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หมวด 1 
การน าองคก์ร (Leadership) 

 

1.1 การน าองคก์รโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership)  
 1.1 ก วิสัยทัศน ์พันธกิจและค่านิยม (Vision, Mission and Values) 
  1.1 ก (1) วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยม (Vision, Mission and Values) 
   ฝ่ายบรหิารของโรงเรยีนหนองหลวงศกึษา ซึ่งอยูใ่นรูปคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน  
ท่ีประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หวัหนา้กลุม่งานทัง้ 5 กลุม่งาน หวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู ้                   
ครู และบุคลากรในโรงเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย ไดมี้สว่นรว่ม
ก าหนดวิสยัทศันร์ว่มกนั เพื่อใหท้กุฝ่ายเกิดการยอมรบั และมีความมุ่งมั่นท่ีจะท าวิสยัทศันข์องโรงเรยีนใหบ้รรลุ 
ผลส าเรจ็ โดยมีขัน้ตอนการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และคา่นิยมรว่มกนั ดงัภาพท่ี 1.1 ก (1) ตามขัน้ตอน ดงันี ้

Input ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 

Process 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Output วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยม 
 

ภาพ 1.1 ก (1) การน าองคก์รของโรงเรยีนหนองหลวงศกึษา 
 

   1) แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน โดยน ายทุธศาสตรข์องกระทรวง สพฐ. สพม.23  
และขอ้เสนอแนะจากการประเมินของ สมศ. (รอบสาม) มาเป็นกรอบหลกั ผนวกกบัผลการวิเคราะหจ์าก SWOT 

Analysis ตลอดจน ความตอ้งการหรอืขอ้คิดเห็นจากครู บุคลากร นกัเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี ผูป้กครอง พนัธมิตร และภาคีเครอืขา่ย มาเช่ือมโยง คดัเลอืก จดัล  าดบัความส าคญั ตดัสนิเป็น

ภาพความส าเรจ็ของโรงเรยีนในอนาคต จดัท าเป็นรา่งวิสยัทศัน ์แลว้น าเขา้สูก่ารพิจารณาของผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

ใหไ้ดร้ว่มแสดงความคิดเห็นปรบัปรุงแกไ้ข จนสมบูรณเ์ป็นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และคา่นิยม  

P ก าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกจิ 

และค่านิยม 

P มุ่งมั่นสรา้งวฒันธรรมองคก์ร  
วางแผนกลยทุธ ์และเป้าหมาย 

D  ถ่ายทอดประชาสมัพนัธ ์
สู่การปฏิบตัิ 

D  ส่ือสารสองทาง  
เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิอยา่งจรงิจงั 

D  รว่มกนัปฏิบตัิตามกฎหมาย
และศีลธรรมสู่เป้าหมาย 

D  สรา้งบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม 

C  ประเมินผล ยกย่อง   
สรา้งความผาสกุ 

A สะทอ้นผล ทบทวน   
และปรบัปรุง 

SWOT Analysis 

ครู บคุลากร 
นกัเรียน 

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
ผูป้กครอง 
พนัธมติร 

ภาคีเครือขา่ย 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 



12 

   2) รว่มกนัก าหนดวฒันธรรมองคก์รตาม P1 ก (2) วางแผน กลยทุธ ์และเปา้หมายตามหวัขอ้ 
2.1 ก (1)  
   3) ถ่ายทอดประชาสมัพนัธส์ูก่ารปฏิบติั  
   4) สื่อสารสองทาง เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งจรงิจงั และปลกูฝังคา่นิยม ท่ีเอือ้ตอ่ 
การปฏิบติังาน เพื่อใหบุ้คลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบติังานจนส าเรจ็ตามเปา้หมาย โดยมอบหมายให ้
งานประกนัคณุภาพการศกึษา และแผนงานของโรงเรยีน เผยแพรว่ิสยัทศัน ์พนัธกิจ และคา่นิยม เพื่อถ่ายทอด 
สื่อสาร ประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายรบัทราบและเขา้ใจตรงกนั ผา่นการสื่อสารสองช่องทาง ไดแ้ก่  
    ช่องทางท่ี 1 ผา่นการประชุมวาระตา่ง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 
คณะครู คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการนกัเรยีน ผูป้กครองเครอืขา่ย  
    ช่องทางท่ี 2 ผา่นทางเว็บไซตข์องโรงเรยีน  Line กลุม่ “ครู รร.หนองหลวงศกึษา”  
ปา้ยประชาสมัพนัธ ์กิจกรรมหนา้เสาธง เสยีงตามสาย และหนงัสอืเวียน  
   5) รว่มกนัปฏิบติัตามกฎหมายและศีลธรรม สูเ่ปา้หมาย ตามหวัขอ้ 1.1 ก (2)  
   6) สรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ตามหวัขอ้ 1.1 ก (3)  
   7) ประเมินผล ยกยอ่งสรา้งความผาสกุ ตามหวัขอ้ 1.2 ก (2) 1.2 ข  
   8) สะทอ้นผล ทบทวน ปรบัปรุง โดยใชโ้มเดล AAR ในการสะทอ้นผลและปรบัปรุง
กระบวนการท างานทัง้ 5 กลุม่งาน 
  1.1 ก (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัตติามกฎหมาย และการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม (Promoting Legal and Ethical Behavior)  
   คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนและกลุม่บรหิารงานบุคคล สรา้งความตระหนกัในเรื่อง 
การปฏิบติังานของบุคลากรใหมี้คณุธรรมจรยิธรรมอยา่งเป็นรูปธรรมที่ตอ่เน่ือง ทัง้นี ้มีการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั
แนวปฏิบติัจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครูตามพระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
พ.ศ.2546 อยา่งเป็นระบบ คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนก าหนดนโยบายดา้นการก ากบัดแูลท่ีดี การปฏิบติัตาม
กฎเกณฑแ์ละจรยิธรรม และมอบหมายใหก้ลุม่บรหิารงานบุคคลดแูล ตลอดจนก ากบั ติดตามผลการด าเนินงาน 
เป็นประจ าทกุภาคเรยีน  
   กลุม่บรหิารงบประมาณ ยดึถือปฏิบติัตามนโยบายการบรหิารการจดัการองคก์ร ตามหลกั 
ธรรมมาภิบาล นโยบายบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน การปฏิบติัตามกฎระเบียบ วิธีปฏิบติั การก ากบัดแูล
ผลการด าเนินงานและการปฏิบติังานของบุคลากร ดว้ยกระบวนการตรวจสอบภายใน ท่ีก าหนดใหบุ้คลากรมี 
การด ารงตน และปฏิบติังานอยา่งมีคณุธรรมจรยิธรรม มีการสื่อสารและถ่ายทอดใหบุ้คลากรทกุคนรบัทราบและ
ปฏิบติัผา่นการประชุม ชีแ้จงผา่นชอ่งทางสื่อสารภายในของโรงเรยีน 

