
ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 

 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจ าประเภทสหศึกษา จัดตั้งขึ้นโดย มี
วัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารจัดการจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มีแผนกลยุทธ์ใ นการ
พัฒนาอย่างชัดเจน ภายใต้การจัดโครงสร้างระบบการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วม  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
เน้นกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนด ารงตนอยู่สังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข รู้จักเผชิญและ
แก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล 
 ผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา ล้วนเกิดจากการก าหนดกิจกรรมและ
โครงการจากแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ขับเคลื่อนโดยครูและบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์จากการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร   ด้วยสถานะของสถานศึกษาแบบอยู่ประจ า โรงเรียน
จึงจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ใช้
ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนรู้ตามความถนัดหรือความ
สนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านต่างๆโดยเชิญ
วิทยากรผู้ช านาญในสาขาวิชาต่างๆมาอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะต่างๆแก่ผู้เรียน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชนให้การสนับสนุนในด้านต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ส าคัญแก่ผู้เรียน  รวมถึงความ
ร่วมมือในการก ากับดูแลนักเรียนในรูปแบบเครือข่ายผู้ปกครอง  การด าเนินการดังกล่าวนี้ จึงส่งผลดีต่อ
นักเรียนและสถานศึกษา   ดังปรากฏผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับ ดี และ ดีมาก  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลจากการทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-net )  ตลอดจนผล
จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและการประเมินคุณลักษณะด้านต่างๆ 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสนองต่อ 
นโยบายการจัดการศึกษา จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและปัจจัยในรูปแบบต่างๆ
จากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นส าคัญ  
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

  
 

๑.   สรุปการด าเนินงานในภาพรวม 

 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๒. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑) ผู้บริหารสถานศึกษา 

๒) คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
    และครูทุกคน 
๓) ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔) งบประมาณโครงการ 

๓. โครงการส่งเสริมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
    เพ่ือการเรียนรู้ 

๑) ผู้บริหารสถานศึกษา       
๒) ครูผู้ดูแลเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต                  
๓) การวางแผนจัดวางระบบเครือข่ายฯ                   
๔) งบประมาณโครงการ 

๙. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ๑) ผู้บริหารสถานศึกษา       
๒) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 
๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                  
๔) คณะวิทยากรพิเศษ 
๕) ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
๖) งบประมาณโครงการ 

๕. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  ๑) ผู้บริหารสถานศึกษา       
๒) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                  
๓) นักเรียนทุกระดับชั้น                  
๔) ผู้ปกครองและชุมชน    ๕) งบประมาณโครงการ 

 ๖. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 

 
 

๑) ผู้บริหารสถานศึกษา       
๒) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, 
    โดยความร่วมมือจากครูและบุคลากรทุกคน           
๓) นักเรียนทุกระดับชั้น                  
๔) ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕) งบประมาณโครงการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑.โครงการจัดการนิเทศภายในชั้นเรียน ๑) ผู้บริหารสถานศึกษา       

๒) ครูผู้สอนทุกคน                 
๓) นักเรียนทุกระดับชั้น             



๓ 

 

  
 

๖. โครงการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุด ๑) ผู้บริหารสถานศึกษา       
๒) บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 
๓) งบประมาณจากหน่วยงาน,ผู้ปกครองและชุมชน 

๗. โครงการพัฒนา ปรับปรุงอาคารหอประชุม ๑) ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ   
๔) งบประมาณโครงการ (และการระดมทรัพยากร) 

 

 โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 

๑. โครงการจัดท าวารสารเพ่ือการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน (บ้านรวมรัก) 

 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจาก... 
     -ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ตามก าหนด  ระยะเวลาไม่เอ้ืออ านวย 

๒. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศ 
       (กิจกรรมบทเรียนออนไลน์ Ouia) 

ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจาก... 
๑) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เป็นไปอย่างล่าช้า 

ไม่สามารถน าใช้และพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามก าหนด 
๒) การต่ออายุขอใช้โปรแกรมออนไลน์ Ouia 

ภาคภาษาอังกฤษ เป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากขอผ่าน
การอนุญาตจากบริษัทในต่างประเทศ 

