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รายละเอียดของผลงาน  

1.ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรม   

 หลักการและเหตุผล  

  โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ในสภาพแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ มีความ

เช่ือมโยงกันมากข้ึนเรื่อย ๆ  ดังนั้นระบบการศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัว โดยไม่ใช่แค่การปฏิรูปเพียงครั้งคราว แต่ต้อง

เป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศทั้งปัจจุบันและอนาคต การศึกษา

ควรจะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทักษะที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตและสอดคล้องกับสังคมในอนาคต    

  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ ม.1 – ม.6 เป็นโรงเรียนมัธยมประจ า

ต าบล ให้บริการนักเรียนในเขตต าบลแม่ตืน และต าบลศรีวิชัย นักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป ท าให้ขาดความพร้อมในการศึกษา  ดังนั้นการบริหารโรงเรียนแม่ตืนวิทยาไดใ้ช้

หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) เป็นแนวคิดในการบริหารโรงเรียน

โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของ ผู้รับบริการให้มากที่สุด  

การปรับปรุงระบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะมีส่วนส าคัญที่จะท าให้ไทยบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี รวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ โอกาส และความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ   และด้วยแนวโน้มการเป็น

สังคมผู้สูงอายุและสัดส่วนของประชากรในวัยท างานที่ลดลงเรื่อย ๆ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะคือปัจจัยส าคัญของ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต  ดังนั้น คุณภาพของระบบการศึกษา ตลอดจนสมรรถนะและ

ทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษา จึงเป็นกุญแจส าคัญที่จะตอบโจทย์ดังกล่าว 

  ตามเหตผุลดงักล่าวข้างต้น โรงเรียนจึงได้พฒันานวัตกรรม MAETUEN  Model โดย ค านึงถึงความ

สอดคล้องกบับริบท สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม ของทอ้งถ่ินและชุมชน เป็นนวัตกรรมการบรหิาร เพื่อพฒันา

โรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ยึดวิสัยทัศน์ เป็นกรอบและแนวทางทางในการบรหิารโรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

 

 

 

 



1.1 วัตถุประสงค์  

เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ โปรง่ใส มีระบบการประกัน

คุณภาพที่เช่ือถือได้  มีผลงานทีป่ระสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์   

   

2. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน  

นวัตกรรม MAETUEN  Model เป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ

ของชุมชน โดยใช้วงจรคุณภาพ ของเดมมิ่ง (P D C A ) ในการขับเคลื่อนใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามเป้าหมาย โดยโรงเรยีน

มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ตามรูปแบบดังภาพ 

M-Management   การบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ 

A-Attitude   การสร้างอุดมคติที่สร้างสรรค์ 

E-Encouragement  การสร้างขวัญก าลังใจ 

T-Target   การมเีป้าหมายชัดเจน 

U-Unity   การเสรมิสร้างความสามัคคี  

E-Evaluation    การประเมินผลแบบมสี่วนร่วม 

N-Network   การสร้างเครือข่าย 

M - management  คือ การบรหิารจัดการที่มีคุณภาพ งานขององค์การจะประสบผลส าเรจ็มากนอ้ย
เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กบัประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทัง้สิ้น  โรงเรียนใช้หลักการบรหิารแบบ 4 M คือ 1. Man 
คือทรัพยากรบุคคล 2. Money คืองบประมาณหรือทุน 3. Material คือเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และทรพัยากร
อื่นๆ 4. Management คือการจัดการ การบริหารจัดการไดแ้บ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย คือฝ่ายวิชาการ 



ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป ในการมอบหมายงานนั้น ค านึงถึงความสามารถ
ของแต่ละบุคคล ให้โอกาสพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยยดึหลัก ทกุคนพัฒนาได้ จึงท าให้การปฏิบัตหิน้าที่ใน
โรงเรียนไมม่ีอุปสรรคปญัหาใดๆ  ในการบรหิารจัดการได้ยึดโรงเรียนเป็นฐาน ( SBM : School Based 
management)เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายที่เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมช่ืนชม
ความส าเรจ็ ส่งผลให้การด าเนินงานที่ผ่านมา ประสบความส าเร็จ ได้รับความร่วมมือจากทกุฝ่ายเป็นอย่างดีเสมอมา     

