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 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่
ประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการ
แก้ปัญหาต่างๆ และสามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตร 2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ 3) เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนานักเรียน  ผลการด าเนินงานโครงการ 
สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทั้ง 6 กิจกรรม พบว่า  
  1.1 ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน เข้ารับ
การอบรมโรงเรียนละ 1 คน และมีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ SPM 38 E-learning Digital 
Platform  
  1.2 การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน ด าเนินการให้การดูแล 
ช่วยเหลือตามกรณี ซึ่งได้ดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และด าเนินการประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือในการดูแลให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
  1.3 นักเรียนมี อัตราการออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี  จากสถิติตั้ งแต่             
ปีการศึกษา 2560-2562  
  1.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินการลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
กับ 9 หน่วยงานหลัก 
  1.5 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ทุกโรงเรียนมีการด าเนินงานในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปทุกโรงเรียน  
  1.6 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ าปี 
2562 รางวัลระดับเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเมือง
ด้งวิทยา โรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โล่รางวัลดีเด่น โรงเรียนพบพระวิทยาคม เกียรติบัตร ระดับเงิน โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 
 2. ผลการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ และสามารถ
ศึกษาต่อจนจบหลักสูตร นักเรียนที่ประสบปัญหาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันเวลา 
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ และสามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตร โรงเรียน     
ในสังกัดทุกแห่งด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 



ค 

สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา สามารถคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ให้ปลอดภัย
จากปัญหาต่างๆ อย่างทั่วถึง และทันเวลา  
  2.1 นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนตรง
ตามสภาพปัญหา จากโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และหน่วยงานที่
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เช่น ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ จัด
กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน จัดหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ทวิศึกษาให้กับนักเรียนเพ่ือน าไป
ประกอบอาชีพ หารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ร่วมกับสถานพินิจ ป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการ
กระท าผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนและดูแลนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาจนจบ
การศึกษา กรณีตรวจพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพยาเสพติดหรือสารเสพติด ได้ท าข้อตกลงกับ
ผู้ปกครองให้ร่วมกันดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูในระบบสมัครใจ Walk in กับ
ทางโรงพยาบาล หรือสาธารณสุขในพ้ืนที่ ไม่ให้นักเรียนออกจากโรงเรียน 
  2.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ กิจกรรมสภานักเรียน แกนน านักเรียน โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์ กิจกรรม Social Innovation camp ห้องเรียนพิเศษ 
หอ้ง Smart ห้อง Olympic ห้องเรียนพิเศษ EP สารานุกรม หนังสือเล่มเล็ก ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 
ห้องเรียนกีฬา ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต มุมศิลปะ แข่งขันวาดภาพ ประกวดภาพถ่าย การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งที่เป็น
ส่วนราชการและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในทุกปี
การศึกษา 
  2.3 จ านวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.046 ของนักเรียนทั้งปีการศึกษา มีอัตราการออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี จากสถิติตั้งแต่
ปีการศึกษา 2560-2562 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง เกิดจากกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และการคุ้มครองเด็กนักเรียนของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่
มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นดูแลเด็กนักเรียนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็กเก่งดี มีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันและ
เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่บูรณาการในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ผลการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครอง
เด็กนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
  3.1 การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ด าเนินการสร้างความเข้าใจ พัฒนา ให้ความรู้กับ
ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนโดยการจัด
อบรมให้ความรู้กับครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการอบรม
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ผ่านระบบออนไลน์ SPM 38 E-learning Digital Platform หลักสูตร SPM04-02 การคุ้มครองเด็ก
นักเรียน SPM04-04 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.2 การด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับ 9 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ปกครอง
จังหวัด ต ารวจภูธรจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด พร้อมทั้งสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ระหว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับ โรงเรียน กับ ทีมงานสหวิชาชีพที่ทันสมัย เช่น 
line group : ระบบดูแล สพม.38 line group : ต ารวจประสานโรงเรียน line group : คณะท างาน
โต๊ะข่าว เป็นต้น 
  3.3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาด้วยการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลเชิงประจักษ์ และประเมินจากเอกสารผลงาน ทุกโรงเรียน ผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 มีการด าเนินงานในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปทุกโรงเรียน 