๓. โครงการปรับปรุงห้องพัสดุโรงเรียน ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจาก... 
    ๑) ขาดแคลนผู้ประกอบการงานจ้างหรือแรงงาน 
กอปรกับสถานศึกษาอยู่ห่างไกลจากชุมชนเมือง 
    ๒) สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความช านาญด้าน
งานช่าง งานปูน   
 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ๒.๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   จุดเด่น  
   ๑. ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะชีวิต รู้จักท างานและปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข              
มีคุณธรรม จริยธรรม  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการฝึกฝนและปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจ า  ผู้เรียน
จึงได้เรียนรู้กระบวนการท างานในรูปแบบต่างๆ  มีความอดทนอดกลั้น รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ฝึก
วินัยในตนเอง และรับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 



๔ 

 

  
 

   ๒. ผู้เรียนมีความรัก เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญู
กตเวที  ต่อผู้มีพระคุณ ทั้งบิดา มารดา ครู-อาจารย์ และสถานศึกษา  จากการอบรมบ่มเพาะ ปลูกฝัง
จิตส านึกรักษ์ความเป็นไทยในรูปแบบของการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา  กอปร
กับการได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
   ๓. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  รู้จักใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยโรงเรียนมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนจัดให้มีห้องแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้บริการอย่าง
ทั่วถึง อาทิห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้   ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องโสตทัศนศึกษา  และ
การจัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่สถานศึกษา เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเรียนรู้  
   ๔. ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สมบูรณ์  รู้จักใช้เวลาว่างส าหรับเล่นกีฬาและ
นันทนาการอย่างสม่ าเสมอ  รู้จักดูแลตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอุบัติเหตุ  ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดให้มี
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามความสนใจ และในช่วงวันหยุดโรงเรียนได้เชิญวิทยากรพิเศษมาอบรมให้
ความรู้ อาทิ  ว่ายน้ า  เทนนิส  เทเบิลเทนนิส  บาสเกตบอล  ฟุตบอล  เป็นต้น  โดยใช้สถานที่ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาส าหรับการเล่นกีฬาและนันทนาการ   ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี           
มีสุนทรียะทางอารมณ์  อันเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์ 
 

  จุดที่ควรพัฒนา 
   ๑.ผู้เรียนควรได้รับการมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพางวิชาการของผู้เรียนให้มาก
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐาน
ในการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ  โรงเรียนควรระดมทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการ
ก าหนดหรือจัดแบ่งเวลาส าหรับมุ่งพัฒนาผู้เรียนในกรณีดังกล่าวให้มากขึ้น    ตลอดจนการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง จากการเรียนรู้และท าโครงงานมากขึ้น 
   ๒.ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านจิตสาธารณะให้มากขึ้น รู้จักใช้ทรัพยากร
ส่วนรวมและส่วนตนอย่างมีคุ้มค่าและเห็นคุณค่า   
 

          ๒.๒  ด้านการจัดการศึกษา  
    จุดเด่น   

๑. โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็น ๔ 
กลุ่มได้แก่  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารงบประมาณ  และกลุ่มบริหาร
ทั่วไป โดยแบ่งภาระงานแยกย่อยตามสาขาโครงสร้างเพ่ือให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้าน 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทุกคนของสถานศึกษามีวุฒิการศึกษาและความรู้ 
ความสามารถตรงตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ



๕ 

 

  
 

ตน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การวางเป้าหมายของการจัดการศึกษา  เป็นผู้ อุทิศเวลา 
และเสียสละเพ่ือการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและการด าเนินงานโดยรวมของสถานศึกษาอย่างแท้จริง  

๓. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีสัมพันธภาพอันดี
กับ ผู้ปกครองทุกคน ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือในการก ากับดูแลนักเรียน  การระดมความคิดและทรัพยากร
ต่างๆเพ่ือพัฒนาองค์กรอันจะเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด  รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาคและเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

๔. ครูผู้สอนทุกคนสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลิตสื่อท า
วิจัยในชั้นเรียน มีการนิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
และมีทักษะการท างานเป็นทีม  ยึดหลักประชาธิปไตยในการท างาน และมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร 
     