A-Attitude อุดมคติหรอื ทัศนคติที่ดี ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญยิง่ เพราะทัศนคตินั้น จะเป็นตัวก าหนด การกระท า 
และ การกระท า เป็นตัวก าหนดนสิัย ดังนั้นทัศนคติ จึงเป็นสิง่ส าคัญในการปลูกฝัง ครูและบุคลากร ใหม้ีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ ส่งผลที่ดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  โดยโรงเรียนได้ให้ความส าคัญและยึดมั่นตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู โดยให้ครูได้ศึกษา อบรม ลงสู่การปฏิบัติ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบกลัยาณมิตร สง่ผลให้ครูได้ปฏิบัติและ
ดูแลเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์แบบลูก ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะผูป้กครอง ให้ค าแนะน าในการเลี้ยงดูแลนกัเรียน 
และใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในการคัดกรองนักเรียน เพื่อช่วยเหลือ สง่เสรมิ สนับสนุนได้อย่างเป็นระบบ  

E-Encouragement  คือ การสร้างขวัญก าลังใจ ขวัญก าลังใจเป็นสิ่งจ าเป็นที่โรงเรยีนจะต้องเอาใจใส่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ เพราะถ้าการบ ารงุขวัญที่ดีจะท าให้มีการสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แกห่น่วยงาน  และสง่ผล
ไปถึงประสทิธิภาพของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยโรงเรียนสนับสนุนใหม้ีความก้าวหน้าทางราชการ 
โดยให้ครูทกุคนได้รับการประเมินเพือ่เลื่อนวิทยฐานะที่สงูข้ึนครบทุกคน ได้ดูแล สิทธิอันพึงมี พงึได้ ของความเป็น
ข้าราชการและสวัสดิการต่างๆ เช่น สิทธิการเบิกสวัสดกิารตา่งๆ สิทธิการลา สทิธิการรับเครื่องราชฯ เป็นต้น ให้การ
ดูแลช่วยเหลอืให้ขวัญก าลังใจ การแสดงความยินดี เมื่อมงีานมงคล งานแต่งงาน งานข้ึนบ้านใหม่ และใหก้ารดูแล
ช่วยเหลือเมื่อมีงานอวมงคลของพ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เป็นต้น ส่วนลูกจ้างช่ัวคราว ก็ได้รับสิทธิในการเบิกประกันสังคม
ครบทุกคน       

T-Target คือ เป้าหมายแห่งความส าเร็จ โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์ ดังนี้ “โรงเรียนแม่ตืนวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน พฒันาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม น าเทคโนโลยี มีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือชุมชน” เพื่อให้
โรงเรียนมรีะบบการบริหารจัดการที่ด ีมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ สร้างครมูืออาชีพ นักเรียนมี
คุณธรรม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สง่ผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาและได้รับรางวัลทางด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าเทคโนโลยี
มาปรบัใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยความร่วมมอืของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนเป็นอย่างดี     

U-Unity คือ การเสริมสร้างความสามัคคีใหม้ีความเป็นหนึ่ง มีความเป็นเอกภาพทางนโยบาย  หลากหลาย
ในการปฏิบัต ิโดยโรงเรียนได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟงัความคิดเห็น จากหัวหน้าฝ่ายงานสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ประชุมครูและบุคลากรประจ าเดอืน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทกุครั้งเมื่อมี
อุปสรรคปัญหาเพื่อปรกึษาหาทางออกร่วมกัน และมีการจัดประชุมวางแผนเมื่อมีการกจิกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน สง่ผลให้ครูและบุคลากรมีความสามัคคี เกิดความเข้าใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

 



E - Evaluation คือการประเมินผลงานร่วมกัน โดยเมื่อสิ้นปีการศึกษาของทุกปี โรงเรียนไดจ้ัดให้มีการ

ประชุมผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น กรรมการสถานศึกษา กรรมการชมรมผู้ปกครองและครู กรรมการชมรมศิษย์เก่า 

เพื่อใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการสรุปประเมินผล ประเมินคุณค่าของผลงาน รบัรู้ถึงผลการด าเนินงานร่วมกัน แล้วจัดท า

เป็น SAR ของสถานศึกษา เพื่อรายงานหน่วยงานต้นสังกัด และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกปี ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ

น าไปปรบัปรุงแก้ไข และช่ืนชมความส าเร็จของผลงานร่วมกนั 

N-Network คือ การสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกบัภาคีเครือข่าย โดยโรงเรียนได้ประสานกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

เช่น กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้ปกครอง

นักเรียน ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่วนราชการต่างๆ เพือ่ให้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 

ทั้งนี้โรงเรียน ไดส้ร้างสมัพันธภาพกับชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยน าครูและนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ภายใน

ชุมชนให้การสนบัสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลโรงเรียนมีภาคีเครือข่าย ที่คอยช่วยเหลือ 

สนับสนุนในการด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเรจ็เป็นอย่างดี   

 

3. ผลการด าเนินงาน หรือผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ท่ีได้รับ  

การพัฒนานวัตกรรม MAETUEN  Model เป็นความร่วมมอืของทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง และโรงเรียนได้รับ

