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ชื่อผลงาน การบริหารสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม  M.P.P.S. Model 
โรงเรียน เมืองปานพัฒนวิทย์  สพม.ล าปาง ล าพูน 
๑. ความส าคัญของผลงาน 

๑.๑ ความส าคัญสภาพปัญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ร.บ.

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างรอบด้าน ให้ทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นกรอบนโยบายและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
โรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งหมายรวมถึงโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ พบว่าคุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไป
ตามที่มุ่งหวัง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับโรงเรียนมีการ
เปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา มีการย้ายบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ตลอด  และโรงเรียนได้ด าเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาตามกรอบแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้น านวัตกรรม 
M.P.P.S. Model มาใช้ในการบริหารงานวิชาการงานบริหารงานบุคคล งานวางแผน การจัดการสถานศึกษา     
การบริหารการเงินและสินทรัพย์  งานบริหารงานทั่วไป และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และบริหาร
การศึกษา พัฒนาการศึกษา เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

๑.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ใช้การบริหารด้วยรูปแบบ M.P.P.S. Model หลักการและเหตุผลในการ

ด าเนินโครงการ ความคุ้มค่า ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีการวางแผนการทางานตามวงจร PDCA เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการท างาน นอกจากนี้ยังบริหารจัดการโดยใช้หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และหลัก
ธรรมาภิบาล ตามเงื่อนไขคุณธรรม มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลอย่างรอบคอบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ การปฏิบัติงานสูงขึ้น และมีมาตรฐานการท า งานเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้การน าองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม           
ให้ความส าคัญกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรของโรงเรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กร เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของการศึกษา  
 
๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย 

จุดประสงค์ 
๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ M.P.P.S. Model 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการและกระบวนการท างานด้วยระบบคุณภาพ 
๒. เพ่ือให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาโรงเรียน 
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เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดระดับองค์กรและระดับกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 
๒. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน มีการก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดในการ

ปฏิบัติงาน 

๓. กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
๓.๑ การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนอย่างยั่งยืน เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพ่ือก าหนดรูปแบบ ขอบข่าย แนวทางในการพัฒนา 
และแก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษา สร้างรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และเอ้ือต่อการ
บริหารจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบการบริหารชื่อ M.P.P.S. 
Model  มีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดท าแผนจากหลายภาคส่วน  ศึกษาข้อมูล จัดท าแผนงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้ครอบคลุมกับนโยบาย จุดเน้นของสถานศึกษาและ 
หน่วยงานต้นสังกัด น าปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนของโรงเรียน  มีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน 

และด าเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการก ากับติดตามตรวจสอบ การท างานตามแผนปฏิบัติการ โดย
จัดระบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอ านาจและมีการนิเทศก ากับติดตามตามปฏิทินการนิเทศงาน
ด าเนินการนิเทศตามแผนปฏิบัติการและปฏิทินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงาน  โดยน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน
ให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  การเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา ทีไ่ดร้ับรางวัลจากการได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้หน่วยงาน ชุนชน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น เว็บไซด์โรงเรียนและเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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โรงเรียนได้น าระบบบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้นวัตกรรม M.P.P.S. คือ ๑. Management    
 

ก าหนดจุดประสงค์
และเป้าหมาย 

ออกแบบผลงาน/
นวัตกรรม 

ประชุมวางแผน 

ด าเนินงานตามแผน 

ผลการด าเนินงาน
ตามจุดประสงค ์

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

ปรับปรุง เผยแพร่นวัตกรรม 

การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 

M.P.P.S. 
Model 

 

M =  Management  
P = Performance  

 

P = Product  
 

S = Sufficiency ความพอเพียง 
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๒. Performance   ๓. Product    ๔. Sufficiency   และระบบคุณภาพวงจรเดมมิ่ง PDCA มาเป็นกรอบแนวทาง
และผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านงานวิชาการ ด้านงานบริหารงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ 
ด้านงานบริหารทั่วไป ตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑. Management 
การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยการบริหารงาน 

วิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารการเงินและสินทรัพย์ การบริหารทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอนที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

๑.๑ การบริหารงานวิชาการ  โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจ  
ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษา  สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญ 
ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพตั้งคณะท างานวางแผน การบริหารการจัดการตามความต้องการและจ าเป็นของ
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วม
ประเมิน โดยใช้หลักการกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษา  

๑.๒ การบริหารบุคคล การเตรียมบุคลากรให้พร้อมทั้งผู้บริหาร ครู เป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
 ๑.๓ การบริหารการเงินและสินทรัพย์  เตรียมการด้านเงินงบประมาณที่จะใช้ในการสร้างองค์กร          
การพัฒนาโรงเรียน นักเรียน บุคลากร เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจ
ของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ
บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

๑.๔ การบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เช่น การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่าย  ข้อมูลสารสนเทศ  การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม  สนับสนุน
ด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  การจัดท า     
ส ามะโนผู้เรียน  การรับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และ ตามอัธยาศัย  
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา            
การส่งเสริมสนับสนุน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน  การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน  งานบริการสาธารณะ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทค        
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน การบริหารจัดภายในองค์กร 
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๒. Performance  
การด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ  PDCA 
การด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ  PDCA ในบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน 

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ โครงสร้าง PDCA ประกอบ ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
P – Plan  คือ การวางแผน 
D – DO  คือ การปฏิบัติตามแผน 
C – Check  คือ การตรวจสอบ 
A – Act  คือ การปรับปรุงการด าเนินการ 

๓. Product  
นักเรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข คนดี  คือ นักเรียนด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม      

มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย ประหยัด   
มีความเอ้ืออาทร เกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รักประเทศ รักชาติ มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อ่ืน มีความเสียสละ รักษา
สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข  คนเก่ง  คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือ      
รอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีภาวะผู้น า รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้   
เป็นต้น เป็นคนก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ ทันเทคโนโลยี คนมีความสุข  คือ นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ   
เป็นคนร่าเริง แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ ปลอดภัยจากการตกเป็นทาสของอบายมุข  

4. Sufficiency ความพอเพียง  
 บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน สามารถ
ประยุกต์ใช้กับการเรียน การสอน เป็นแนวการท ากิจกรรมเสริมในโรงเรียน กิจกรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม        
การพ่ึงตนเองเป็นหลัก ที่เน้น ความสมดุลทั้ง ๓ คุณลักษณะ คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี    
เป็นกระบวนการสร้างคนให้กับ สังคม ที่เป็นคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
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บริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้นวัตกรรม M.P.P.S 

 
๓.๒ การด าเนินงานตามกิจกรรม 
ประชุม วางแผน สร้างความรู้ ความเข้าใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือน านวัตกรรมรูปแบบการ

บริหารโรงเรียนโดยใช้นวัตกรรม M.P.P.S. โดยใช้กระบวนการ  PDCA ไปใช้ด าเนินงานในทุกกลุ่มงาน มีการ
ก าหนดแนววิธีด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถพัฒนา
นวัตกรรม มีการทางานเป็นทีม เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
สรุป/รายงานผล/เผยแพร่ดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการ 
กระบวนการ งบประมาณและทรัพยากร สร้างรูปแบบการบริหารศึกษาสภาพปัจจุบัน ศึกษาปัญหาและอุปสรรค
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 

  

  

M.P.P.S. 
Model 

 

Management  

Sufficiency  
ความพอเพียง  

Performance 

Product 
Management  

MAN 

MONEY 

Management 

Material / Machine  

บริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การด าเนินงานใช้หลัก 

P D C A 

นักเรียนเป็นคนดี  

นักเรียนเป็นคนเก่ง  

นักเรียนมีความสุข  
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๓.๓ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนก าหนดให้มีการน ากลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ เป็นล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน สามารถน าไป

ปฏิบัติได้จริง โดยจัดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม/โครงการ ให้จัดท ากิจกรรม/โครงการเสนอต่อหัวหน้างานบริหารโรงเรียน รวมถึง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาความเป็นไปได้และอนุมัติงบประมาณ แล้วจึงน าแผนไปปฏิบัติตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดไว้ มีการก ากับ ติดตาม ดูแลและประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย เพ่ือให้ปรับปรุงหรือพัฒนา    
สู่ความเป็นมาตรฐานหรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติในเรื่องเดียวกันหรือพัฒนาสู่เรื่องอ่ืน ๆ ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
นอกจากนี้หากในปีงบประมาณใด ๆ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น กรณีสถานการณ์เร่งด่วน เช่น สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ฝ่ายบริหารจะ
ร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสถานการณ์ ผลกระทบกับเป้าหมาย และร่วมกันก าหนดแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนโครงการ เช่น งดการจัดกิจกรรมวันฉลองปีใหม่ สังสรรค์วันครูใหม่ ตักบาตรวันครู หรือกรณีปรับ
แผนปฏิบัติราชการใหม่ ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยยึดกรอบเวลาและตัวชี้วัดเดิม 
เพ่ือขออนุมัติความเห็นชอบและถ่ายทอดโครงการ/กิจกรรม ที่ปรับเปลี่ยนสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เมื่อมีการ
อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผน ปฏิบัติราชการแล้ว ต้องแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด า เนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้คง
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการไว้ให้ได้มากที่สุด 

๔. ผลที่เกิดตามจุดประสงค์ 
โรงเรียนยกระดับคุณภาพองค์กร ด้วยการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ M.P.P.S. Model มีรูปแบบ

การบริหารจัดการและกระบวนการท างานด้วยระบบคุณภาพ มีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล สนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนมีการก าหนด
มาตรฐาน และตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ออกแบบตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด บรรลุวัตถุประสงค์ ของงาน/กิจกรรม/โครงการ  ส าหรับกิจกรรม/
โครงการ ที่ไม่บรรลุเป้าหมายก็น ามาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

๕. ประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ออกแบบตามแผนปฏิบัติราชการ โดยใช้การบริหารสถานศึกษาโดยใช้

รูปแบบ M.P.P.S. Model ครอบคลุมทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัด ก่อให้เกิดงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หลากหลาย 
ร่วมกันส่งผลให้เกิดผลในทางพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านและทั่วถึงเพราะงาน/กิจกรรม/โครงการของโรงเรียน   
มีหลายลักษณะ โรงเรียนต้องจัดการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งระบบ ทั้งด้านความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลัก ๓ ห่วง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี      
มีความพอประมาณ ๒ เงื่อนไข เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ๔ มิติ ได้แก่ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
สมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และน าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  

 
๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
๖.๑ การเผยแพร่ 

โรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และ
ทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียน  ทางเฟสบุ๊คอย่างสม่ าเสมอ  และการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๔  
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๖.๒ การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
๑. ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

วิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ 
 ๒. รางวัลเหรียญทองแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดผลการ 
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สื่อนวัตกรรมในระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 ๓. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันเซปักตระกร้อ รุ่นอายุ  ๑๘  ปีหญิง กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดล าปาง  ครั้งที่  ๘  ประจ าปี  ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์
 ๔. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุ  ๑๖  ปีหญิง กิจกรรมการแข่งขัน
เยาวชนและประชาชนจังหวัดล าปาง  ครั้งที่  ๘  ประจ าปี  ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 ๕. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุ  ๑๔  ปีหญิง กิจกรรมการแข่งขัน 
เยาวชนและประชาชนจังหวัดล าปาง  ครั้งที่  ๘  ประจ าปี  ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 ๖. รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถี 
พุทธ ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๔   
 


