ยงัช่วยสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดี พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีตนไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ ซ่ึง
จะส่งผลดีโดยรวมกบัการด าเนินงานใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปไดอี้กในอนาคต  

๒. ประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาคธุรกจิ 

หลกัธรรมาภิบาลถือเป็นหลกัพื้นฐานในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีผูป้ระกอบการSMEs ไทย
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งน ามาใชใ้นการบริหารจดัการ เพราะจะช่วยใหส้ามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งยงัท าใหพ้นกังานทกุคนมีความสุขในการท างาน และยงัช่วยสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีพร้อมปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามท่ีตนไดรั้บมอบหมายอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ ซ่ึงจะส่งผลดีโดยรวมกบัการด าเนินงานใหเ้จริญกา้วหนา้
ต่อไปไดอี้กในอนาคต  
 
 ๕.๒ ขั้นตอนการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีน ามาใชใ้นการพฒันา Best Practice  

  โรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดพ้ิจารณาน า
หลกัการธรรมาภิบาลมาใชบ้ริหารงานในโรงเรียนดงัน้ี  

 ๑.หลกันิติธรรม  โรงเรียนเซนตป์อลหนองคายไดด้ าเนินงานตามหลกันิติธรรมดงัน้ี 

๑.๑ มีการก าหนดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัอยา่งชดัเจนใหก้บัครู บุคลากรทางกาศึกษา นกัเรียนและ 

ผูร่้วมงาน 

   ๑.๒ มีการเผยแพร่ความรู้ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของครู บุคลากรทางการ 

   ศึกษา นกัเรียนและผูร่้วมงาน 

   ๑.๓ มีการช้ีแจงแนวทางปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัใหก้บัครูบุคลากรทางกา  

ศึกษา นกัเรียนและผูร่้วมงาน 

๑.๔ มีการพิจารณามอบหมายงาน โดยใชก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการปฏิบติังานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสม 

     ๑.๕ มีการก ากบั ดูแล และส่งเสริมใหค้รูบุคลากรทางกาศึกษา นกัเรียนและผูร่้วมงาน 

ประพฤติปฏิบติั ตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบ  
 ๑.๖ มีการก าหนดค าสั่ง ความรับผิดชอบในการปฏิบติั หนา้ท่ีของครูและบุคลกรทางการศึกษา  
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        ๒.หลกัคุณธรรม โรงเรียนเซนตป์อลหนองคายไดด้ าเนินงานตามหลกัคุณธรรมดงัน้ี 
 ๒.๑ จดัใหมี้โครงการส่งเสริมและอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

  ๒.๒ ดูแล เอาใจใส่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนและผูร่้วมงาน ดว้ยความเป็นธรรม  
๒.๓ มีการส่งเสริมและยกยอ่ง   ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนท่ีประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี  
๒.๔ สร้างขวญัก าลงัใจและสวสัดิการใหก้บั ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ตามโอกาส 
๒.๕ มีการลงโทษหรือตดัสินความผิดของครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ท่ีกระท า
ความผิดภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัดว้ยความชอบธรรม 
๒.๖  ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี และเป็น
แบบอยา่งท่ีดี ต่อกนัและกนั  
๒.๗ รับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะการ ท างานของ ครู บุคลากรทางการศึกษา  
๒.๘ มีการประเมินผลการปฏิบติังานของครู บุคลากรทางการศึกษาดว้ยความเป็นธรรม 

         ๓. หลกัความโปร่งใส โรงเรียนเซนตป์อลหนองคายไดด้ าเนินงานตามหลกัความโปร่งใส ดงัน้ี 
 ๓.๑ มีการประชุม วางแผนงบประมาณในแต่ละฝ่ายอยา่งเป็นระบบ เป็นไปตามแผนปฏิบติังาน

และสามารถตรวจสอบได ้ 
๓.๒ มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓.๓ ก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบใน การปฏิบติังานของครู บุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เปิดเผย  
๓.๔ มีการก ากบั ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ งบประมาณของสถานศึกษา 
๓.๕  ครู บุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิยติุธรรม สามารถ
ตรวจสอบการท างานได ้ 
๓.๖ มีการใชจ่้ายเงินงบประมาณ เป็นไปตาม วตัถุประสงคข์องโรงเรียนและเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาอยา่งแทจ้ริง  
๓.๗ การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียนและตาม
ระเบียบของทางราชการ 

