เอกสารประกอบการประเมินรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผูบ้ ริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยีย่ ม ประจาปี ๒๕๕๙

แบบเสนอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
………………………………………
๑. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม
ชื่อ นายวิทยา

ชื่อสกุล พัฒนเมธาดา

ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
ประเภท



มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขนาด

ด้าน



เล็ก (นักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน)



กลาง (นักเรียน ๕๐๑ – ๑,๕๐๐ คน)



ใหญ่ (นักเรียน ๑,๕๐๑ – ขึ้นไป)



ด้านวิชาการยอดเยี่ยม



ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม



ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ตาบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒

๒. คุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์ (OBEC AWARDS)
ประวัติการรับราชการ
ชื่อ นายวิทยา ชื่อสกุล พัฒนเมธาดา ตาแหน่ง ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ขั้น ๕๔,๘๒๐ บาท
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ภูมิลาเนา จังหวัดเชียงใหม่
เกิดวัน อาทิตย์ ที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ อายุ ๕๗ ปี
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอดัมสัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๑ บ้าน แปลง ๓ ตาบล ท่าเดื่อ อาเภอ ดอยเต่า
จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๖๐  ๐๘๔๓๗๘๙๘๐๗
เริ่มรับราชการตาแหน่ง ครู ๒ ระดับ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
สังกัด โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อาเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา สานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เริ่มปฏิบัติงานสายบริหารตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
สั ง กั ด โรงเรี ย นแม่ ตื น วิท ยา ส านั ก งานสามั ญ ศึ ก ษาจั ง หวั ด ล าพู น อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าพูน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าสู่สายงานบริหาร ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สังกัด โรงเรียนบ้านแม่มะลอ อาเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ตาบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่า จัง หวัด
เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๖๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๓๓๑๕๒ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ เลขที่ตาแหน่ง ๕๐๙๖๗ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต ๓๔
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติศึกษา
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอดัมสัน
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา
๒.๑ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ตาบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน

๓

๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอรับการ
ประเมิน
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ตาบลท่าเดื่อ อาเภอดอย
เต่า จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ รวมเวลา ๒ ปี - เดือน ๔ วัน
๒.๓ เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน ๒ ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย
๒.๔ สถานศึกษาที่ดารงตาแหน่งที่ขอรับการประเมินมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี
จากผลการประเมิน สมศ. รอบที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ พอสรุปประเด็นตาม
ด้านดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพการและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณะ

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00

9.58
9.52
9.05
8.84
10.11
8.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดี

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.93

ดีมาก

๔

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 5.00
5.00
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 5.00
5.00
เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 5.00
5.00
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
5.00
5.00
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00 85.03
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 ใช่

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

ดี
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
(อ้างอิง รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554 – 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

๒.๕ มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลใน
วิชาชีพและสังคมประกอบด้วย
๒.๕.๑ การครองตน
ข้าพเจ้าประพฤติแ ละการปฏิ บัติ ตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้เ รียน ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา การใช้วาจา กิริยาที่เหมาะสมกับความเป็นครูและผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
แนวปฏิบัติรวมทั้งศึกษาค้นคว้า สืบค้นแสวงหาข้อมูล เก็บรวบรวมข่าวสารในการพัฒนาตนเองและนาข้อมูล
จากการศึกษาค้นคว้า มาใช้ประกอบในการให้คาปรึกษา แนะนาส่งเสริม แก้ปัญหาในสถานศึกษา รับฟังความ
คิดเห็นของผู้ร่วมงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้
๑) การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียรในงานหน้าที่ ความรับผิดชอบ ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น
ตั้ง ใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบให้สาเร็จลุล่วงโดยอาศัย คติพจน์ประจาตัวที่ ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสาเร็จอยู่ที่นั่น ” การทางานใด ๆ หากเรามีความตั้งใจขยันทางานงานนั้นจะสาเร็จได้ ความรับผิดชอบ
ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ประหยัดและออม แสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา มีคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฏหมาย มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวสังคมและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การประหยัดและออม ใช้จ่ายตามควร

๕

แห่งฐานะ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด โดยได้
กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ และวางมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน
รู้ จั ก มั ธ ยั ส ถ์ แ ละเก็ บ ออม เพื่ อ สร้ า งฐานะตนเองและครอบครั ว ด้ ว ยการออมกั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กระทรวงศึกษาธิการ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง ได้จัดทาแผนดูแล บารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง มีความวิริยะอุตสาหะ ในการทางานในหน้าที่ให้ได้รับ
ความสาเร็จ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น
๒) การรักษาวินัยและเคารพกฎหมาย ข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบี ยบและกฎหมายที่
กาหนดไว้โดยได้กาชับและมุ่งเน้นให้ ผู้ใต้บัง คับบัญ ชาถือปฏิบัติอย่างเคร่ง ครัด โดยได้มีการนาระบบควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายในมาใช้ ใ นหน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ ง ได้ ป ระพฤติ แ ละปฏิ บั ติ ต น ให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งแก่
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและบุ ค คลโดยทั่ ว ไปอย่ า งสม่ าเสมอ และยั ง ได้ น าแนวทาง นโยบาย หรื อ ข้ อ สั่ ง การของ
ผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างทุ่มเทและจริง ใจซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการเชื่อฟัง และให้
ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ให้ความสาคัญกับการเป็นผู้ตรงต่อเวลาทั้งในเรื่อง งาน
และวินัยส่วนตัว จะสังเกตได้จาก การนัดเวลาประชุม การปฏิบัติงาน หรือการติดตามงานตามแผนผังกากับงาน
เป็นต้น
๓) ปฏิบัติตนตามคุณธรรมของศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ ดี
โดยละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ได้นา
หลักธรรมคาสอนของศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันทั้งที่บ้านและที่ทางาน ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
ไม่ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ มีความเมตตากรุณา มีความอดทน มีอัธยาศัยดี มีมารยาทดี ชีวิตและ
ครอบครัวจึงมีความสงบสุข
๔) ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริ ย์ พระมหากษัตริย์ เป็น
สถาบันสูงสุดของประเทศ เป็นประมุขของประเทศ ดารงอยู่ในฐานะศูนย์รวมของชาติ ศูนย์รวมแห่งความสมาน
สามัคคี ของคนในชาติ พระองค์ทรงห่วงใย ในพสกนิกรของพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลา สมควรที่คนไทยทุกคน
ต้ อ งตระหนั ก และส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ คอยสอดส่ อ งป้ อ งกั น สิ่ ง ที่ จ ะเป็ น ผลกระทบต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี การเทิดพระเกียรติ และเผยแผ่พระราชกรณียกิจ ตั้งใจกระทาความ
ดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้ส่งเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ
และรัฐบาลอย่างจริงจัง และได้เข้าร่ วมปฏิบัติศาสนกิจ และทานุ บารุง ศาสนาในเทศกาลสาคัญ ทางศาสนา
นอกจากนี้ยังเป็นผู้นาแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพ
กฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท เป็นกิจวัตรปกติซึ่งแสดงออกให้
เห็นถึงมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน
ผลงานการครองตน
๑. รางวัลครูผู้มีผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี ๒๕๕๘ สพม.๓๔
๒. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ผู้อานวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ปี ๒๕๕๗
๓.รางวัลผู้บริหารดีเด่น (S.A.A.T. AWARDS) ปี ๒๕๕๗ ของสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย
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๔.รางวัลผู้บริหารที่มีผลงานการบริหารดีเด่นปี ๒๕๕๗ ขอ งสพฐ.
๕. รางวัลผู้บริหารพัฒนาส้วมโรงเรียนให้สะอาดได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๕ ของ สพฐ.
๖. รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๔ จาก สกสค.
๗. รางวัล ผู้บริหารมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ปี ๒๕๕๒ จาก สกสค.
๒.๕.๒ การครองคน
ข้าพเจ้าในฐานะผู้อานวยการโรงเรียน ได้ทาหน้าที่ดูแล กากับติดตามการบริหารงานใน
๔ ฝ่ายงาน และ ๘ กลุ่มงานของโรงเรียน คอยให้คาแนะนา บริการแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนที่มาติดต่องานราชการซึ่งได้นาหลักการบริหารแบบ PINTHO MODEL ผนวกกับความพอเพีย ง
มาผสมผสานความเป็นกัลยาณมิตรและหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เพื่อให้ทุก
ภาคส่วน มีความสุข ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และ มีทักษะ
ในการดาเนินการพัฒนาตนเอง ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ใช้ความรู้
ความสามารถ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ตรงตามความถนัด ความสนใจ ความ
ต้องการ และทาให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาในทุกด้าน ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีน้าใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนร่วมงานและเป็นกันเองกับทุกคน ให้คาปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้เกียรติ ให้ความ
ร่วมมือ ให้กาลังใจ และให้ความสามัคคีกับทุกคน อานวยความสะดวก ในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักให้อภัย มีความจริงใจ
กั บ ทุ ก คน ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของคนอื่ น มี กิ จ กรรมใดร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเอาใจใส่ จนงานประสบ
ความสาเร็จเป็นที่ยอมรับและความไว้วางใจของบุคลากร ในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่น ๆ ร่วม
คิด ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติเพื่อพัฒนางานขององค์กร ข้าพเจ้ามีมนุษยสัมพันธ์ในการปฎิบัติงาน มีน้าใจ
เมตตากรุณา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานและเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เห็นความสาคัญของผู้ร่วมงานและส่งเสริมการทางานเป็นหมู่คณะในโรงเรียน และ ให้ความ
ร่วมมือกับบุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน เป็นผู้นาในการพัฒนางานของโรงเรียน ประสานงานกับชุมชนและ
องค์กรอื่นจนทาให้งานบรรลุความสาเร็จ ให้ความเป็นธรรมกับผู้ร่วมงานทุกคน การทางานแก้ปัญหาโดยยึดหลัก
คุณธรรม เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของบุคคลอื่น
๑) ความสามารถในการประเมินสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทา มีน้าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นได้จากการ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ ให้เป็นคณะกรรมการใน
หลาย ๆ คณะ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นได้กล่าวถึงในทางที่ดีอยู่เสมอ ๆ
๒) ความสามารถในการร่วมทางานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้
ความร่วมมือ มีความสามารถในด้านองค์ความรู้และทักษะในการในการคิดและเสนอเหตุผล ให้ความเห็น
ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่รับผิดชอบ และได้มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ และเปิด
โอกาสยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
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๓) ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความ
สานึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ ช่วยเหลือ แนะนาในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ให้การบริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน
๔) การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น ประพฤติและปฏิบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ที่การกาหนดถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ตัดสิน วินิจฉัย หรือ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
๕) การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกหน่วยงาน
ให้ ค วามร่ ว มมื อ หรื อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ภายนอกหน่วยงานจะเห็ นได้ จ ากการได้ รั บ มอบหมาย จาก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ ให้ช่วยงานเพื่อสังคมอยู่เสมอเสมอ ส่วนภายใน
หน่วยงานนั้นได้ให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา และให้
ความสาคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานอย่างดียิ่ง
ผลงานการครองคน
๑. ครูผู้มีผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี ๒๕๕๘ สพม.๓๔
๒. เหรียญทองชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ผู้อานวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๓. ผู้บริหารดีเด่น (S.A.A.T. AWARDS) ปี ๒๕๕๗ ของสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย
๔. ผู้บริหารดีเด่น ปี ๒๕๕๕ ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕
๕. เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๔ จาก สกสค.
๒.๕.๓ การครองงาน
ข้าพเจ้าใช้แผนปฎิบัติการประจาปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
และ มีคู่มือคุณภาพเป็นคู่มือในการปฎิบัติงานของบุคลากร มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แผนการดาเนินงานเน้นคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน คอยควบคุม
กากับ ติดตามและนิเทศทุกฝ่ายในโรงเรียนเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามแผนการที่วางไว้ มีการประเมินผล
การปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการประจาปีอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการที่หลากหลายใช้เครื่องมือที่เหมาะสมโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมจนทาให้ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ มีการจัดระบบงานที่ชัดเจนคล่องตัวในการปฎิบัติง าน
มอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมพัฒนาจูงใจให้ครูและบุคลากรปฎิบัติงานไปสู่ความสาเร็จ จัด
สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด จั ด ให้ มี ก ารประสานติ ด ตาม ประเมิ น ผลการพั ฒ นาโรงเรี ย นและรายงานให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนต่อไป มีการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ มีการส่งเสริมสนับสนุน
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และประเมิ น ตามสภาพจริ ง ด้ า นผู้ เ รี ย นส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ค วามรู้
ความสามารถทางวิชาการ เช่นโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการทวิศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม เช่นโครงการคุณธรรมเพื่อชีวิต โครงการ ๕ ห้องชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่

