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ชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการสง่เสรมิ 
ความประพฤตินักเรียน สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผู้วิจัย  นายธีร์ ภวังคนันท์ 
ปีท่ีพิมพ์ ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงำน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และแนวทาง  
การบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) สร้างและการตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย
ความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรยีน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3) ทดลองและประเมินการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานบริหาร
จัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 4) น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายความ
ร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน การวิจัย
ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้  ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพ 
ปัญหา และความต้องการ การบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนในการด าเนินการ 
3 ข้ันตอนย่อย ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน       
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการส ารวจความคิดเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 380 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน 
(Multi-Stage Random Sampling)  ข้ันตอนที่  1.2 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ         
การบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
จ านวน 11 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
ข้ันตอนที่ 1.3  ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) เขตพื้นที่
การศึกษาที่เป็นเลิศ (Best  Practice) โดยคัดเลือกจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 และจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
1) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาที่เลือก      
2) ครู และ3) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ระยะท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอน
ในการด าเนินการ 3 ข้ันตอนย่อย ดังนี้ ข้ันตอนที่ 2.1 ยกร่างการบริหารจดัการเครือข่ายความร่วมมอืการ
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ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้ันตอนที่ 2.2 
ตรวจสอบร่างการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ของการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งกลุม่
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน  จ านวน 11 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการส านักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ ข้ันตอนที่ 2.3 ปรับปรุงรูปแบบความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือ     
เด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใช้กลุ่มผู้เช่ียวชาญเดียวกันกับข้ันตอนที่ 
2.2 ระยะท่ี 3 การทดลองและประเมินการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยผู้วิจัยได้น า
รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้ 2 แห่ง ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสถานศึกษา       
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 369 คน ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ตามตาราง Krejcie 
and Morgan (1986) และได้มาด้วยการแบบหลายข้ันตอน (Multi Stages Random Sampling) ระยะ
ท่ี 4 การน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ซึ่งกลุ่ม ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับด าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 11 คน  
 

 1. สรุปผลกำรวิจัย  
 

1. สภาพ ปัญหา ความต้องการ และแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ       
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

      1.1 สภาพการปฏิบัติงาน พบว่า สภาพการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =3.25, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการบริหาร
จัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 2 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า
ได้ ดังนี้ ด้านการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ( X =3.26, S.D.=0.56) และด้านการ
บริหารจัดการ  ( X =3.24, S.D.=0.53)  ตามล าดับ 

1.2 ปัญหาการปฏิบัติงาน พบว่า มีทั้งหมด  4 ด้าน  คือ  ด้านกฎหมาย  ด้านตัวบุคคล  
ด้านงบประมาณ  และด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการสง่เสรมิ
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ความประพฤตินักเรียน การด าเนินงานมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ขาด   
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่ขัดแย้งกันเอง 

1.3 ความต้องการในการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X =4.64, S.D.=0.25)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
ซึ่งเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสงูไปหาต่ าได้ดังนี้ ด้านการพัฒนาบุคลากร และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิ
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ( X =4.66, S.D.=0.29) ด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และ       
การคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน ( X =4.65, S.D.=0.27)  ด้านการส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหา
นักเรียน ( X =4.65, S.D.=0.29)  ด้านการบริหารจัดการ ( X =4.63, S.D.=0.36) และด้านการมีส่วน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ( X =4.59, S.D.=0.33)  ตามล าดับ 

1.4 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะการด าเนินงานในบริหารจัดการเครือข่าย   
ความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน พบว่าแนวทางในการแก้ไขและข้อเสนอแนะ     
การด าเนินงานในการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน      
การแก้ปัญหาควรแก้ปัญหาร่วมกันโดยเริ่มจากครอบครัว โรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
               2. รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ประกอบด้วย 4 ส่วน  คือ ส่วนที่ 1 ส่วนน า คือ 
หลักการ วัตถุประสงค์ แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบ                    
มีองค์ประกอบ 3 เครือข่ายย่อย คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับอ าเภอ และระดับสถานศึกษา 
ส่วนที่ 3 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ และส่วนที่ 4 เงื่อนไขความส าเร็จ ซึ่งผู้เช่ียวชาญมีความเห็น
ว่ารูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
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ส่วนท่ี 1 ส่วนน ำ หลักกำร วัตถุประสงค์ แนวคิดท่ีใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบ 
ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
       
