
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

1.1 การน าองคก์รโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership) 
ก. วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยม (Vision, Mission and Values) 

(1) วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยม (Vision, Mission and Values) 
  ผูบ้รหิารโรงเรียนใชก้ระบวนการในการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจและค่านิยม  ดงัตารางที่ 1.1 
กระบวนการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยม  
ตารางที่ 1.1 กระบวนการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยม  

กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยม ข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

1. ศึกษาสภาพสถานศึกษา โดยส ารวจ วิเคราะหภ์ารกิจ ผลผลิตหลกั สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกที่ เกี่ยวข้องกับการบริการการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ชมรมรถรบัส่ง
นกัเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลค ู
2. วิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษา โดยการท า SWOT Analysis    

จากการมีส่วนรว่มของภาคีเครือข่าย ปรบัปรุง พฒันาโดยค านึงถึงความตอ้งการ 
ความคาดหวงั ความเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา และความเป็นไปไดข้องอนาคต 
เทียบกับผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการน านโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรฐาน และตัววัดผลของส านักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และโรงเรียน
มาตรฐานสากล มาบรูณาการก าหนดเวลาที่ชดัเจน 
3. วางแผนแบ่งกลุ่มเพื่อร่างวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยม โดยการระดมสมอง
สรา้งความคิดเห็นรว่มกนั 
4. จัดท าร่างวิสัยทัศน ์พันธกิจและค่านิยมทบทวนหลักเกณฑ ์วิพากษ์วิจารณ์
ร่วมกัน จนกว่าไดข้อ้ยุติและเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใหค้วาม
เห็นชอบ 
5. ประกาศใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โดยผู้บริหารถ่ายทอดการน า
วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมสู่การปฏิบัติผ่านการประชุมครูและบุคลากร 
ผูป้กครองเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อใหค้รู นักเรียน 
ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย เขา้ใจทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตรงกัน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน ที่ประชุมครู ป้ายประชาสัมพันธ์ คู่มือ
นกัเรียน หนา้เสาธง วารสารโรงเรียนและใชจ้ดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี โดย 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด าเนินงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ภายใต ้การมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียของโรงเรียน
รายงานผลการด าเนินงานใหต้น้สงักดั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทราบ น าผลที่
ไดจ้ากการประเมินมาทบทวนแกไ้ขอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเนน้ย า้ใหบุ้คลากร
ทุกคนทุกฝ่ายเขา้ใจและมีแนวปฏิบัติที่ตรงกันทั้งองคก์ร เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและตลอดไป 

 

จากการด าเนินงานดงักล่าว โรงเรียนไดว้ิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยม ดงันี  ้

ปรบัปรุง/
พฒันา 

วิเคราะหค์วามตอ้งการของสถานศกึษา 
 

วางแผนการจดัท าวสิยัทศัน ์พนัธกิจ  
และคา่นิยม 

 
ทบทวน ยกรา่งและเสนอ คณะกรรมการ

สถานศกึษาใหค้วามเห็นชอบ  

ประกาศใชว้สิยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านยิม 
 

ถ่ายทอดวิสยัทศัน ์พนัธกิจและคา่นิยมสู่การ
ปฏิบตัิ เพ่ือจดัท าแผนพฒันาการศกึษา 

 

นิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินการน า
วิสยัทศันไ์ปใช ้

ผ่าน 

ไม่บรรล ุ

บรรล ุ

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
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ศกึษารวบรวมขอ้มลูของสถานศกึษา 



      วิสัยทัศน ์(Vision) : พฒันาการเรียนรูคู้่คณุธรรม สู่ความเป็นเลิศ บนพืน้ฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  พันธกิจ (Mission)  

   ด้านผู้เรียน  
1. พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม และค่านิยมอนัพงึประสงค ์
2. พฒันาผูเ้รียนใหไ้ดค้ณุภาพมาตรฐานการศึกษา โดยเนน้การปฏิบติัการเรียนรูท้ี่ยึดผูเ้รียน

เป็นส าคญั 
3. สง่เสรมิพฒันาการเรียนรูสู้ค่วามเป็นเลิศระดบัสากล 

     ด้านครู 
1. ครูจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. ครูมีการจดัการชัน้เรียนเชิงบวก 

            ด้านบรหิารจัดการ 
   พฒันาระบบการบรหิารโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

                  ด้านชุมชนและสังคม 
       อนรุกัษภ์มูิปัญญาทอ้งถิ่น และด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยมของโรงเรียน (Values)   
  มุ่งพฒันานกัเรียนสูค่วามเป็นเลิศตามศกัยภาพ ด ารงตนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบ
การท างานแบบกลัยาณมิตร รว่มคิด รว่มท า 
 รูปแบบการบริหาร 