๘

สมบูรณ์มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่นส่งเสริมการเล่นกีฬาทั้งภายในและนอกโรงเรียน โครงการส้วม
สุขสันต์ส้วมมาตรฐาน (HAS) และโครงการนักเรียนอ่อนหวานเป็นต้น
๑. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ได้นาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน การบริหารจัดการได้นาแนวคิดในการบริหารงานด้วย
เทคนิค PINTHO สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โดยมีนโยบาย ๔ ดี ๕ เด่น เน้น
ความพอเพียง โดย ๔ ดี คือผู้บริหารดี ครูดี นักเรียนดี โรงเรียนดี ๕ เด่น คือ เรียนรู้วิถีชุมชน เรียนรู้สู่อาชีพ
เรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม เรียนรู้สู่ความพอเพียงและเรี ยนรู้สู่ สากล การบริหารการจัดการด้ว ยเทคนิค PINTHO
(Participation -Integration-New-Training-Happy-Organizing) มี อ งค์ ป ระกอบของการบริ ห ารงานตาม
รูปแบบเทคนิคกระบวนการที่คิดค้นขึ้น คือ
P = Participation : การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานทุกกิจกรรมของผู้มีส่วนได้เสียกับ
โรงเรียน (Stakeholder)
I = Integration : การบูรณาการวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
กิจกรรม ทรัพยากร บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
N = New
: คิดใหม่ทาใหม่ให้ทันสมัยและนาเอาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้
T = Training : การฝึ ก อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ทันสมัย
H = Happy
: ทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
O = Organizing :การจัดการองค์กร กาหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสมกับ งาน
โดยอาศัยปริมาณงานและคุณภาพ พร้อมทั้ง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม
ชุมชน เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน ประชาคมโลกได้อย่างมี
ความสุ ข มี ค วามตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านให้ ไ ด้ รั บ ความส าเร็ จ สนใจและเอาใจใส่ ง านที่
รั บ ผิ ด ชอบโดยการก าหนดนโยบาย การบริ ห ารแบบมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ สนั บ สนุ น
ช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้
๑.๑ การบริหารงานฝ่ายวิชาการ ได้ศึกษา ค้นคว้าขอบข่ายงานบริหารด้านวิชาการ จนมี
ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาข้าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาให้ ทัน ต่อ เหตุการณ์ และ การ
เปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้ามีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพด้านงานวิชาการ จนสามารถจัดการบริหารองค์กรและ
วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผลอีกทั้งยังส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนและการวัดผล
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทาให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้นทุกปีตลอดจนการได้รับรางวัลเหรียญ
ทองในการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับชาติ กลุ่มบริหารงานวิชาการข้าพเจ้า ใช้โปรแกรมสารสนเทศในการ
พัฒนาโรงเรียนดังนี้

๙

- Students’ ๒๕๕๑ ใช้กับระบบสารสนเทศงานทะเบียน วัดผลและสารสนเทศนักเรียน

- Semesters’ ๒๕๕๑ ใช้กับระบบสารสนเทศทะเบียนวัดผล รายภาค/รายปี

- Bookmark ๒๕๕๑ ใช้กับระบบสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน

๑๐

- โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล SGS ใช้สาหรับงานทะเบียน-วัดผล ใช้ทดแทนโปรแกรม
student’s

- ระบบรายงานสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการ GPA

- ระบบจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (คลังข้อสอบออนไลน์)

๑๑

นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้สอบกลางภาค ปลายภาค ประหยัดกระดาษ

- Software ประยุกต์ UPC Library ของงานห้องสมุด ใช้ในการดาเนินงานในรูปแบบ
ของห้องสมุดอัตโนมัติ โดย Software ดังกล่าวทางานร่วมกับระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม
Microsoft Access ซึ่งสามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ภายในห้องสมุดและเก็บรวบรวมสถิติ ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ

- โปรแกรม Google Classroom ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๑.๒ การบริหารงานฝ่ายบุคคลการเงินและสินทรัพย์ ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้ดาเนินงาน

๑๒

ด้วยความละเอียด รอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน จากการเข้ามาตรวจสอบ ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ปรากฏผลที่ส่อไป
ในทางทุจริต กลุ่มบริหารงานบุคลากร การเงินและสินทรัพย์ ใช้โปรแกรมสารสนเทศในการพัฒนา
โรงเรียนดังนี้
- โปรแกรม E -School เป็นโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในฝัน กลุ่มงาน
บริหารงานบุคลากรการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้นา E- Office ซึ่งเป็นระบบ
หนึ่งในโปรแกรม E- School มาใช้เพื่อปฏิบัติงานทั่วไป งานประจาวัน เช่น การจัดการเอกสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรักษาและแก้ไขกลุ่มข้อความ กลุ่มรูปภาพ งานทางบัญชีและอื่นๆ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ ยังรวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมที่สามารถใช้ประโยชน์
อื่นๆ อีกมากมาย

- ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE ใช้กับสารสนเทศงานสารบรรณ การ
รับส่งหนังสือราชการ เอกสาร การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

๑๓

- ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B- OBEC) ใช้กับระบบสารสนเทศข้อมูลอาคาร
สิ่งก่อสร้างในโรงเรียน

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบใช้กับข้อมูลสารสนเทศทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

๑๔

- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement
โปรแกรม e-GP ใช้กับระบบสารสนเทศของงานพัสดุการจัดซื้อ จัดจ้าง

- โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน ๓.๐๔ ใช้กับระบบสารสนเทศของงานพัสดุ ข้อมูล
การจัดซื้อ จัดจ้าง ข้อมูลร้านค้า ทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์

งานบุคลากร ได้จัดโครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของงานบุคลากรอย่างชัดเจน จัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุ ล ากรทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิ บั ติ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ตนเอง สร้างขวัญและกาลังใจให้กั บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดอัตรากาลัง
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดยจ้ างครู เพิ่ม เพื่ อ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใช้กับระบบสารสนเทศ ข้อมูล
พื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลด้านเทคโนโลยี