     จุดที่ควรพัฒนา   
         ครูควรน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ให้มากขึ้น  
     เพ่ือให้การจัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจนอยู่แล้ว มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ตามบริบทของโรงเรียนประจ าพักนอน จึงสมควรแยกกลุ่มบริหารงานหอนอน เพ่ือความชัดเจนและ
คล่องตัวในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
    

        ๒.๓  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
    จุดเด่น  
        ๑. โรงเรียนมีการจัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สนองต่อการ  
เรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ห้องคอมพิวเตอร์    
ห้องโสตทัศนศึกษา  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  และก าหนดกิจกรรม,โครงการต่างๆที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
     ๒. โรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  อาทิ  การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพิเศษ   กิจกรรมทัศนศึกษา  
การศึกษาดูงานกิจกรรมสร้างประโยชน์เพื่อสาธารณะ  เป็นต้น  
 

  จุดควรพัฒนา 
                   โรงเรียนควรจัดบรรยากาศภายในให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร  อาทิ  สวนพฤกษศาสตร์ 
จัดท าทะเบียนข้อมูลพันธุ์ไม้ในสถานศึกษา สวนสุขภาพ สวนวรรณคดีไทย สวนสมุนไพร  สวนวิทยาศาสตร์ 
ป้ายนิเทศความรู้ด้านต่างๆในบริเวณอาคารสถานที่  เสริมสร้างบรรยากาศให้สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียนมาก
ยิ่งขึ้นเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนมากขึ้น  
 

     ๒.๔  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น  



๖ 

 

  
 

      โรงเรียนจัดกิจกรรม,โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ปลูกฝังสร้างจิตส านึกอันดีงาม  ให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน  รู้จักวางตนอย่างเหมาะสม  มี
กาลเทศะ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้พระคุณ  อาทิ  กิจกรรมวันไหว้
ครู   กิจกรรมวันพ่อ-แห่งชาติ  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   กิจกรรมร้อยใจสายสัมพันธ์   ตลอดจนกิจกรรมใน
วันส าคัญต่างๆเพ่ือระลึกถึงบุคคลส าคัญของชาติ   กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  และกิจกรรมของ
สถานศึกษาคือ  วันคล้ายวันก่อตั้ง-โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 

  จุดควรพัฒนา 
       โรงเรียนควรจัดบรรยากาศและสอดแทรกคุณธรรมความกตัญญูในกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มากขึ้น  ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เน้นความเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยผู้ปกครองมีส่วนในการ
ประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางส าหรับผู้เรียนด้วย 
 

      ๒.๕ ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 

๑. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๒. การจัดระบบนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. การจัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเครือข่ายการเรียนรู้ 
๔. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน  
๖. การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียน 

  จุดที่ควรพัฒนา   
          โรงเรียนควรจัดวางมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและศักยภาพของสถานศึกษา 
 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
   

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      ๑.สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้เพ่ิมสูงขึ้น   
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความเหมาะสม  
       ๒. สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลและองค์กร เพ่ือประสานความร่วมมือในการพัฒนาส่วนต่างๆ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  อาทิ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   เครือข่ายผู้ปกครอง  ชมรม 
ศิษย์เก่า  เป็นต้น  
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๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
          การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค เนื่องจากสถานศึกษาใช้ระบบน้ าบาดาล ในช่วงฤดู
แล้งจะประสบปัญหานักเรียนและบุคลากรไม่มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ  ต้องขอความช่วยเหลือจากองค์กร 
ปกครองท้องถิ่น ในการล าเลียงน้ ามากักเก็บให้ในถังบรรจุน้ า  ซึ่งไม่สามารถสนองต่อความต้องการได้อย่าง
ต่อเนื่อง    กอปรกับการลงทุนเพ่ือเสาะหาแหล่งน้ าต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก   สถานศึกษาขาดแคลน
บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงธรณีวิทยา การติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือไม่ต่อเนื่อง 
เนื่องจากต้องเชื่อมโยงข้อมูลปัญหาไปยังหน่วยงานต่างๆหลายแห่ง หลายขั้นตอน  จึงต้องการให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดได้ให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาทางแก้ไขท่ียั่งยืนต่อไป 