                    ๔. หลกัการมีส่วนร่วม  โรงเรียนเซนตป์อลหนองคายไดด้ าเนินงานตามหลกัการมีส่วนร่วม  ดงัน้ี 
๔.๑จดัการบริหาร ยดึการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดย เปิดโอกาสให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาโรงเรียน  
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๔.๒ เปิดโอกาสใหชุ้มชน มีส่วนร่วมใน การวางแผนพฒันาโรงเรียน และเขา้ร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนตามโอกาสอยา่งต่อเน่ือง 
๔.๓ เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในวางแผนพฒันาโรงเรียน  
๔.๔ ส่งเสริมใหค้รู บุคลกรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในท างานร่วมกนั โดยยดึหลกั 
ประชาธิปไตย  
๔.๕ ส่งเสริมใหค้รูและบุคลกรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บ 
มอบหมาย  
๔.๖ เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลกรทางการศึกษา แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือเกิดปัญหาในการ
ปฏิบติังาน  
๔.๗   เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลกรทางการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  
๔.๘ สร้างบรรยากาศ การมีส่วนร่วม ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       ๕. หลกัความรับผิดชอบ โรงเรียนเซนตป์อลหนองคายไดด้ าเนินงานตามหลกัความรับผิดชอบ ดงัน้ี 
๕.๑ มีการก าหนดนโยบายและ แผนการปฏิบติังาน ของสถานศึกษา 
๕.๒  มีการก าหนดโครงสร้างการท างานและ ขอบข่ายความรับผิดชอบของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  
๕.๓ มีการมอบหมายหนา้ท่ี การปฏิบติังาน ใหก้บัครู และบุคลากรทางการศึกษา  
๕.๔ จดัท าปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี ของโรงเรียน  
๕.๕ มีการการก ากบั ติดตาม นิเทศ ผลการปฏิบติังาน ของครูและบุคลกรทางการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง  
๕.๖ ด าเนินการพฒันาปรับปรุงแผนพฒันาโรงเรียน เพื่อใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น 
๕.๗  ส่งเสริมใหค้รู และบุคลากรปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชน์ของนกัเรียนและส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตน 
๕.๘ ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรแสดงความรับผิดชอบเม่ือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และร่วม
แกปั้ญหาในโรงเรียน 
๕.๙ ใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         ๖. หลกัความคุ้มค่า  โรงเรียนเซนตป์อลหนองคายไดด้ าเนินงานตามหลกัความคุม้ค่า ดงัน้ี 
๖.๑ ส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยมีาใช ้ในการบริหารโรงเรียน  
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๖.๒ ส่งเสริมใหใ้ชเ้ทคโนโลย ีและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี ทนัสมยัเพื่อลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุน ของ
โรงเรียน  
๖.๓ บริหารจดัการโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ มีความรวดเร็วในการท างาน และติดต่อ
ประสานงาน  
๖.๔  มีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
๖.๕  รณรงคใ์หค้รูและบุคลกรทางการศึกษา  นกัเรียนรู้จกัการประหยดัพลงังาน 
 ๖.๖ ส่งเสริมใหค้รูและบุคลกรทาง การศึกษา น าเศษวสัดุเหลือใชม้าประกอบการท างานหรือ
จดัการเรียนการสอน  
๖.๗  ดูแล อาคาร สถานท่ี เพื่อรองรับการ ใชง้านทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน  
๖.๘  มีการส ารวจเพื่อจดัท าแผนความตอ้งการ ในการใชว้สัดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน  
๖.๙ มีการดูแลรักษาวสัดุ ครุภณัฑ ์เพื่อให ้สามารถใชง้านไดป้กติอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น 

 
การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 
  จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ ความส าคญั ทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล ท าให้
คณะบริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งในการบริหารโรงเรียน เกิดแนวคิดและไดน้ าหลกัการดงักล่าวมาเป็นแนวทางใน
การจดัการบริหารโรงเรียนดงัน้ี 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพการบริหารโรงเรียนตามหลกั  
ธรรมาภิบาล  
1. หลกันิติธรรม  
2. หลกัคุณธรรม  
3. หลกัความโปร่งใส  
4. หลกัการมีส่วนร่วม  
5. หลกัความรับผิดชอบ  
6. หลกัความคุม้ค่า 

แนวทางการการบริหารสถานศึกษา ตาม

หลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนเซนตป์อล

หนองคาย 
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ข้อมูลด้านการบริหาร 
โรงเรียนเซนตป์อลหนองคายเป็นโรงเรียนหน่ึงในเครือของคณะภคินีเซนตป์อลเดอชาร์ตร

(SOEURS DE SAINT PAUL DE CHARTRES) กลุ่มคณะนกับวชสตรี ในคริสตศาสนาท่ีเดินทางมา
จากฝร่ังเศสเม่ือปี พ.ศ.  2441   เขา้มาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพฒันาสังคมไทยดา้นการศึกษา
การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือบรรเทาทุกขผ์ูย้ากไร้ ปัจจุบนัคณะภคินีมีกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแล
หลายแขนง อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล คลินิกค่ายช่วยเหลือผูอ้พยพล้ีภยับริเวณชายแดนและด าเนิน
กิจกรรมต่างๆทางดา้นสังคมสงเคราะห์ทัว่ประเทศ 
 โรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย    ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ.   2527  เปิดสอนตั้งแต่ระดบั    
เตรียมอนุบาล   ถึงระดบั    มธัยมศึกษาตอนตน้  ภายใตก้ารบริหารของคณะผูบ้ริหารดงัน้ี 
๑. ผู้รับใบอนุญาต นางสาวนิภา กิจเจริญ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   16  พ.ค.  2527  
๒. ผู้จัดการ  นางสาวพวงแกว้      สกุลทอง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท       สาขา   การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   9  พ.ค.  2560  
๓. ผู้อ านวยการ  นางสาวพวงแกว้      สกุลทอง 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท                  สาขา  การบริหารการศึกษา 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   9  พ.ค.  2560             จนถึงปัจจุบนั    
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                        โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  