๑๕

๑.๓ การบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่นๆ
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุน
และอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลัก การบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ กลุ่มบริหารงานบริหาร
ทั่วไป ใช้โปรแกรมสารสนเทศในการพัฒนาโรงเรียนดังนี้
- โปรแกรม Microsoft Office ใช้ กั บ ข้ อ มู ล สารสนเทศ เช่ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งาน
สวัสดิการ ข้อมูลงานชุมชน ข้อมูลงานอนามัย ข้อมูลการซ่อมแซม ข้อมูลการใช้รถ
ส่วนกลาง
- โปรแกรม School Bank ใช้ในระบบงาน ธนาคารโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ใช้
เก็บข้อมูลการฝาก- ถอน ของสมาชิก คานวณดอกเบี้ย ดูรายงานย้อนหลังของแต่
ละบัญชี
๑.๔. การบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ใช้โปรแกรมสารสนเทศในการพัฒนาโรงเรียนดังนี้
- โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scan tool ๓ ใช้กับระบบสารสนเทศงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น ข้อมูลนักเรียน บันทึกการเยี่ยมบ้าน ข้อมูลการประเมิน SDQ การคัด
กรองนักเรียนเป็นรายบุคคล

๑๖

- โปรแกรมบันทึกเวลาเข้า-ออกโรงเรียน และลงเวลาเรียน ข้อมูลสถิติการขาด ลา
มาสาย

๒. ความรู้ ความสามารถ และความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจใน
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และ นโยบายอย่างถ่องแท้ และมีทักษะ ความสามารถ
ในการนาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหา ด้วยมีปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นอย่าง
ดี รักและชอบงานที่ทาอย่างเต็มใจ จริงใจและทุ่มเท รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ
กฎหมายและนโยบาย เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมายและ
นโยบาย แนวปฏิบัติจนทาให้มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมายและ
นโยบาย เป็นอย่างดีได้ดาเนินการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อานวยการโรงเรียนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและถูกต้อง
ตาม ระเบียบแบบแผนตามหลักทางราชการจนได้รับการยกย่องชมเชยจากบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงาน
ต้นสังกัด และไม่เคยถูกร้องเรียนว่าเป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์ทางมิชอบแต่อย่างใด มีการนาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้
ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้านาความรู้ ความสามารถ ไปดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
หน้าที่การให้บริการทางการศึกษา แก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบัง คับและนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสัง คมที่ ดี
ธรรมาภิบาลมาบูรณาการจัดการศึกษาทุกฝ่ายงาน เป็นผลทาให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หา
หลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถ
ทางานที่ยาก หรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี
ผลงานการครองงาน
๑. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ด้านบริหารจัดการ ของสพฐ.ปี ๒๕๕๗
๒. รางวัลเหรียญทองด้านการบริหารจัดการ (S.A.A.T.) ของสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย
ปี ๒๕๕๗
๓. ผู้อานวยการสถานศึกษาดีเด่น ปี ๒๕๕๖ ของสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย
๔. รางวัลเพชรล้านนา ด้านผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จาก สพม. เขต ๓๔

๑๗

๕. รางวัลผู้เสียสละและรักษาอุดมการณ์ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา
๒๕๕๖ จาก สพม. เขต ๓๔
๖. รางวัล ผู้บริหารที่ผลงานการบริหารระดับยอดเยี่ยม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี
๒๕๕๔ จาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. รางวั ล ผู้ บ ริห ารพัฒนาส้ ว มโรงเรียนให้ ส ะอาดได้ ม าตรฐาน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๔ จาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๕.๔ สมรรถนะที่สาคัญ
๑. ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน
๑) มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าใช้หลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่นที่จะทางานเป็นทีม ด้วยหลักการดังนี้ ความสามารถในการวางแผนร่วมกับ
ผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติการ
ร่วมกันและมีความเต็มใจให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของตน การปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ให้ความร่วมมือกับทีมงานในการ
แก้ปัญหา
๒) มีความสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้ามีความสามารถวางแผนการ
ปฏิบัติง านได้ครอบคลุ มงานสถานศึก ษาได้ศึ กษาวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมปัญ หาของโรงเรี ยนในการจั ด ท า
โครงการแก้ปัญ หาและพัฒนาสถานศึกษา ใช้หลักการมีส่วนร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นา
มาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดมาร่วมกัน กาหนดเป็นโครงการ กิจกรรม เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ กระบวนการพัฒนาแบบเทคนิค PINTHO และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการดูแลควบคุม กากับ ติดตามเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่าง ๆ โดย
ดาเนินการดังนี้
(๑) ด้ า นวิ ช าการ ได้ น ามาตรฐานการจั ด การเรี ย นรู้ มาตรฐานหลั ก สู ต ร
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านครู มานิเทศกากับติดตาม การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ ได้ จั ด ท าแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ตามโครงการต่าง ๆ ที่จัดทาขึ้น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริห ารจัดการ มีผลทาให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียน มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข องการใช้จ่ ายงบประมาณให้เกิ ดประโยชน์ต่อนัก เรียนและโรงเรียน จัดทาข้อ มู ล
สารสนเทศ บุคลากรครูและนักเรียน ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การพิจารณา
ความดี ค วามชอบ มี ผ ลท าให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ท าให้ ค รู ใ ช้ ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ของตนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนามาใช้แก้ปัญหา ครูขาดแคลนในโรงเรียนได้
(๔) ด้านการบริหารทั่วไป ได้ประสานงาน ตามภารกิจของโรงเรียน ให้บริการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้
(๕) ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อ
ควบคุมกากับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงาน โดยให้ทุกโครงการ/กิจกรรมมีการรายงานผลตามมาตรฐาน ผล

๑๘

ที่ได้รับทาให้โรงเรียนประสบผลสาเร็จในการบริหารกิ จการสถานศึกษา นักเรียนในทุกระดับชั้นได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิด ผลของการพัฒนาโครงการ กิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียน ได้รับการเผยแพร่ ทาให้โรงเรียน
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชุมชน และระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้อ งและที่ได้รับมอบหมายดาเนินการการจัดการเรีย นรู้
ห้องเรียนทางเลือก โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ท าให้ ค รู นั ก เรี ย นเกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ ในหลั ก ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ชีวิตประจาวันได้
๓) สามารถทาแผนการปฏิบัติงานได้สาเร็จครอบคลุมงานในสถานศึกษา จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อานวยการโรงเรียน ข้าพเจ้าได้นาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการ
ของสถานศึกษา มีผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้าพเจ้าได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
บริหารงานทั้ง ๔ ฝ่ายงาน แสวงหาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข โดยนาเสนอครูและ
เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กาหนดทิศทางการ บริหารงานโดยใช้การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิรูปการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งผลจาก
การดาเนินงานทาให้ทุกฝ่ายร่วมกันจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจาปี มีการ
ติดตามประเมินและการรายงานคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ปัญ หาจึง ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง อย่าง
ต่อเนื่อง
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๑) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้ใช้หลักการบริหารแบบ มี
ส่วนร่วม มาเป็นแนวทางใน การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ในการสร้างทีมงานร่วมระดมความคิด ใช้กระบวนการ
PINTHO ร่วมกับ หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างที มงาน ดาเนินการพัฒนา วางแผนการจัดการพัฒ นา
สถานศึกษา มีการประสานงานในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ครูมีผลงานทางวิชาการเกิดขึ้นมากมาย ทั้ง ด้านวิชาการ ด้านสัมพันธ์ชุมชน งานกิจการ
นักเรียน ครูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรัก ความสามัคคี ปฏิบัติงานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพผลจากการบริหารจัดการงานวิชาการ ดังกล่าว เกิดผลต่อนักเรียน ครูและสถานศึกษา กล่าวคือ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ มีผลคะแนนระดับชาติเพิ่มขึ้นและครู และรองผู้อานวยการโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ OBEC AWARDS จานวน ๒ คน และได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษเพิ่มขึ้น ๔ คน สถานศึกษา
ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนสหกรณ์โรงเรียน
ต้นแบบ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒) มีความคิดสร้างสรรค์นาสิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนางาน จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษา
ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ พัฒนางานด้านวิชาการโดยการเข้าร่วมอบรมและศึกษาค้นคว้า
ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเองเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่ง
ข้าพเจ้าถือว่าเป็นงานที่เด่นชัดที่สุดที่ส่งผลให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน
และเป็นผลของการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ ดังนี้

