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หมวด 1  
การน าองค์กร 

( Leadership ) 
 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership) 
      ก. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยม  
          (1) วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยม 
     ผู้บริหารได้ร่วมกันก าหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนโดยมีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบด้วย ข้าราชการครู บุคลากร  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก  
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน  น าผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกของ
โรงเรียน มาร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียน  เพื่อเป็นทิศทางในการบริหารจัด
การศึกษาสถานศึกษา  น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 และน าสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
 
             วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
         โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
 
              พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
5. ด ารงความเป็นไทยบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการศึกษา 

 
               ค่านิยมองค์กร 

อารมณ์ดี   มีน้ าใจ  นิสัยดี  มีความรู้  ดูเป็นแบบอย่างได้ 
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 เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของโรงเรียนแล้ว  น าเสนอในท่ีประชุมเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตามโครงการหรือกิจกรรมใน
แผนพัฒนาการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  พร้อมท้ังได้ประชาสัมพันธ์หลายช่องทางโดย
ผ่านระบบการน าองค์กร ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนไปสู่ครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
รับทราบในท่ีประชุมแบบสองทิศทาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน รวมทั้งนักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทางวารสาร  เว็บไซต์โรงเรียน  และส่ือโซเชียล  เช่น  กลุ่มไลน์นักเรียน  กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง   
และกลุ่มไลน์คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ผู้บริหารปฏิบัติตนด้วยความมุ่งมั่นท่ีมีต่อค่านิยมของโรงเรียน  โดยท าให้องค์กรมีความยั่งยืนบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์  และค่านิยมขององค์กร   โดยสร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่
ฝ่ายบริหารของโรงเรียนประกอบด้วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน  หัวหน้างาน  ครูและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ได้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด  มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีการรักษาระเบียบวินัยซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ  แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพ ท างานเป็นทีม     
มีการส่ือสารท่ีชัดเจน ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเท่าเทียมกัน มอบอ านาจในการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนร่วม     
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นท่ี
บริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่และมีบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  จัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
และการส่ือสารท่ีทันสมัยอย่างครบถ้วน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครู  นักเรียน และบุคลากร ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ประหยัด อดออม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต  
 บริบทท่ีส าคัญของโรงเรียน  ผู้บริหารได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน  สร้างอาคารประชาสัมพันธ์และจัดส่ิงอ านวยความสะดวก  ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์  ปรับปรุง
ห้องเรียน ปรับปรุงห้องน้ า  ระบบประปาน้ าด่ืมน้ าใช้  ระบบไฟฟ้า ซ่อมถนนภายในโรงเรียน  ซ่อมโต๊ะโรง
อาหาร จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดูแลด้านความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียน  จัดระบบ
สวัสดิการให้แก่ครู บุคลากร  นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างานตามบทบาทหน้าท่ี  ตลอดจนการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   มีการ
ก ากับติดตามงานผ่านรองผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานในลักษณะกัลยาณมิตร  ซึ่งส่งผลต่อการ
สร้างบรรยากาศท่ีดีต่อเนื่องและยั่งยืน ท าให้ครูบุคลากร นักเรียน ชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ  รักศรัทธาและ
ผูกพันต่อโรงเรียน 
 

          (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 
    ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังในเรื่องการครองตน  ครองคน ครองงาน  
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  มีความโปร่งใสเรื่องการบริหารงบประมาณและป้องกันการทุจริต  ปกป้อง
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ผลประโยชน์ของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีคุณธรรม จริยธรรม รักษากฎระเบียบวินัย ไม่มา
โรงเรียนสาย ไม่ขาดราชการ  ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือบุคลากรมีระเบียบข้อบังคับ  ให้ค าแนะน า  สร้างความ
สามัคคีในการปฏิบัติงานพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงสม่ าเสมอ  มอบนโยบาย
ให้ฝ่ายบริหารของโรงเรียนท้ัง 5 กลุ่มบริหารงาน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ   ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม และความเมตตาในการบริหารจัดการ  มีการประชุมฝ่ายบริหารของโรงเรียนสัปดาห์ละครั้งโดย
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  มีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง  ประชุมครูในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) สัปดาห์ละครั้ง   ประชุมกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนทุกสัปดาห์ และประชุมครูประจ าเดือน ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการ
และผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข ส่งเสริมก าลังใจช่ึงกันและกัน  ท าให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการยกย่องชมเชย ได้รับประกาศเกียรติ
คุณจากองค์กรภายนอก  รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนเกิดความรักความผูกพัน มีความศรัทธาและเช่ือมั่นใน
โรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  