   การขบัเคลื่อนดา้นกฎระเบียบธรรมาภิบาล การบรหิารความเสี่ยง และควบคมุภายใน คา่นิยม 
วฒันธรรมองคก์ร จรรยาบรรณ กลุม่งานท่ีรบัผิดชอบจดัท าแผนงาน โครงการใหท้กุกลุม่งานน าไปปฏิบติั                         
และสื่อสารสรา้งความตระหนกั รบัรูห้ลายรูปแบบ หลายช่องทาง เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติัไดถ้กูตอ้งดว้ยคณุธรรม
จรยิธรรม 
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  1.1 ก (3) การสร้างโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ (Creating a Successful Organization) 

   ฝ่ายบรหิาร มีการสรา้งโรงเรยีนท่ีประสบความส าเรจ็ โดยบูรณาการกบัระบบบรหิารจดัการ 

ดว้ยระบบคณุภาพ ขบัเคลื่อนภารกิจโดยใช ้SNOOK Model  และใชท้ฤษฎีระบบ IPO (Input-Process-

Output) และปรบัปรุงกระบวนการท างานดว้ยวงจรคณุภาพ PDCA โดยมีการออกแบบกระบวนการท างาน                   
ท่ีส  าคญั ดงัภาพ 1.1 ก (3) 
 
 
 
 

Input Process Output 

-โครงสรา้งภาระงาน 

-หลกัธรรมาภิบาล 

-ปัจจยัการบรหิาร  
4 M 

- หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธก์ารปฏิบตัิงาน 
คณุภาพ 
- สถานศกึษา   
- ผูบ้รหิาร   
- ครู  บุคลากร 
- นักเรยีน 

 

 
 

 
ภาพ 1.1 ก (3) กระบวนการสรา้งโรงเรยีนท่ีประสบความส าเรจ็ 

 
 
 

ผูบ้รหิาร 
เครอืข่ายการมีส่วนรว่ม เทคโนโลยีการจดัการ 

ภาวะผูน้  าตามกลยทุธ ์

วิสยัทศัน ์ (Vision) 

พนัธกิจ  (Mission) 

เป้าหมายของสถานศกึษา  (School Goal) 

วิเคราะหก์ารบริหารจัดการเชิงคุณภาพสู่อนาคต 

A 
ปรบัปรุงใหเ้ป็นเลิศ 

P 

การวางแผน และ
ก าหนดกลยุทธ ์

D 

การน าแผนกลยุทธสู่์
การปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

C 

ประเมินความก้าวหน้า 

S = Sufficiency 

N = Nation    
   = Network and Communication 

   = New Technology 

O = Organization  

O = Opportunity 

K = Knowledge management 

Feedback 
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   ภาพ 1.1 ก (3) สง่ผลใหอ้งคก์รมีความส าเรจ็ตามเปา้หมาย จนเกิดการพฒันาปัจจยั 3  
ดา้นท่ีส  าคญัภายใตก้ารน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศกึษา มาใชใ้นการขบัเคลื่อนองคก์ร ไดแ้ก่ 
1) ดา้นสถานศกึษา 2) ดา้นบุคลากร และ 3) ดา้นนกัเรยีน 
    1) ด้านสถานศึกษา ยกระดบัเป็นสถานศกึษาเพื่อการพฒันาสูม่าตรฐานสากล                      
ดว้ยการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา มีการจดัการเรยีนรู ้และการบรหิารจดัการดว้ยระบบคณุภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล   และสมคัรเขา้รว่มเป็นศนูยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศกึษา                    
ท่ียั่งยืน 