 

 
 

 

  

-งานนโยบายและ

แผน 

-งานบริหารทัว่ไป 

- งานสารบรรณ 

- งานธุรการ

ประชาสัมพนัธ์ 

-งานการเงินและ

บญัชี 

 

-งานพฒันาหลกัสูตรการเรียน

การสอน 

-งานส่งเสริมคุณภาพการเรียน

การสอน 

-งานห้องสมุดและศูนยก์าร

เรียนรู้ 

-งานนเทศการเรยนการสอน 

-งานวิจยัในชัน้เรียน 

-งานวดัและประเมินผล 

 

แผนกปฐมวัย 

- งานส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน  

- งานสรรหา 

บคุลากร 

- งานพฒันา

บคุลากร 

- งานบ ารุงขวญั 

   บคุลากร 

- งานปกครอง 

- งานกิจกรรมนกัเรียน 

- งานแนะแนว 

- งานส่งเสริมสวสัดิภาพ 

   และบริการ 

- งานสมัพนัธ์ชมุชน 

 

-งานจดัซือ้จดัจ้าง 

-งานพสัดคุรุภณัฑ์ 

-งานทรัพยากรเพื่อ

การเรียนการสอน 

- งานอาคารสถานที่   

   และสิ่งแวดล้อม 

 

-งานอภิบาลและแพร่

ธรรม 

- งานจดัการสอนค า

สอน คริสตศาสตร์ และ

ส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร 

คณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

 
สมาคมผู้ปกครองและครู 

ฯ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ

การเรียนการสอน 

ฝ่ายอภบิาล

และแพร่ธรรม 

และแพร่ธรรม 

ฝ่ายมาตรฐาน

คุณภาพ 

- งานประกนั 

- งานสารสนเทศ 
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โครงสร้างคณะกรรมการสภานักเรียน 
 

ท่ีปรึกษา 
นางสาวชนิญญา   ลีนาราช 
นางประกายแกว้   เขตสุภา 

 
 

ประธานนักเรียน 
เด็กหญิงชิตาพร    ฮุ่งหวล 

 
 

รองประธานนักเรียน 
เด็กหญิงศิริลกัษณ์    อุตมะ 

 
 
    เลขานุการ          เหรัญญิก 
          เด็กชายณัฐฐกฤษ    ธีระพาพงษ์                                      เด็กชายกฤษกร    เปลือยศรี 
 
 
 ฝ่ายระเบียบวินัย            ฝ่ายอาคารสถานท่ี                      ฝ่ายกจิกรรม                ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
    เด็กชายหัสนัย   โคตรเถร                       เด็กชายภัทรภณ      เปลีย่นมณี                  เด็กชายธนารักษ์  พรมตา                      เด็กหญิงชมพูนิกข์   การินทร์
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  การศึกษาคือชีวิตท่ีเจริญเติบโต ใหค้วามรู้ ความจริงท่ีเป็นอมตะ และช้ีน าแนวทางการด ารงชีวิตท่ีมี
วินยั เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอนัแน่วแน่ท่ีจะศึกษาทั้งดา้นศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งวิทยาการท่ีทนัสมยั เพื่อ
ประกอบสัมมาอาชีพ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตจะธ ารงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
                  ศึกษาดี หมายถึง  การส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาทกัษะต่างๆ  ตามศกัยภาพของตน และความ
แตกฉานทางภาษาและคอมพิวเตอร์  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคมปัจจุบนั ส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สามารถคิดเป็นท าเป็น แกปั้ญหาเป็น โดยใชแ้นวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใหส้ามารถแสวงหา
ความรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ และใหก้ารศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั 
                 มีวินัย หมายถึง การรู้จกัเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น เคารพผูอ้าวุโสกวา่ 
ทั้งคุณวุฒิและวยัวุฒิมีความเป็นประชาธิปไตยแกปั้ญหาในชีวิตดว้ยสันติวิธีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
รักษาความสะอาดและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
                  ใจเมตตา หมายถึง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่ รู้จกัการแบ่งปัน เสียสละ และใหค้วามช่วยเหลือ 
แก่ผูย้ากไร้ดอ้ยโอกาส 
                 ใฝ่หาคุณธรรม  หมายถึง  ความมีศรัทธาในศาสนาท่ีตนนบัถือและไม่ลบหลู่ดูหม่ินศาสนาอ่ืนสามารถอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติ การมีค่านิยมในชีวิตท่ีถูกตอ้ง มีความเขา้ใจ และซาบซ้ึงในคุณค่าของวฒันธรรมไทย  
                  เลศิล า้การงาน  หมายถึง  การมีจิตใจรักการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่อสัมมาอาชีพมีความขยนัอดทนในการ
ท างาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน และยอมรับในคุณค่างานของผูอ่ื้น สามารถใชศ้กัยภาพของตนท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

คติพจน์  (MOTTO) 

ศึกษาดี   มีวนัิย  ใจเมตตา   ใฝ่หาคุณธรรม   เลศิล า้การงาน 
 

ปรัชญา  (PHILOSOPHY) 