          (3) การสร้างโรงเรียนท่ีประสบความส าเรจ็ 
              ผู้บริหารได้สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียนให้บรรลุตาม
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในภาระงานท่ีได้รับมอบหมายหรือ
รับผิดชอบ สร้างความตระหนัก สร้างการเรียนรู้ มีการประเมินผลการด าเนินงาน  ส่ งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้  สะท้อนผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาในโอกาสต่อไป 
             ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  คือ  ร่วมคิด  
ร่วมท า  ร่วมประเมิน ร่วมปรับปรุงพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ 
             ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมโดยส่งเสริม  กระตุ้น ให้มีการปรับปรุง
ระบบการท างานท้ัง 5  กลุ่มบริหารงาน  โดยเริ่มต้นจากงาน/กิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจ า เช่น กิจกรรม
หน้าเสาธง กิจกรรมดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน  การดูแลห้องน้ านักเรียน  การดูแลนักเรียน กิจกรรม
การเรียนรู้  เป็นต้น เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  และเกิดความคล่องตัวของ
องค์กร 
             ผู้บริหารพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  โดยมอบหมาย
การปฏิบัติงานให้รองผู้อ านวยการ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน  หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
หัวหน้าระดับช้ัน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการ
ท างานอย่างเต็มศักยภาพ  ครูปฏิบัติหน้าท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก รวมท้ังปฏิบั ติงาน
พิเศษต่าง ๆ ตามความถนัดและความรู้ความสามารถ  มีการกระจายอ านาจในลักษณะของคณะท างานเป็น
ทีม/เป็นคณะกรรมการโดยการหมุนเวียนสลับบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  เพื่อสร้างผู้น าใน
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อนาคต   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน และน ามาขยายผลในโรงเรียนเพื่อร่วมกัน
พัฒนาโรงเรียน 
 

 ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน 
 (1) การสื่อสาร 
      ผู้บริหารด าเนินการส่ือสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทุกคน ในการขับเคล่ือนโรงเรียนให้
ประสบความส าเร็จนั้น   จะกระตุ้นให้มีการส่ือสารอย่างตรงไปตรงมาและในลักษณะสองทิศทาง มีการรับส่ง
สารในการวางแผน ช้ีแจงการด าเนินงานให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม รับรู้ และเสนอความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงาน เช่น  การประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนทุกสัปดาห์ การประชุมประจ าเดือนของครูและ
บุคลากร การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายตามโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและด าเนินงานตามโครงการไปในทิศทางเดียวกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสาร รายงานการประชุม ประกาศ ค าส่ัง ระเบียบข้อปฏิบัติและ
หนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ในรูปแบบวารสาร เว็บไซต์ของโรงเรียน 
หรือทางกลุ่มไลน์ ทางเฟซบุ๊ก  เป็นต้น  เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้และติดตามความเคล่ือนไหวของโรงเรียนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ โดยการแจ้งผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  หัวหน้าระดับช้ัน  และผู้เกี่ยวข้องใหเ้กิดความเข้าใจและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
 เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการด าเนินการท่ีดี และให้ความส าคัญกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารมีบทบาทโดยตรงในการสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการให้รางวัลและการยกย่องชมเชย 
ได้แก่ มอบรางวัลให้นักเรียน และครู ผู้รับผิดชอบหน้าเสาธง   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี  การท าผลงานเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ การส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  มีการยกย่องบุคลากรดีเด่นแสดงความยินดีแด่ครูท่ีได้รับ
รางวัลต่าง ๆ มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง  เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน รวมท้ังยังมีการติดตามและประเมินผล
ร่วมกันเพื่อความยั่งยืนของโรงเรียน อันเป็นวิธีการส่ือสารและสร้างความผูกพันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง  
 