 ผูบ้รหิารโรงเรียนบริหารงานโดยใช ้SAPDEIR Model  ภายใตก้ระบวนการท างานตามวงจรคณุภาพของ
เดมมิ่ง (PDCA) เป็นรูปแบบการท างานที่มุ่งเนน้เพื่อพฒันาครูใหม้ีความสามารถในการจดัการเรียนรูสู้ค่วามเป็น
เลิศตามศักยภาพและด ารงตนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครูและบุคลากรมีระบบการท างานแบบ
กลัยาณมิตร ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรบัผิดชอบ เป็นครูมืออาชีพ ครูและนกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีการสืบคน้องค์
ความรูแ้ละสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
(Promoting Legal and Ethical Behavior)        

 ผูบ้รหิารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตนตามกฎหมายและมีจรยิธรรมดว้ยการเป็นแบบอย่าง 
สง่เสรมิและก ากบัดแูลอย่างจรงิจงั เพื่อใหบ้คุลากรทุกฝ่ายปฏิบติัตนตามกฎหมายและมีจรยิธรรมในการท างาน
และจดัการเรียนการสอน โดยใชก้ระบวนการ ดงัตารางที่ 1.2 กระบวนการสง่เสรมิการประพฤติปฏิบติัตาม
กฎหมายและการประพฤติปฏิบติัอย่างมีจรยิธรรม 
 
 
ตารางที่ 1.2 กระบวนการสง่เสรมิการประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบติัอย่างมีจรยิธรรม 
กระบวนการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการ

ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
ข้ันตอนการด าเนินงาน 



 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนศกึษาวิเคราะหร์ะเบียบและขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ
การบริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 กลุ่มงาน (ดังรายละเอียดตารางที่ 3 กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงร่าง
องคก์ร หนา้ 5-6)            
2. ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานยึดหลักความถูกตอ้งเป็นไปตาม
ระเบียบและขอ้กฎหมายอย่างมีจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 
3.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เต็มก าลัง
ความสามารถโดยปฏิบัติตนใหถู้กต้องตามกฎหมายและเหมาะสมกับ
สภาวการณ ์โดยการประชมุ อบรมใหค้วามรูด้า้นระเบียบและขอ้กฎหมาย
ประพฤติปฏิบตัิตนตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม เนน้การท างานเป็นทีม
และมีระบบการท างานที่โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 
4. มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 5 กลุ่มงาน      
ตามขอบข่ายภาระงาน ชื่นชมใหข้วัญก าลังใจ และใหค้ าแนะน าในการ
ท างาน เพ่ือปรบัปรุงพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
5. รายงานผลการปฏิบตัิตามระเบียบและขอ้กฎหมาย  
 

 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ในการประชุมคณะท างานกลุ่ม
บริหารงานต่าง ๆ มีการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั เช่น ระเบียบการพฒันาพฤติกรรมที่พึงประสงคร์่วมกับเครือข่าย
ผูป้กครอง แนวปฏิบติัการขบัขี่ปลอดภยัรว่มกบัเจา้หนา้ที่ต  ารวจ เป็นตน้ 

ผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งเสริมกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนทั้งครู นักเรียน และผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและการประพฤติปฏิบติัอย่างมีจริยธรรมอย่างทั่วถึง จริงจัง มีการตักเตือนผูท้ี่ลาบ่อยครัง้  ตักเตือนผูท้ี่           
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ที่ไดร้บัมอบหมาย เป็นตน้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ           
ในการประชุมคณะท างานกลุม่บริหารและน าไปใชใ้นระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน มีการบริหารจดัการแบบบูรณา
การโดยใชโ้ปรแกรม Next School เพื่อน าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการช่วยเหลือนกัเรียน เพื่อใหบ้รรลตุามวิสยัทัศน์            
และพนัธกิจของโรงเรียน 

3) การสร้างโรงเรียนทีป่ระสบความส าเร็จ (Creating a Successful Organization) 
                 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ที่ก าหนดไว้ ผู ้บริหารได้สร้างความส าเร็จ ให้กับโรงเรียน                     
โดยด าเนินการสรา้งความเขา้ใจกบับุคลากรใหเ้ขา้ใจตรงกนั มีการสื่อสารอย่างอย่างกลัยาณมิตรกบัเพื่อนร่วมงาน    
ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน มีการก ากบัติดตาม ใหค้ าปรกึษาแนะน า ใหก้ าลงัใจเพื่อใหก้ารท างานบรรลุ
ตามเปา้หมายที่วางไว ้โดยมีกระบวนการ ดงัตารางที่1.3 กระบวนการสรา้งโรงเรียนที่ประสบความส าเรจ็ 
 
 
 