๑๙

(๑) พัฒนานวัตกรรม “การพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคนิค PINTHO โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม” ทั้งด้านการบริหารจัดการและด้ าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้กับครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา”บริหารจัด
การศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ
รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมออมเพื่ออนาคต การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณธรรมนาความรู้ สร้างเสริมสุขภาพ วัฒนธรรมท้องถิ่น การปฏิบัติตามหลักศาสนา
ผลงานนี้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นปี ๒๕๕๙ ของ สพม. ๓๔ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ด้านการบริหารยอดเยี่ยม มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก และรางวัล รางวัลเหรียญทองชนะเลิ ศ
(S.A.A.T.) ของสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทยปี ๒๕๕๗
(๒) การจัดกิจกรรม “การพัฒนาส้วมสุขสันต์ด้วยเทคนิค PINTHO โรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคม” เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมลักษณะนิสัยให้แก่นักเรียน โดยส่งเสริมให้นักเรียนในทุก
ระดับชั้นตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รู้จักการรักษาความสะอาดและการดูแลรักษาส้วม
กิจกรรมนี้ ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน มัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตจังหวัดที่
๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(๓) กิจกรรมคนดีดอยเต่า เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งใช้เวลา ๑๕ นาทีก่อนเข้าเรียนในตอนเช้า เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในตอน
เช้า โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ค อยควบคุมดู แลและนาความรู้ที่ไ ด้รั บจากผู้บริห ารไปอบรมต่อ ในห้องเรี ย นใน
กิจกรรมโฮมรูมเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเกิดเป็นนิสัย กิจกรรมคนดีศรีดอยเต่า ช่วยให้ นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่สาคัญเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ดีจุดเด่นของกิจกรรมคือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
(๔) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค
PINTHO ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้ทาพันธสัญญากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๔ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งมีการดาเนินการต่อไปนี้
๑. ประชุมครู/ผู้ปกครอง/นักเรียนและทาข้อตกลงร่วมกันในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O -NET) ของนักเรียนทุกระดับชั้น
๒. ก าหนดเวลาสอนเสริ ม ระหว่ า งเวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ ของ ทุ ก วั น
ราชการและติวพิเศษในวันเสาร์ – อาทิตย์
๓. จัดกิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ทดสอบการคิดวิเคราะห์บูรณาการแบบ
องค์รวม
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเตรียมแบบทดสอบอย่างหลากหลายให้นักเรียน
กับทุกคนได้ฝึกทาข้อสอบทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนและครูติดตามการทาข้อสอบของนักเรียน
๕. เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบปัญหาที่แท้จริง
๖. นิเทศ กากับ ติดตามในการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกสัปดาห์ ผลการดาเนินกิจกรรม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ส่งผลให้การ

๒๐

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นทุกระดับชั้นเป็นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครอง และชุมชนโดยเฉพาะผล
สอบ O -NET ของนักเรียนชั้น ม.๖ สูงขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 – 2558
คะแนนเฉลี่ย / เพิ่ม (+) ลด (-)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
คะแนนเฉลี่ย เพิ่ม(+) ลด(-) คะแนนเฉลี่ย เพิ่ม(+) ลด(-)
คณิตศาสตร์
16.31
-0.21
22.35
+6.04
๓. ความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานเป็นทีม
ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนได้บริหารจัดการสถานศึกษาดูแล กากับ
ติดตาม ด้านวิชาการ ที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการเปิดโอกาสให้บุคคลและผู้แทนของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่
อยู่ในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมดาเนิน
กิจกรรม การพัฒนา และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ
ร่วมสร้าง ความเข้าใจในการดาเนินงาน มีการยอมรับ และรับผิดชอบในฐานะ สมาชิกของชุมชน เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีส่วนร่วมกระบวนการพัฒนาเกิดความต่อเนื่องและก่อให้เกิด
ความสาเร็จสูง ด้วยการให้ความสาคัญ และร่วมมือในการบริหารจัดการของสถานศึกษาใช้สถานที่ของโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอและมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ จากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนพบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดูแล
นักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้แก่นักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและ แก้ปัญหาการอ่าน
การเขียนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา เป็นผลให้
จานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี
๑) ความสามารถในการท างานวางแผนร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ผู้อานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ข้าพเจ้าได้ทาหน้าที่ ดูแล กากับ ติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านการบริหารงาน ๔ ฝ่ายงานและร่วมสร้างทีมงาน ที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คือการเปิดโอกาสให้บุ ค คล
และผู้แทนของกลุ่มองค์กร ต่างๆ ที่อยู่ใน ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการกาหนดทิศทาง
ในการพัฒนาชุมชน ร่วมตัดสินใจ อนาคตของชุมชน ร่วมดาเนินกิจกรรมการพัฒนา และร่วมรับผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้น
๒) มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของคนอื่ น ข้ า พเจ้ า มี น้ าใจ เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนร่วมงานและเป็นกันเองกับทุกคนให้คาปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้เกียรติ ให้ความ
ร่วมมือ ให้กาลังใจ และให้ความสาคัญ กั บทุก คน อานวยความสะดวกแก่เพื่อ นร่วมงาน ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จัก ให้อภัย มีความจริงใจกับทุกคน ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
มีกิจกรรมใดร่วมกันรับผิดชอบดูแล เอาใจใส่จนงานนั้นประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับและความไว้วางใจกับ
บุคคลและหน่วยงาน
๓) มีการยอมรับข้อตกลงของทีมงาน ข้าพเจ้ามีหลักการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมมีความมุ่งมั่นที่จะทางานเป็นทีม มีความเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในการ

๒๑

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน การปฏิบตั ิตนเป็นผู้นาหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ความร่วมมือ
กับทีมงานในการแก้ปัญหา การปฏิบัติงาน มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับข้อตกลงของทีมงาน
๔. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ
รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม ชมรม องค์กร ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ จากการ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ในการเป็นคณะกรรมการอนุกรรมการ คณะทางานตามโครงการ/กิจกรรม/ ในระดับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
๑) เป็นประธานกลุ่มดอยอินทนนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๒) เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของกลุ่มดอยอินทนนท์สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓) เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายครูและผู้บริหารสถานศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๔) เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๕) เป็น คระกรรมการคัดเลือกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาเภอดอยเต่ า จัง หวัด
เชียงใหม่
๖) เป็นคระกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศงานลอยกระทงอาเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่

๒๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม (OBEC AWARDS)
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เทคนิค PINTHO โรงเรียน
ดอยเต่าวิทยาคม
ผู้ ร ายงานได้ จั ด การบริห ารสถานศึ ก ษา ที่ ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นเกิด การเรี ยนรู้ ประสบความส าเร็ จ มี
ความสามารถในการนาหลักสูตรไปใช้อย่างเป็นระบบ ให้ครูและบุคลากรสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร ผู้เรียน และบริบทของชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาสื่อ นวัตกรรม ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความรู้ ความชานาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ สร้างเสริมขวัญกาลังใจให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้กับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยสรุปดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑
ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑. ความสามารถในการอ่านการเขียนได้ของนักเรียนในรอบปีทแี่ ล้ว
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้ดาเนินการตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียนได้ของนักเรียน ในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ เทคนิค PINTHO ห้องเรียนคุณภาพที่
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน ฝึกเขียน การจัดห้องพิเศษต่างๆ
เพิ่มขึ้น เช่น ห้องปฎิบัติการกลุ่มสาระฯ ศูนย์ข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้สู่อาชีพ ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น ห้องสมุด ๓ ดี ศูนย์ต่างๆ สามารถ
พัฒนานักเรียนให้เกิดนิสัยรั กการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ผล
การประเมินจากต้นสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ร้อยละ ๘๕.๕๙ ตัวบ่ง ชี้ที่ ๒
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ร้อยละ ๘๒.๖๓ มีการพัฒนานักเรียนตามฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษาตามตัวชี้วัด มิติที่ ๒ ความสามารถในการ
อ่านภาพรวมของโรงเรียน ร้อยละ ๘๕.๘๐ ความสามารถในการเขียนภาพรวมของโรงเรียน ร้อยละ ๘๖.๐๔
นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสารภาพรวมของโรงเรียน ร้อยละ ๙๔.๗๖ ผลจากการดาเนินงานการ
อ่านออก เขียนได้ นักเรียนเกิดทักษะความชานาญส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตรทางด้านภาษา การ
อ่านเอาเรื่อง การท่องอาขยานทานองเสนาะ การกล่าวสุนทรพจน์ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๔ และระดับภาคเหนือ ในงานแข่ง ขันทักษะวิชาการของสานั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาภาคเหนื อ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ เป็นต้น

๒๓

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็นทาเป็นแก้ปญ
ั หาได้
จากผลการประเมินคุณภาพ รอบ ๓ มีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น อยู่ระดับ ดี
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านทักษะ
กระบวนการคิดและการเขียนสื่อความ เช่น กิจกรรมการฝึกการอภิปราย กิจกรรมโครงงาน ค่ายคิดวิเคราะห์
บูรณาการแบบองค์รวม ค่ายวิทย์คณิตบูรณาการ ค่ายภาษาสู่อาเซียน วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีการ
ประเมินความสามารถด้าน การคิดของผู้เรียนตามที่กาหนดในหลักสูต ร จนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ประเภท โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคุณธรรม ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ระดับกลุ่มดอยอินทนนท์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีค่าคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ O-NET ของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ศึกษาปีที่ ๓ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าค่ าเฉลี่ยระดั บประเทศ จานวน ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังแผนภูมิ
ตารางที่๑ แสดงการเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบ O-NET ๕ วิชา ระหว่างค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต่ากว่า
ระดับประเทศ ๕ กลุ่มสาระ
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน
ระดับประเทศ
๔๑.๗๗
๔๒.๖๔
๒๗.๘๔
๓๒.๔๐
๓๔.๖๐
๓๗.๖๓
๔๕.๖๑
๔๖.๒๔
๒๘.๒๔
๓๐.๖๒
๓๕.๖๑
๓๗.๙๑

ผลต่างระหว่าง
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ
-๐.๘๗
-๔.๕๖
-๓.๐๓
-๐.๖๓
-๒.๒๓
-๒.๒๘