    2) ด้านบุคลากร มีคา่นิยมท่ีเกิดจากองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดา้นการศกึษา โดยความรว่มมือของบุคลากรภายในองคก์ร น ามาบูรณาการในการจดัการเรยีนการสอน 
ใหเ้กิดความส าเรจ็ ดว้ย SNOOK Model โดยมุ่งพฒันาภาวะผูน้  า Leadership ใหก้บัคณะครูทกุคน ทกุระดบัชัน้
รว่มกนัจดัการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศกึษา เพื่อสรา้งคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
อยา่งพอเพียงใหก้บันกัเรยีน 
    3) ด้านนักเรียน เสรมิสรา้งคณุลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียงใหก้บันกัเรยีนทกุคน  
ซึ่งโรงเรยีน มีความเช่ือมั่นวา่ เม่ือนกัเรยีนนอ้มน าหลกัคิด 2 เงื่อนไข 3 หลกัการ สูก่ารปฏิบติัจะชว่ยใหน้กัเรยีน
ประสบความส าเรจ็ไดไ้ม่ยาก เช่ือมโยงสู ่4 มิติ คือ วตัถ ุสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และวฒันธรรม  
   คณะผูบ้รหิารโรงเรยีน มีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้  า ใหก้บับุคลากรใน
โรงเรยีน โดยการขบัเคลื่อนดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศกึษา ใหบ้รรลวุิสยัทศัน ์พนัธกิจ  
ไดร้บัการยอมรบัจากหนว่ยงานภายนอก 
 1.1 ข การส่ือสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน (Communication and Organizational 

PERFORMANCE) 
  1.1 ข (1) การส่ือสาร (Communication) 
   ตาราง 1.1 ข (1) การสื่อสารของคณะผูบ้รหิารของโรงเรยีนหนองหลวงศกึษา และการสื่อสาร
องคก์ร 

ผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย ช่องทางการส่ือสาร ความถ่ี 
1. คณะกรรมการบริหาร 1. การประชมุปกติสามญั ทกุภาคเรยีน 

2. การประชมุวิสามญั เรง่ด่วน / ไม่ปกติ 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 

1. ประชมุปกติ ภาคเรยีนละ 2 ครัง้ 

2. การประชมุรายงานประจ าปี ปีละครัง้ 

3. การประชมุพบปะไม่เป็นทางการ โทรศพัท ์เว็บไซตโ์รงเรยีน เวลาที่เหมาะสม 
3. ครู และบุคลากร 1. การประชมุก่อนเปิด - ปิด ภาคเรยีน พ.ค. และ ต.ค. 

2. การประชมุประจ าเดือน ทกุเดือน 

3. การประชมุกลุ่มสาระ / กลุ่มงาน ก าหนดเวลาตามค าสั่ง 

4. การประชมุตามโครงการ ก าหนดเวลาตามค าสั่ง 

5. การรว่มกิจกรรมชมุชนหรอืทอ้งถิ่น เวลาที่เหมาะสม 
4. ผู้ส่งมอบ 1. เว็บไซตโ์รงเรยีน ตลอดเวลา 