มนุษย์ที่มีคุณภาพ  คือ  มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้ 
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วิสัยทัศน์ (Vision 

โรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย พฒันาระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยสังคมมีส่วนร่วม   
บุคลากรมีศกัยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ    เป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้นตามจิตตา
รมณ์ของคณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 
พนัธกจิ (Mission ) 
มิติด้านการพฒันาคุณภาพผู้เรียน          
พนัธกจิท่ี   1  พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ     (พ.1)  
มิติด้านการจัดการศึกษา 
พนัธกจิท่ี   2.  พฒันาระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  (พ.2) 
พนัธกจิท่ี   3    พฒันาและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ศกัยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  (พ.3) 
มิติด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
พนัธกจิท่ี   4  พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( พ.4 ) 
มิติด้านอตัลกัษณ์สถานศึกษา 
พนัธกจิท่ี   5    ส่งเสริมและสนบัสนุนผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลเพื่อผูอ่ื้นตามจิตตารมณ์ของ คณะภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร
( พ.5 ) 
มิติด้านมาตรการส่งเสริม 
พนัธกจิท่ี   6   ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูการศึกษา 
สู่ทศวรรษ ท่ี  2 ( พ.5 ) 

อตัลกัษณ์นักเรียน 
ซ่ือตรง     เรียบง่าย    การงาน 

 

เอกลกัษณ์โรงเรียน 
รักเมตตา 
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เป้าหมาย ( Goal ) 
เป้าหมายท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์- จิตใจ  สังคม  สติปัญญา (พ.1ป.1 ปฐมวยั มฐ.1-4) 
 เป้าหมายท่ี 2 ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถดา้นวิชาการและทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  (พ.1ป.2วิชาการ มฐ. 4- 5)   
 เป้าหมายท่ี 3 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร (อภิบาล วิชาการ กิจการ(พ.1ป.3 มฐ. 2) 
 เป้าหมายท่ี 4 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ  มีทกัษะในการท างาน  และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง (กิจการ-วิชาการ) 
                       (พ.1ป.4 มฐ. 1- 3- 6 ) 
 เป้าหมายท่ี 5 สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการและบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและผา่นการรับรองคุณภาพ                                   
                        ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  (บริหารฯ  มาตรฐาน พ.2ป.5 มฐ.8-9 /มฐป.6 ) 
 เป้าหมายท่ี 6 สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาตรงตามกฎกระทรวงอยา่งต่อเน่ือง (มาตรฐาน พ.2  ป.6                      
                        มฐ. 12  / มฐป. 8 ) 
 เป้าหมายท่ี 7 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
                        (วิชาการ (พ.2ป.7 มฐ. 10/มฐุป.7 ) 
 เป้าหมายท่ี 8 พฒันาและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ศกัยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   (บุคลากร พ.3  ป.8  มฐ. 7 / มฐป.5)       
 เป้าหมายท่ี 9 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ  
                       (ทรัพยากร พ.4 ป.9 มฐ.11 /มฐป. 9)  
 เป้าหมายท่ี 10 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ทรัพยากร กิจการ  
            พ. 4 ป.10 มฐ.13/มฐป.9) 
 เป้าหมายท่ี 11 สถานศึกษาจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนตามจุดเนน้ของสถานศึกษาและคณะภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร  
            ตามอตัลกัษณ์นกัเรียนและเอกลกัษณ์โรงเรียน   (อภิบาลฯ กิจการ พ.5ป.11 มฐ.14, 14spc   / มฐ. 10 , 
            10spcปฐมวยั) 
 เป้าหมายท่ี 12  สถานศึกษาจดัโครงการกิจกรรมเพื่อยกระดบัคุณภาพของผูเ้รียนใหมี้ความสามารถและมีทกัษะการ
            ส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ทศวรรษ ท่ี  2( วิชาการ  พ.6 ป.12  มฐ.15 / 
            มฐ.11 ปฐมวยั   )                   
 เป้าหมายท่ี 13  ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา
             และส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ้น( ทรัพยากร  พ.6 ป.13  มฐ.15/ มฐ.11ปฐมวยั   )                     
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ยุทธศาสตร์ (Strategy ) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ด็กมีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้นเตม็ตามศกัยภาพ   (ปฐมวยั) ( พ.1 ป.1 ย.1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร(วิชาการ) ( พ.1 ป.2 ย.2 )           

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ  

                          แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล(วิชาการ)     ( พ.1 ป.2  ย.3 ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์(อภิบาล) 
 ( พ.1 ป.3  ย.4 ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   ( กิจการ) ( พ.1  ป.4  ย.5   ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้   และพฒันา
  ตนเองอยา่งต่อเน่ือง   (วิชาการ)  ( พ.1  ป.4 ย.6   ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้

และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  ( กิจการ) ( พ.1  ป.4 ย.7 ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8  สนบัสนุนผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (บริหาร) 
                          ( พ.2  ป.5  ย.8  ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9  สถานศึกษามีการพฒันาและส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพ  (มาตรฐานฯ)  
                           ( พ.2  ป.5 ย.9) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 สนบัสนุนคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (บริหาร) พ.2 ป.5 ย.10 ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 11 ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาในการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามท่ีก าหนดใน
  กฎกระทรวง  (มาตรฐานฯ) ( พ.2 ป.6 ย.11) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 12 ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาในการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
  ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น (วิชาการ) ( พ.2   ป.7  ย.12) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 13 ส่งเสริมและสนบัสนุน ครูและบุคลากรปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
  ประสิทธิผล (บุคลากร) ( พ.3   ป.8  ย.13) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 14 พฒันาและส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ
  (ทรัพยากร) ( พ.4   ป.9  ย.14  ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 15 พฒันาและส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้  ( ทรัพยากร กิจการ )  ( พ.4 ป.10 ย.15 ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 16 ปลูกฝังผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้ความซ่ือตรง เรียบง่าย การงาน ตามอตัลกัษณ์นกัเรียน(กิจการ) 
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   ( พ.5 ป.11 ย.16 ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี  17  ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความรักเมตตา ตามเอกลกัษณ์โรงเรียน(อภิบาลฯ)  ( พ.5 ป.11 ย.17 ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี  18  จดัโครงการกิจกรรมเพื่อยกระดบัคุณภาพของผูเ้รียนใหมี้ความสามารถและมีทกัษะการส่ือสารดว้ย

ภาษาองักฤษ  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ทศวรรษท่ี 2  ( วิชาการ) ( พ.6 ป.12 ย.18 ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี  19  จดัโครงการกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม 
    สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ้นในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม( ทรัพยากร )  
     ( พ.6 ป.13 ย.19 ) 
 
นโยบายของโรงเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 

1. ปลูกฝังใหทุ้กคนในโรงเรียนตระหนกัวา่คุณภาพ คือ หวัใจของการจดัการศึกษาในโรงเรียน 
2. ปลูกฝังการยดึมัน่ในศาสนา คุณธรรม จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม         
3. อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์  เพื่อใหน้ าไปประพฤติปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั 
4. ส่งเสริมและพฒันาอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนการสอนและการใฝ่รู้อยูต่ลอดเวลาใหน้กัเรียนมี

สัมฤทธิผลทางการเรียนดีขึ้น  
5. พฒันาและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ จดักระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิผลสูงขึ้นเพื่อ

รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
6. น าระบบประกนัมาตรฐานคุณภาพ มาใชใ้นการบริหารโรงเรียนเพื่อพฒันาผลการด าเนินงานในโรงเรียน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
7. ส่งเสริมใหทุ้กคนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์และด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

 

๖.ผลส าเร็จที่เกดิขึน้จากการพฒันา “Best  Practice”  และประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลจากการด าเนินงาน โดยใชว้ิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ“Best  Practice” ดา้นการบริหารจดัการ 

“การบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล” ท าใหโ้รงเรียนเซนตป์อลหนองคายประสบผลส าเร็จในการบริหาร

การศึกษา  

๖.๑ ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 

๑. คณะครูและบุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาตนเอง มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการจดัการ

เรียนรู้ 

๒. นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
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๖.๒ ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 

๑.โรงเรียนมีการพฒันางานบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น  เป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนและสังคม 

๒.นกัเรียนไดรั้บการเอาใจใส่และการช่วยเหลือในทุกเร่ือง ส่งผลใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

อยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่มีความสุข มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๓.นกัเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) โดยมีผลค่าเฉล่ียในแต่ละ

วิชา สูงกวา่ระดบัประเทศ สุงกวา่ระดบัภาค และสูงกวา่ระดบัจงัหวดั นอกจากน้ียงัมีนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ไดค้ะแนนเตม็  

๑๐๐ คะแนนในรายวิชาคณิตศาสาตร์จ านวน  ๔ คน  และได ้คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ในรายวิชา

ภาษาองักฤษ จ านวน ๓ คน 

๔.ครูและบุคลากรในโรงเรียน เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม ดูแลเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งดี มี

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชน มีความรักสามคัคีในหมู่คณะให้ความร่วมมือในการพฒันาโรงเรียน มีการ

พฒันาตนเองและพฒันางานอยูเ่สมอ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความภาคภูมิใจ 

๕.ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและร่วมดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 

๖. ผูป้กครอง ชุมชนมีความเขา้ใจ พึงพอในแนวทางการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน และใหค้วาม