๒๔

๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
จากผลการประเมินคุณภาพ รอบ ๓ มีผลการประเมิน ตัวบ่ง ชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ระดับ ดีมาก และจากการเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน มีสุขภาพการและ
สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ก่อนเริ่มเรียนในตอน
เช้าและก่อนสอนทุกรายวิชา กิจกรรมผู้อานวยการโรงเรียนพบนักเรียนอบรมและปลูกฝังนักเรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ซึ่งใช้เวลา ๕ นาทีก่อนเข้าเรียนทั้งในตอนเช้า โดยมีครูที่ปรึกษาเป็น
ผู้คอยควบคุมดูแล นาความรู้ที่ได้รับจากผู้บริหารไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
และมีทักษะจนเกิดเป็นนิสัย ในการเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ร่วมในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ที่หลักสูตรกาหนดทุกข้ออยู่ ใน
ระดับ ดีมาก
ตารางที่ ๒ ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่ละระดับคุณภาพ
รายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
เฉลี่ยรวม

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพ
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
๐
๕.๓๒
๓๘.๖๘
๕๖.๐๐
๐
๕.๓๙
๔๖.๔๓
๔๘.๑๙
๐
๗.๓๖
๔๖.๓๐
๔๖.๓๕
๐
๘.๐๑
๔๕.๒๔
๔๖.๗๕
๐
๕.๔๘
๔๐.๗๓
๕๓.๗๙
๐
๖.๕๐
๔๘.๗๓
๔๔.๗๗
๐
๒.๐๗
๔๔.๗๒
๕๓.๒๑
๐
๒.๔๔
๔๔.๗๗
๕๒.๘๐
๐
๕.๓๒
๔๔.๔๕
๕๐.๒๓
๐
๕.๓๒
๙๔.๖๗

๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ อย่างน้อย ๑ ประเภท
จากการบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนนาสู่การ
แข่งขันทักษะต่าง ๆ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้

๒๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ที่

รางวัลที่ได้รบั

๑

เหรียญทอง

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑o
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด

การแข่งขันการเขียนเรียงความ
และคัดลายมือ
เหรียญทอง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
อันดับที่ ๕
(ประเภท ๒)
เหรียญเงิน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
(ประเภท ๒)
เหรียญเงิน
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
เหรียญเงิน
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
เหรียญทอง
การประกวดเพลงคุณธรรม
เหรียญทอง
การประกวดเพลงคุณธรรม
เหรียญทอง
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
เหรียญทอง
การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม
เหรียญทอง
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ไทยสร้างสรรค์
เหรียญทอง
การแข่งขันโครงงานอาชีพ
เหรียญทอง
การแข่งขันทาอาหารน้าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง
เหรียญทอง
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ
(Skit)
เหรียญทอง
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story
Telling)
เหรียญเงิน
การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor
เหรียญทอง
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์
การแข่งขันการวาดภาพด้วย
เหรียญทอง
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกาย

ระดับ
ม.๑-ม.๓

หน่วยงานที่จัด
กิจกรรม/ระดับ
สพฐ/ภาคเหนือ

สถานที่
จังหวัดแพร่

ม.๔-ม.๖
ม.๑-ม.๓
ม.๑-ม.๓
ม.๑-ม.๓
ม.๑-ม.๓
ม.๔-ม.๖
ม.๔-ม.๖
ม.๑-ม.๓
ม.๔-ม.๖
ม.๔-ม.๖
ม.๑-ม.๓
ม.๔-ม.๖
ม.๑-ม.๓
ม.๑-ม.๓
ม.๔-ม.๖
ม.๑-ม.๖

สพฐ./ประเทศ

เมืองทองธานี
กทม.

๒๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ที่
๑
๒

รางวัลที่ได้รบั

กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด

เหรียญทอง
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
รองชนะเลิศอันดับ๑ (Drawing)
เหรียญทอง
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ระดับ

ม.๔-ม.๖

เหรียญทอง

การประกวดวงดนตรีสตริง

ม.๔-ม.๖

๔

เหรียญทอง

ม.๑-ม.๓

๕

เหรียญทอง

การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม

เหรียญทอง

๗

เหรียญทอง

๘

เหรียญเงิน

๙

เหรียญเงิน

๑o

เหรียญเงิน

๑๑

เหรียญทอง

การแข่งขันการทาอาหารคาวจาน
เดียว (ประเภทข้าว) และอาหาร
หวาน (ขนมไทย)
การแข่งขันโครงงานอาชีพ
การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท
ทีม ข
การประกวดมารยาทไทย
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing)

สถานที่
จังหวัด
พิษณุโลก

ม.๔-ม.๖

๓

๖

หน่วยงานที่จัด
กิจกรรม/ระดับ
สพฐ/ภาคเหนือ

ม.๑-ม.๓
ม.๔-ม.๖
ม.๔-ม.๖
ม.๑-ม.๓

ม.๑-ม.๖
ม.๑-ม.๓
ม.๔-ม.๖

สพฐ./ประเทศ

ร.ร.สตรี
วิทย์๒
กทม.

๒๗

ผลงานดีเด่น ด้านกีฬา
ที่

รางวัลที่ได้รับ

กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด

1

เหรียญทองแดง

กีฬาเซปักตะกร้อชายหาด ชาย

2

รองชนะเลิศ

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่น
อายุ 16 ปี หญิง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม/
ระดับ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค
5 ครั้งที่ 32
เวียงพิงค์เกมส์
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่
จังหวัด
เชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่

องค์ประกอบที่ ๒
ด้านการบริหารจัดการ
ข้าพเจ้าได้บริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ งานบุคคลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา คือ กระบวนการเทคนิค
PINTHO ช่วยให้ครูและบุคลากร รวมทัง้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนร่วม ในการวางแผนและการตัดสินใจ ร่วมสร้าง
ความเข้าใจในการดาเนินงาน สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะ สมาชิกของชุมชน เกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของเกิดความภาคภูมิ ใจในผลงานที่ตนมี ส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาเกิดความต่อเนื่อง และก่อให้เกิ ด
ผลสาเร็จสูงสุด จากการให้ความสาคัญและความร่วมมือในการบริหารจัดการของสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษามีการให้บริการสถานที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและหน่วยงาน
อื่น ผลจากการดาเนินงาน ทางโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน พบว่าผู้ปกครองมีความพึง พอใจเรื่อง การดูแลนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้ แก่
นักเรียน การช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและแก้ปัญหา การอ่านออก เขียนได้ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนดีขึ้น จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยดาเนินการดังนี้
๑. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๑.๑ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ในปัจจุบันระบบข้อมูลและสารสนเทศมีความจาเป็นมากสาหรับทุกองค์กร โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานอย่างครอบคลุมเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการใช้ง าน ตลอดจน
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย มีแผนพัฒนาด้านสารสนเทศ และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ตามโครงสร้าง โดยนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานในโรงเรียนดังนี้
ด้านการเรียนการสอน มีการติดตั้ง อินเตอร์เน็ตและโปรเจคเตอร์ในห้องปฏิบัติการครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันและรองรับสาหรับอนาคต

๒๘

ด้านบริหารจัดการ มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อส่ง ข่าวสารข้อมูลภายในโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง ตลอดจนระบบออนไลน์ มีการใช้โปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน (EMIS) เพื่อช่วยในการบริหาร
จัดการ ใช้โปรแกรมระบบงานสารสนเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (School Information) ในการจัดเก็บ
ข้อมูลงานวิชาการ ใช้โปรแกรม E-Office ในระบบงานสารบรรณ ใช้โปรแกรม P–OBEC ในการจัดเก็บข้อมูล
บุคลากร ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง สพฐ. (Building) ในการเก็บข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้างในโรงเรียน ใช้
โปรแกรม EGP ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องสมุดโรงเรียนใช้ Software ประยุกต์ UPC Library ในการ
ดาเนินงานในรูปแบบของห้องสมุดอัตโนมัติ โดย Software ดัง กล่าวทางานร่วมกับระบบฐานข้อมูล ของ
โปรแกรม Microsoft Access ซึ่งสามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ภายในห้องสมุดและเก็บรวบรวมสถิติ ได้
อย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ นอกจากนี้ ยั ง ได้ ท าการเผยแพร่ กิ จ กรรม และผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของโรงเรียนให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ ทราบอย่ างต่ อ เนื่องผ่ านทางเว็ บไซต์ข องโรงเรี ยน (www.doitao.ac.th/) และ เว็บไซต์ข อง
สานักงานเขตพื้นการการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (www.secondary34.go.th/)
๑.๒ การจัดระบบข้อมูล และสารสนเทศพืน้ ฐานที่ครอบคลุม ถูกต้องและสมบูรณ์
โรงเรียนได้ดาเนินการโดยนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมาช่วยในการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศโดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังนี้
๑) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน
- ที่ตั้ง แผนผัง ประวัติของโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปรัชญาของโรงเรียน
- ระดับชั้นที่เปิดสอน จานวนห้องเรียน จานวนนักเรียน ครูและบุคลกรทาง
การศึกษา
๒) ข้อมูลด้านวิชาการ
- หลักสูตรและการเรียนการสอน
- ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล
๓) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ
- ข้อมูลด้านงบประมาณ
- ข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และแหล่งเรียน
- ข้อมูลการบริหารจัดการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
๔) ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
- ผลงานของบุคลากรในโรงเรียน
- ผลงานของโรงเรียน
๕) ข้อมูลด้านสัมพันธ์ชุมชน
- ข้อมูลการมีส่วนร่วมกับชุมชน
- ข้อมูลด้านการบริการชุมชนและเครือข่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน

๒๙

ผลการดาเนินงาน
มีข้อมูล และสารสนเทศพื้นฐานที่เป็นหมวดหมู่ครอบคลุม ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันสะดวกต่อ
การสืบค้นและการนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งทางด้านสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สารสนเทศด้านวิชาการ สารสนเทศ
ด้านบริหารจัดการ สารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ ผลงาน และสารสนเทศด้านสัมพันธ์ชุมชน
หลักฐานประกอบ
- เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.doitao.ac.th/)
- เว็บไซต์ของ สพม. เขต ๓๔ (www.secondary34.go.th/)
- โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลบุคลากร (P-OBEC)
- โปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน (EMIS)
- โปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง สพฐ. (Building)
- โปรแกรม E-Office
- โปรแกรม EGP
- Software ประยุกต์ UPC Library ของงานห้องสมุด
- โปรแกรมระบบงานสารสนเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (School Information)
- โปรแกรม Microsoft Office

เว็บไซต์ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม (www.doitao.ac.th/)

๓๐

๑.๓ การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งานและพัฒนาต่อเนื่อง
โดยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยดาเนินการ ดังนี้
ด้านธุรการ
- ใช้โปรแกรม E–Office ในการบริหารจัดการระบบเอกสาร, หนังสือราชการต่าง ๆ
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office
ด้านวิชาการและด้านกิจกรรม
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office
- การบริหารจัดการด้านวัดและประเมินผล โดยใช้โปรแกรมระบบงานสารสนเทศและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (School Information)
- ใช้ Software ประยุกต์ UPC Library ในการทางานห้องสมุด
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
- ใช้โปรแกรม P-OBEC ในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร
- การใช้โปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน (EMIS) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน งบประมาณ
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการจัดเก็บข้อมูลบัญชีต่าง ๆ
- ใช้โปรแกรม P-OBEC ในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร
- ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง สพฐ. (Building) ในการเก็บข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้างใน
โรงเรียน
- ใช้โปรแกรม EGP ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ชัดเจน ทันสมัย สะดวกต่อการ
สืบค้น สามารถเรียกใช้ได้ทันที และมีข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์สรุป แปลผล เอื้อต่อการนาไปใช้ประโยชน์
ตลอดจนมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มงาน
ในโรงเรียน
หลักฐานประกอบ
- เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.doitao.ac.th/)
- เว็บไซต์ของ สพม. เขต ๓๔ (www.secondary34.go.th/)
- โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลบุคลากร (P-OBEC)
- โปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน (EMIS)
- โปรแกรมฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง สพฐ. (Building)
- โปรแกรม E-Office
- โปรแกรม EGP
- Software ประยุกต์ UPC Library

๓๑

๑.๔ การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนได้นาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและนาไปใช้ในการ
บริหารและพัฒนา ดังนี้
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ มีการนาข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้ประกอบ การจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางสาหรับดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านที่ ๒ การพัฒนาการเรียน มีการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใช้ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนโดยผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องโรงเรี ย น
www.doitao.ac.th/ ใช้โปรแกรม Acu Studio DUO , โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) มา
ช่วยในการเรียนการสอนโดยครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในทุก ๆ ด้าน
อย่างทั่วถึงทาให้นาข้อมูลมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง
ผลการดาเนินงาน
มีการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนโดยนาข้อมูลสารสนเทศมาเป็นพื้นฐานในการจัด ทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และสามารถนาข้อมูลมา
ปรับปรุงพัฒนาได้อย่างถูกต้อง
หลักฐานประกอบ
- โปรแกรม Acu Studio DUO
- โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategies Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
- แผนปฏิบัติการประจาปี

โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)
๑.๕ การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา
โรงเรียนได้เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมในโรงเรียน และผลการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ผ่านสื่อ ดังนี้ เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.doitao.ac.th/) , เว็บไซต์ของ สพม.
เขต ๓๔ (www.secondary34.go.th/), การกระจายเสียงตามสายในโรงเรียน, ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน,
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การประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งครู แ ละผู้ ป กครองนั ก เรี ย น, แผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ และ facebookของ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ผลการดาเนินงาน
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปและชุมชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผล
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ผ่านสื่อที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
หลักฐานประกอบ
- รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)
- รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- รายงานการประชุมคณะครู
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.doitao.ac.th/)
- เว็บไซต์ของ สพม. เขต ๓๔ (www.secondary34.go.th/)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

การประชุมคณะครูภายในโรงเรียน
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การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๖ การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา
โรงเรียนได้เผยแพร่กิจกรรมในโรงเรียน และการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็น
ปัจจุบันทันเหตุการณ์ผ่านหลายๆทาง เช่น เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.doitao.ac.th/) , เว็บไซต์สานักเขต
พื้นที่การศึกษา ๓๔ (www.secondary34.go.th/) , การกระจายเสียงภายในโรงเรียน, ป้ายประชาสัมพันธ์ภาพ
กิจกรรมทุกสัปดาห์ ,การประชุมผู้ปกครองและครูในทุกภาคเรียน, จดหมายเวียนแจ้ง ข่าวด้วยโปรแกรม E –
Office , Facebookประชาสัมพันธ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมโทรศัพท์ และ SMS
ผลการดาเนินงาน
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผล
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ผ่านสื่ออย่างหลากหลายต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับ
หลักฐานประกอบ
- รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)
- รายงานการประชุมชมรมผู้ปกครองและชมรมศิษย์เก่า
- ป้ายประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
- เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.doitao.ac.th/)
- Facebookประชาสัมพันธ์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

๓๔

๒. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนมีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการและสภาพ
ปัญ หาของสถานศึกษาและท้องถิ่น ด้วยการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทาในรูปแบบของ
โครงการ เพื่อสนองนโยบายและแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการมีการดาเนินงานตามแผนและโครงการที่
จัดทาขึ้นเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามแผนงานโครงการโดยใช้
เครื่องมือตรวจสอบที่มีคุณภาพ มีการนิเทศติดตาม ประเมินผล และนาผลการประเมินไปใช้ ปรับปรุง การ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ คู่มือคุณภาพ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษามีกระบวนการ ขั้นตอนดังนี้
๒.๑ มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการและปัญหาของ
ท้องถิ่น
โรงเรียนมีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการและปัญหา
ของท้องถิ่น การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและ
ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมินความต้องการจาเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการจัดทา
ที่ถูกต้อง ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการจัดทาแผนทุกขั้นตอน แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
และผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ ดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนือ่ ง
ทางโรงเรียนได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง การประชุมชี้แจง ทา
ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ มีการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่
กาหนดให้ครบถ้วนและมีการนิเทศ ติดตาม มีบันทึกหรือรายงานผลการนิเทศ ติดตาม มีการนาผลการติดตามไป
ใช้ในการปรับปรุงแผน แผนงาน โครงการและมีการรายงานผลการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมครบถ้วน
ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องกับการกระจายอานาจและ
เป้าหมายของสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงของสายงานมีความครอบคลุมขอบข่าย
และภารกิจหลักของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของต้นสังกัด มีการมอบหมายงานแก่บุคลากรตามภารกิจ
โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษา มีการจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนการดาเนินงาน
ตามภารกิจและจัดให้มีระบบควบคุม
๒.๓ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนโดยใช้เครื่องมือใน การตรวจสอบ
อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนโดยใช้เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา ในการตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ ได้มีการดาเนิน
กิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม
กากับ และรายงานผล เพื่อหาข้อสรุปผลของกิจกรรมหรือโครงการ ถ้าพบปัญหาหรืออุปสรรคจะดาเนินการ
ปรับปรุง แก้ไขในโอกาสต่อไป ถ้าพบว่าเกิดผลดีก็ดาเนินการต่อไป หรืออาจจะสอดแทรกกิจกรรมที่สามารถ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุดต่อผู้เรียนและองค์กร การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนโดยใช้เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับ เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบ
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สัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบประเมินผล ฯลฯ ซึ่งเป็นที่มาของการหาค่าของข้อมูลที่แท้จริง เมื่อได้ผลการประเมิน
มาแล้ว ได้นามาพิจารณาผลที่ได้ว่าอยู่ในระดับใด และนาผลเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไ ขหรือพัฒนา ส่ง เสริม
สนับสนุนในขั้นตอนต่อไป
๒.๔ มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียน มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง การปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
โรงเรียนได้ดาเนินการโดยการวิเคราะห์บริบทเพื่อจาแนกแยกแยะสิ่งที่อยู่โดยรอบสถานศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกโดยผู้บริหารใช้ความสามารถในการนาองค์กรและเทคโนโลยีทางการบริหารมีบทบาทในการเป็นผู้ชี้นา
กาหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลงเพื่ อ
วางแผนกาหนดยุทธ์ศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากนั้นจึงนาแผนยุทธ์ศาสตร์สู่การปฏิบัติรวมทั้ง ต้องมี
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมรับรู้และร่วมตัดสินใจ นามาซึ่งความโปร่งใสใน
การบริหารงานและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ ของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ขณะเดียวกัน
ต้องมีการควบคุม การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวัด ประเมินผล เพื่อนาผลมาใช้ในการ
ปรับปรุง การดาเนินการครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายใน
การจัดการศึกษาของชาติที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
หลักฐานอ้างอิง
บันทึกการประชุม/คาสั่ง/แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๖๑
รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/ผลการประเมินภายในและภายนอก

๓. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถของแต่ละคน โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความ
พร้อม มีจานวนเพียงพอ และพัฒนาให้ทันสมัย สนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้