รางวัลเชิดชูเกียรติทัง้ในระดบัสถานศึกษา ผูบ้รหิาร ครู และนักเรียน อีกทั้งยงัสง่ผลให้ นักเรียนจบการศึกษาภาค

บังคับ ร้อยละ 100 

ผลงานท่ีเกิดกับโรงเรียน 
วัน เดือน ปี รางวัลเชิดชเูกียรต ิ หน่วยงานท่ีมอบ 

16  กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จงัหวัดล าพูน ได้รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้าน ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัด
ล าพูน 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน 

16  กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จงัหวัดล าพูน ได้รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา ตอน
ปลาย ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้าน ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัด
ล าพูน 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน 

 

 



วัน เดือน ปี รางวัลเชิดชเูกียรต ิ หน่วยงานท่ีมอบ 
15  กรกฎาคม 2562 รางวัลระดับประเทศ ระดบัดีเด่นการประกวด  การ

ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 
2562  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กรมสุขภาพจิต โดย
โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

28  มกราคม  2563 รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประเภทผลงานดเีด่นระดบัทอง ปีการศึกษา 2561 

ปปส. 

18  มีนาคม 2563 ได้รับรางวัลการประกวดผลงานโครงการ               
TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2563 ประเภทชมรม  
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) รักษามาตรฐานต้นแบบ และ
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนผ่านเข้าร่วมประกวดใน
ระดับประเทศ 

กรมสุขภาพจิต โดย
โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

13  สิงหาคม 2563 ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 
2563 ปีที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

1  มิถุนายน  2564 รางวัล IQA  AWARD สถานศึกษาที่มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ประจ าปี   2563 ระดี เด่ น ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก  

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

23  มิถุนายน  2564 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจ าปี 
2564  ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
ระดับทอง  

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

1  กันยายน 2564 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARD) สถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่  
10  ระดับเหรียญทอง 

ส านักงานคณะกรรมกา
การการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

17  กันยายน 2564  รางวัลผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) 
สถาน ศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตาม
โครงการขับเคลื่อนแกนน าสถานศึกษาปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

 



วัน เดือน ปี รางวัลเชิดชเูกียรต ิ หน่วยงานท่ีมอบ 
23  ธันวาคม  2564 ราง วัล ป ระ เภท ชมรม  To be Number One ใน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ รักษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 

โครงการ To be 
Number One 

 
ผลงานผู้บริหาร 

วัน เดือน ปี รางวัลเชิดชเูกียรต ิ หน่วยงานท่ีมอบ 
16  มกราคม 2563 รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผูอ้ านวยการ

สถานศึกษาที่มีผลงานดเีด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 
เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
35 

13  สิงหาคม 2563 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง ผูอ้ านวยการสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 
ระดับชาติ   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

26  มิถุนายน 2563 รางวัลบุคคลที่มผีลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2563  จาก 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรม 
 

16 มกราคม  2565 รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผูบ้รหิาร

สถานศึกษาระดับจังหวัดประจ าปี  พ.ศ. 2564 

 

ส านักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบลุากรทาง
การศึกษา (สกสค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลงานท่ีเกิดกับครู 
 

วัน เดือน ปี รางวัลเชิดชเูกียรต ิ หน่วยงานท่ีมอบ 
21 – 23 ธันวาคม 2561 นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม ได้รับเกียรติบัตร

ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง   รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันการ  วาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับช้ันไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

21 – 23 ธันวาคม 2561 นางสาวอนุสรา  ค าเตจา ได้รับเกียรตบิัตรครผููส้อน
นักเรียน ได้รบัรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัช้ันไม่ก าหนด
ช่วงช้ัน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

21 – 23 ธันวาคม 2561 นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร ได้รับเกียรตบิัตร
ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติด ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

21 – 23 ธันวาคม 2561 นายคัมภีร์  โมงปันแก้ว ได้รับเกียรตบิัตรครูผูส้อน
นักเรียน ได้รบัรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

15 สิงหาคม 2562 นายประทปี  ค าเรืองฤทธ์ิ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผูม้ีผล
การปฏิบัตงิาน พนักงาน เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบัติงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดบั
ดีเด่น ปี 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 



วัน เดือน ปี รางวัลเชิดชเูกียรต ิ หน่วยงานท่ีมอบ 
16  มกราคม  2563 ข้าราชการครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ได้รบัเกียรติบัตรครู

ดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวัน
ครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 จ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย 
     1. นางสาวกรรณิกา  ค าป้อก  
     2. นางสาวเบญจวรรณ เตจ๊ะวงศ์ 
     3. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน 
     4. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร 
     5.นางสาวล าเพา  สุภะ 
     6. นายสยาม  พรหมใจ 