สนบัสนุนกบัทางโรงเรียนดว้ยดีเสมอมา 

๖.๓ ผลส าเร็จเชิงประจักษ์ 

ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจ านวน 956  คน ครูจ านวน 60 คน โดยมี นางสาวพวงแกว้  สกุลทอง 
ด ารงต าแหน่งอธิการ / ผูอ้  านวยการ   โดยได้บริหารจดัการเรียนการสอน และพฒันาโรงเรียนจนไดรั้บรางวลั
ความภาคภูมิใจดงัน้ี 
๑. รางวัลผู้บริหาร  ครู 
➢ รางวลัผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 จากสมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
➢   เกียรติบตัรผูบ้ริหารท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็ก
นกัเรียน D.A.R.E. จากต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย   
➢  เกียรติบตัรผูบ้ริหารท่ีสนับสนุนการโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางกา้วหน้า” คร้งท่ี 37 จากชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล ในอุปถมัภส์มเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์
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➢   ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย  ไดม้อบเกียรติบตัร  นางสาวรัตนพร  อุปพงศ์  เป็นผูใ้ห้การสนับสนุนการ
เรียนการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน D.A.R.E. 
➢ ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย  ไดม้อบเกียรติบตัร  นางสาววงเดือน  เจริญดี  เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนการเรียน
การสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน D.A.R.E. 
➢  ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย  ไดม้อบเกียรติบตัร  นางสาวนารี  อินทะชุม  เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการเรียน
การสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน D.A.R.E. 
➢  ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย  ไดม้อบเกียรติบตัร  นางสาวสุนิต  อุยพิตงั  เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการเรียน
การสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน D.A.R.E. 
➢ ต ารวจภูธรจงัหวดัหนองคาย  ไดม้อบเกียรติบตัร  นางปิยฉัตร  ขาวนอก เป็นผูใ้ห้การสนับสนุนการเรียน
การสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน D.A.R.E. 
➢ พิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน  ประจ าปีพุทธศกัราช  2561 ณ ห้องประชุม
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัหนองคาย ดงัรายนามต่อไปน้ี 

๑.นางสาวรัตนพร  อุปพงศ ์
๒.นางจุฑามาศ      พุทชา 
๓.นางอรอุมา        สาสุข 
๔.นายเจษฎา         ประวรณา 

➢ พิธีมอบโล่เกียรติยศครูดีเด่น Be All To All เน่ืองในโอกาสครบรอบ 120 คณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร 
              ๑.นางสาวรัตนพร  อุปพงศ ์

➢  เกียรติบตัรครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน ระดบัจงัหวดัหนองคาย จากส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัหนองคาย 
              ๑.นางสุดา  สีหะไตร 
               ๒.นางสาวชนิญญา  ลีนาราช 
               ๓.นางสาวสุภาณีย ์ ชยัจนัทร์ 
               ๔.นางสาวร้อยแกว้  ธรรมรัตน์ 
               ๕.นางสาววงเดือน  เจริญดี 

➢ พิธีมอบเกียรติบตัรเน่ืองในวนัครู ประจ าปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย 
   ๑.เกียรติบตัรครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “เป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นท่ีประจกัษต์่อผูอ่ื้น”  

๑.นางสาววงเดือน  เจริญดี 
๒.นางสาวรัฐพร    ศรีแสน 
๓.นางจรินทร์        เพชรเสนา 
๔.นางปภาดา        นนัทะรัตน์ 
๕.นางสาวตะวนัฉาย  จอ้ยกระจ่าง 
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    ๒. เกียรติบตัรครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “ครูผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม” 
๑.นายเจษฎา          ประวรณา 
๒.นางสาวผอ่งใส   พิสถาณ 

 ๓. เกียรติบตัรครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “ครูผูมี้วิสัยทศัน์ในการท างาน มีความคิดริเร่ิม” 
  ๑.นางสาวรัตนพร     อุปพงศ ์
  ๒.นางจุฑามาศ         พุทชา 
  ๔.เกียรติบตัรครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “ครูผูอุ้ทิศตนต่อการท างานในองคก์รเพื่อส่วนรวม” 

๑.นางสาววชัรีวรรณ  เจริญชยั 
๒.นางสาวญาดา       สุวรรณรินทร์ 

   ๕. เกียรติบตัรครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “ครูผูอุ้ทิศแรงกาย  แรงใจในการดูแลนกัเรียน” 
  ๑.นางสาวอลิษา        พรศรี 

๒.นางสาวยวุดี          ครองทรัพยดี์ 
  ๖. เกียรติบตัรครูท่ีไดรั้บการยกยอ่ง “ครูผูมุ้่งมัน่ในการท างาน  อุทิศตนเพื่อสังคม” 

  ๑.นางสุดา                สีหะไตร 
  ๒.นางสาวชนิญญา    ลีนาราช 
  ๓.นางปิยะฉตัร          ขาวนอก 
  ๔.นางสาวจตุพร        พรหมจกัร 
  ๕.นางเบญญาดา        เปศรี 
 2.รางวัลนักเรียน 
   ➢ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้
คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 4 คน 
  ๑.เด็กชายณฐัวฒัน์  จนัทร์เทศ 
  ๒. เด็กชายชาติรุ่ง    แสงจนัทร์ 
  ๓. เด็กชายสุวิจกัษ ์  ธีรกุลชยักิจ 
  ๔. เด็กหญิงจรรยาพร  แกว้รอด 

- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 คน 
   ๑. เด็กหญิงธนวนัต ์       ปุริวฒัน์ 

๒. เด็กหญิงทองประภา    พรรณะ 
๓. เด็กหญิงธิดา             โชติพงษ ์
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉลีย่ระดับโรงเรียน ๖๖.๕๗ ๕๔.๘๐ ๕๑.๓๖ ๖๖.๗๒ 