 (2) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง  
      ผู้บริหารโรงเรียนมีการส่งเสริม ก ากับ ให้เกิดการปฏิบัติจริง ตามโครงสร้างการบริหารงาน ท าให้
โรงเรียนเกิดการปรับปรุง พัฒนาอย่างรวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ วิธีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ฝ่ายบริหารมีการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจ สร้างความคาดหวังและประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการส่ือสาร 
เช่น การประชุม จัดท าเอกสาร ต้ังแต่การรวบรวมข้อมูล ประชุมกลุ่มย่อย ระดมสมองแสดงความคิดเห็น สร้าง
โอกาสในการน าเสนอ การปะชาสัมพันธ์  จัดงาน Open House รับฟังข้อมูลข่าวสารจากนักเรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อพัฒนาต่อไป 
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การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคล่ือนครูและบุคลากร  ให้มีส่วน
ร่วมในการจัดท าปฏิบัติการประจ าปี  ร่วมแสดงความคิดเห็น มอบอ านาจในการตัดสินใจในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานและประเมินแผนสรุปผลการด าเนินงานและการพัฒนาต่อเนื่อง  การจัดระบบปรับปรุงองค์กร  การ
ช่วยเหลือด้านทรัพยากรการบริหารท่ีเป็นระบบและการประสานงาน การให้ข้อมูล การจัดครูเข้าช้ันเรียนสอน
ตรงตามวิชาเอก ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนั้นทาง
ฝ่ายบริหารได้มีโครงการประกันคุณภาพตรวจสอบประเมินผลการท างานในทุกด้าน 
 โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยการบริหารโรงเรียนท่ีใช้มุมมอง 4 ด้าน  Balanced 
Score card คือ ด้านการเงิน โรงเรียนมีการบริหารงานการเงินและบัญชีปฏิบัติตามระเบียบด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เป็นที่เช่ือมั่นในผลงาน ด้านการบริการ สนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายงาน/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยการบริการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพอย่างโปร่งใสและเป็นรูปธรรม  ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีกระบวนการท างาน ในการวางแผนปฏิบัติงาน ประเมินผลงานและพัฒนางาน
ต่อเนื่อง ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  มีบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศโดยครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ  และครูสอนภาษาจีนร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวิทยากรเจ้าของภาษา มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ส่งผลให้นักเรียนชนะเลิศการแข่งขัน
ระดับภาคและระดับประเทศ กิจกรรมท่ีสะท้อนผลการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน ครู 
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภูมิภาค นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ
พึงพอใจในระบบการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน 
 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ก. การก ากับดูแลโรงเรียน 
 (1) ระบบการก ากับดูแลโรงเรียน 
     ผู้บริหารก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อเป็นการก ากับดูแลโรงเรียน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จ คือ ความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร  ท่ีเน้นการปฏิบัติจริงจากการวางแผนร่วมกัน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงงาน การด าเนินงานโดยฝ่ายบริหาร มีการก ากับดูแลโรงเรียนท้ัง 5  กลุ่ม
บริหารงาน ดังนี ้
             1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ก ากับดูแลโรงเรียนโดยระบบการเรียนรู ้
             2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  ก ากับดูแลโรงเรียนโดยระบบบริหารงานบุคคล 
             3. กลุ่มบริหารงานบริหารท่ัวไป  ก ากับดูแลโรงเรียนโดยระบบงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา     
             4. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  ก ากับดูแลระบบโรงเรียนโดยระบบการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ระบบพัสดุและระบบการเบิกจ่ายเงิน 
             5. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ก ากับดูแลโรงเรียนโดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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             ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์โดยมีการประเมินทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผน 
กลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อน าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์และตามบริบทของ
โรงเรียนมีการใช้งบประมาณตามแผนงานโครงการท่ีวางไว้  มีความโปร่งใสในการด าเนินการในทุกขั้นตอนตาม
ระบบพัสดุและการเงิน มีการตรวจสอบกิจกรรมการระดมทุนของโรงเรียนและแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบ  
มีการจัดระบบสวัสดิการของโรงเรียนในรูปคณะกรรมการ  มีความโปร่งใสในการด าเนินการ  มีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายนอก  มีการด าเนินการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 มีการก ากับติดตาม
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการก ากับติดตามโดยหน่วยตรวจสอบภายในของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยผู้ร่วมงาน 
ประเมินโดยนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาระบบ
การท างาน  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
สังกัด   ท าให้โรงเรียนมีความมั่นใจในระบบการก ากับดูแลโรงเรียนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 (2)  การประเมินผลการด าเนินการ 
       การก ากับดูแลโรงเรียนเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในเรื่องต่าง ๆ มีวิธีการประเมินท่ีฝ่ายบริหารได้
ออกแบบไว้ทั้งในการประเมินเบ้ืองต้น การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผล
ผลิตนั้น  ผู้บริหารได้มีหลักปฏิบัติโดยให้ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินทุกปี ผ่าน
ช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดเตรียมไว้ เช่น แบบประเมิน การประเมินโดยคณะกรรมการอย่างเป็น
ทางการประเมินผลจากการสังเกต ร่องรอยของการบริหารจัดการ ตามก าหนดโครงสร้างการบริหารงานและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดจน ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีการท างานเป็นทีม ท าให้การปฏิบัติงานด าเนินไป
ด้วยด ี
 การประเมินผลจากความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ท่ีเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย การจัดการศึกษาตลอดจนสภาพความต้องการของท้องถิ่น และสถานศึกษา 
เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินในปีงบประมาณ จะประเมินผลและรายงานผลตามแผนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและชุมชนได้รับ
ทราบ น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ บรรลุเป้าหมายให้พัฒนาต่อเนื่อง ถ้ากิจกรรมใดไม่บรรลุให้ร่วมกันวาง
แผนการปฏิบัติ  และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในปีการศึกษาต่อไป 
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 ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
 (1) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
     โรงเรียนมีนโยบาย การด าเนินการต่อกรณีหลักสูตรการจัดการศึกษา การบริการทางการศึกษาท่ีมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม ไว้ว่า เมื่อผิดพลาดต้องแก้ไข ดังนั้นโรงเรียนเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารแบบ 2 
ทิศทางหลายแหล่งข้อมูลเพื่อรับข้อมูล ให้ครบถ้วนโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงมอบหมายฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อด าเนินการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างทันท่วงที  
 