7. นายประทปี  ค าเรืองฤทธ์ิ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

16 มกราคม 2563 ข้าราชการครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ได้รบัเกียรติบัตร 
ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครผูู้มผีลงานดีเด่น       
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2563 จ านวน 1 คน ประกอบด้วย 

1. นางสาวเบญจวรรณ  เตจ๊ะวงศ์ 
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม 
3. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน 
4. นายอุรุพงษ์  วิทยาพูน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 

15 สิงหาคม 2562 นายประทปี  ค าเรืองฤทธ์ิ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผูม้ี   
ผลการปฏิบัติงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา       
ระดับดเีด่น ปี 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

13 สิงหาคม 2563 นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWAED  ชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง ครผูู้สอนยอดเยี่ยมระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย กจิกรรมนกัเรียน             
ด้านบริหารจัดการเหรียญเงิน ระดบัชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  

 



วัน เดือน ปี รางวัลเชิดชเูกียรต ิ หน่วยงานท่ีมอบ 
 นางสาวเบญจวรรณ  เตจ๊ะวงศ์ ต าแหนง่ ครูช านาญ

การพิเศษ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ ครูผูส้อนยอด
เยี่ยม ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

24  สิงหาคม 2564 รางวัลครทูี่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 
1 ประเภททีม ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับอาชีวศึกษา การประกวดสือ่สร้างสรรค์ต้านภัย
ยาเสพติด ประจ าปี 2564 จ านวน  3  คน 

1. นายประทปี   ค าเรืองฤทธ์ิ 
2. นายอภินันท์   สุขโสม 
3. นายสุรศักดิ์    ใจสงบ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ล าพูน 

17  กันยายน  2564  รางวัลผลการด าเนินงานทีเ่ป็นเลิศ (BEST PRACTICE) 

สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตาม
โครงการขับเคลื่อนแกนน าสถานศึกษาปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข จ านวน  3  คน 

1. นายประทปี   ค าเรืองฤทธ์ิ 
2. นายอภินันท์   สุขโสม 

     3..   นายสุรศักดิ์    ใจสงบ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานท่ีเกิดกับนักเรียน 

วัน เดือน ปี รายการ ระดับรางวัล หน่วยงานท่ีจัด 

7 สิงหาคม   2561 นางสาววีรยา  ตันวิรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   

อันดับ 1 การแข่งขันตอบปญัหากฎหมายเนื่องใน     

“วันรพี” ประจ าปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จังหวัด ศาลเยาวชน

และครอบครัว

จังหวัดล าพูน 

7 สิงหาคม  2561 นายรัชพล  ล าภา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ 1 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน “วันรพี” 

ประจ าปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จังหวัด ศาลเยาวชน

และครอบครัว

จังหวัดล าพูน 

7 สิงหาคม  2561 นายธีระทัศน์  แหล่งอินต๊ะ ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศ   

อันดับ 1 การแข่งขันตอบปญัหากฎหมายเนื่องใน     

“วันรพี” ประจ าปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จังหวัด ศาลเยาวชน

และครอบครัว

จังหวัดล าพูน 

17 กันยายน 2561 รางวัลระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดเพลง

คุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปกีารศึกษา 2561  

เขต ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษ

มัธยมศึกษา 

เขต 35 

21 -23 ธันวาคม  2561 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

ประเภทพกร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ันไม่ก าหนดช่วง

ช้ัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม 

วิชาการและเทคโนโลยี ของนกัเรียน ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2561 

ชาติ ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

21 -23 ธันวาคม 2561 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับช้ัน ม.1 –ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

ชาติ ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

 

 



พ.ศ. รายการ ระดับรางวัล หน่วยงานท่ีจัด 

12 กรกฎาคม 2562 นางสาววีรยา  ตันวิรัตน์ ได้รับรางวัลพระราชทาน 

ระดับชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 

และสถานศึกษาเพื่อรบัรางวัลพระราชทาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 

2561 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

18 ก.พ. พ.ศ. 2562 รางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปญัหาวิชาการ ระดับ

มัธยมปลาย ในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์พื้นบ้าน ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัด

ล าพูน 

จังหวัด ส านักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดล าพูน 

21 ก.พ. พ.ศ. 2562 ตัวแทนเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถ

ด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562 

เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค  

จังหวัด วัฒนธรรม

จังหวัดล าพูน 

24  สิงหาคม 2564 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภททมี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา การ
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 
2564  จ านวน  3  คน 