ตารางที่1.3 กระบวนการสรา้งโรงเรียนที่ประสบความส าเรจ็ 
กระบวนการสร้างโรงเรียนทีป่ระสบความส าเร็จ ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ปรบัปรุง/พฒันา 

วิเคราะหแ์ละทบทวนผลการปฏบิตัิ 

วางแผนสู่การปฏบิตัิ 

ประเมินปฏิบตัิตามระเบียบและขอ้กฎหมาย 

ไม่บรรล ุ

บรรล ุ
ประชมุคน้หาวิธีปฏบิตัิที่เป็นเลิศ 

รายงานผลการปฏิบตัิตามระเบียบ
และขอ้กฎหมาย 

บรรลหุรือไม่ 

ปฏิบตัิตนตามระเบียบและขอ้กฎหมาย 
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ศกึษาระเบยีบและขอ้กฎหมาย 



 1. ผู้บริหารโรงเรียนศึกษาข้อมูลรายงานประจ าปีของโรงเรียนและ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง 
2. วางแผนการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 กลุ่มงาน โดยการประชุม
ปฏิบตัิการทัง้ 5 กลุ่มงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
3. ด าเนินการตามแผนอย่างจริงจัง มีการแต่งตัง้คณะท างานเครือข่าย
ความรว่มมือ รว่มคิด รว่มท า รว่มรบัผิดชอบ ในการแกปั้ญหา พฒันาสู่
ความส าเร็จ และมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นรูปแบบ
การปฏิบตัิงาน    ขององคก์ร โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการก ากบัดแูล
องคก์ร ส่งเสริมพฒันา สรา้งทกัษะความเป็นผูน้  าใหแ้ก่บคุคลากร 
4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานทัง้ 5 กลุ่มงาน ตามขอบข่ายภาระงาน ชื่น
ชมใหข้วญัก าลงัใจ และใหค้ าแนะน าในการท างาน เพ่ือปรบัปรุงพฒันา
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

    

ผลจากการด าเนินงานโรงเรียนมีกระบวนการสรา้งความยั่งยืนความส าเรจ็โดยใชเ้กณฑก์ารตรวจสอบภายใน
โรงเรียน มาเป็นมาตรฐานในการบริหารงานและก ากบัติดตามการท างาน ที่ไดจ้ากการท างานแบบมีสว่นรว่มในทกุ
กิจกรรมของโรงเรียนตลอดจนการวางแผนในการพฒันาบคุลากรเพื่อรองรบัภาระงานใหม่ที่ไดร้บัมอบหมาย และ
พฒันาผูน้  าในอนาคต 

ข. การส่ือสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน (Communication and Organizational 

PERFORMANCE) 
(1) การส่ือสาร (Communication) 

ผูบ้ริหารโรงเรียนน าขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ไดแ้ก่ นโยบายการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาที่เก่ียวขอ้ง 
สารสนเทศของแต่ละกลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ                 
มาวิเคราะหแ์ละสื่อสาร โดยมีกระบวนการ ดงัตารางที่ 1.4 กระบวนการสื่อสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน 
ตารางที่ 1.4 กระบวนการสื่อสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน 

กระบวนการส่ือสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูสารสนเทศของโรงเรียน  

2. วางแผนการสื่อสารขอ้มูลและการด าเนินงานของโรงเรียน ท าความเขา้ใจ
กบับคุลากรทัง้ในและนอกโรงเรียน เพื่อความเขา้ใจที่ตรงกนั 
3. ด าเนินการตามแผนโดยมีการสื่อสาร  2 ทาง โดยการสื่อสารในรูปแบบ
การสื่อสารตามสายงานที่ปรากฏในโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน       
ด้านการจัดการเรียนรู ้เป็นการสื่อสารผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้       
ด้านการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ผ่านผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน และ                          
รองผูอ้  านวยการโรงเรียน มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่น  าขอ้มลูจากฝ่าย
ปฏิบัติสู่การพิจารณาหรือรบัทราบ แต่ละกลุ่มงานมีคณะกรรมการบริหาร
ของกลุ่มงาน เพื่อกระตุน้ใหก้ารสื่อสารมีความตรงไปตรงมาใหท้ราบถึงแนว
ทางการด าเนินงานของโรงเรียน 
4. มีการประเมินผล ตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
สอบถามขอ้มูลที่สื่อสาร เพื่อปรบัความเขา้ใจที่ตรงกันของบุคลากรทุกคน         
ทุกฝ่ายในการปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับ มีการปรับปรุง ทบทวนการ
ปฏิบตัิงานจนสามารถปฏิบตัิงานไดส้  าเร็จ และรายงานเพื่อส่งขอ้มูลสื่อสาร
ยอ้นกลบัมายงัผูบ้ริหารโรงเรียน 

 

