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ค าน า 
 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา

ได้จัดท้าขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561    ข้อ 3    ท่ีระบุให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก้าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก้าหนด  พร้อมท้ังจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด้าเนินการตามแผนท่ีก้าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด้าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก้ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ้าทุกปี  

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส้าคัญ  คือ ส่วนท่ี 1 
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการประเมินตนเอง 2.1 ข้อมูลท่ัวไป  2.2 ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา และ ภาคผนวก  

โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสาขอขอบคุณคณะกรรมการด้าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท้าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้       
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก้าหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นท่ีการศึกษา   ตลอดจนเพื่อ
ประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

  
 
 
       โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา 
            พฤษภาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนบ้านน้้า
โมงปางสา ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประจ้าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งได้จัด    
การเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีนักเรียนจ้านวน 166 คน      
มีบุคลากรจ้านวน 19 คน การประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ก้าหนดให้การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาท้ังมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน พบว่า 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1. แผนปฏิบัติการประจ้าปี 2565 
2. โครงการและกิจกรรมต่างๆ จ้านวน 27 โครงการ 
3. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 
4. แผนกลยุทธ์สถานศึกษา  
5. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนมีแผนพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
1. แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา 
3. แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
4. แผนปฏิบัติงานท่ี 4 โครงการวันส้าคัญของไทย 
5. แผนปฏิบัติงานท่ี 5 โครงการพัฒนาบุคลากร และโครงการนิเทศภายใน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดี 
จุดเด่น 
 1. นักเรียนมีเจตคติต่ออาชีพ (หลักสูตรอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน) 
 2. นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
 3. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 4. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ที่หลากหลาย 
 5. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดี 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาความสามารถในด้านการคิดค้านวณ 
2. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และการแก้ปัญหา 
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แนวทางการพัฒนาต่อไป 
โรงเรียนเรง่พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการคิด

ค้านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการแก้ปัญหาโดยการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน การสร้างส่ือการสอน  การน้าส่ือออนไลน์และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนา มีการติดตาม รายงานผลและปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 

สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ 
หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดการอบรมพัฒนาครู เรื่อง เทคนิคการสอนให้สนุกจากครูท่ีมีประสบการณ์ 

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโลกออนไลน์ การผลิตส่ือการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม  
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  ท่ีชัดเจน  มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี  ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายกาปฏิรูปการศึกษา  ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ  จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ     
มีการด้าเนินการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานและจัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา   
 

จุดควรพัฒนา 
   1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
แนวทางต้องการพัฒนาต่อไป 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาและสร้างเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  
สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ 
 มีความต้องการความช่วยเหลือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ดี
ยิ่งขึ้น และต้องการความช่วยเหลือในด้านงบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานต้นสังกัด จากองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล บริษัทเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

จุดเด่น 
  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพฒันาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิด     
ได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    
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จุดควรพัฒนา 
  ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน้าไปใช้พัฒนาตนเอง  
แนวทางการพัฒนาต่อไป 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ความสามารถการใช้ส่ือเทคโนโลยีของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นไป  
สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ 
 มีความต้องการความช่วยเหลือในด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน            
จากหน่วยงานต้นสังกัด  องค์การบริหารส่วนต้าบล บริษัทเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ   
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ส่วนที่ 2 
2.1 ข้อมูลทั่วไป 
2.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา  ต้ังอยู่เลขท่ี  141 หมู่  5  ถนนท่าวังผา – เชียงค้า ต้าบลผาตอ  อ้าเภอ
ท่าวังผา  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์  55140  โทรศัพท์ - โทรสาร -   Email 
nammongpangsa@gmail.com    Website:www.Nammongpangsa.com สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2 เปิดสอนระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับปฐมวัย   
มี  2  ช้ัน คือ  อนุบาล 2  และอนุบาล 3   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมี   2  ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปี
ท่ี 1- 6  และระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   รวมทั้งส้ิน 11 ห้องเรียน   
ปรัชญาของโรงเรียนบ้านน้ าโมงปางสา 

โอภาสา  สิกฺขา ชีวิตานัง 
(การศึกษาเป็นแสงสว่างแห่งตน) 

ค าขวัญของโรงเรียนบ้านน้ าโมงปางสา 
“คุณธรรม  น้าวิชา  พัฒนาชีวิต ” 

