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รายละเอียดเอกสารการนาเสนอผลงานนวัตกรรม  
1. ความสำคญัของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอ 
 การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคนให้เจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย 
และสังคม ดังปรากฏตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่
พระราชทานไว้ว่า  “การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ
และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใด ให้การศึกษาที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะ
กันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นจะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด” (ทิศนา  แขมมณี, 2556) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ได้ระบุความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 22 กำหนดแนวการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
นอกจากนี้ในมาตรา 24 สรุปได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของ



ผู้เรียน ฝึกการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกั น รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
รวมทั้งใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในการจัดการเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542) จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย คือ 
โรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนถือได้ว่า
เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา รวมถึงการใช้นวัตกรรมทางการ
บริหารที่เป็นเรื่องของการคิดค้น และเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ ตลอดจนกระบวนการจัดการ องค์การ
ใหม่ ที่ส่งผลให้ระบบการทำงาน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการขององค์การมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

นวัตกรรมทางบริหารเป็นเครื่องมือ รูปแบบ  วิธีการ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ หรือ ปรับปรุง ต่อ
ยอดของเดิมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  พัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย  การบริหารสถานศึกษากับ
นวัตกรรมจึงจำเป็นจะต้องอยู่คู่กันไป  เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ  และนวัตกรรมในการ
บริหารมีอยู่หลายประเภทโดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (อ้างใน กีรติ  ยศยิ่งยง : 2552 ) แบ่งประเภท
ของนวัตกรรมออกเป็น  2  ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product  Innovation) ที่ประกอบไปด้วย
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที ่จ ับต้องได้ กับผลิตภัณฑ์ที ่จ ับต้องไม่ได้  และนวัตกรรมกระบวนการ 
(Process  Innovation) ที ่ประกอบไปด้วยนวัตกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม
กระบวนการทางองค์กร (บุญเลิศ วีระพรกานต์ : 2553)  ดังนั้นวัตกรรมทางบริหารจึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการบริหารจัดการซึ่งการนำไปใช้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยและบริบทต่างๆอีกหลาย
ประการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ทีมงานต้องมีองค์ความรู้เกี ่ยวกับนวัตกรรมในการบริหารที่
นำมาใช้ สามารถปฏิบัติได้  ถ่ายทอดเป็น และองค์กรหรือสถานศึกษาต้องมีความพร้อมในการเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู ้ เพื ่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม   ในการรองรับนวัตกรรมเพื ่อการบริหาร
สถานศึกษาต่อไป 

ดังนั้น โรงเรียนแม่ทาจึงได้มีการจัดทำนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการในรูปแบบ  MAETHA 
MODEL ที่ผ่านการระดมความคิด การพิจารณาร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วยได้เสียในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา และใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนางานของสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 



2. จุดประสงค ์
 2.1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบริหารที่มีความเหมาะสมต่อการใชพ้ัฒนางานดำเนินงานของ
สถานศึกษาทีค่ลอบคลุมทุกกลุ่มบริหารงานของสถานศึกษา 
 2.2. เพื่อพัฒนาผลการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพคลอบคลุมทุกกลุ่มบริหารงานของสถานศึกษา 
   
3. เป้าหมาย  

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มีนวัตกรรมที่มี
ความเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ และสามารถใช้เป็นเครื่องมีในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา สามารถนำไปใช้ได้ผลจริงจนเกดิผลการพัฒนาของ
สถานศึกษาได้ตรงตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาและความต้องการของสังคมได ้
 

4. รูปแบบของนวัตกรรม 
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  ได้มีการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้

นวัตกรรม MAETHA MODEL ซึ ่งเป็นเป็นนวัตกรรมที ่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาของโรงเรียน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Deming 
Cycle) เป็นกลไกในการควบคุมคุณภาพให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในทุกงานและโครงการ 
กิจกรรม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้ปกครอง และชุมชน  ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอน ดังน้ี 

 