1. นายธนวิทย์   นิลไชย 
2. นางสาววชิราภรณ์  หม่องค า 
3. นางสาวริศรา   เจริญฉิม 

จังหวัด ส านักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านการศึกษาต่อ 

ปีการศึกษา 2562  นักเรียนศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา จ านวน  22 คน  ประกอบอาชีพ จ านวน  8  คน  

รายละเอียดดังนี ้

ชื่อ – นามสกุล สถาบัน/มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา 
นางสาวศิรสิงกรานต์  กุลนรา    มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ คณะพยาบาลศาสตร ์
นายชิตพล     อังกูรเดช   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
นายวชีรภัณฑ์  ไชยยศ สถาบันเชียงใหม่การบริบาล ผู้ช่วยพยาบาล 
นางสาวจริัชญา  ครองเมือง   

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่
คณะครุศาสตร์ เอกสงัคมศึกษา 

นางสาวรุ่งรัศมี  โนจา   คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
นางสาวสมฤดี   แก้วสร้อย   คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี 
นางสาวจริาภรณ์   ทันวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง   คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ 
นางสาวพัชรี   ไชยพูน สถาบันการจัดการปญัญาภิวัฒน ์ สาขาการจัดการค้าธุรกจิใหม ่
นางสาวหนึง่ฤทัย   พรหมสทิธ์ิ 

โรงเรียนเชียงใหมก่ารบรบิาล 

ผู้ช่วยพยาบาล 
นางสาวสุวนันท์  ปั๋นโญ ผู้ช่วยพยาบาล 
นายอรินทร์   ปิงชัย   สาขาขับรถพยาบาล 
นายอรรถพงษ์  หมูแก้ว ผู้ช่วยพยาบาล 
นางสาวอรพิมล  ค านูไทย   วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่   สาขาการบัญชี 
นางสาวภาวินี   วังวงค์    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา เชียงใหม ่

คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาเมคาทอลกิ
สร้างหุ่นยนต์ 

นางสาวภัคจิรา   ทันวัน   สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 
นางสาวอาทิตยา   เอ๋ยานะ   มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 

ราชวิทยาลัย 
สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่

นางสาวอารรีัตน์   เตจ๊ะสา   

วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

วิศวกรโยธา 
นายธนวัฒน์   พื้นอินต๊ะสี   เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต 

 
นายนิวัติ   ปันพรหม เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต 
นายวัชรพล   เลิศสกุลทรัพย ์ เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต 
นางสาวเมธินีย์   เกตุด า สาชาอาหารและโภชนาการ 
. นางสาวชญาดา   รัตนสุขคุ้ม สาชาอาหารและโภชนาการ 

 

 



ปีการศึกษา 2563  นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จ านวน  10  คน  ประกอบอาชีพ จ านวน  22  คน  

รายละเอียดดังนี ้

ชื่อ – นามสกุล สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

ธัญญลักษณ์   ขาวป้อ 
บริบาลชุมชน เชียงใหม ่

 
นาย สราวุฒิ  ด้วงประสิทธ์ิ 
น.ส.มลัลิษา  ก๋าใจ 
ณัฐพล  ต่อกัน 
สุจิตรา  ไชยค า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

 จิรัชญา  วรรณภิละ 
นายวุฒิไกร  อยู่แย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
นายเจษฎากร  ช่วยรักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
กฤษณา  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม ่
ณัฐพล  ต่อกัน บริบาล นนทบรุ ี

 

ปการศึกษา 2564  นักเรียนศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา (โควตา )  จ านวน   4  ราย รายละเอียดดังนี ้
 

ชื่อ – นามสกุล สถาบัน/มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา 
นางสาววชิราภรณ์ หม่องค า มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิค

การแพทย ์
นางสาวนลินทิพย์   ปันทะช้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนก คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาล

ศาสตร์บัณฑิต 
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์รินยอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนก คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาล

ศาสตร์บัณฑิต 
นางสาวสุทนิา เขียนแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนก คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาล

ศาสตร์บัณฑิต 
 

 

 

 

 

 



5.ปัจจัยความส าเร็จ  
     โรงเรียนแม่ตืนวิทยา มีการบรหิารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School- 