สีประจ าโรงเรียน    สี น้ าเงิน – เหลือง 
วิสัยทัศน์( Vision) 
         “บริหารจัดการ การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม สู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม บน
พื้นฐานวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น เอกลักษณ์ไทย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ” 
พันธกิจ( Mission ) 
1. จัดท้าและด้าเนินการตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา  4  ด้าน คือ 

1) กลุ่มงานวิชาการ 
2) กลุ่มงานบุคลากร 
3) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
4) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้้าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง ท่ัวถึงและ
เท่าเทียม 
5.ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  
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เป้าประสงค์ ( Corporate Objectives)  
1. นักเรียนช้ันอนุบาล 2 มีทักษะการฟัง และทักษะการพูดภาษาไทยได้ชัดเจน 
2.นักเรียนช้ันอนุบาล 3 อ่านแจกลูกและการเขียนภาษาไทย ได้เหมาะสมกับระดับช้ัน 
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านแจกลูกและการเขียนภาษาไทยได้คล่อง และใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นได้ 
4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  อ่านออกและเขียนได้ทุกคน 
5 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  อ่านคล่องและเขียนคล่องทุกคน 
6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีทักษะด้านอาชีพทุกคน 
7. เรียนฟรีตามนโยบายรัฐบาล 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
8. นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ 
10. นักเรียนและครูมีทักษะการใช้ส่ือและเทคโนโลยี ใช้ชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร (ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น) และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส้านึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ้านาจ บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาการศึกษาโดยส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างความสัมพันธ์ของหน่วยงานและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 พอเพียง  กตัญญู  รับผิดชอบ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ส่งเสริมทักษะอาชีพ  พัฒนาชีวิต  อย่างพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนบ้านน ้า 

โมงปางสา 
 
 

  
 
 
 
 
 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

นายวนัฐพงษ์   จิณะไชย 

หัวหน้างานบริหารงานทัว่ไป 

นายสมัย  ปินตา 
หัวหน้างานแผนงานและ

งบประมาณ 

นายวิรัตน์   เนตรวีระ 

หัวหน้างานบุคลากร 

นายวิชาญ   ใบยา 

1.  การพัฒนาหรือการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถ่ิน 
2.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
6.  การวัดผล ประเมินผล 
และด้าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 

1.การพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
3.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 
5.  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
6.  การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7.  งานเทคโนโลยี 

1.  การจัดท้าแผน
งบประมาณและค้าขอต้ัง
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการส้านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
2.  การจัดท้าแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส้านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยตรง 
3.  การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

1.  การวางแผนอัตราก้าลัง 
2.  การจัดสรรอัตราก้าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง   
4.  การเปลี่ยนต้าแหน่งให้
สูงข้ึน การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
5.  การด้าเนินการเกี่ยวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.  การด้าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน ้าโมงปางสา 

(นายวิชาญ   ใบยา) 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
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แนวคิดหลักการบริหารสถานศึกษา 
ส้าหรับกระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสาได้ใช้ NMPSA MODEL 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่ง NMPSA MODEL 

 
ประกอบหลักการแนวคิดดังนี้ 

n- network  :  การสร้างเครือข่ายจัดการสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา มีการสร้างเครือข่ายจัดการสถานศึกษา ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
หน่วยงานอื่น อีกท้ังบุคลากรในโรงเรียน มีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ โดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง 
PDCA  ในการขับเคล่ือนไปสู่ความส้าเร็จ โดยในทุกๆงาน โครงการ กิจกรรม จะต้องมีการวางแผน              
(P – Plan)  ให้ครอบคลุมกับงานทุกๆฝ่ายงาน ท้ังด้าน นักเรียน (Input) ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอน ส่ือต่าง ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม (Process) จนถึงผลิต 
คือ ตัวนักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ได้ศึกษาต่อ หรือสามารถประกอบอาชีพได้ (Output)      
ทุกๆขั้นตอนจะต้องมีการวางแผน ออกแบบให้รอบคอม รัดกุม และสามารถสร้างตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรม พร้อมน้าไปสู่การปฏิบัติได้จริง ขั้นต่อมาคือ การลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีได้วางไว้ (D – Do)           
การปฏิบัติงาน กิจกรรมตามข้ันตอนท่ีได้ก้าหนดไว้ตามล้าดับ พร้อมท้ังเก็บข้อมูลรวบรวมผลงาน มีการ
นิเทศ  ก้ากับ  ติดตามและประเมินผล (C – Check) แบบกัลยาณมิตร ผู้บริหารต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้
ค้าปรึกษา พร้อมอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติอย่างเต็มท่ี  มีการท้า KM 
(Knowlagemanagement)  สนทนาในระหว่างทานอาหารกลางวันร่วมกัน ช่วงเวลาประชุม หรือเวลาว่าง 
สอบถามผลส้าเร็จ วิธีแก้ไข หรือผลของการปฏิบัติกิจกรรม โครงการต่างๆ มีผลดี ผลเสียอย่างไร แล้วน้าเสนอ
ร่วมกันเพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ และเพื่อน้าไปแก้ไขการวางแผน การปฏิบัติได้ในการด้าเนินการในครั้ง
ต่อๆไป (A – Act) 
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 M-  Morality   : ความรู้คู่คุณธรรม 

                นักเรียนโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา ทุกคน เป็นคนเก่งและเป็นคนดี อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด
เลขคล่อง มีทักษะส้าหรับทศวรรษท่ี 21 สามารถใช้ ICT ได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม พูดจาไพเราะ ยิ้มง่าย ไหว้
สวย มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ  ครูโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา มีความรู้ 
ความสามารถ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดี แก่นักเรียน ชุมชนและสังคมได้อย่างดียิ่งโดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA  ในการ
ขับเคล่ือนไปสู่ความส้าเร็จ 

P- Participate : มุ่งท าแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการบูรณาการ 

โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา เป็นโรงเรียนดีประจ้าต้าบล บริหารจัดการงานท้ัง 4 ด้าน โดยมุ่งท้าแบบมี
ส่วนร่วม โดยเน้น  การบูรณาการ บุคลากรครูทุกคน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ความส้าคัญในการจัดการศึกษา ให้ความร่วมมือในการท้างาน โดยเน้นการบูรณาการเข้ากับ
โครงการ กิจกรรม ทุกด้านโดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ ครูต้องเป็นครูมืออาชีพ ชุมชนให้ความร่วมมือโดยใช้     
วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA  ในการขับเคล่ือนไปสู่ความส้าเร็จ 

S-  Sufficiency Economy : ศาสตร์พระราชา หลักพอเพยีง 

  คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการท้างาน ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วม
ตัดสินใจ รวมทั้งให้การสนับสนุนท้ังแรงกาย แรงใจ และทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชนร่วมใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้หลักการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน  (SBM  - School base  Management) อีก
ท้ัง น้าศาสตร์พระราชา หลักพอเพียง เข้าร่วมบริหารจัดการ เน้นให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ มีความพอเพียงเพื่อ
รองรับการมีงานท้าในอนาคต คณะครูบริหารจัดการชีวิตอย่างพอเพียง โรงเรียนบริหารจัดการทรัพยากรใน
โรงเรียนทุกด้านอย่างชาญฉลาด มีเหตุผล พอเพียงและใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA  ในการขับเคล่ือน
ไปสู่ความส้าเร็จ 

A- Assessment : การประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงพัฒนา 

โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา ใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA  ในการขับเคล่ือนไปสู่ความส้าเร็จ 
เมื่อบริหารจัดการงานบริหารจัดการงานท้ัง 4 ด้านแล้ว จะต้องมีการการประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงพัฒนา 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย คือคณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อน้าไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อๆไป 
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2.1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 
ปีการศึกษา 2564 1 14 1 1 2 

  

2) วุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
ที่ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก หมายเหตุ 
สามัญ ครู 

1. นายวิชาญ   ใบยา ผ.อ.สถานศึกษา ม.6 ศษ.บ. การบริหารการศึกษา กศ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

2. นายสมัย  ปินตา ครูช้านาญการพิเศษ มศ.5 กศ.บ. พลศึกษา  

3. นายวิรัตน์   เนตรวีระ ครูช้านาญการพิเศษ มศ.5 กศ.บ. วิทยาศาสตร์  

4. นางประครองศรี   ปรารมภ์ ครูช้านาญการพิเศษ มศ.5 กศ.บ. แนะแนว  

5. นางสุขิตา    ค้าเข่ือน ครูช้านาญการพิเศษ ม.6 คบ. ปฐมวัย กศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

6. นางสาวศรีนวล  อิ่นแก้ว ครูช้านาญการ ม.6 ค.บ. ประถมศึกษา  

7. นางมุกดา    ค้าชั่ง ครูช้านาญการพิเศษ ม.6 ค.บ. คณิตศาสตร ์ ศษ.ม. (บริหาร
การศึกษา 