๓๖

๓.๑ มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานมีปริมาณหนังสือที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ ทันสมัย
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้จัดหาหนังสือ วารสาร สารานุกรม หนัง สืออ้างอิง หนัง สือภาพ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ที่ทันสมัย จานวนมากพอที่จะให้บริการครูผู้สอน นักเรียนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
โดยมีการจัดระบบหมวดหมู่หนังสือแบบดิวอี้ และมีการให้บริการคอมพิวเตอร์ แทบเล็ตเพื่อให้ผู้เรียนและ
บุคลากรได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ในวันสาคัญเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ
ผลจากการดาเนินการ
ทาให้ครู และนักเรียนมีแหล่งค้นคว้าข้อมูล ส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง และรักการอ่าน
หลักฐานอ้างอิง

๓.๒ มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและมีการใช้อย่างคุ้มค่า
โรงเรียนได้ปรับปรุง พัฒนาจัดหา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งานของห้องพิเศษต่าง ๆ เพื่อ
บริการแก่ผู้เรียนและผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนแต่ ละคนอย่างเต็ ม
ความสามารถตามความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา
เพื่อฝึกทักษะด้ านภาษาแก่ ผู้ เรี ยน ห้องปฏิบัติการวิ ทยาศาสตร์ เพื่อ ให้ผู้ เรี ยนได้ ฝึ กทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาและฝึกการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ห้อง
คณิตศาสตร์เพื่อฝึกการคิดคานวณ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์อาเซียนเพื่อเรี ยนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน
ผลจากการดาเนินการ
ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการที่ส่ง เสริมกระบวนการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ ม
ศักยภาพ
หลักฐานอ้างอิง

๓๗

ภาพห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

๓.๓ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในสถานศึกษา เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือสนับสนุนการ
เรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น โดยแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี ใ นสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ศู น ย์ เ รี ย นรู้ สู่ อ าชี พ ศู น ย์ ข้ อ มู ล
พฤกษศาสตร์ โรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ เพื่ออบรมและเตรียมความพร้อมให้แก่
ผู้เรียนในตอนเช้า เที่ยง เย็น ห้องจริยธรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจาวัน ศูนย์การเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช และศูนย์อาเซียนเพื่อเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
๓.๔ การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์ จิตใจอย่างเหมาะสม
โรงเรียนได้จัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์ และจิตใจโดยมีโดม
กีฬาให้นักเรียนได้เล่นกีฬา พักผ่อน ตามอัธยาศัย และทากิจกรรมตามความเหมาะสม มีลานเศรษฐกิจพอเพียง
ให้นักเรียนได้ผักผ่อน รวมทั้งสนามฟุตบอลเพื่อจัดกิจกรรมการเรีย นรู้กลางแจ้งให้นักเรียนได้เล่นในเวลาว่าง มี
การตกแต่งสถานที่ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เพื่อสร้างบรรยากาศใน การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ผลจากการดาเนินการ
ทาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์และจิตใจดีง าม จนได้รับรางวัลโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
๔. การให้บริการด้านอาคารสถานที่
ได้จัดทาแผนแม่บทในการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา จัดทามาตรฐานภาระงานบุคคลและชี้แจงให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาทราบ มีการมอบหมาย
งานสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและความต้องการของสถานศึ กษา ส่ง เสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม จัดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า มีการติดตามประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมและนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป
๔.๑ อาคารสถานที่ในสถานศึกษาทุกแห่งอยู่ในสภาพที่สะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
โรงเรียนมีแผนบริหารอาคารสถานที่ มีการแบ่งเขตความรับผิดชอบโดยให้นักเรียนแต่ละห้องพร้อม
ครูที่ปรึกษารับผิดชอบ มีการตรวจสอบดูแลปรับปรุงส่วนที่ชารุดให้อยู่ในสภาพดี มีการจัดระบบเวรยามดูแล
ความปลอดภั ย นอกจากนี้ได้ ด าเนิ นโครงการ ๕ห้ อ งชี วิ ต ห้ อ งส้ ว มสุ ข สั นต์ และโครงการอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ ห้องเรียนและบริเวณ

๓๘

โรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย มั่นคง แข็ง แรง เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมี
ห้องน้าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
๔.๒ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก ในการให้บริการอาคารสถานที่ อย่างเหมาะสม
โรงเรียนได้จัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกประจาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องส้วม
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ตลอดจนตรวจเช็คให้มีความปลอดภัยใช้งานได้ตลอดเวลา ส่วนรอบๆ บริเวณโรงเรียนจัด
เขตบริการเพื่อให้นักเรียนแต่ละห้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลความสะอาด เรียบร้อย และจัดตกแต่งบริเวณด้วย
ดอกไม้ต่าง ๆ เพื่อให้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่
๔.๓ มีการจัดระบบซ่อมบารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ
โรงเรียนมีฝ่ายอาคารสถานที่ ที่รับผิดชอบสถานที่ดูแลแจ้ง งานซ่อมกับฝ่ายพัสดุ โดยดาเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมแซม ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ดัง นี้ ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาไทย ปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีนาฎศิลป์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์
ปรับปรุง ห้องสมุดเป็นศูน ย์การเรียนรู้รักการอ่าน ปรับปรุง ห้องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง คอมพิวเตอร์พ ร้ อ ม
อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปรับปรุงห้องเกียรติยศของโรงเรียน ปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมเป็นศูนย์การเรียนรู้
สู่อาชีพ ติดตั้งระบบน้าประปาและเครื่ องผลิ ตน้าดื่ มที่ สะอาดได้ ต ามมาตรฐาน ทาสีอาคารเรียน อาคาร
อเนกประสงค์ รั้วและประตูโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและสวยงาม ปรับปรุงห้องน้าให้สะอาดสวยงามถูกต้องตาม
หลักการของกรมอนามัย
๔.๔ มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพทีใ่ ช้การได้และปลอดภัย
๑. โรงเรียนได้วางแผนจัดระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่นห้องน้า
ห้องส้วม สวนหย่อม ห้องเรียน ระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบประปาตามโครงการประหยัด
พลังงานในสถานศึกษา
๒. โรงเรียนจัดระบบความปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยกันดูแล ในการบริหารงาน
ด้านอาคารสถานที่ทางโรงเรียนได้ดาเนินการในการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณโรงเรียนมีเวรยามรักษาการณ์
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ติดตาม ดูแล ประเมินผลการดาเนินการ และประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการที่มีหน้า ที่รับ ผิด ชอบโดยตรง และนาผลการ
ประเมินมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ผลการดาเนินการ
ทาให้โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดใช้ เป็น สถานที่ในการ
ต้อนรับแขกของสพม. เขต ๓๔ และได้รับความไว้วางใจในการขอใช้อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมจาก
หน่วยงานในท้องถิ่น
หลักฐานอ้างอิง
หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่ ภาพถ่ายกิจกรรม ภาพสภาพแวดล้อมและอาคาร
สถานที่ของโรงเรียน
- สรุปผลการดาเนินงานซ่อมบารุง
- สรุปผลการใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์

๓๙

อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
๕. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ
๕.๑ การบริหารงานงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ
โรงเรียนมีแหล่งที่มาของงบประมาณจากเงินอุดหนุนตามรายหัวนักเรียน และรายได้อื่น ๆ ซึ่ง
โรงเรี ย นได้ด าเนิน การจั ด ท าและเสนอของบประมาณซึ่ ง รัฐ บาลจะจั ด สรรให้ ต ามรายหัว นัก เรีย นใช้ข้อมูล
๑๐ มิถุนายนของทุกปี ได้จัดทาบัญ ชีของโรงเรียนตามที่ม าของเงินและนาเสนอเพื่ อจั ดสรร ในการจัดสรร
งบประมาณทาในรูปแบบของคณะกรรมการที่ยึดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นหลักโดยขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนบริหารงานงบประมาณอย่างเหมาะสมและพอเพียง
๕.๒ แผนการติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน
เมื่อผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ ได้ดาเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จจะสรุปงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย
ให้ฝ่ายการเงินโรงเรียนสรุปงบประมาณ เพื่อตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อรายงานผลผู้บังคับบัญชา
สูงขึ้นต่อไปตามระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้แล้วยังมีระบบการตรวจสอบภายในจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ มาตรวจสอบเป็นระยะ
๕.๓ มีการจัดทาบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลา
โรงเรียนมีแผนการกากับติดตามการใช้งบประมาณการเงินและพัสดุ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ทาทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงิน สรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีแผนกากับติดตามในแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียนซึ่งครูถือปฏิบัติ
๕.๔ มีการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนได้ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและตามแผนงาน
โครงการที่กาหนดเอาไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียนในการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัด

๔๐

ผลการดาเนินงาน
ท าให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ นไปตามแผนงานโครงการ มี ค วามคุ้ ม ค่ า โปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบชองทางราชการ
หลักฐานอ้างอิง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานโครงการ และรายงานผลการตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
๖. การบริหารงานด้านบุคคล
๖.๑ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ได้จัดทาคู่มือในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด มีการมอบหมายงานสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร
๖.๒ มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคคลอย่างเหมาะสม
โรงเรียนได้จัดระบบการสร้างขวัญ กาลัง ใจด้วยการจัดโครงการกองทุนสวั สดิก ารให้ บุค ลากรใน
โรงเรียน นาครูและบุคลากรทางการศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่โดยใช้งบประมาณตามโครงการ การจัดสิ่ง
อานวยความสะดวก จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรเพียงพอกับการปฏิบัติงาน ให้คาชมเชยยกย่องเชิดชูเกียรติใน
ที่ประชุม การให้คาปรึกษาของผู้บริหาร การสร้างขวัญกาลังใจด้วยการพิจารณาความดีความชอบที่เป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย มีข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่ชัดเจนเหมาะสม ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ
๖.๓ มีการส่งเสริมพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกัน กาหนดเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ และดาเนินการได้อย่างชัดเจน โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ การนาบุคลากรไปศึกษาดูงาน การให้คาปรึกษา การพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร จนบุคลากรทุกคน เก่ง ดี และมีความสุขกับการทางานทาให้โรงเรียนพัฒนาขึ้น
เป็นที่ประจักษ์ ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นชานาญการพิเศษ ร้อยละ ๒๐ โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรมสัมมนาคนละไม่น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๖.๔ บุคลากรร้อยละ ๙๕.๒๙ มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
จากการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติง านของบุคลากรทางการศึ กษาของโรงเรียนดอยเต่า
วิทยาคม ปรากฏว่า มีผลความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๘.๒๙
ผลการดาเนินการ
จากการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บุคลากรได้รับรางวัล คุรุ
สดุดี จากคุรุสภาและได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ของสพฐ. ปี ๒๕๕๘
หลักฐานอ้างอิง
แฟ้มการพัฒนาบุคลากร แฟ้มเกียรติบัตร ภาพกิจกรรม

๔๑

หลักฐานประกอบ

รูปภาพอาคารสถานที่และการทางานในเขตรับผิดชอบของนักเรียน
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๑ ผลที่เกิดกับนักเรียน ตัวอย่างนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
ด้านความเป็นคนเก่ง
- นายมิตร ปู่อิน รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.ปลาย
ด้านความเป็นคนดี
- นางสาวสุภาพร รังสรรค์เพิ่มบุญ ชั้น ม.๖ รับรางวัล เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขาศิลปวัฒนธรรม
ปี ๒๕๕๙
ฯลฯ
๒. ผลที่เกิดกับตนเอง ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
- รางวัลด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ของ สพม.๓๔ ปี ๒๕๕๘
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหาร
จัดการ การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสาเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ ของสพฐ.ปี
๒๕๕๗
- เหรียญทอง ด้านการบริหารจัดการ ( S.A.A.T.) ของสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๗
- ผู้อานวยการสถานศึกษาดีเด่น ปี ๒๕๕๖ ของสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย
- รางวัลเพชรล้านนา ตามโครงการมืออาชีพ ของ สพม.๓๔ ปี ๒๕๕๖
- รางวัลผู้บริหารดีเด่น จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ปี ๒๕๕๕
- รางวัลผลงานคลินิกครู (สายผู้บริหารสถานศึกษา) ระดับยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๑ ปี ๒๕๕๔
- รางวัลพัฒนาส้วมโรงเรียนให้สะอาด ได้มาตรฐาน จนชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปี ๒๕๕๔
- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน
พัฒนาตน อุทิศตน เสียสละ อดทนในการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๓. ผลที่เกิดกับครู ครูได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
๑) นายจักร พิชัย รองผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อานวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นที่ประสบผลสาเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ ของสพฐ.ปี ๒๕๕๘

๔๒

๒) ว่าที่ร้อยตรีเอื้อมพร หาญสนามยุทธ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสาเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ
ของสพฐ.ปี ๒๕๕๘
๓) ว่าที่ร้อยตรีเอื้อมพร หาญสนามยุทธ ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจาปี ๒๕๕๘ ของคุรุสภา
๔) นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล ได้รับรางวัลรางวัลครูดีในดวงใจ ประจาปี ๒๕๕๘ ของ สพฐ.
๕) นางพัชรินทร์ กันวะนา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ สพฐ.
๖) นางกาญจนา กล้าหาญ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ สพฐ.
๗) นางสาวมลิวัลย์ โบแบน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ สพฐ.
๘) นางกาญจนา กล้าหาญ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปี ๒๕๕๘ ของ สพฐ.
๑๐) นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปี ๒๕๕๘ ของ สพม.๓๔
๑๑) นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปี ๒๕๕๘ ของ สพม.๓๔
๑๒) นางสาวจันทร์จิรา หนุ่มศรี ได้รับรางวัลครูผู้มีผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสพม.๓๔
๑๓) นายนนธรัชต์ ธงซิว ได้รับรางวัลครูผู้มีผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ของสพม.๓๔
๑๔) นายมนัส ตันมูล ได้รับรางวัลครูผู้มีผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ของสพม.๓๔
๑๕) นางสาวดารณี เค็ตโลก ได้รับรางวัลครูผู้มีผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสพม.๓๔
๑๖) นางศิวพร วงค์กันยา ได้รับรางวัลครูผู้มีผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสพม.๓๔
๑๗) นายพลชาติ งามสม ได้รับรางวัลครูผู้มีผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสพม.๓๔
๑๘) นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์ ได้รับรางวัลครูผู้มีผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสพม.๓๔
๑๙) นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.ปลาย
ประจาปี ๒๕๕๘ ของ สพฐ.
๔. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
๑) ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๘ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ของ สพฐ.
๒) ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ในระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ของสพป.ชม. เขต ๑

๔๓

๓) ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสานักงาน
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
๔) ได้รับรางวัลโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ สพม.๓๔
๕) โรงเรียนแกนนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพม. ๓๔
๖) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ปี ๒๕๕๗
๗) ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๕
๘) ชุมชนให้ความศรัทธาส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้น
๕. ด้านผู้ปกครองและชุมชน
๑) ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
พร้อมเพรียง
๒) ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในสถานศึกษาในระดับดีมาก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)................................................. ผู้รายงาน
(นายวิทยา พัฒนเมธาดา)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๔

ภาคผนวก

๔๕

๔๖

เกียรติบัตร OBEC AWARDS

๔๗

๔๘

๔๙

ขันตอนในการบริ
้
หารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้ วยเทคนิค PINTHO โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ขั้นตอนที่ 1 P = Participation, I = Integration, H = Happiness ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2 N = New, I = Integration, H = Happiness วิเคราะห์ข้อมูลสิ่งใหม่บูรณาการแบบองค์
รวม
ขั้นตอนที่ 3 O = Organizing , H = Happiness จัดคนตามความสามารถความพอใจเข้ากับงานในองค์กร

ขั้นตอนที่ 4 O = Organizing , T = Training พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขั้นตอนที่ 5 O = Organizing , N = New, H = Happiness ทางานตามนโยบายใหม่เพื่อองค์กร

ขั้นตอนที่ 6 O = Organizing นิเทศ กากับ ติดตามงานในองค์กร

ขั้นตอนที่ 7 O = Organizing , I = Integration , H = Happiness ทางานด้วยกันอย่างมีความสุข

ขั้นตอนที่ 8 O = Organizing , I = Integration , H = Happiness การประเมินผล/ สรุปผล/ รายงานผล

ที่มา: โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม (2557)

๕๐

คานา
เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นประกอบการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ประจาปี ๒๕๕๙ ในระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง โดย
ได้ บ รรยายตามกรอบการประเมิ นด้ ว ยเทคนิค PINTHO ที่ ก าหนดไว้ แ ละอ้ า งอิ ง เอกสารประกอบ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านบริหารจัดการ
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจาปี ๒๕๕๙ ได้ทราบแนวทางการดาเนินงานของข้าพเจ้า
โดยสังเขป แต่ยังมีเอกสารหลักฐานอ้างอิง ร่องรอยการดาเนินงานของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมอีกจานวนมาก
ที่ไม่สามารถนามารวมเล่มได้ โดยข้าพเจ้าจะนาเสนอในวันที่รับการประเมินต่อไป การจัดทาข้อมูลครั้งนี้ ได้
จัดทาข้อมูลตามความเป็นจริงทุกประการ
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคน

นายวิทยา พัฒนเมธาดา
ผู้อานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

๕๑

สารบัญ
หน้า
รางวัลที่เสนอขอ
คุณสมบัติเบื้องต้น
- ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
- ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
- สถานศึกษาที่ดารงตาแหน่งมีผลประเมินการประเมินคุณภาพภายนอก
- มีความประพฤติในการครองคนครองตนครองงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม
องค์ประกอบที่๑ คุณภาพด้านผู้เรียน
- ความสามารถในการอ่านการเขียนได้ของนักเรียนในรอบปีที่แล้ว
- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหาได้
- ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
- ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ
องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- การให้บริการด้านอาคารสถานที่
- การบริหารจัดการด้านงบประมาณ
- การบริหารงานด้านบุคคล

๑
๒
๒
๓
๓
๓
๔
๒๒
๒๒
๒๒
๒๓
๒๓
๒๔
๒๔
๒๗
๒๗
๓๔
๓๗
๓๗
๓๙
๔๐

ภาคผนวก
- ใบประกาศ/ วุฒิบัตร
- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคนิค PINTHO

๔๔

๕๒

เอกสารประกอบการประเมินรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผูบ้ ริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยีย่ ม
ประจาปี ๒๕๕๙
แบบเสนอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
………………………………………

๑. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม
ชื่อ นายวิทยา
ตาแหน่ง

ชื่อสกุล พัฒนเมธาดา

ผู้อานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ประเภท



มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขนาด

ด้าน

เล็ก (นักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน)


กลาง (นักเรียน ๕๐๑ – ๑,๕๐๐ คน)



ใหญ่ (นักเรียน ๑,๕๐๑ – ขึ้นไป)



ด้านวิชาการยอดเยี่ยม



ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม



ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ตาบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