ภาพที่ 1 นวัตกรรมการบริหารงานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  



 

Deming Cycle รูปแบบ MAETHA MODEL 
P  (Plan) 

 
M = Motivate (สร้างแรงบันดาลใจ) คือ การกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาล
ใจด้วยวิธีการต่างๆให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรเกิดแรง
บันดาลใจและมีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ถือเป็นการดึงศักยภาพในตัว
ของบุคลากรออกมาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพที่เกิดขึ้นมาจากแรง
บันดาลใจและส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานนั้น ๆ 
A = Analyse (วิเคราะห์รูปแบบการทำงาน) คือ การวิเคราะห์ หรือศึกษา
รูปแบบการทำงาน เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
ตามเป้าหมาย เป็นกระบวนการที่ต้องวิเคราะห์ทั้งลักษณะและรายละเอียด
ของงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติ รวมถึงวิเคราะห์คุณสมบัติที ่จำเป็นที่ต้องมีสำหรับงานนั้น ๆ 
เพื่อให้การปฏิบัติได้ตรงและเหมาะสมกับงานเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

D  (Do) 
 

E = Engage (การมีส่วนร่วม) คือ การเริ่มต้นงานที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน เปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน แต่ละ
บุคคลได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน เป็นลักษณะของการทำงาน
เป็นทีม 
T = Task (ภาระงาน) คือ การทำตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 

C  (Check) H = Hearing (การพิจารณา) คือ ในการทำงานบุคลากรต้องมีตรวจสอบ
และพิจารณาเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

A  (Action) A = Adjust (ปรับปรุง) คือ การดำเนินการเพื่อทบทวน กระบวนการทำงาน
และผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบว่าสิ่งใดสมควรได้รับการพัฒนา
หรือปรับปรุงใหม่ เพื ่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และ
เหมาะสมบริบทของโรงเรียน  

 
ซึ่งได้บริหารจัดการการศึกษาที่มีการกำหนดเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษา

ให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น ดำเนินการบริหารจัดการการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ของ
สถานศึกษาที่มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา มีความสอดคล้องตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และมีความสอดคล้องกับแนว



ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาต ิ และไดส้่งเสริมนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ใน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป  

 
5. ผลการใชน้วัตกรรม 
 5.1. การบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม  MAETHA MODELสามาถใช้พัฒนาการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและบุรณาการได้คลอบคลุ่มทั้ง 4 
กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงาน 
 5.2. การบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม MAETHA MODELสามารถพัฒนา
กระบวนการทำงานที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้เกดิการพัฒนาทั้งครู 
นักเรียน และสถานศึกษา จนสามารถได้รับรางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติในปีการศึกษา 2564 ดังน้ี 
       5.2.1. ดา้นผู้เรียน 

นางสาวช่อผกา  กานทับ นักเรียนดีต้นแบบจิตอาสาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปี 2564 

น.ส.รวิภา  หมูปัญญา   รางว ัลรองชนะเล ิศระด ับประเทศ  อ ันด ับท ี ่  ๑ 
(ภาคเหนือ) การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “  ออม
กับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ” 

น.ส.รวิภา  หมูปัญญา   
นายปรัญชัย  แสงสว่าง 
นายสาคเรศ  ปละอุด   

รางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัด การประกวดเรียงความ 
ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ” 

น.ส.รวิภา  หมูปัญญา   
นายปรัญชัย  แสงสว่าง 
นายสาคเรศ  ปละอุด   

รางวัลชนะเลิศ  ระดับอำเภอ การประกวดเรียงความ 
ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ” 

น.ส.รวิภา  หมูปัญญา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทนักเรียน การ
ประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัดลำพูน 

นายกฤษณพล    ลี้ตระกูล 
นายณัฐพงษ์      ใจนิด 
นายวรเมธ        กายาเมา  
นายเอกภพ       ซาวมา 
นายพัชรพล      เกตุพิจิตร 

รางวัลชนะเลิศ ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับ
มัธยมศึกษาอาชีวศึกษา (ชายล้วน) ระดับจังหวัด 