8. นางสาวสุทิน    ถุงเสน ครูช้านาญการพิเศษ ม.6 ค.บ. คณิตศาสตร ์  
9. นายทนงศักด์ิ   สุทธหลวง ครูช้านาญการพิเศษ ม.6 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศษ.ม. (การบริหาร

การศึกษา) 
10. นายวนัฐพงษ์    จิณะไชย ครูช้านาญการ  ม.6 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

11. นางสาวธนันหทัย   ไชยขันธ์ ครูช้านาญการ  ม.6 คบ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

12. นางสายทอง    กุลเทพรม คร ู ม.6 คบ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

13. นายชินโชติ    เตชนันท์ ครู  ม.6 คบ. ปฐมวัย  
14. นายศุภณัฐ    สินชู คร ู ม.6 คบ. ภาษาไทย  
15. นางจิณัฐตา    หนูพุฒ ครูช้านาญการพิเศษ ม.6 คบ. สังคมศึกษา ศษ.ม. (การบริหาร

การศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ม.6 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปีการศึกษา 

2564 
- - 1 - 11 7  
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พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 
 
ที่ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก หมายเหตุ 
สามัญ ครู 

1. นายนิคม  อินทะพนา พนักงานราชการ ม.6 ค.บ. พลศึกษา  

2. นางระพีพร   ทะสี ธุรการโรงเรียน ม.6 ศศ.บ. รัฐประศาสศาสตร ์  

3. นางสาวธัญญา   อินทิวงค์ ครูอัตราจ้าง ม.6 ค.บ. สังคมศึกษา  

4. นายเอนก   ไชยสลี นักการภารโรง ม.6    

 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภารงานสอน 

สาขาวิชา จ้านวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน ในแต่ละ
สาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. ภาษาไทย 1 21 
2. คณิตศาสตร์ 2 21 
3. วิทยาศาสตร์ 2 21 
4. สังคมศึกษา 3 21 
5. ภาษาอังกฤษ 2 21 
6. สุขศึกษาพลศึกษา 1 21 
7. คอมพิวเตอร์ 1 21 
8. การประถมศึกษา 1 21 
9. การแนะแนว 1 21 
10. ปฐมวัย 2 25 
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2.1.3 ข้อมูลนักเรียน    
จ้านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564  รวม 166 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.2 1 8 7 15 15 

อ.3 1 4 6 10 10 

รวม 2 12 13 25  

ป.1 1 6 6 12 12 

ป.2 1 4 10 14 14 

ป.3 1 12 8 20 20 

ป.4 1 11 12 23 23 

ป.5 1 5 6 11 11 

ป.6 1 7 10 17 17 

รวม 6 45 52 97  

ม.1 1 2 10 12 12 

ม.2 1 11 8 19 19 

ม.3 1 7 6 13 13 

รวม 3 20 24 44  

รวมทั้งหมด 11 77 89 166  
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โครงสร้างหลักสูตร   ระดับประถมศึกษา(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช   2560)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช   2551 

 
 เวลาเรียน  (ชั่วโมง) 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

  รายวิชาพื้นฐาน 840 840 960 840 840 960 
1.  ภาษาไทย 200 200 200 160 160 200 
2.  คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 200 
3.  วิทยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120 
     3.1 วิทยาศาสตร์ (40) (40) (80) (80) (80) (120) 
     3.2 การออกแบบฯ & วิทยาการ
ค้านวณ 

(40) (40) - (40) (40) - 

4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 120 120 120 120 
     4.1  ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
     4.2  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 

(40) (40) (80) (80) (80) (80) 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา     40 40 80 80 80 80 
    5.1  สุขศึกษา (20) (20) (40) (40) (40) (40) 
    5.2  พลศึกษา (20) (20) (40) (40) (40) (40) 
6.  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
    6.1  ทัศนศิลป ์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
    6.2  ดนตรีและนาฏศิลป์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 80 40 40 80 
8.  ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
  รายวิชาเพิ่มเติม (ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง) 
หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ - - - - - 40 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร - - - 40  40 40 
การขยายพันธ์ุพืช  - - - - - - 

รวมเวลาเรียน 1, 000 1, 000 1,120 1, 040 1, 040 1,200 
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ 200 200 80 160 160 0 
 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
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โครงสร้างหลักสูตร   ระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช   2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช   2551 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (หน่วยกิต)  

 

หมายเหตุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
  รายวิชาพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.)  
1.  ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
2.  คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
3.  วิทยาศาสตร์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 120 (3 นก.) 
     3.1 วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
     3.2 การออกแบบฯ & วิทยาการค้านวณ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) - 
4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
     4.1  ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
     4.2  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา     40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
    5.1  สุขศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
    5.2  พลศึกษา - - 40 (1 นก.) 
6.  ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
    6.1  ทัศนศิลป ์ 40 40 40 
    6.2  ดนตรีและนาฏศิลป์ 40 40 40 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
8.  ภาษาอังกฤษ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
  รายวิชาเพิ่มเติม  (ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง) 
1.  หน้าท่ีพลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
2.  พลศึกษา (เทเบิลเทนนิส,ตะกร้อ ฯลฯ) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) - 
3.  งานอาชีพ.................................. 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
4.  งานอาชีพ.................................. 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
5.  งานอาชีพ.................................. 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
6.  การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ - - 40 (1 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม.) 
 1,200 1,200 1,200 
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2.1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ช้ัน ไทย คณิต วิทย ์ สังคม 
สุข

ศึกษา 
ศิลปะ กอท. อังกฤษ เฉลี่ย 

ป.1 68.94 72.83 72.42 74.74 73.23 72.17 78.59 68.7 72.70 

ป.2 66 66.92 61.84 65.56 66.31 72.25 60.31 66.27 65.68 

ป.3 61.3 68.89 68.25 65.53 73.7 76.2 67.83 64.66 68.30 

ป.4 63.01 65.4 64.37 66.09 72.19 73.35 68.44 59.96 66.60 

ป.5 68.37 71.64 71.62 69.67 77.59 79.45 74.18 68.7 72.65 

ป.6 63.23 60.49 71.67 68.27 78.2 70.68 71.26 63.55 68.42 

ม.1 70.56 62.84 63.33 71.08 75.5 77.92 78.58 64.39 70.53 

ม.2 66.72 58.91 63.67 70.17 73.18 70.06 65.89 60.75 66.17 

ม.3 67.65 56.21 60.77 69.54 74.09 68.64 83.15 63.22 67.91 

คะแนนเฉลี่ย 66.20 64.90 66.44 68.96 73.78 73.41 72.03 64.47 68.77 
 
 

2.1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)   
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ ด้านภาษา ด้านค านวณ รวม 2 ด้าน 
โรงเรียน 50.43 47.20 48.81 

สพป. น่าน 2 62.55 55.55 59.05 
ประเทศ 56.14 49.44 52.80 

เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ -12.12 -8.35 -10.24 
เปรียบเทียบระดับประเทศ -5.71 -2.24 -3.99 

 

2.1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 

ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 59.92 55.86 50.38 +4.06 +9.54 

คณิตศาสตร์ 38.54 40.94 36.83 -2.4 +1.71 

วิทยาศาสตร์ 35.42 37.47 34.31 -2.05 +1.11 

ภาษาต่างประเทศ 43.75 42.45 39.22 +1.3 +4.53 

รวม 4 สาระ 44.41 44.18 40.19 +0.23 +4.22 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
เปรียบเทียบ 
ระดับจังหวัด 

เปรียบเทียบ 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.59 54.09 51.19 -3.5 -0.6 

คณิตศาสตร์ 17.10 26.38 24.47 -9.28 -7.37 

วิทยาศาสตร์ 27.80 33.30 31.45 -5.5 -3.65 

ภาษาต่างประเทศ 23.75 30.95 31.11 -7.2 -7.36 

รวม 4 สาระ 29.81 36.18 34.58 -6.37 -4.77 
  
2.1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ระดับชั้น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ศูนย์ USO 
ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพยีง 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

อนุบาล 25 25 25 25 25 

ช้ัน ป.1 12 12 12 12 12 

ช้ัน ป.2 14 14 14 14 14 

ช้ัน ป.3 20 20 20 20 20 

ช้ัน ป.4 23 23 23 23 23 

ช้ัน ป.5 11 11 11 11 11 

ช้ัน ป.6 17 17 17 17 17 

ช้ัน ม.1 12 12 12 12 12 

ช้ัน ม.2 19 19 19 19 19 

ช้ัน ม.3 13 13 13 13 13 
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2.1.8 ข้อมูลงบประมาณ 2564  
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 273,000 เงินเดือน-ค่าจ้าง - 
เงินนอกงบประมาณ 1,718,443 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,736,171.57 
เงินบริจาค 233,100 งบลงทุน - 
  งบอื่นๆ(เงินบริจาค) 201,000 