2. โทรศพัท ์หนังสือราชการ ตลอดเวลาท าการ 
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  คณะผูบ้รหิารโรงเรยีนใชก้ระบวนการสื่อสารแบบสองทางเพื่อใหบุ้คลากรทัง้ภายในและภายนอก
องคก์รไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสาร รวมทัง้รว่มตดัสนิใจแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบรหิาร การจดัการศกึษาของ
โรงเรยีน รวมทัง้เรื่องการตดัสินใจเรื่องส  าคญัท่ีมีผลกระทบสงูตอ่โรงเรยีน โดยมีการสื่อสารผา่นช่องทางท่ี
หลากหลาย ผา่นระบบการสื่อสารโรงเรยีน ตามตาราง 1.1 ข (1) ดงันี ้
   1) ฝ่ายบรหิาร มีการกระตุน้ใหมี้การสื่อสารอยา่งตรงไปตรงมา และเป็นไปในลกัษณะ
สองทิศทาง รวมทัง้การใชส้ื่อสงัคมออนไลนอ์ยา่งมีประสทิธิผล  
   2) ฝ่ายบรหิารสื่อสารถึงการตดัสินใจที่ส  าคญัและความจ าเป็นตอ่การเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรยีน โดยจดักิจกรรมการประชุมทกุระดบัอยา่งหลากหลาย ระดบัตา่ง ๆ ทัง้ในและนอกโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาส
ใหบุ้คลากร ตลอดจนผูป้กครองนกัเรยีน พนัธมิตร ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีและผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง รบัทราบเก่ียวกบั                
การตดัสนิใจหรอืการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัของโรงเรยีน  
   3) ฝ่ายบรหิาร เสรมิสรา้งใหมี้ผลการด าเนินการท่ีดี และใหค้วามส าคญักบันกัเรยีนและผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสยี โดยจดัใหมี้ช่องทางการรบัฟังการเสนอปัญหา จากกลุม่งานท่ีรบัผิดชอบ และมอบหมายให ้
กลุม่บรหิารงานท่ีเก่ียวขอ้ง รว่มพิจารณาด าเนินการแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปสู่ 
การแกปั้ญหาในงานนัน้ ๆ สรา้งแรงจูงใจ ความรกัและความผกูพนักบับุคลากร ดว้ยการมอบของท่ีระลกึ  
แสดงความยินดี การเยี่ยมและใหก้ าลงัใจในโอกาสตา่ง ๆ แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบติังาน  
เพื่อใหร้างวลั ยกยอ่งชมเชย อาทิ ครูดีในดวงใจ การพิจารณาความดีความชอบ 2 ครัง้ / ปี ส  าหรบันกัเรยีน จดัให้
ครูท่ีปรกึษาทกุระดบัชัน้ เขา้เยี่ยมบา้นนกัเรยีนในท่ีปรกึษา รอ้ยละ100 เพื่อสอบถามความเป็นอยูด่า้นครอบครวั 
สขุภาพและอ่ืน ๆ เพื่อหาทางช่วยเหลอื และสนบัสนนุตามก าลงัความสามารถ การมอบรางวลัแก่นกัเรยีนท่ีมี
ผลงาน และผลการเรยีนดี กิจกรรมเดน่ ใหน้กัเรียนมีสว่นรว่มท างานอยา่งเป็นทีม เช่น งานกีฬาภายใน  
งานมหกรรมวิชาการ งานวนัภาษาไทยแหง่ชาติ งานวนัครสิตม์าส กิจกรรมตา่ง ๆ งานประเพณีชมุชน เป็นตน้ 
   ผลลพัธข์องตวัชีว้ดัท่ีส  าคญัในการน าองคก์ร ดา้นการสื่อสาร สง่เสรมิการสื่อสาร และสรา้ง           
ความผกูพนัของผูบ้รหิารโรงเรยีน คือ จ านวนครู บุคลากร นกัเรยีน และบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี  
ผูป้กครอง พนัธมิตร และภาคีเครอืขา่ย ผูน้  าองคก์รและชุมชน ไดร้บัการสื่อสารถ่ายทอด ประชาสมัพนัธส์ู่ 
การปฏิบติั โดยมีผลลพัธแ์ละตวัชีว้ดั ดงัภาพ 7.4 ก (1) -1 และภาพ 7.4 ก (1) -2  
  1.1 ข (2) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Focus on Action) 
   ฝ่ายบรหิารมอบหมายใหง้านประกนัคณุภาพการศกึษา และงานแผนงานในโรงเรยีน  
น านโยบายกลยทุธ ์จุดเนน้ของส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 23 วิสยัทศัน ์พนัธกิจของโรงเรยีน   
ความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี มาเรยีงล  าดบัความส าคญัเรง่ดว่น เพื่อก าหนดเป็นนโยบายการปฏิบติังาน
ประจ าปีของโรงเรยีน จากนัน้จดัประชมุชีแ้จง มอบนโยบาย กลยทุธ ์จุดเนน้ แก่ครูและบุคลากรทกุคน ก าหนดใหมี้
การท าบนัทกึขอ้ตกลง หรอืพนัธสญัญาในการท างาน ระหวา่งบุคลากรกบัผูบ้รหิาร และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี จดัท า
คูมื่อด าเนินงานประจ าปี โดยมอบหมายใหฝ่้ายบรหิาร จดัท าค าสั่งแตง่ตัง้และมอบหมายหนา้ท่ีพิเศษ เพื่อสง่เสริม
และสนบัสนุนงานสอนในแตล่ะปีการศกึษา แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อรว่มก าหนดแนวทาง กรอบระยะเวลา 
ตวัชีว้ดัตา่ง ๆ ผูร้บัผิดชอบในการประเมิน วิธีการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร และ 
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การรายงานผลส าเรจ็ในระหวา่งการด าเนินงาน มีการรว่มปฏิบติัการแกปั้ญหาตามสถานการณแ์ละความจ าเป็น 
จดัประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เช่น การปฐมนิเทศนกัเรยีน และการประชุมผูป้กครองเครอืขา่ย การมีตูร้บัฟัง 
ความคิดเห็น การประชุมสภานกัเรยีน เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี มีสว่นรว่มในการสนบัสนนุ 
น าเสนอปัญหาหรอืขอ้เสนอแนะ เพื่อฝ่ายบรหิารจะไดน้  าผลการด าเนินงานไปทบทวน ปรบัปรุงแกไ้ขหรอืพฒันา 
ตามแนวทางการด าเนินงานใหเ้กิดคณุภาพชีวิตท่ีดี เกิดความพงึพอใจแก่นกัเรยีนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี โดยมี
ผลลพัธแ์ละตวัชีว้ดั ดงัภาพ 7.2 ก (1) - 1 และภาพ 7.2 ก (1) - 2 
 