Based Management : SBM) ก าหนดโครงสร้างบรหิารงานเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มบรหิารงานวิชาการ กลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณ กลุ่มบรหิารงานบุคคล และกลุม่บริหารงานทั่วไป วางแผนการจัดการศึกษา ด าเนินการวิเคราะหส์ภาพ
ปัญหา บริบทของโรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู และฝ่ายบริการของโรงเรียน ประชุม รว่มกัน วิเคราะหส์ภาพปัจจัยภายใน (STEP) และปจัจัย
ภายนอก (2S4M) โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT  Analysis) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยทุธ์ โดยใช้
แนวคิด balance scorecard ในการ ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายรัฐบาล นโยบาย  ต้นสังกัด ชุมชนและท้องถ่ิน มีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน  โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นบ้านทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐาน
ทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของทอ้งถ่ิน  เป็นที่ยอมรับและศรทัธาของนักเรียน  ผู้ปกครอง
และชุมชน  โดยมีผลมาจากแนวทางการบรหิารการจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพ คือหลักการบริหารจัดการ  
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  พันธกิจโรงเรียน  กลยุทธ์ของโรงเรียน 
5.1 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร่วมกัน 

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน โดยมี
บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาและผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกนัก าหนด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนแม่ตืนวิทยา เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานพัฒนาการเรียนรูสู้่ความเป็นเลิศยึดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม น าเทคโนโลยี มมีาตรฐาน ประสานความร่วมมือกับชุมชน” 
พันธกิจ 

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบรกิารทุกคน 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้้เรียนคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่เน้นการมสี่วนร่วม 

 จากวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ดังกล่าว สถานศึกษาได้ก าหนดข้ึนมาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบรบิทของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ได้ท าการส ารวจความต้องการของชุมชนเพือ่ตอบสนองความต้องการดังกล่าวอย่างแท้จริง  และได้
น านโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติมาปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น โครงการ
โรงเรียนสุจริต การพฒันาครูด้วยคูปองพัฒนาครูรปูแบบครบวงจร โรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับบรบิท  
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน 
 
 



5.2 การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ได้ปฏิบัติงานตามพันธกิจ.ของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยการร่วมมอืร่วมใจ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการเครอืข่ายผูป้กครองชมรม
ศิษย์เก่า นักเรียน ครูและบุคลากร ชุมชน ร่วมมือกันปฏิบัตสิู่เป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครอง 

บันทึกข้อตกลง MOU ขยายเครือข่าย TO BE

เครื่อข่าย 

ประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนและผู้บริหารในต าบล 

รับมอบช่อดอกไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัดใน

การด าเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

ความร่วมมือจากศิษย์เก่าในการพัฒนาโรงเรียน 

ความร่วมมือขากชุมชนในการสร้างรั้วโรงเรียน ความยาว 507 เมตร โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ 



5.3 การบริหารงานงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนแม่ตืนวิทยา มุ่งเน้นความเป็นอสิระ ในการบรหิารจัดการมีความ
คล่องตัว โปรง่ใส ตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบรหิารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบรหิารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ใหม้ี
การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจ้ากบริการมาใช้บรหิารจัดการเพือ่ประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผูเ้รียน 

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ได้ด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จจะสรุปงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ให้ฝ่ายการเงิน
โรงเรียนสรุปงบประมาณ เพื่อตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อรายงานผลผู้บังคับบัญชา สูงข้ึนต่อไปตาม
ระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้แล้วยังมีระบบการตรวจสอบภายในจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 35  มาตรวจสอบเป็นระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ได้รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสงักัด เข้าตรวจสอบเกี่ยวกบัการเงินและ
พัสดุ ตามแผนการตรวจสอบภายใน เป็นประจ าทุกวัน 

 

 

 

 

โรงเรียนมีแผนการก ากับติดตามการใช้งบประมาณการเงนิและพสัดุ มีการมอบหมายผู้รบัผดิชอบอย่างชัดเจน 
มีเจ้าหน้าที่บัญชีจัดท าบญัชีการใช้งบอย่างเป็นระบบ ท าทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงิน สรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติ
การ ซึ่งมีแผนก ากับติดตามในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

โรงเรียนได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและตามแผนงาน โครงการ
ที่ก าหนดเอาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนในการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ส านักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
           ผู้บริหารมีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และ นโยบาย 
อย่างถ่องแท้ และมีทักษะ ความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหา 
ด้วยปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นอย่างดี รักในการท าหน้าที่ผู้บริหาร ท างานอย่างเต็มใจ จริงใจและทุ่มเทให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน โดยได้ยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและและผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน
เป็นส าคัญ และ สอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวมและประชาชน โดยค านึงถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
สาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม ตลอดจนร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างองค์กรกับชุมชน 
หน่วยงานภายนอกอย่างทุ่มเทและจริงใจ มีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มกีารวางแผนด้านวิชาการ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรบัปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะปัจจบุันการพฒันากระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  การวางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาและใช้สือ่และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งการเรียนรู้  การวิจัยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา  การส่งเสริมชุมชนใหม้ีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  ด าเนินการนิเทศภายใน  การแนะแนวการศึกษาต่อ  การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการ และ สถาบันทีจ่ัดการศึกษาอื่นๆ  ได้มีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา เสริมให้ครูได้รบัการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งครเูข้ารบัการอบรม สมัมนา ศึกษา
ดูงาน หรือเข้ารับการอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทต่อการพฒันา
คุณภาพงานด้านวิชาการ  