รวมรายรับ 2,224,543 รวมรายจ่าย 1,937,171.57 
 
2.1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 

ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการบริหาร มีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้       
หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนมี จ้านวน  2  หมู่บ้านคือ บ้านน้้าโมง หมู่ท่ี 5 ต้าบลผาตอ  
อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปัจจุบันมีนายบุญล้อม  ช่างอินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้านมีประชากร  ประมาณ 750  
คน และบ้านปางสา  หมู่ท่ี  3  ต้าบลผาทอง  อ้าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน ปัจจุบันมีนายสมชาย  ใจทิศ  เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน  มีประชากรประมาณ  640  คน  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะฐานะยากจน 
โรงเรียนต้ังอยู่ห่างจากชุมชนบ้านปางสา   ประมาณ  300  เมตร และบ้านน้้าโมง ประมาณ 2 กิโลเมตร  
อาชีพหลักของชุมชน คือ การท้าไร่ ร้อยละ  95  ฐานะยากจน ไม่ค่อยมีอาชีพเสริม  เนื่องจากสภาพพื้นท่ีไม่
เหมาะสม ท่ีจะประกอบอาชีพทางการเกษตรอื่น ๆ  เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวจึงมักละท้ิงถิ่นฐานไปท้างาน
ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่  ท้าให้นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งอยู่ในวัยชรา ท้าให้ไม่ได้รับการเอา
ใจใส่ดูแลเท่าท่ีควร  อาชีพท่ีท้ารายได้ให้แก่ชุมชน ได้แก่ ข้าวโพด ล้าไย  มะม่วง มันส้าปะหลัง ไร่ข้าว 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 90 และศาสนาคริสต์  ประมาณร้อยละ 10  ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป  คือ ภาษาพูดขมุ  แต่ไม่มีภาษาเขียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เรียน
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เนื่องจากประชากรในเขตพื้นท่ีบริการ เป็นชนกลุ่มน้อยจากหลายชนเผ่า 
ประกอบ ด้วยเผ่าขมุ ชนเผ่าเมี่ยน  เผ่าลัวะ ท้าให้มีความแตกต่าง  ด้านประเพณีปฏิบัติ แต่ในชุมชนก็ไม่มี
ความขัดแย้งด้านเช้ือชาติ มีรายได้ โดยเฉล่ียประมาณ 15,000 บาทต่อปีอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้าบลผาตอ  มีพื้นท่ี 24 ไร่   3  งาน 82.60 ตารางวา 
 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้ 

- ห้องสมุดมีขนาด  80 ตารางเมตร  จ้านวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมด     600    เล่ม   
จ้านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา คิดเป็น  30 คน / วัน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้  
(จ านวนคร้ัง/

ปี) 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
3.  ศูนย์ USO NET 
4.  ห้องสมุด 
5.  แปลงเกษตร  

200 
200 
150 
200 
100 

1.  วัดปางสา/ วัดน้้าโมง 
2.  สถานีอนามัยบ้านน้้าโมง 
3.  หน่วยจัดการต้นน้้าหุย 
 

5 
5 
2 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้  
(จ านวนคร้ัง/

ปี) 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

6. บ่อปลา 
7. เล้าไก่ 

100 
200 

 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- นางปรานอม  สุทธิแสน  ให้ความรู้เรื่อง การท้าอาหาร 
- นายบุญเพียร   สุทธิแสน   ให้ความรู้เรื่อง งานจักสาน 
- นางสาวประกาย  วงค์คาม ให้ความรู้เรื่อง การท้าขนมหวาน 
- นายประเสริฐ   แสงตระกูลทอง   ให้ความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

 

2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                       
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ/ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถใน การอ่าน การเขียน    การส่ือสารและ  การคิดค้านวณ 
 

 
ยอดเยี่ยม 

๒)  มีความสามารถใน การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียน  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

 
   ยอดเยี่ยม 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

ยอดเยี่ยม 

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ยอดเยี่ยม 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ยอดเยี่ยม 

๖)  ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
 

 
ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

        ยอดเยี่ยม 

๒.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ/ค่าเป้าหมาย 

๒.๒  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัด การเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน้าไป
ประยุกต์  ใช้ในชีวิตได้ 
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๔  การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 
 