1.2 การก ากับดูแลองคก์รและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal Responsibilities) 
 1.2 ก การก ากับดูแลโรงเรียน (Organizational GOVERNANCE) 
  1.2 ก (1) ระบบก ากับดูแลโรงเรียน (GOVERNANCE System) 
   1) ฝ่ายบรหิาร มีภาระความรบัผิดชอบในการกระท าของผูน้  าระดบัสงู โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล            
ในการบรหิารงาน มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน เพื่อมีหนา้ท่ีในการอ านวยการ ด าเนินงานกลั่นกรอง  
ใหค้  าปรกึษา แนะน า และรว่มรบัผิดชอบ หรอืตดัสนิใจในการด าเนินงานของโรงเรยีน มีการนิเทศการด าเนินงาน
ของฝ่ายบรหิารทัง้ 5 กลุม่งาน เพื่อน าผลการนิเทศไปปรบัปรุงการเรยีนการสอน น าผลการนิเทศ ก ากบั ติดตาม  
ตรวจสอบ มาวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและความส าเรจ็ ตามเปา้หมายท่ีก าหนด โดยมีผลลพัธแ์ละตวัชีว้ดั      
ดงัตารางที่ 7.4 ก (2) ผา่นการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน การประชุมกลุม่บรหิารงานวชิาการ  
การประชุมประจ าเดือน อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ และการประชมุเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานเรง่ดว่นสู่
ความส าเรจ็ ตามเปา้หมาย เพื่อก ากบัติดตามและกระจายอ านาจการตดัสนิใจไปยงัหวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
และหวัหนา้กลุม่บรหิารงานทกุกลุม่ตามโครงสรา้งการบรหิารงานของโรงเรยีน 
   2) ฝ่ายบรหิาร มีภาระความรบัผิดชอบตอ่แผนกลยทุธ ์โดยไดเ้ชิญคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน หรอืผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี เขา้รว่มประชมุกบัคณะครู บุคลากรของโรงเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยน ทบทวน เสนอแนวคิด สูก่ารปรบัปรุงแนวทางการบรหิารใหเ้ป็นไป 
ตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนกลยทุธท่ี์ก าหนด  
   3) ฝ่ายบรหิาร มีภาระความรบัผิดชอบดา้นการเงิน โดยมอบหมายใหก้ลุม่บรหิารงบประมาณ 
จดัท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการผูร้บัผิดชอบ และปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการเงิน บญัชี และพสัดุ  
อยา่งเครง่ครดั  ตลอดจนมีระบบตรวจสอบโดยแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบภายในหนว่ยงาน มีการรบั 
การตรวจสอบภายในจากหนว่ยงานตน้สงักดั เพื่อทบทวนความรบัผิดชอบดา้นการเงินและงบประมาณ และมี 
การรายงานเพื่อแจง้ใหผู้ร้บัผิดชอบด าเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีก าหนด  
มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการรบัผิดชอบและใหบ้รกิารเงินกองทนุตา่ง ๆ  
   4) ฝ่ายบรหิาร มีการตรวจสอบความโปรง่ใสของการด าเนินการ โดยก าหนดและแตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานในทกุระดบั เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส มีการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม  
ในกลุม่ผูร้บับรกิาร ไดแ้ก่ ครู บุคลากร นกัเรยีนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 
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   5) โรงเรยีนมีการสรรหากรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลโรงเรยีน และการเปิดเผยขอ้มลู
เก่ียวกบัคณะกรรมการก ากบัดแูลโรงเรยีน โดยการด าเนินการสรรหา ในรูปแบบคณะกรรมการสถานศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน ตามวาระท่ีก าหนด โดยยดึหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามกฎกระทรวง การสรรหา คดัเลือกและแตง่ตัง้
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2546 อยา่งเครง่ครดั   
   6) โรงเรยีนมีการตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระ และมีประสทิธิผล ในดา้น 
การตรวจสอบภายใน  มอบหมายใหก้ลุม่บรหิารงบประมาณของโรงเรยีน แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ควบคมุดา้นการเงินและพสัด ุเพื่อก ากบัดแูลการใชจ้่าย การใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ และความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จาก              
การปฏิบติังาน อนัเป็นการปอ้งกนัการทจุรติของหนว่ยงานและรายงานตรงตอ่หนว่ยเบิกอยา่งสม ่าเสมอ ซึ่งเป็น
อิสระจากโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัของโรงเรยีน ดา้นการตรวจสอบภายนอก มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
งานแผนงาน และงานประกนัคณุภาพการศกึษา เพื่อตรวจสอบ ก ากบั นิเทศติดตาม การด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตาม
แผนปฏิบติัการ โครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ภายในโรงเรยีน และเพื่อรองรบัการประเมินจากหนว่ยงานภายนอก 
ซึ่งในปี 2558 โรงเรยีนไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศกึษารอบสาม จากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา และในปี 2558 ไดร้บัการนิเทศ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามนโยบาย
กลยทุธ ์ จุดเนน้และตวัชีว้ดัของส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 23  
   7) โรงเรยีนมีการปกปอ้งผลประโยชนข์องนกัเรยีนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี โดยจดัประชุม
ผูป้กครองเครอืขา่ย จดัปฐมนิเทศนกัเรยีน เพื่อแจง้เปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องการจดัการศกึษาของโรงเรยีน  
มีการจดัชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบา้น เพื่อใหค้รูท่ีปรกึษาและนกัเรยีนไดรู้จ้กัและใกลชิ้ดกัน สามารถหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาในรายที่มีความเสี่ยง และสง่เสรมิในรายที่มีความสามารถพิเศษ อนัเป็นการสรา้งระบบดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนท่ีเขม้แข็ง มีคณะกรรมการพิจารณาจดัหาทนุการศกึษาใหแ้ก่นกัเรยีนท่ีมีผลการเรยีนดี นกัเรยีน
ท่ีขาดแคลน หรอืนกัเรยีนท่ีท าประโยชนต์อ่โรงเรียน ชุมชน มีการจดัท าประกนัอุบติัเหตนุกัเรยีนรายบุคคล  
เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้ตลอดปีการศกึษา มีชอ่งทางหลายช่องทาง เช่น  ตูร้บัฟังความคิดเห็น กิจกรรม
โฮมรูม การประชุมตา่ง ๆ  เพื่อรบัฟังความคิดเห็นของครู บุคลากร นกัเรยีนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ซึ่งจะน าไปสู่
การก าหนดทิศทางและการปรบัปรุง หรอืพฒันาการจดัการศกึษาใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายและวตัถปุระสงคข์อง
โรงเรยีนไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
   8) โรงเรยีนมีการเตรยีมความพรอ้ม เพื่อสบืทอดต าแหนง่ส  าหรบัผูน้  าระดบัสงู โดยการจดั
อบรมเพื่อพฒันาและเสรมิสรา้งทกัษะความเป็นผูน้  าใหก้บัครูและบุคลากร จดักิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบติัภาวะ 
ความเป็นผูน้  า เช่น การแตง่ตัง้ครูเวรประจ าวนั พิธีกรหนา้เสาธงหมนุเวียนเปลี่ยนไปอยา่งทั่วถึง การแตง่ตัง้
คณะกรรมการสภานกัเรยีน เป็นกรรมการในงานและกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรยีน การปรบัเปลี่ยนหมนุเวียน
ต าแหนง่หนา้ท่ีภายในกลุม่สาระการเรยีนรู ้ภายในกลุม่งาน งานในหนา้ท่ีพิเศษตามวาระที่ก าหนด อยา่งนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ 
  1.2 ก (2) การประเมินผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Evaluation) 