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด ๕๔.๕๖ ๓๕.๑๒ ๓๙.๑๘ ๓๕.๙๕ 

คะแนนเฉลีย่ระดับสังกดั ๕๙.๕๙ ๔๓.๑๐ ๔๓.๒๔ ๔๙.๒๙ 

คะแนนเฉลีย่ระดับภาค ๕๔.๐๘ ๓๕.๑๓ ๓๘.๖๘ ๓๕.๔๑ 

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ ๕๕.๙๐ ๓๗.๕๐ ๓๙.๙๓ ๓๙.๒๔ 

 
 

 
หมายเหต ุ คะแนนเฉล่ียทุกวิชาของนกัเรียน  สูงกวา่คะแนนเฉล่ียทั้งระดบัจงัหวดั  ระดบัสังกดั  ระดบัภาค  และสูงกวา่
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
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➢ ผลการแข่งขนังานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคร้ังท่ี 68  ประจ าปีการศึกษา      
2561 ณ จงัหวดับุรีรัมย ์ระหว่าง วนัท่ี 6 – 8ธนัวาคม 2561 

๑. เด็กหญิงมินทฐิ์ตา ศรีนิธิธีรโชติ  รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ(การเขียนเร่ือง
จากภาพ)ป.1-ป.3 
๒. เด็กชายณฐัวฒัน์  จนัทร์เทศ รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ป.4-ป.6 
 ๓. เด็กชายกฤตพล  จู๋ยนืยงค ์รางวลัเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ป.4-ป.6 
๔. เด็กชายกฤตวรัญ  ชอบสูงเนิน รางวลัเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท  
ทดลองป.4-ป.6 
 ๕. เด็กชายนกัรบ  ชยัจนัทร์ รางวลัเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองป.  
4-ป.6 
๖. เด็กหญิงธญัญรัตน์  วรุณดี รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทหญิง  ป.
1-ป.6 
๗. เด็กหญิงประณยา  จ่ิมอาษา รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัการสร้างการ์ตูนดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก (ป.1-ป.3) 
๘. เด็กหญิงวิชญาพร  กมลเลิศ  รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัการสร้างการ์ตูนดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก (ป.1-ป.3)   
๙. เด็กชายกฤษกร  เปลืยนศรี รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพยย์านี  11 (6 
บท)ม.1-ม.3 
๑๐.เด็กหญิงวิมณทิพย ์ สมคม  รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพยย์านี  11 (6 บท)ม.1-
ม.3 

     ๑๑.เด็กหญิงพิมญาดา  วงคพ์นัธ์  รางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขนั “ศิลป์สร้างสรรค”์ ม.1-ม.3 
      ๑๒.เด็กชายจิรทีปต ์ อวิรุทธ์ชีวิน รางวลัเหรียญเงินการการประกวดวงดนตรีสตริง  ม.1-ม.3 
     ๑๓.เด็กชายณฐัฐกฤษ ธีระพาพงษ ์รางวลัเหรียญเงินการการประกวดวงดนตรีสตริง  ม.1-ม.3 
    ๑๔. เด็กหญิงนาเดีย  ปาเกท รางวลัเหรียญเงินการการประกวดวงดนตรีสตริง  ม.1-ม.3 
   ๑๕.เด็กชายพงษว์ิษณุ  กิจติราช รางวลัเหรียญเงินการการประกวดวงดนตรีสตริง  ม.1-ม.3 
    ๑๖.เด็กชายภทัรภณ  เปล่ียนมณี รางวลัเหรียญเงินการการประกวดวงดนตรีสตริง  ม.1-ม. 

๑๗.เด็กหญิงธญัชนก  ลีลา รางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขนัการสร้าง  Webpage  ประเภท  Text 
Editorม.1-ม.3 
๑๘.เด็กหญิงศิริลกัษณ์  อุตมะรางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขนัการสร้างWebpageประเภท Text 
Editorม.1-ม.3 
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 ➢นกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัอ่ืนๆ 
  ๑. เด็กหญิงณัฐภทัร  หวงัภกัดีกุล  ชั้น ป.1/2 ประเภทการแข่งขนั Piano  Solo  รุ่นอายไุม่เกิน  7  ปี  

 ไดรั้บรางวลั  เหรียญเงิน 
๒.เด็กหญิงกชพรรณ กองอุดม ชั้น ป.1/1 ประเภทการแข่งขนั Singing  for  Kids รุ่นอายไุม่เกิน 5 ปี 
๓.เด็กชายตฤณ  พรหมเนาว ์ชั้น ป.1/3  ประเภทการแข่งขนั Yamaha  Kid  Idol รุ่นอายุ5-8 ปี   