          (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
    2.1 โรงเรียนมีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ  
ส าหรับครูและนักเรียนทุกคน 
    2.2 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการ สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาได้ทราบ 
    2.3 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท าหน้าท่ีคัดกรองความประพฤติของนักเรียน  การ
สอดส่องตรวจตรา กรณีท่ีมีการกระท าท่ีขัดต่อการประพฤติปฏิบัติต่อจริยธรรม 
 

 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  (1)  ความผาสุกของสังคม 
    โรงเรียนปลูกจิตส านึกครู และนักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในด้านการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
จัดกิจกรรมส่งเสริม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกิจกรรมกับสังคม  ชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญในการปลุกจิตส านึกในการให้รู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความ
ร่วมมือในการน าประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีการส่งเสริมการด ารงชีวิตตามหลักความพอเพียง  ช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อเป็นหลักในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม  
 

              (2) การสนับสนุนชุมชน 
                โรงเรียนด าเนินการสนับสนุนและการสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชนท่ีส าคัญ ดังนี้ 
               1. โรงเรียนมีวิธีการก าหนดกิจกรรมท่ีใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของโรงเรียน ซึง่เป็นกิจกรรม
ท่ีโรงเรียนด าเนินการอยู่แล้วโดยสอดคล้องตามหลักสูตรของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาหรือเป็นกิจกรรมท่ี
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล  และโรงเรียนมีความพร้อมท่ีจะ
ร่วมสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ดังนี้  
                   1.1 สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาท้ังในระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับท่ีสูงกว่า 
ประกอบด้วย  กีฬาฟุตบอล  ฟุตซอล   เปตอง  กรีฑา  มวยไทย  สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และบุคลากร   
                   1.2 สนับสนุนวงดุริยางค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาของชุมชน และงานพระราชพิธีต่าง ๆ 
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                   1.3 สนับสนุนด้านบุคลากร   วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ   ได้แก่  สนามการแข่งขันกีฬา  
สนับสนุนดนตรีไทยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  สนับสนุนนักเรียนด้านศิลปะการแสดงต่าง ๆ ในงาน
ต่าง ๆ  สนับสนุนล่ามภาษาจีน  ล่ามภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 
       2. ชุมชนท่ีมีการประสานความร่วมมือกันในการท ากิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาวง  สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน  เทศบาลต าบลบ้านตาขุน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยเข่ือนรัชชประภา  อุทยานแห่งชาติเขาสก  วัดต่าง ๆ  เป็นต้น   
                3. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมมือกับชุมชนในการ อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การปลูกป่า 
รักษาป่า การรักษ์น้ า  โดยนักเรียนมีจิตอาสาร่วมกิจกรรมชุมนุมอย่างต่อเนื่อง 