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ได้วางแผนจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา จัดท าแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ  วิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
ในสถานศึกษา  การเบิกจ่ายและการอนมุัติงบประมาณ มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล มผีลท าให้การใช้
จ่ายเงินงบประมาณโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนและโรงเรียน  

3. ด้านการบริหารท่ัวไป ได้วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการโรงเรียน งานอาคาร
สถานที่งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การพฒันาระบบเครอืข่ายและข้อมลูสารสนเทศ กิจการนกัเรียน 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือเพือ่ควบคุมก ากบัติดตามและนเิทศการปฏิบัติงานโดยให้ทกุโครงการ ทุกกิจกรรม มีการ
รายงานผลตามมาตรฐาน ผลที่ได้รบั โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการบริหารกจิกรรมสถานศึกษาในทุกระดับช้ันได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิด ผลของการพฒันาโครงการกิจกรรมของโรงเรียนครูและนักเรียนได้รบัการเผยแพร่ท าให้โรงเรียน
มีช่ือเสียงเป็นทีรู่้จักทั้งในและระดบัเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน 



4. ด้านการบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการวางแผน จัดท าข้อมูล สารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรใน
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การฝกึอบรมศึกษาดูงาน การสง่เสริมการท าวิทยฐานะ การพจิารณาความดีความชอบ   
มีผลท าใหเ้กิดความคล่องตัว ท าให้ครูใช้ข้อมูลในการพฒันาวิชาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5 การจัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินและพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

โดยผู้บริหารนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู ครบร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          มีการแบบบันทึกการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมช้ันเรียน โดยจะมีการนเิทศจากหัวหน้ากลุม่สารการเรียนรู้ 
และผู้อ านวยการโรงเรียน ปร าภาคเรียนละอย่างนอ้ย 1 ครั้ง มีแบบนเิทศการสอนโดยมีประเด็นการนเิทศที่ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ ครูผูส้อนสามารถน าผลการนเิทศไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

             
           
 
 
 
 

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมครู ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน 

 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน การนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน การนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน 

 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน การนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน 



 
5.6 บรรยากาศการท างานเป็นมิตรเอ้ืออาทรกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ 

บรรยากาศในการท างานภายในโรงเรียน เป็นไปอย่างกลัยาณมิตร ให้ค าแนะน า ช้ีแนะช่วยเหลือในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องรบัฟงัความคิดเห็นซึง่กันและกันและมุ่งพัฒนาโรงเรียนไปสู่

เป้าหมายเดียวกัน 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบการเลื่อนเงินเดือน 

การติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 

โดยนิติกร จาก สพม.๓๕ 

การติดตามประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนจากหน่วย 

งานต้นสังกัด 

ก ากับดูแลการจัดสอบ O-Net ร่วมงานกับเทศบาลแม่ตืน ประชุมร่วมกับอ าเภอลี้ 

ประธานคณะกรรมการการประเมิน

ข้าราชการครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 

ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนิน 
กิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา 

การนิเทศติดตามการด าเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรมจาก มูลนิธิยุวพัฒน์ 

 



 

 

 

 

 

 

5.7. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนได้รบัการสง่เสรมิสนบัสนุนจากทกุภาคส่วนในการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพือ่ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี การเก็บเงิน บ ารงุการศึกษา การใช้
หลักสูตรสถานศึกษาการพิจารณาคัดเลือกหนงัสือแบบเรียน การรายงานผลการ ด าเนินงานประจ าปี (SAR) อย่างน้อย
ภาคเรียน ละ 1 ครั้ง นอกจากนีย้ังได้รบัการสนับสนุนจากสมาคม ผู้ปกครองและครโูรงเรียนแม่ตืนวิทยา ในการ
ร่วมมือพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาทัง้ด้านผูเ้รียน ครู บคุลากร และอาคารสถานที่   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะครูศึกษาดูงานการเตรียมความ

พร้อมประเมินสมศ. รอบสี่ 

น าคณะครูศึกษาดูงานการด าเนินงาน

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดจันทบุรี 

นิเทศติดตามการสอบ Pre O-net        

โดยตัวแทนจาก สพม.35 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน ผลการด าเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 