น.ส.ณิศรา        ไชยวังษา 
น.ส.ธัญญาภรณ์   ยาวีระ 
น.ส.พัชชริดา     ศรีวิชัย 
น.ส.วรรณวิสา   สิทธิวงค ์
น.ส.วันวิสา       ภูตุ้ย 

รางวัลชนะเลิศ ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับ
มัธยมศึกษาอาชีวศึกษา (หญิงล้วน) ระดับจังหวัด 

  
5.2.2. ด้านคร ู

นายสนั่น สิงหไ์ผ่ รางวัล ระดับดีเด่น การประกวดผลการดำเนินงานที่
เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) สถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ตามโครงการขับเคลื่อนแกน
นำสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ว่าที่ร้อยตรีศักดา  จี้รัตน ์
 

รางวัล ระดับดีเด่น การประกวดผลการดำเนินงานที่
เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) สถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ตามโครงการขับเคลื่อนแกน
นำสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

นางสาวจุฑามาศ   ป้อข่วง ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ  

นางอรอนงค์  คำไทย ครูผ ู ้สอนผู ้ม ีผลงานดีเด ่น กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาไทย 

นางภูสิตา   จินดาหลวง ครูผ ู ้สอนผู ้ม ีผลงานดีเด ่น กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
คณิตศาสตร ์

นางสาวอุณากรรณ  กันยะม ี ครูผ ู ้สอนผู ้ม ีผลงานดีเด ่น กลุ ่มสาระการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ว่าที่ร้อยตรีศักดา  จี้รัตน ์ ครูผู ้สอนผู ้มีผลงานดีเด่น กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

นางดวงแก้ว   เทพสุวรรณ ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางสาวอนุสรา  คำเตจา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ 
นางชญาดา   ภู่พิชญา ครูผ ู ้สอนผู ้ม ีผลงานดีเด ่น กลุ ่มสาระการเร ียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
นายศักด์ินรินทร์  รักอ่อน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 



 
5.2.3. ด้านสถานศึกษา/กระบวนการบรหิารสถานศึกษา 

- รางวัล สถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็น
แบบอย่างได้ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 
- รางวัลการดำเนินงานรักษามาตรฐาน โรงเรียนคุณธรรมระดับ 1 ดาว ตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
- รางวัล ระดับดีเด่น การประกวดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) 
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามโครงการขับเคลื ่อนแกนนำ
สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- รางวัลชนะเลิศ วิธีการปฏิบัติ (Bast Pratice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การมีงานทำ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิธีการปฏิบัติ (Bast Pratice) ด้านการจัดการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิธีการปฏิบัติ (Bast Pratice) ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามโครงการคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิธีการปฏิบัติ (Bast Pratice) ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิธีการปฏิบัติ (Bast Pratice) ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิธีการปฏิบัติ (Bast Pratice) ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

 
6. ประโยชนท์ี่ได้รับ 
 6.1. นวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการในรูปแบบ MAETHA MODELสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารที่มีความเหมาะสมต่อการใช้พัฒนางานดำเนินงานของสถานศึกษาที่คลอบคลุมทุกกลุ่ม
บริหารงานของสถานศึกษา 
 6.2. นวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการในรูปแบบ MAETHA MODEL สามารถนำมาใช้ในการ
บริหารงานของสถานศึกษาให้มีความสำเรจ็ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไดค้ลอบคลุมทุกกลุ่ม
บริหารงานของสถานศึกษา 



7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการนำวิธีการดำเนินงานตามนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการใน
รูปแบบ MAETHA MODEL สู่การพัฒนางาน กิจกรรมย่อยในแต่ละกลุ่มงานให้เกิดความหลายหลายเพิ่ม
มากขึ้น 
 7.2. ควรมีการบันจุขั้นตอยการดำเนิงงานตามนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการในรูปแบบ  
MAETHA MODELในแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีความชัดเจนและมีความละเอียดยิ่งขึ้น 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