ปรบัปรุง/

พฒันา 

วิเคราะหค์วามเสี่ยง 

วางแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ผ่านหรือไม่ 

ด าเนินการตามแผนและก ากบัติดตาม 

S 

A 

P 

D 

E 

R 

I 

ศกึษารวบรวมขอ้มลูสารสนเทศประเมินโครงการที่ผ่านมา 

ปรบัปรุง/พฒันา 

วิเคราะหข์อ้มลูขา่วสารของโรงเรียน 

วางแผนการสื่อสารขอ้มลูและการด าเนินงานของโรงเรียน 

 ประเมินและตรวจสอบการปฏิบตัิ 

ไมบ่รรล ุ

บรรล ุ

รายงานผลการด าเนินการ 

บรรลหุรือไม่ 

ด าเนินการตามแผนการสื่อสารโดยมีการสื่อสาร  2 ทาง  

S 

A 

P 

D 

E 

R 

I 

รวบรวมขอ้มลูข่าวสาร 



ผลการด าเนินการการสื่อสารของผูบ้ริหารประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งมีการสื่อสารหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
สื่อสงัคมออนไลน ์เช่น เว็บไซต ์www.chanachanu.ac.th, Line กลุ่มครูที่ปรึกษา ชมรมรถรบัส่งนักเรียน ชมรม
ผูป้กครองนกัเรียน เพจ Facebook เพจสภานกัเรียนและเพจวิชาการ  เป็นตน้ และใชรู้ปแบบของการสื่อสารอ่ืน ๆ 
เช่น วารสารโรงเรียน หนงัสือเวียน การสื่อสารผ่านงานประชาสมัพนัธโ์รงเรียน การประชมุประจ าเดือน การเปิดรบั
ขอ้รอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นจากนักเรียน ผูป้กครอง และผูม้ีส่วนไดเ้สียของโรงเรียน เป็นตน้  เป็นผลให้
สามารถพัฒนางานไดส้  าเร็จเป็น Best Practices มีการพัฒนาครูโดยการนิเทศแบบ Coaching มีการยกย่อง
ชมเชยใหข้วัญก าลงัใจและการใหร้างวัล เช่น ประกาศยกย่องครูดีเด่นในวันครู นักเรียน  ที่มีผลการเรียนดีเด่น     
ในวนัประชมุผูป้กครองเพื่อรบัทราบผลการเรียน รางวลัชนะเลิศผลการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ เป็นตน้  

(2) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Focus on Action) 
ผู้บริหารโรงเรียนมีวิธีด าเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง จนบรรลุวัตถุประสงค์  มีการ

ปรบัปรุงผลการด าเนินการและบรรลวุิสยัทศันข์องโรงเรียน โดยวิธีการดงันี ้
    1) การน านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานโดยใช้ SAPDEIR Model ภายใต้กระบวนการ
ท างานตามวงจรคณุภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ท าใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียนประสบผลส าเรจ็มากย่ิงขึน้ 
    2) มรีะบบการวดั ประเมินผลที่น าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเสรมิประสิทธิภาพการท างาน 
    3) สรา้งเครือข่ายการท างานโดยใชเ้ทคโนโลยี เพื่อลดความซ า้ซอ้นในการท างาน และสามารถ
เชื่อมโยงขอ้มลูสารสนเทศทัง้ในระดบับคุคล หอ้งเรียนและโรงเรียน 
    4) การด าเนินการตามโครงการ มีการประชุมชีแ้จงวิธีการปฏิบติัโครงการก่อนด าเนินการและมี
การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานตามโครงการ เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานมีแนวทางในการปฏิบติังานและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั  

 ผู้บริหารโรงเรียนมีการด าเนินการในการระบุสิ่งที่ต้องท าในการตั้งความคาดหวังต่อผลการ
ด าเนินการ 

1. ผูบ้รหิารรวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อน ามาวิเคราะห ์
               2. วิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค ในการพฒันา 

3. ประชุมชี ้แจงสภาพปัญหาและวางแผนหาแนวทางร่วมกัน เพื่อก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงานโครงการ 

4. ทบทวนผลการด าเนินงานในภาพรวมโดยใช้ผลการประเมินและการทบทวนมาประเมิน
ความส าเรจ็ของการบรรลเุปา้ประสงคข์องโรงเรียนดงันี ้

       4.1) ประชุมบุคลากรพิจารณาผลการด าเนินงาน เพื่อก าหนดเป้าประสงค ์และผลการ
ด าเนินงานที่คาดหวงัร่วมกนั จดัท าแผนกลยุทธ ์โดยมีการก าหนดผูร้บัผิดชอบกลยุทธห์ลกั และผูร้บัผิดชอบระดบั
โครงการ และมอบหมายใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทกุระดบัด าเนินการตามแผน 