               ไดรั้บรับรางวลั  เหรียญทอง 
๔. เด็กหญิงกชพรรณ  กองอุดม ไดรั้บรางวลัดีเด่นในการแข่งขนั ประเภท Singing For Kids อายุไม่
เกิน      
๘ ปี สถาบนัดนตรียามาฮ่า 
๕.เด็กชายณฐัวฒัน์  จนัทร์เทศ  เสริมปัญญา General English Proficiency Test  คร้ังท่ี  33  ไดค้ะแนน  
ยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
๖.เด็กชายนเรนทร์ฤทธ์ิ โทสาลี  เสริมปัญญา General English Proficiency Test คร้ังท่ี  33  ไดค้ะแนน      
ยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 
๗.เด็กหญิงจสัติน พมมะจิต  เสริมปัญญา General English Proficiency Test คร้ังท่ี  33  ไดค้ะแนน        
ยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 
๘.เด็กหญิงอนุธิดา  ชมรัตน์  เสริมปัญญา General English Proficiency Test คร้ังท่ี  33  ไดค้ะแนน        
ยอดเยีย่ม  อนัดบัท่ี  1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
๙.เด็กชายปภงักร อุบลรัตนประทีป การแข่งขนักีฬานกัเรียนขั้นพื้นฐาน“สพฐ”ระดบัภูมิภาค “มหกรรม
กีฬาคร้ังแรกของ สพฐ.” กีฬา  ฟุตบอลชาย  รุ่นอายไุม่เกิน  12  ปี 
๑๐.เด็กหญิงวรินยพุา  กอพุฒิ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพนัธ์ 2561” ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อม  
ค าขวญั ในหวัขอ้ “เลิก...ลด...ละ..ขยะพลาสติก” 
๑๑.เด็กหญิงพิมญาดา  วงค์พนัธ์ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพนัธ์ 2561” ประกวดวาดภาพโปสเตอร์
พร้อมค าขวญั ในหวัขอ้ “เลิก...ลด...ละ..ขยะพลาสติก” 
๑๒ .เด็กหญิงไปรยา  สุทธากรณ์    ชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม 
“Srichaingmai Night Run” ศรีเชียงใหม่ มินิมาราธอน คร้ังท่ี  2 แลนเลาะโขง  ยามแลง  
๑๓.เด็กชายณัฐวฒัน์  จนัทร์เทศ  ไดรั้บเกียรติบตัร “โครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ” ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
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๗.ปัจจัยความส าเร็จของการพฒันา Best  Practice 
ความส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย เกิดจากปัจจยั

ดงัต่อไปน้ี 

๗.๑โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน บุคลากรในโรงเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่และพร้อมท่ีจะ

กา้วไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

๗.๒โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอและพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

๗.๓ โรงเรียนมีขอ้มูลในการพฒันาท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนดว้ยวิธี SWOT  จาก

ขอ้เสนอแนะของ สมศ. และหน่วยงานตน้สังกดั 

๗.๔ ผูบ้ริหารมีภาวะการเป็นผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มุ่งมัน่ในการท างาน ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงาน

ของโรงเรียนดว้ยดี เป่ียมดว้ยคุณธรรมความรักความเมตตา พร้อมเป็นแบบอยา่งท่ีดีงาม 

๗.๔ ครูและบุคลากรในโรงเรียน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่เสียสละ อุทิศตน

เพื่อนกัเรียน มีความสามคัคีในหมู่คณะ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจจนงานส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละมีคุณภาพ 

๗.๖ นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งมีความสุข มี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๗.๗ ผูป้กครอง ชุมชน  สังคม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารยอมรับ มีความ

ศรัทธา และพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนการบริหารงานโรงเรียน 

๙.๘ บรรยากาศในโรงเรียนร่มร่ืน สะอาด ปลอดภยั มีอาคารท่ีมัน่คง มีสาธารณูปโภค พสัดุ ครุภณัฑ ์ตลอดจนมี

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เอ้ิอต่อการเรียนรู้และพฒันาระบบการบริหารจดัการ 

 

 ๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๘.๑ โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
 ๘.๒ โรงเรียนไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง ชุมชน สังคม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมากยิง่ขึ้น 
 

 
 



28 
 

๙. รูปแบบวิธีการปะชาสัมพนัธ์ และการเผยแพร่ 
 ๙.๑ ขยายผลโดยการน ารูปแบบการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ต่อโรงเรียนท่ีสนใจ 
 ๙.๒ จดัท าเอกสารเผยแพร่ขอ้มูล 
 ๙.๓ เผยแพร่ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละเฟตบุคของโรงเรียน 
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ภาคผนวก 
- ภาพประกอบ 

 

 

 



 

 

ภาพที่ 1. คณะเซอร์มีส่วนร่วมของสาธารณชน 

ภาพที่ 2. มีการประชุมชี้แจงนโยบายของโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง 



 

  

 

ภาพที่ 4. ผู้บริหารมภีาวะการเป็นผู้นำ มีวิสยัทัศน์กว้างไกล 

ภาพที่ 3. ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 



 
 

ภาพที่ 5. สนับสนุนบุคลากรในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 

ภาพที่ 6. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  



 
 

  

ภาพที่ 8. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ    

ภาพที่ 7. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

  

ภาพที่ 10. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือสนับสนุนการบริหารงานโรงเรียน 

ภาพที่ 9. พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 



 
 

  

ภาพที่ 11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ภาพที่ 12. สถานศึกษามีการจัดสถานที่เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 



 
 

  

ภาพที่ 14. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการบริหารงานโรงเรียน 

ภาพที่ 13. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีบทบาทภายในโรงเรียน 



 
 

  

ภาพที่ 16. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ-เนตรนารี 

ภาพที่ 15. นักเรียนรวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้อย่างมีความสุข 



 
 

  

ภาพที่ 17. ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนนโยบายการจัดการบริหารโรงเรียน 

ภาพที่ 18. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดงีามในด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