ยอดเยี่ยม 
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2.2.1 ผลการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการ Active Learning  และการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  และ
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  โดยมี
การจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิดและเน้นเรื่องการอ่านออก 
เขียนได้ของผู้เรียนเป็นหลักต้ังแต่ระดับช้ันป.1 โรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาครูทุกคนให้มี
ความรู้ ความสามารถในการน้าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน และพัฒนาด้านวิชาชีพของตนเอง  
ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลได้แก่ ห้องสมุด              ห้อง
คอมพิวเตอร์ ศูนย์ USO ส่ือออนไลน์และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีอยู่ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ครูเน้นการใช้ค้าถามเพื่อกระตุ้นทักษะการคิด วิเคราะห์ของผู้เรียน นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มี
การด้าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับผู้เรียน เช่น กิจกรรมการเล้ียงไก่ไข่ เล้ียงกบ เล้ียงปลา ปลูกผัก
กางมุ้ง ผักเชียงดา ผักสวนครัว การท้าเครื่องด่ืม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมกาดละ
อ่อนน่าน ช่างตัดผมชาย กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมท่องบท
อาขยาน กิจกรรมเขียนตามค าบอก กิจกรรมท่องสูตรคูณ กิจกรรมชุมนุม โครงการวันส าคัญของไทย เพื่อให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  ให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบและมี
จิตสาธารณะมีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต เช่น โครงการพัฒนาความสามารถทางกีฬา 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โครงการครู 
D.A.R.E โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน
และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ทักษะอาชีพตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความสามารถด้านการส่ือสาร การสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี 
ความสามารถด้านการคิดค้านวณและการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านความรู้ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ   

2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม อยู่ในระดับ ดีเลิศ  

ท้ังนี้มีผลการด้าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

3. จุดเด่น 
 1. นักเรียนมีเจตคติต่ออาชีพ (หลักสูตรอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน) 
 2. นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
 3. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 4. นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ที่หลากหลาย 
 5. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดี 
 
 
 
 
 

                   ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตัวชี วัด 
ระดับชั น 

รวม เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1.1.1 ด้านการสื่อสาร 68.38 65.68 63.03 61.26 68.54 62.91 67.38 63.29 65.4 585.9 65.10 ดี 

1.1.1 ด้านค านวณ 72.67 69 68.89 65.43 71.64 60.59 62.67 55.63 56.15 582.7 64.74 ปานกลาง 

1.1.2 คิดวิเคราะห ์ 58.89 68.57 65.33 54.78 71.52 64.71 65.56 57.19 41.03 547.6 60.84 ปานกลาง 

1.1.3 สร้างนวัตกรรม 73.58 73.14 67.15 70.65 81.64 69.24 79.67 72.53 74.85 662.5 73.61 ดี 

1.1.4 ใช้เทคโนโลยี 75.08 60.71 68.04 66.33 72.9 71.47 70.96 64.95 81.38 631.8 70.20 ดี 

1.1.5 ผลสัมฤทธ์ิ 73.68 66.19 68.89 66.65 73.24 69.4 70.95 63.81 68.15 621 69.00 ดี 

1.1.6 เจตคติต่อาชีพ 83.33 72.86 72.7 68.78 89.64 73.41 82.83 74.21 88 705.8 78.42 ดีเลิศ 

รวม 505.6 476.2 474 453.9 529.1 471.7 500 451.6 475 4337 481.90   

เฉลี่ย (ร้อยละ) 72.23 68.02 67.72 64.84 75.59 67.39 71.43 64.52 67.85 619.59 68.84 ดี 
 

             

                     ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวชี วัด 
ระดับชั น 

รวม เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1.2.1 ค่านิยม 87.85 75 73.13 70.47 84.47 87.5 84.72 74.78 61.54 699.5 77.72 ดีเลิศ 

1.2.2 ภูมิใจท้องถ่ิน 83.67 74.14 76.1 73.65 85.45 79.29 85 74.74 81.85 713.9 79.32 ดีเลิศ 

1.2.3 ยอมรับตกต่าง 79.92 78.21 71.3 74.48 87.63 82.59 83.33 69.84 86.62 713.9 79.32 ดีเลิศ 

1.2.4 สุขภาวะทางาย 76.92 79.43 83.1 78.83 88.64 85.65 85.25 70.47 86.69 735 81.66 ดีเลิศ 

รวม 328.4 306.8 303.6 297.4 346.2 335 338.3 289.8 316.7 2862 318.03   

เฉลี่ย (ร้อยละ) 82.09 76.70 75.91 74.36 86.55 83.76 84.58 72.46 79.18 715.56 79.51 ดีเลิศ 
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4. โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน 
 1. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 2. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. โครงการพัฒนาความสามารถทางกีฬา 
 7. โครงการวันส้าคัญของไทย 
 8. โครงการอาหารกลางวัน 
 9. โครงการโรงเรียนดีสีขาว 
 10. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 11. โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
5. จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาความสามารถในด้านการคิดค้านวณ 
2. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และการแก้ปัญหา 
6. แนวทางการพัฒนาต่อไป 