4.2) มีการมอบหมายงานใหแ้ต่ละงานจดัท ากิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบติัการประจ าปี 
และน าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

4.3) มีแผนระยะสัน้ 1 ปี คือ แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ มีการน าผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน และข้อมูลสะท้อนของผู้รบับริการมาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพใน            



แผนกลยุทธข์องโรงเรียนไดม้ีการก าหนดตวัชีว้ัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม เป็นรอ้ยละของระดบัความส าเร็จ          
ในแต่ละปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการจัดกิจกรรม และแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของความส าเร็จ           
โดยการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อสาธารณชน 
1.2 การก ากับดูแลองคก์รและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal Responsibilities) 

ก. การก ากับดูแลโรงเรียน  (Organizational GOVERNANCE)  
(1) ระบบการก ากับดูแลโรงเรียน (GOVERNANCE System) 

       ผู้บริหารโรงเรียนวางระบบการก ากับดูแลโรงเรียน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการ
บริหารงานโรงเรียน ประกอบดว้ย คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานโรงเรียน 
คณะกรรมการควบคมุภายใน คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษา เครือข่ายผูป้กครอง ซึ่งมีสว่นเก่ียวขอ้งกบั
การก ากบัดแูลการปฏิบติังานของทุกฝ่ายที่ส่งผลต่อกลยุทธ ์การเงิน ความโปร่งใสต่าง ๆ การก ากบัดูแลโรงเรียน 
โดยผูบ้รหิารทุกระดบั ด าเนินการเพื่อใหบ้รรลตุามแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน โดยมีกระบวนการ  ดงัตาราง
ที่ 1.5 กระบวนการระบบก ากบัดแูลโรงเรียน 
ตารางที่ 1.5 กระบวนการระบบก ากบัดแูลโรงเรียน 

กระบวนการระบบก ากับดูแลโรงเรียน ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1. ผูบ้ริหารโรงเรียนศกึษารวบรวมขอ้มลูผลการจดัการศกึษารอบปีทีผ่่านมา 

วิเคราะหห์าแนวทางพฒันา 
2. วางแผนก าหนดแนวทาง รูปแบบการพฒันา 
3. ด าเนินการประชมุรว่มกนัระหว่างฝ่ายบริหาร ครู และบคุลากร เพื่อระดม
ความคิดเห็นรว่มกนัเกี่ยวกบัรูปแบบการพฒันา เพื่อหาขอ้ยตุิ และปฏิบตัิ
ตามแผนทีว่างไว ้
4. ก ากบั นิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบตังิานตามรูปแบบการพฒันา จาก
หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน 
5. ประเมินและรายงานผลจากระบบก ากบัดแูล 

   
จากกระบวนการระบบการก ากบัดแูลโรงเรียน ผูบ้รหิารโรงเรียนบรหิารงานโดยใช ้SAPDEIR Model  ภายใต้

กระบวนการท างานตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง  (PDCA) ( ดังรายละเอียดในโครงร่างองคก์ร หน้า 10 ) เป็น
รูปแบบในการด าเนินงานในการจดัการศกึษาที่สง่ผลใหโ้รงเรียนเกิดคณุภาพและบรรลคุวามส าเรจ็ 

ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเน้นให้ครู  
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่  ความรบัผิดชอบตามมาตรฐานการศึกษา นิเทศ ติดตามผล 
ปรบัปรุงพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ก าหนดใหร้ายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชีว้ัดที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษา และแผนปฏิบัติการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
แต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการรบัจ่ายเงิน และการจดัซือ้พสัดุ รายงานผูบ้รหิารทราบ 

(2) การประเมินผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Evaluation) 

ปรบัปรุง/

พฒันา 

วิเคราะหห์าแนวทางพฒันา 

วางแผนก าหนดแนวทาง/รูปแบบการพฒันา 

ประเมิน และตรวจสอบ 

ไม่บรรล ุ

บรรล ุ

รายงานผลจากระบบก ากบัดแูล 

บรรลหุรือไม่ 

ด าเนินการประชมุ 

S 

A 

P 

D 

E 

R 

I 

ศกึษารวมรวมขอ้มลูการจดัการศกึษา 



      ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประเมินและตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน มีการประเมินตนเองและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมิน รบัการติดตามจากคณะกรรมการ 
จากหน่วยงานตน้สงักดั และการประเมินภายนอกจากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
(สมศ.) โดยมีการด าเนินงานตามขัน้ตอน ตามแผนภาพที่ 1.1 กระบวนการประเมินผลการด าเนินการ 