  3.4 การดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ด าเนินก าหนดเป็นจุดเน้นของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนใน
การด าเนินการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารตระหนักในการไม่ผลักปัญหา และไม่ไล่นักเรียนออก และให้
ด าเนินการช่วยเหลือให้ถูกต้องตรงตามสภาพปัญหาจนสามารถเรียนจนจบหลักสูตร  
 4. ผลการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนา
นักเรียน ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประกาศ
ผลการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2562 ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเขต
ตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา โรงเรียนพบพระ
วิทยาคม และโรงเรียนอุดมดรุณี รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โล่รางวัล
ดีเด่น โรงเรียนพบพระวิทยาคม และเกียรติบัตร ระดับเงิน โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 
 5. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ส่งผลที่ปรากฏกับนักเรียน ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน และผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดังนี้ 
  5.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆ ลดลง นักเรียนที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้อยโอกาส 
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อยู่ในภาวะยากล าบาก กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ กรณีความรุนแรง ตั้งครรภ์ในวัยเรียน เด็กนักเรียน
ติดเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน ยาเสพติด อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา อุบัติเหตุในสถานศึกษา และการ
จมน้ า จะได้รับการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองทุกกรณี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น O-Net    
ในภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต น าไปสู่การมีงานท า พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร 
และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital Platform ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้นักเรียนมีทักษะด้าน IT มากขึ้น นักเรียนได้รับ
รางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ มากขึ้นโดยจัดล าดับแล้วอยู่ใน
ล าดับที่ 6 จากผลการจัดล าดับการแข่งขันคะแนนรวมของ 44 กลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
  5.2 ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน การด าเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนท าให้สถานศึกษาได้รับ
การยอมรับและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้จากสถานศึกษา/หน่วยงานอ่ืน มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเวทีระดับจังหวัดและระดับประเทศ เช่น รางวัลระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับเพชร ระดับทอง ระดับเงิน  
  5.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้รับรางวัล
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม ประจ าปี 2562 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศูนย์
เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.38) ผลการประเมิน ITA ระดับดีมาก A 
ประจ าปี 2561 ผลงานโล่รางวัลหน่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น และ MOE 
AWARD จากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งประเภทหน่วยงานและประเภทบุคคล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 และได้รับเกียรติเป็น
เจ้าภาพจัดงานกีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคเหนือ ในปี 2561 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาดังนี้ 
  1. จากภาพรวมของการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน โรงเรียนมุ่งมั่นในการด าเนินการดีมาก ควรมีอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ควรเน้นการ
รายงานและรวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารมากมาย ให้มุ่งเน้นการด าเนินการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ที่ เป็นรูปธรรม  และสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนแล้วน ามาปรับใช้ในโรงเรียนของตนเองครู
และบุคลากรควรได้รับการพัฒนา ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
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  2. ควรจัดให้มีการนิ เทศติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้ไปศึกษาดูงานโรงเรียน                     
ที่ประสบความส าเร็จที่สามารถนามาประยุกต์เป็นแบบอย่างได้ ควรได้รับการนิเทศจากผู้นิเทศที่มี
ความรู้ ความสามารถในเรื่องนี้โดยเฉพาะ แล้วน าผลการนิเทศนั้นมาชี้แนะ ในเรื่องที่ควรแก้ไขปรับปรุง  
  3. การสนับสนุนงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณน าครูที่รับผิดชอบระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ไปดูงานโรงเรียนต้นแบบที่มีกิจกรรมดีเด่นทุกปี และ
ควรจัดหาสื่อรวมทั้งงบประมาณมาสนับสนุนโครงการของโรงเรียนให้สามารถด าเนินการกิจกรรมได้
บรรลุวัตถุประสงค์  
  4. ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน บางโรงเรียนภาระงานของครูที่ค่อนข้างมาก ท าให้การด าเนินงานดังกล่าวไม่
เข้มแข็งเต็มประสิทธิภาพ ควรจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือถอดบทเรียนความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน และเผยแพร่บทเรียนประชาสัมพันธ์บทเรียนที่ประสบความส าเร็จอย่างกว้างขวาง หรือ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เป็นต้น 
  5. ความส าเร็จในระดับโรงเรียนเกิดจากผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน มีความเป็นผู้น า และมีวิสัยทัศน์ 
โรงเรียนมีเป้าหมายในการด าเนินงานชัดเจน มีการท างานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ มีการ
หารือและประสานงานระหว่างเครือข่าย โรงเรียนที่มีการท างานเป็นทีม บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการ จะเป็นปัจจัยให้การท างานประสบความส าเร็จ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนทุกปีการศึกษา 
  6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จประการหนึ่งคือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายใน
สถานศึกษา ระหว่างครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และความร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายองค์กรต่างๆ โรงเรียนที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนดี จะได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดี ทั้งด้านทรัพยากร บุคลากร และเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 