   โรงเรยีนก าหนดใหมี้การประเมินผลการด าเนินการของฝ่ายบรหิารโรงเรยีน โดยประเมินผล
การด าเนินงานของผูอ้  านวยการโรงเรยีน ก าหนดแนวทางในการประเมิน โดยการทบทวนผลการด าเนินการ 
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ของโรงเรยีน เพื่อใหท้ราบถึงสถานการณแ์ละความส าเรจ็ การบรรลวุิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้ประสงค ์                   
สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบติัการ โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินคณุภาพการศกึษา SAR 
ประจ าปีการศกึษา ผูอ้  านวยการโรงเรยีนรายงานการประเมินคณุภาพการศกึษา SAR ประจ าปี ตอ่ส  านกังาน              
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 23 เพื่อประกอบการประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผล การปฏบิติัหนา้ท่ีใน 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปี  
   คณะกรรมการส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 23 ก าหนดใหมี้การประเมินผล
งานผูอ้  านวยการโรงเรยีน อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาหลกัเกณฑ ์วิธีการ
ประเมินผล การปฏิบติังานของผูอ้  านวยการโรงเรยีนและเป็นผูป้ระเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนด พรอ้มทัง้น า 
ผลการประเมินพิจารณาขึน้คา่ตอบแทน  
   การประเมินผลผู้บริหาร (รองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ) ผูอ้  านวยการโรงเรยีน  
ท าหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของรองผูอ้  านวยการ โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารทกุคนรว่มกนัก าหนดเปา้หมายให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์ร มีการก ากบัติดตามโดยผูอ้  านวยการโรงเรยีน และรายงานผลการด าเนินงานเป็น
รายภาคเรยีน 
   การประเมินผลครูและบุคลากร (หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระ) ครูและบุคลากร
รายงานผลการปฏิบติังานเป็นรายภาคเรยีนตอ่ฝ่ายบรหิาร เพื่อเป็นขอ้มลูในการพิจารณาผลการด าเนินงานตอ่ไป  
 1.2 ข การประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมายและจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 
  1.2 ข (1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคับ (Legal and 

Regulatory Behavior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.2 ข (1) กระบวนการลดผลกระทบเชิงลบตอ่สงัคม โรงเรยีนหนองหลวงศกึษา 
 

1) ส ารวจความคิดเห็นขอ้กงัวลของชมุชนต่อหลกัสตูร  การบรหิารการศกึษา 
  ความปลอดภยัของนักเรยีนและส่ิงแวดลอ้มรอบโรงเรยีน 