ผู้บริหารใช้การประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนงานการประกันคุณภาพ ที่อาศัยความร่วมมือระหว่าง
ฝ่ายบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน มีการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ
เป้าหมาย นโยบายการจดัการสถานศึกษา ตลอดจนสภาพ
ความตอ้งการของทอ้งถิ่นและสถานศึกษา เมื่อด าเนินการ
เสรจ็สิน้ในปีงบประมาณ จะประเมินผลและรายงานผลตาม
แผนให้ผู้ที่ เ ก่ียวข้องและชุมชนได้รับทราบ น าผลการ
ประ เมิ นมาวิ เ ค ร า ะห์  เพื่ อปรับป รุ ง พัฒนา ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึน้ 

โรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของทุก
กลุม่งาน โดยใชผ้ลการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

ตามตวัชีว้ดัความส าเร็จของแต่ละกิจกรรมและโครงการ ก าหนดใหม้ีการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมและโครงการ
ของโรงเรียน เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมและโครงการที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายและ
วตัถปุระสงค ์สว่นกิจกรรมและโครงการที่บรรลเุป้าหมายและวตัถุประสงคจ์ะน าไปพฒันาใหม้ีประสิทธิภาพใหเ้กิด
ประสิทธิผลสงูขึน้ในปีต่อไป 

 
  ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal and ETHIC BEHAVIOR) 

(1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Legal and Regulatory Behavior) 
      ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประพฤติปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคับ ตามแผนภาพที่ 1.2 กระบวนการ

การประพฤติปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบั 

ปรบัปรุง/พฒันา 

วิเคราะหข์อ้มลูผลการด าเนินการตามแผนงาน   
การประกนัคณุภาพภายใน 

วางแผนการติดตามผลการด าเนินการตาม
แผนงานการประกนัคณุภาพภายใน 

ประเมินและตรวจสอบขอ้มลู 

ไม่บรรล ุ

บรรล ุ

รายงานผลการด าเนินการ 

บรรลหุรือไม่ 

ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามแผนงาน     
การประกนัคณุภาพภายใน 
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รวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินการตาม
แผนงาน การประกนัคณุภาพ 

แผนภาพที่ 1. 1 กระบวนการประเมินผลการด าเนินการ 

 



ผูบ้ริหารโรงเรียนใชก้ระบวนการพัฒนาหลักสูตร
อย่างมีระบบ เพื่อมิใหเ้กิดผลกระทบต่อสถานศึกษาและ
ความเชื่อมั่ นของชุมชน ด้วยการวิ เคราะห์หลักสูตร 
ออกแบบการจดัการเรียนรู ้โดยค านึงถึงความตอ้งการของ
ผู้เรียน นอกจากนี ้ยังมอบหมายให้กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนจัดท าคู่มือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมจากสภา
นกัเรียน ผูป้กครอง ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานของโรงเรียน เพื่อใหน้ักเรียนไดศ้ึกษาและปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียน สง่ผลต่อความมีวินยั อยู่รว่มกนั
อย่างมีความสขุ 

ค รู  มี ก า รปฐมนิ เ ทศค รู ใหม่  เพื่ อ ให้ท ราบ
กฎระเบียบข้อบังคับและวัฒนธรรมของโรง เ รี ย น 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการ เป็นตน้ 
นกัเรียน มีการปฐมนิเทศนักเรียนที่สมคัรเขา้เรียนใหม่ในระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อใหท้ราบ

และเขา้ใจถึงแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หลักสูตร อาคารสถานที่ต่างๆ เพื่อใหส้ามารถ
ปรบัตวัเขา้กบัสถานที่ใหม่ในตอนเปิดภาคเรียนได ้ 

ผูบ้รหิารใหก้ารก ากบัติดตามบุคลากรทุกคนปฏิบติัตามระบบ จดัใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการปฏิบติั
ตามระบบ คน้หาวิธีการที่เป็นเลิศโดยการจดัความรูใ้นองคก์รเชื่อมโยงความคาดหวงัของนกัเรียน  ผูป้กครอง และ
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ใหเ้กิดความเชื่อมั่นศรทัธาในองคก์ร โรงเรียนแต่งตัง้คณะกรรมการส ารวจ ความคิดเห็นและ
ความตอ้งการของนักเรียน ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและหน่วยงานในท้องถิ่ น เพื่อศึกษาวิเคราะห์ น าผลมาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทันสมัย เทียบเคียง มาตรฐานสากล และเสนอ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพิจารณา หากเห็นชอบก็ประกาศใชห้ลกัสตูรฉบบัปรบัปรุง ต่อไป 
มีการบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมกลุ่มสนใจอย่างจริงจงั ไดแ้ก่ 
การบรูณาการจดัการเรียนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม Zero Waste ใหน้กัเรียนทุกคนไดท้ า
กิจกรรมรกัษาความสะอาดรว่มกนัทัง้ในโรงเรียนและชมุชน การท ากิจกรรมปลกูป่า การปลกูหญา้แฝกเพื่อ อนรุกัษ์
ดิน การท าโครงงานนอ้มน าศาสตรพ์ระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หนึ่งหอ้งเรียนหนึ่งโครงงาน เป็นต้น ผลลพัธด์ัง
ตารางที่ 7.18 หนา้ 92 

