
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กร 
 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ได้ขับเคล่ือนการบริหารจัดการให้เป็นโรงเรียนช้ันน าท่ีมีความพร้อมสู่
โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) โดยเริ่มปรับโครงสร้างหลักสูตรและเป้าหมาย
คุณภาพทางการศึกษาท่ีจะเกิดกับผู้เรียน ตามแนวทางท่ีโครงการก าหนด และโรงเรียนมุ่งเน้นผลการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนในมุมมองเชิงระบบท่ีครอบคลุมและบูรณาการ เป็นไปตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแหง่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) 
 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของเรื่อง “การน าองค์กร” เป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ทราบดีว่าการน าองค์กร คือองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็น
ปัจจัยท่ีทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นภายในองค์กร
ระยะยาว ดังนั้นโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมจึงก าหนดรูปแบบของการน าองค์กรสู่ความเป็นสากล ท่ีช่ือว่า 
“SACS Model” ขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผ่านกระบวนการการบริหารด้วย 
PDCA Cycle เพื่อใช้เป็นแนวทางแกนกลางส าหรับขับเคล่ือนการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดมาตรฐานและ
คุณภาพ น าองค์กรสู่ความส าเร็จ 

 
 
 
 รูปแบบการบริหารงาน SACS Model ถือเป็นแนวทางแกนกลางส าหรับขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมตามกระบวนการ PDCA Cycle ท่ีได้รับความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
โดยมุ่งหมายให้เกิดผลต่อตัวผู้เรียนในทุกด้านเป็นส าคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพแสดงการบริหารงานด้วย SACS Model ของโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
 



       1. S1: Self-esteem หมายถึง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 

  การรักและตระหนักในคุณค่าของตนเอง ก็คือ ความมั่นใจและเช่ือมั่นในความสามารถของ
ตนเองตามวิถีท่ีตนเองเป็นผู้เลือก จนกระท่ังประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตนด้านต่าง ๆ โดยจะต้องอยู่บน
พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม ตลอดจนความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นส่ิงส า คัญในการ
ด าเนินชีวิตทุกยุคสมัย เนื่องจากความมั่นใจและความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจ และการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้น โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม จึงมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความมั่นใจใน
ตนเองเป็นอันดับแรก ซึ่งความมั่นใจนั้น จะต้องเริ่มสร้างต้ังแต่วัยเด็ก และส่งเสริมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อท าให้
ความมั่นใจอยู่ในตัวตนของผู้เรียนอย่างยั่งยืน ไม่ใช่มั่นใจเฉพาะบางสถานการณ์เท่านั้น เมื่อมีความมั่นใจแล้ว 
ย่อมสามารถประสบความส าเร็จในการท าส่ิงต่าง ๆ จนส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองอยู่เสมอ และ
กลายเป็นความรู้สึกเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในท่ีสุด  
  เมื่อผู้เรียนภาคภูมิใจในตนเอง เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง ย่อมเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของตนเองด้วย ตามค าจ ากัดความของค าว่าคุณค่า ท่ีกล่าวว่า “คุณค่า คือ ส่ิงท่ีมีประโยชน์หรือมีมูลค่า
สูง” ความภาคภูมิใจของผู้เรียนท่ีตนสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ได้ส าเร็จอยู่เสมอ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้เสมอ ย่อมท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และรักตนเองมากพอท่ีจะด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
ตลอดชีวิต   

นอกจากการร่วมมือกันของฝ่ายบริหารและคณะครูในการสร้าง Self-esteem ให้เกิดขึ้นแก่
ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอแล้ว ผู้ปกครองคือบุคคลส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมบุตรหลานของตนเองให้รักและตระหนัก
ในคุณค่าของตน ด้วยวิธีอันเป็นพื้นฐาน นั่นคือ การให้ความรัก ความอบอุ่นแก่บุตรหลาน การแสดงความรัก
ด้วยการกอด การสัมผัส พูดชมเชย พูดให้ก าลังใจ แม้ในเรื่องเล็กน้อย และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่บุตรหลาน 
อาทิ การใช้ค าพูด การใช้อารมณ์ ความรุนแรง  ตลอดจนหมั่นแก้ไขความรู้สึกท่ีไม่ถูกต้องของบุตรหลาน สร้าง
บรรยากาศท่ีดีในบ้าน ส่งเสริมให้บุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม และให้ตระหนักถึง
ความรักและความปรารถนาดีท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้ังใจส่งเสียให้เล่าเรียน รวมถึงหมั่นแสดงออกให้บุตร
หลานทราบว่า ผู้ปกครองเห็นคุณค่าในตัวตนของเขาและความส าเร็จของเขาท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 

หากโรงเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมด าเนินการให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ย่อม
สามารถท าให้ประสบความส าเร็จได้ ท่ีส าคัญคือ โรงเรียนจะต้องด าเนินงานผ่านโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็น
รูปธรรม ซึ่งปัจจุบันมีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561-2563 ท่ีส่งเสริม Self-esteem 
ของผู้เรียน ดังนี้ 
  1) โครงการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ เป็นโครงการท่ีวางรากฐานด้านสุขภาพให้
เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพต้ังแต่แรกเริ่ม  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับ
ปัญหาและสภาวการณ์ท่ีคุกคามต่อสุขภาพได้ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมจึงพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้
แสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียงสภาวการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ เน้นการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ ปลูกฝังให้นักเรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงจากสภาวะเส่ียงจาก
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพโดยตรง  



  2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง ท่ีกล่าวถึงความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย
และหลักการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชนท่ีเส่ียงต่อการกระท าผิดหลักคุณธรรม จริยธรรมและไม่ยึดถือ
ค่านิยมอันพึงประสงค์  
      2. A: Achievement หมายถึง มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลท่ีมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ โดยเริ่มจากโรงเรียนและบ้านส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกิจวัตรประจ า
วันท่ีเหมาะสม เนื่องจากกิจวัตรประจ าวันจะช่วยหล่อหลอมและพัฒนาคุณธรรมส าหรับเด็ก เพราะเด็กต้องลง
มือท าทุกอย่างด้วยตนเองและต้องท าอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นในด้านกิจวัตรประจ าวัน ผู้ปกครองและครู ต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็นผู้ช่วยเหลือให้เด็กหมั่นท าในส่ิงท่ีถูกต้อง ท่ีส าคัญท่ีสุด หมั่นให้เด็กมุ่งมั่นในการท างาน 
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นประจ า จนกลายเป็นนิสัยท่ีดี หรือเกิดวินัยในตนเอง ซึ่งกิจวัตรประจ าวันท่ี
โรงเรียนต้ังเป้าหมายไว้ ประกอบด้วย   

1) กิจวัตรประจ าวันในบ้าน คือ  ต่ืนนอน  ล้างหน้า แปรงฟัน รับประทานอาหารเป็นเวลาถูก
หลักอนามัย ช่วยเหลืองานบ้านตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2) กิจวัตรประจ าวันในโรงเรียนหรือสังคม คือ การสวัสดีทักทาย เริ่มต้นด้วย สวัสดี  
พ่อแม่ ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ใหญ่ทุกคนท่ีพบเห็น และให้ผู้ใหญ่ทุกคนรับไหว้ กล่าวสวัสดีตอบรับเด็ก ๆ เสมอ 

อีกประการหนึ่ง โรงเรียนได้ประสานความรู้ความเข้าใจร่วมกับครูแนะแนวและครูท่ีปรึกษา
ทุกระดับช้ัน ในการแนะแนวทางการเรียน การท างาน และการปฏิบัติตน ให้ประสบความส าเร็จ โดยยึด
หลักธรรมเพื่อมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ หลักธรรมนั้นคือ “หลักอิทธิบาท 4” ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ  วิมังสา 
ร่วมกับการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 -2563 ท่ีส่งเสริม 
Achievement ของผู้เรียน ดังนี้ 

1) โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา คือการสร้างความสัมพันธ์และการให้บริการท่ีดีต่อ
ชุมชน เพราะกลยุทธ์ในการปฏิรูปการศึกษานั้น มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และสนับสนุน
ด้านทรัพยากร นอกเหนือจากกิจกรรมด้านการเรียนการสอนแล้ว โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
ข่าวสารการให้บริการอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และน านักเรียนออกไปพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจอัน
ดีให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายให้การสนับสนุน  ส่งเสริม และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนร่วมกันให้มากท่ีสุด  

2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี โรงเรียนจะต้องด าเนินการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้



เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน และมีวิจารณญาณ 

3) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรแกนน า
ในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและศักยภาพด้านเก่ง ดี มีสุข สามารถพึ่งตนเองได้ 
และมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด ในระดับดี
จนถึงดีเย่ียม ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดความเป็นเลิศทางวิชาการแต่ละด้านท่ีตนเองถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. C: Career & Life Skills หมายถึง มีทักษะการด าเนินชีวิต 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม มุ่งมั่นส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในฐาน

การเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ฐานท านา ฐานเล้ียงกบ ฐานเพาะเห็ดนางฟ้า ฐานท าดินปุ๋ย ฐานเล้ียงปลาดุก 
ฐานพืชไร่ ฐานผักสวนครัว ฐานออมเงิน เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริมก็ได้ นอกจากนี้ ในด้านวิชาการ ฝ่ายวิชาการและคณะครูต่างทุ่มเทเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เพียงพอท่ีจะ
น าไปต่อยอดในการเรียนระดับสูงขึ้น และได้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามท่ีผู้เรียนมุ่งหวัง 

ในด้านทักษะชีวิต ทุกฝ่ายร่วมมือกันส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นตามท่ีองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดไว้ 10 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) ทักษะการ
แก้ปัญหา (Problem solving) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical thinking) ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) ทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy) ทักษะ
การจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) และทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) 
ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม เพื่อ
การด ารงชีวิต และส่งเสริมเกี่ยวกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจ
ออนไลน์ มีทักษะกระบวนการท างาน การจัดการ การท างานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหา
ในการท างาน รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่องาน เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มี
คุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเป็นการฝึกปฏิบัติโครงงานอาชีพ  

4. S2: Sufficiency Economy หมายถึง อยู่บนความพอเพียง 
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ผ่านการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคน ยึดทางสายกลาง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตด่ังเดิมของสังคมไทย ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคสมัย ตามหลักการดังนี้  

1) ความพอประมาณ ความพอดีท่ีไม่น้อย ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น   
2) ความมีเหตุผล การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย

พิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นอย่างรอบคอบ 



3) การมีภูมิคุ้มกัน การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกล  

เงื่อนไขการตัดสินและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัย ความรู้
คู่คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี้  

1) ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยง เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ 

2) คุณธรรม ต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

ขั้นตอนการบริหารจุดเน้น SACS Model มี 4 ขั้นตอน ตามกระบวนการ PDCA ดังนี้ 
1. ขั้น P: Plan หมายถึง วางแผน ระบุและวิเคราะห์ปัญหา 

เริ่มต้นการวางแผนจะต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจนเสียก่อน โดยขั้นตอนนี้ต้องก าหนดให้
ครอบคลุมท้ังกระบวนการตั้งแต่เริ่มไปจนส้ินสุดว่า มีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้ไข ใครเป็นผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง 
กระบวนการค้นหาข้อมูลคืออะไร กระบวนการแก้ไขคืออะไร โดยเฉพาะระบุตัวชี้วัด 

2. ขั้น D: Do หมายถึง พัฒนาทางออกและด าเนินการตามแผน 
หลังจากก าหนดแผนแล้วก็ถึงเวลาท่ีจะลงมือท า เพราะเราจะต้องน าแผนดังกล่าวมาใช้จริง 

ด าเนินการจริง เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จริง  
3. ขั้น C: Check หมายถึง ประเมินและสรุปผล 

เมื่อด าเนินการมาถึงจุดหนึ่งแล้ว เราจะต้องตรวจสอบให้ได้ว่า แผนดังกล่าวมีผลลัพธ์
เป็นไปตามตัวชี้วัดท่ีต้องการหรือไม่ ถ้าประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด ก็สามารถด าเนินการไปสู่ขั้นตอนสุดท้าย
ได้เลย แต่ถ้าไม่ประสบความส าเร็จ ก็ควรน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา แล้วด าเนินการ
ขั้นตอนท่ี 1 – 3 ใหม่จนกว่าจะประสบความส าเร็จหรือผ่านตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ 

4. ขั้น A: Act หมายถงึ ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนใหม่ต่อไป 
ถ้าการปฏิบัติแผนดังกล่าวประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ก็ถึงเวลาน าแผนนั้นมา

ประยุกต์ใช้กับทุกคนองค์กร ผ่านการประกาศ ประชุม หรือการจัดการอบรมภายในโรงเรียน เพื่อสร้างการ
เปล่ียนแปลงจนเกิดตามมาตรฐานใหม่ 
 

 

 

 

 