             
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ได้รบัความร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานอื่น ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้าง
รั้วโรงเรียน ด้วยการประสานความร่วมมือกบัชมรมก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ต าบลแม่ตืนและศรีวิชัย ประชาชน  
ผู้ปกครองนกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชมรมศษิย์เก่าโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อีกทัง้ยังช่วยก่อสร้างรั้ว
โรงเรียน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่คิดค่าจ้าง มีการจดัปนระชนในแต่ละหมูบ่้านสบัเปลี่ยนกันมาท างานทุกวัน 
จนรั้วโรงเรียนแล้วเสร็จ 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ความร่วมมือขากชุมชนในการสร้างรั้วโรงเรียน ความยาว 507 เมตร โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ 

ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินงานของโรงเรียนในด้านการศึกษาและการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียน 



โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ได้รบัเงินสนบัสนุนจากชุมชน และหน่วยงานภายนอก ในการจัดต้ังกองทุนนิธิแทนคุณ
แผ่นฯ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทีป่ระพฤติดี ผลการเรียนดี ขาดทุน
ทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

        

 

การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับทราบข้อราชการของโรงเรียนและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกบั

การบริการจัดการของโรงเรียนในด้านต่างๆ 

 

 

 

 

 



       

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ประชาชนต าบลแม่ตืนและต าบลศรีวิชัย คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันก่อสร้างรั้ว

ด้านข้างและรั้วด้านหลัง ยาว 516 เมตร จ านวน  207 ช่อง เพื่อปอ้งกันความปลอดภัยใหก้ับคณะครูและนักเรียน 

 

6. บทเรียนท่ีได้รับ  

การน านวัตกรรม แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตาม MAETUN MODEL ไปใช้ โดยน าไปจัดกิจกรรมของ

โรงเรียนตามแผนงาน โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๔ และกิจกรรมที่ สนองนโยบายของหน่วยงานต้น

สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของ โรงเรียน เป้าหมายในการ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ โดยท างานในเชิงบูรณาการ ภายใต้การสนับสนุน ของเครือข่ายความร่วมมอื 

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไป 

1. น าหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วมเข้ามาเป็นแนวทางในกระบวน การท างาน

ควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  



2. ผู้บรหิารมีภาวะผู้น า เข้าใจ ใส่ใจ และให้ความส าคัญต่อการแก้ปัญหาทีเ่กิดข้ึน ทั้ง ทีเ่กิดจากครู 

นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน อย่างจริงใจและรวดเร็ว อันสง่ผลต่อผลการด าเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล  

3. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ถือเป็น งานส าคัญที่สุด

ในการจัดการศึกษา 

 4. สภาพแวดล้อมในการเรียนทีส่ะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อยและ ปลอดภัย ท าให้

นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและสง่ผลพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในที่สุดดังนั้นโรงเรียน จะ  

5. ในการก าหนดทิศทางของโรงเรียนได้ถูกต้องเพียงใดข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมของ

โรงเรียนอย่างครอบคลุม เที่ยงและตรง อย่าตัดสินใจเลือกเพราะเป็นค าพูดหรือความคิด ของผู้มีช่ือเสียง หรอื

เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 6. การท างานใด ๆ แม้วางแผนอย่างดีแล้วเวลาด าเนินงานจริงอาจมสีิง่แทรกซ้อนที่ ท าให้ไม่

สามารถท าตามแผนได้ ต้องมกีารวางแผนส ารองปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง หรือวางภูมิคุ้มกัน ทัง้ด้าน ก าลัง

บุคลากร เวลาและงบประมาณ อาจต้องใช้เวลามากข้ึนกว่าจะประสบความส าเรจ็  

7. การท างานเป็นทมี ทีมควรเกิดจากบุคลากรทีม่ีความต้องการหรือความเห็นร่วมกัหรือต้องท าให้

ทุกฝ่ายเห็นหรือจับตอ้งได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม จึงจะได้รบัความร่วมมือ 

 8. ควรให้ความส าคัญกับทมีงานทกุคนในการน าเสนอความคิดเห็นและท าใหเ้ขารู้สกึว่าเป็นเจ้าของ

โครงการร่วมรับผิดชอบในผลงานและภาคภูมิใจในความส าเร็จ  

9. การติดตาม ก ากับดูแลการท างาน ควรเลือกใช้วิธีการสื่อสารเชิงบวกท าให้เกิดแรง บันดาลใจใน

การท างานมากขึ้น 

 

7. การเผยแพร่หรือการได้รับการยอมรับหรือรางวัลท่ีได้รบั (ถ้ามี) 

  จากผลการด าเนินงานโดยใช้นวัตกรรม MAETUEN  Model ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARD) สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่  10  ระดับ
เหรียญทอง  
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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก :  ผลการประเมิน SAR 

 
 



 



 



 



 