2) วิเคราะหค์น้หาผลกระทบเชิงลบต่อสงัคม ในกรณี 

2.1 จ  านวนนักเรยีนที่มีผลการเรยีน 0, ร, มส  
2.2 การวดัผลประเมินผลการเรยีนการสอน 
2.3 ผลการสอบ O-NET และสอบเขา้มหาวทิยาลยั 
2.4 ความปลอดภยัของนักเรยีนในโรงเรยีน 

3) จดัล าดบัความส าคญัและความเป็นไปไดข้องการปฏิบตัิ 

4) ก  าหนดมาตรการด าเนินการเชิงรุก/ก  าหนดผูร้บัผิดชอบ 

5) ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อใหแ้น่ใจว่าผลการด าเนินการของโรงเรยีน 
  ไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนดว้ยการจดัการความเส่ียง 

 
ตวัวัดผลด าเนินการ 

  ผลการส ารวจความพงึพอใจ 
ของนักเรยีน ผูป้กครอง 
และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
 

6) ทบทวนและเขา้สู่กระบวนการปรบัปรุง 

วิธีด าเนินการ 
1. ก  าหนดใหค้ณะกรรมการ
บรหิารงานวิชาการด าเนินการ
ส ารวจ เก็บขอ้มลู วิเคราะหผ์ล 
2. ก  าหนดแนวทางการท างานเสนอ
ผูน้  าระดบัสงู 
3. ติดตามและรายงานผล 
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   ผูน้  าระดบัสงูน ากฎระเบียบ ของทางราชการและกระทรวงศกึษาธิการแจง้คณะครู และบุคลากรรบัทราบ
ในท่ีประชุมก่อนเปิดภาคเรยีน การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และกระบวนการนิเทศของโรงเรยีน กรณีท่ีมีการเปลี่ยน             
แปลงกฎระเบียบหรอืมีระเบียบใหม่ จะแจง้ผา่นสายงานของบุคลากรทางสื่อออนไลน ์ และแจง้ในการประชุม
ประจ าเดือน เพื่อใหบุ้คลากรรบัทราบและถือปฏิบติัอยา่งเครง่ครดั รวมทัง้มีการทบทวน สง่เสรมิ สนบัสนนุให้
บุคลากรมีการประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัอย่างตอ่เน่ือง โดยไดด้  าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการ
เชิงกลยทุธ ์และท าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบภายในและภายนอกโดยวิธี SWOT analysis รวมทัง้การคาดการณ์
ของโครงการ กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบเชิงลบตอ่สงัคม ตามภาพ 1.2 ข (1) ดงันี ้
   1) โรงเรยีนมีการด าเนินการในกรณีท่ีหลกัสตูร และการด าเนินการของโรงเรยีนมีผลกระทบ      
เชิงลบตอ่สงัคม โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าและพฒันาหลกัสตูรของโรงเรยีนไปก ากบั นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ แลว้รายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนเพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข และมอบหมายให้
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว และรายงานผลอยา่งตอ่เน่ืองจนกวา่จะแกไ้ขปัญหาไดล้ลุว่งส  าเรจ็ 

   2) โรงเรยีนมีการคาดการณล์ว่งหนา้ถึงความกงัวลของสาธารณะท่ีมีตอ่หลกัสตูรและ                        
การปฏิบติัการในอนาคต โดยจดัท าหลกัสตูรและบรกิารเสรมิหลกัสตูรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรยีน                
การสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี เช่น การเปิดหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้               
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ การเปิดหลกัสตูรทวิศกึษา การเรยีนรูเ้พื่อการมีงานท าในระดบัมธัยมศกึษา                      
ตอนปลาย การเปิดสอนภาษาตา่งประเทศท่ีสอง เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหล ีการเปิดหลกัสตูรท่ีเนน้ทกัษะชีวิต 
รวมถึงการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รยีนมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