        ส่วนท่ี 3 แนวทำงกำรน ำรูปแบบไปใช้ 
       ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขควำมส ำเร็จ 

 

 
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรส่งเสริม 

ควำมประพฤตินักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

3. รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.63, 
S.D.=0.51 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านความเหมาะสม ( X =4.67, S.D.=0.53)  และด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
( X =4.63, S.D.=0.48 ) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X =4.60, S.D.=0.51) 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรูปแบบรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น    
3 ระดับ คือ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
อ าเภอ และระดับสถานศึกษา 

 



จ 
 

4.1) ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ   
     4.1.1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรก าหนดแนวการบริหาร
จัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1) สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ   
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานของศูนย์เพื่อร่วมวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกัน 

    4.1.2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรก าหนดแนวการบริหารจัดการ    
เครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1) ตั้งศูนย์พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและศูนย์การบริหารจัดการเครือข่าย
ความร่วมมือเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

2) สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความสนใจให้กับผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน         
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

3) จัดท าแผนการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และ กระทรวงศึกษาธิการ 
   4) ก าหนดให้มีทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา เฝ้าระวังเหตุประจ าเขตพื้นที่การศึกษา ที่พร้อมปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและทันเวลา 

5) ส่งเสริมและก าหนดให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    6) จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีความ
เหมาะสม เพียงพอ และประหยัด 
   7) พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ต่อเนื่อง  
   8) ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหนา้ที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
    9) สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด 

10) ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
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4.2) ระดับอ ำเภอ   
การด าเนินงานการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียน ในระดับอ าเภอ ควรมีแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
1) ก ากับ ติดตาม และจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความประพฤติ

นักเรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาในระดับอ าเภอ 
2) สนับสนุน จัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริมและดูแลนักเรียนให้มี    

ความประพฤติตนอย่างเหมาะสมมีระเบียบวินัย และคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาป้องกันการหนีเรียน มั่วสุม ทะเลาะวิวาท พฤติกรรมทางเพศ สิ่งเสพติด ค่านิยมไม่พึงประสงค์ 
เป็นต้น 

3) สนับสนุนการก าหนดภาระงาน แนวทาง และมาตรการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ไว้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง สร้าง
ภูมิคุ้มกัน และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
   4) ประสานการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ  
   5)  ส่งเสริมสนับสนุนการสรุปรายงาน และประเมินผล การด าเนินงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาของสถานศึกษา 

4.3) ระดับสถำนศึกษำ 
การด าเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาใน

ระดับสถานศึกษา ควรมีแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนที่จ าเป็นต้อง

ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนา 
2) จัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริมและดูแลนักเรียนให้มีความประพฤติ

ตนอย่างเหมาะสมมีระเบียบวินัย และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาป้องกันการ
หนีเรียน มั่วสุม ทะเลาะวิวาท พฤติกรรมทางเพศ สิ่งเสพติด ค่านิยมไม่พึงประสงค์ เป็นต้น 
   3) คัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูต้องรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรอง การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสรมิพัฒนาและการสง่ตอ่                 
โดยมีการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  

4) ประเมินพื้นที่เสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา  
5) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีคุณภาพ 
6) ก าหนดภาระงาน แนวทางและมาตรการส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียน ไว้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง สร้างภูมิคุ้มกัน และ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  

7) จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ที่มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  

8) สนับสนุนให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้มีส่วนร่วม
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รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเหมาะสม และยกย่องชมเชยตามโอกาส 
9) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียน ส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน  
10) สร้างระบบการมีสว่นร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนา

และแก้ไขปัญหานักเรียน  
11)  สรุปรายงาน และประเมินผล การด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 