 
(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Legal and ETHIC BEHAVIOR) 

      ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดงานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม เป็นนโยบายส าคญั แต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบการ
ก ากับดูแลจัดอบรมใหค้วามรู ้บนัทึกพฤติกรรมนักเรียน โดยระบบการใหค้ะแนน กรณีท าความดีและหักคะแนน
กรณีที่ท าความผิด ดา้นการบริหารงานบุคคลมีการประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา ตามแผนภาพที่ 1.3 กระบวนการประพฤติอย่างมีจรยิธรรม 

ส ารวจความตอ้งการ/วิเคราะหข์อ้มลู 

แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ทบทวนและพฒันา 

ปรบัปรุง 

ไม่บรรล ุ

บรรล ุ

รายงานผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการ
พิจารณา 

ประกาศใช ้

แผนภาพที่ 1.2 กระบวนการการประพฤติปฏิบตัติามกฎหมาย และ
ระเบียบขอ้บงัคบั 

 



       ผูบ้รหิารโรงเรียนมอบหมายผูร้บัผิดชอบ ศกึษากฎหมาย

และระเบียบเก่ียวกบัคณุธรรม จริยธรรม เพื่อรวบรวม  จดัท า

เป็นคู่มือใหค้รู บุคลากร และนกัเรียนศึกษาเพื่อน ามาปฏิบัติ 

ผูบ้รหิารโรงเรียนสง่เสรมิการพฒันาครู บคุลากร นกัเรียนใหม้ี

คุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรม เช่น ค่ายคุณธรรม      

การประกวดมารยาทไทย โครงการจิตอาสา โครงการของ

หายไดคื้น โครงการจราจรอาสา การร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อ

ช่วยผูป้ระสบภยั การแบ่งปันสิ่งของใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส สถาน

สงเคราะหค์นชรา เป็นตน้ ประกาศยกย่องชมเชย มอบเกียรติ

บัตร ด้านบุคลากรโรงเรียนสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม      

ด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาครูตามมาตรฐาน  วิชาชีพ         

มีการคัดเลือก ครูผูส้อนดีเด่น กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่

ไดร้บัมอบหมายใหบ้นัทึกชีแ้จงเป็นลายลกัษณอ์ักษร การวิเคราะหผ์ลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาวิธี

ปฏิบติัที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างที่ดี ถือปฏิบติัเป็นวฒันธรรมของโรงเรียนต่อไป  
ค.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibilities) 

         (1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being) 

         ผูบ้รหิารโรงเรียนแต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบงานสมัพนัธช์มุชน รว่มศึกษาวิเคราะหส์ภาพปัญหา ความตอ้งการ
และประสานงานกบัชมุชน เพื่อรว่มกนัจดัท ากิจกรรมช่วยเหลือและสนบัสนนุชมุชนดา้นการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

ตามแผนภาพที่ 1.4 กระบวนการสรา้งความผาสกุของสงัคม 
       โ ร ง เ รี ยนจะนะชนูป ถัมภ์มี จุ ด เ ด่นซึ่ ง เ ป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ภูมิทัศน์งาม” สร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน ครู และบุคลากร             
ใหต้ระหนักถึงการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม การน าขยะมูล
ฝอย มาใชป้ระโยชน ์เช่น การท าปุ๋ ยหมัก การท าปุ๋ ย
ชีวภาพ การแยกขยะ การน าขยะมาจดัการตามระบบ 
4R การรณรงค์ ลด เลิกใช้ ถุงพลาสติก ภาชนะโฟม                 
การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลใหโ้รงเรียนมี
ความสะอาดสวยงาม ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มี                   
ภูมิทัศน์งามจากส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นการ
ปลกูจิตส านึกที่ดี ใหแ้ก่นกัเรียน ซึ่งส่งผลถึงการร่วมกนั

รกัษาสิ่งแวดลอ้มของชมุชน เกิดความผาสกุอย่างยั่งยืน  
มีการบูรณาการสูก่ารจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมกลุ่มสนใจอย่างจรงิจงั 

ไดแ้ก่ การบูรณาการจัดการเรียนรูต้ามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม Zero Waste ใหน้ักเรียน               