   3) โรงเรยีนมีการเตรยีมการเชิงรุกตอ่ความกงัวลและผลกระทบ รวมทัง้การอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ และกระบวนการจดัการหว่งโซอุ่ปทานท่ีมีประสทิธิผล โดยมอบหมายใหง้านหลกัสตูร             
กลุม่บรหิารงานวิชาการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อรบัผิดชอบในการอบรมใหค้วามรูแ้ก่ครู บุคลากรในโรงเรยีน  
เก่ียวกบัการวิเคราะหห์ลกัสตูร การออกแบบหนว่ยการเรยีนรู ้การจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้เนน้หรอืสอดแทรก
การอนรุกัษธ์รรมชาติ แผนการเรยีนรูท่ี้เนน้หรอืสอดแทรกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการตรวจสอบ นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม ใหก้ าลงัใจครู บุคลากร เพื่อใหพ้ฒันาการเรยีนการสอนใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีนและ  
ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี  
   4) โรงเรยีนมีกระบวนการ ตวัชีว้ดั และเปา้ประสงคใ์นการด าเนินการ เรื่องความเสี่ยง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรและการปฏิบติัการของโรงเรยีน โดยการปฏิบติัตามระเบียบขอ้ก าหนดตามประกาศ 
ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งเครง่ครดั มีการคาดการณล์ว่งหนา้ถึงหลกัสตูร 
การจดัการศกึษาและบรกิารเสรมิหลกัสตูรอ่ืน ๆ ท่ีสง่เสรมิการจดัการศกึษา จึงวางโครงสรา้งหลกัสตูรใหเ้ป็น
ปัจจุบนัและปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  
  1.2 ข (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR)  
   1) โรงเรยีนมีกระบวนการ ตวัชีว้ดัท่ีส  าคญัในการสง่เสรมิและก ากบัดแูล ใหมี้การประพฤติ
ปฏิบติัอยา่งมีจรยิธรรมภายโครงสรา้งระบบการก ากบัดแูลโรงเรยีน โดยการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อก าหนด
นโยบายการก ากบัดแูลองคก์รท่ีดี สรา้งความเขา้ใจใหบุ้คลากรปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎหมายท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารราชการแผน่ดิน กฎหมายการศกึษา กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเงิน การคลงั และพสัด ุ
จรรยาบรรณวชิาชีพครูและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ การสง่เสรมิใหป้ระพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ตามกรอบ
หนา้ท่ีรบัผิดชอบและเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรยีน ปราศจากการถกูรอ้งเรยีน เก่ียวกบัการประพฤติผิดจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู  
   2) โรงเรยีน มีวิธีการติดตามและด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการกระท าท่ีขดัตอ่การประพฤติปฏิบติั 
อยา่งมีจรยิธรรม โดยฝ่ายบรหิาร จะด าเนินการดว้ยความเป็นกลัยาณมิตรตอ่กนั เพื่อท าความตกลงในการแกไ้ข
ปัญหารว่มกนั แตห่ากเป็นกรณีรา้ยแรง ฝ่ายบรหิารจะด าเนินการตามกระบวนการบรหิารจดัการบุคลากร                    
ตามพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2551 รวมถึงระเบียบของสถานศกึษาท่ีก าหนด เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม โปรง่ใส และเกิดประสทิธิภาพ            
ในการบรหิารงานบุคคล  
 1.2 ค ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibilities) 
  1.2 ค (1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being) 
   โรงเรยีนมีแนวทางสรา้งความผาสกุใหแ้ก่สงัคมในระยะสัน้ การจดักิจกรรมเพื่อสงัคมใน
หลายๆ รูปแบบ ไดแ้ก่ กิจกรรมจิตอาสาพฒันา วดั โรงเรยีน  หรอืสถานท่ีส  าคญัในชุมชน การรวบรวมสิ่งของ 
อุปกรณก์ารเรยีน ทนุการศกึษา เพื่อบรจิาคในรูปแบบ ผา้ป่าการศกึษา บุญประทายขา้วเปลอืก กิจกรรมรณรงค์
และใหค้วามรูเ้พื่อตอ่ตา้นยาเสพติด โรคเอดส ์การมีเพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัสมควร กิจกรรม TO BE NUMERE 

ONE กิจกรรมรณรงคก์ารไม่ทิง้ขยะ กิจกรรมรณรงคไ์ม่ใชถ้งุพลาสติกในโรงเรยีนและชุมชน กิจกรรมรณรงค์
ประหยดัพลงังานและลดมลภาวะแก่สิ่งแวดลอ้ม การรณรงคก์ารไม่ตดัไมท้  าลายป่า การปลกูป่าหรอืปลกูพืชท่ีช่วย
สง่เสรมิเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อสามารถน าไปประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่ผูป้กครองไดช้่วยกนัดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
และการใชท้รพัยากรอยา่งมีคณุคา่ เป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์มีจิตสาธารณะ                      
และรบัผิดชอบตอ่สงัคม สรา้งจิตส  านกึรกับา้นเกิด ซึ่งจะท าใหส้งัคมมีความผาสกุในระยะยาว 
  1.2 ค (2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support) 
   โรงเรยีนไดจ้ดักิจกรรมที่มีสว่นรว่มสนบัสนนุและสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชนหลายดา้น 
ไดแ้ก่ การใหค้วามอนเุคราะห ์สนบัสนนุทัง้ดา้นบุคลากรในการเป็นวิทยากร การใชท้รพัยากรตา่ง ๆ รว่มกนั                    
ของโรงเรยีนในเขตพืน้ท่ีบรกิาร หนว่ยงานท่ีขอความอนเุคราะห ์การจดักิจกรรมจิตอาสา พฒันาวดั โรงเรยีนใน               
เขตพืน้ท่ีบรกิารท่ีขาดแคลน สนบัสนุนดา้นอาคารสถานท่ี เช่น สนามกีฬา หอประชุม อาคารเรยีนในการจดั
กิจกรรมตา่ง ๆ สนบัสนนุดา้นบุคลากร เพื่อเป็นวิทยากร พิธีกรในงานตา่ง ๆ และเป็นกรรมการตดัสนิของโรงเรยีน 
หนว่ยงาน องคก์รหรอืรายบุคคล 
   โรงเรยีนไดจ้ดักิจกรรมที่มีสว่นรว่มสนบัสนนุและสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชนเพื่อเป็น 
การสรา้งความผาสกุใหชุ้มชนในระยะยาว ท าใหน้กัเรยีนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์มีจิตสาธารณะ ใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน ์สามารถเขา้ถึงการบรโิภคและสง่ผลใหอ้บายมขุลดลง  