ปรบัปรุง/พฒันา 

ศกึษา รวบรวม กฎหมาย ระเบียบขอ้ก าหนด 

คณะกรรมการก าหนดแนวปฏบิตั ิ

ประชมุชีแ้จง 

ครู บคุลากร นกัเรียน น าไปปฏิบตั ิ

ไม่บรรล ุ

บรรล ุ

รายงานผลการด าเนินการ 

ประเมิน 

ประกาศยกย่องชมเชย มอบเกียรติ 
 

แผนภาพที่ 1.3 กระบวนการประพฤตอิย่างมีจริยธรรม 

ปรบัปรุง/พฒันา 

ศกึษาวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม สงัคมและเศรษฐกิจของโรงเรียน 

แต่งตัง้คณะกรรมการรบัผดิชอบ 

ก าหนดโครงการ/กิจกรรมสรา้งความผาสกุของสงัคม 

ไม่บรรล ุ

บรรล ุ

รายงานผลการด าเนินการ 

 เสนอเพ่ือขออนมุตัิ 

น าไปปฏบิตั ิ

แผนภาพที่ 1.4 กระบวนการสรา้งความผาสกุของสงัคม 



ทกุคนไดท้ ากิจกรรมรกัษาความสะอาดร่วมกนัทัง้ในโรงเรียนและชมุชน การท ากิจกรรมปลกูป่า การปลกูหญา้แฝก
เพื่ออนรุกัษดิ์น การท าโครงงานนอ้มน าศาสตรพ์ระราชาสูก่ารพฒันาที่ยั่งยืน หนึ่งหอ้งเรียนหน่ึงโครงงาน เป็นตน้  

ผลลพัธ์ที่แสดงถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติตามกฎหมายและผลลพัธ์ที่แสดงถึงการจัดการผลกระทบ     
เชิงลบต่อสงัคม ไดแ้ก่ ผลการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนกัเรียน เช่น การพฒันาเยาวชนผูน้  าประชาธิปไตย การจดัตัง้
กลุม่ Zero Waste  รด.จิตอาสา และกลุม่ จช.น าแสง ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ่งกลุม่เยาวชนเหล่านีไ้ด้
เป็นแกนน าขยายผลไปสูเ่ครือข่ายเยาวชนโรงเรียนมธัยมศกึษาและประถมศกึษาต่าง ๆ ในพืน้ที่จงัหวดัสงขลา 

(2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support) 
การสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมี
กระบวนการตามแผนภาพที่ 1.5 กระบวนการสนับสนุน
ชมุชน 
       ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนและสร้างความ
เขม้แข็งใหก้บัชมุชนอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง  เพื่อก่อใหเ้กิด
ความยั่งยืน และน าไปสู่การบรรลวุตัถุประสงค ์เป็นที่พึ่งพา
ของชุมชนไดส้ม ่าเสมอ การเขา้ใจชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะท าใหเ้กิดความส าเร็จในการบริหารการศึกษา โรงเรียน
ได้มีการวางแผน กลยุทธ์ให้มีการเสริมสร้างสังคมแห่ง        
การเรียนรู้ ที่ส  าคัญของโรงเรียน อย่างแท้จริง  ได้แก่  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคู องค์การบริหารส่วน
ต าบลคู สถานีต ารวจภูธรจะนะ ที่ว่าการอ าเภอจะนะ 

โรงไฟฟ้ากลัฟ์ จะนะกรีน แหลง่เรียนรูก้ารเพาะเห็ด การเลีย้งผึง้โพรงไทย และการจกัสานไมไ้ผ่ 
นอกจากนีย้ังมีการสรา้งเครือข่ายกับหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยด าเนินการ

คู่ความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท าข้อตกลง MOC ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนาทวีและวิทยาลัยเทคนิคจะนะ           
มีการพฒันาคณุภาพการศึกษากับต่างประเทศ ท าขอ้ตกลง MOU ร่วมกบัโรงเรียน KAMPONG SELAMAT 

PENANG ประเทศมาเลเซีย ท าใหโ้รงเรียนเป็นที่รูจ้ักอย่างกวา้งขวางของบุคคลทั่วไป ทัง้ในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ โดยผู้บริหารได้มีบทบาทในการร่วมประชุมวางแผนกลยุทธ์และอนุมัติงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ใหด้ าเนินไปตามแผนกลยทุธท์ี่วางไวผ้ลลพัธท์ี่ไดร้บั  
 

ปรบัปรุง/

พฒันา 

วิเคราะหข์อ้มลูความตอ้งการของชมุชน 

วางแผนสรา้งความเชื่อมั่นในชมุชน 

ประเมิน และตรวจสอบ 

ไม่บรรล ุ

บรรล ุ

รายงานผลการด าเนินการ 

บรรลหุรือไม่ 

ด าเนินการตามแผน 

S 

A 

P 

D 

E 

R 

I 

ศกึษาความตอ้งการของชมุชน 

แผนภาพที่ 1.5 กระบวนการสนบัสนนุชมุชน 