โรงเรียนเรง่พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการคิด
ค้านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการแก้ปัญหาโดยการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน การสร้างส่ือการสอน  การน้าส่ือออนไลน์และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนา มีการติดตาม รายงานผลและปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
7. สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ 

หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดการอบรมพัฒนาครู เรื่อง เทคนิคการสอนให้สนุกจากครูท่ีมีประสบการณ์ 
จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโลกออนไลน์ การผลิตส่ือการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม  

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น  จากบุคลากรในสถานศึกษา  เพื่อวางแผนร่วมกัน ในการก้าหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์ 
ก้าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ้าปีท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา  พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด้าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก้าหนดไว้ มีการด้าเนินโครงการนิเทศภายในเพื่อก้ากับติดตาม 
ประเมินผลการด้าเนินงานและจัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา 
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2. ผลการด าเนินงาน 
1.  สถานศึกษามีการก้าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ้าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต้าแหน่ง  
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น้าไปประยุกต์ใช้ได้  มีการด้าเนินการอย่างเป็นระบบและมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   

3.  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   แผนปฏิบัติการประจ้าปี  ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนา  คุณภาพการศึกษา  และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

5.  สถานศึกษามีการนิเทศ  ก้ากับ  ติดตาม และประเมินผลการบริหาร  และการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม  เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6.  มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ครบทุกช้ันเรียน  
๗. มีการเผยแพร่ผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 

3. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  ท่ีชัดเจน  มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี  ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายกาปฏิรูปการศึกษา  ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ  จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ     
มีการด้าเนินการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานและจัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา   
4. โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน 
 1. โครงการนิเทศภายใน 
 2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
 3. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 4. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 5. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 7. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
5. จุดควรพัฒนา 
  1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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6. แนวทางต้องการพัฒนาต่อไป 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาและสร้างเป็น
วัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  
7. สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ 
 มีความต้องการความช่วยเหลือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น และต้องการความช่วยเหลือในด้านงบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานต้นสังกัด จากองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล บริษัทเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด้าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสร้าง

รายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active 
Learning  และการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ก้าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมจากการใช้ค้าถาม ได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  มีการใช้ส่ือการเรียนการสอน  นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยให้ครูจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา พร้อม
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและมีการบันทึกผลการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการ
ประเมินติดตามผลโดยการนิเทศภายใน  

 

2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด้าเนินงานเพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และน้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธกีารหลากหลาย มีการนิเทศภายใน เพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดีเลิศ 
 

3. จุดเด่น 
  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพฒันาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิด     
ได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีการใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    
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4. โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน 
 1. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 2. โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้าชีวิต 
 3.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 5. โครงการลูกเสือ เนตรนารี 
 6. โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
 7. โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา 
 8. โครงการพัฒนาความสามารถทางกีฬา 
 9. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 10. โครงการนิเทศภายใน 
 11. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 12. โครงการวันส้าคัญของไทย 
 13. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
5. จุดควรพัฒนา 
  ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน้าไปใช้พัฒนาตนเอง  
6. แนวทางการพัฒนาต่อไป 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ความสามารถการใช้ส่ือเทคโนโลยีของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นไป  
7. สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ 
 มีความต้องการความช่วยเหลือในด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน            
จากหน่วยงานต้นสังกัด  องค์การบริหารส่วนต้าบล บริษัทเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ   
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การใหค้วามเหน็ชอบเอกสาร 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

(Self  Assessment  Report : SAR)   ปกีารศึกษา  2564 ของโรงเรียนบ้านน้ าโมงปางสา 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา  ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี  
6  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา ได้เสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ้าปี 2564  ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สรุปภาพรวมของสถานศึกษา  
สรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้น เด็กเป็นส้าคัญ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สรุปภาพรวมของ
สถานศึกษา 
สรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

 ท่ีประชุมรับทราบ และให้ทางโรงเรียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ้าปี 2564 ให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบต่อไป 

 
 

                   (ลงช่ือ)      
                                                  (นายวิชาญ   ใบยา) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา 
                 ผู้เสนอรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ้าปี 2564 

 
 
 

      (ลงช่ือ)   

                                             (นายสมชาย  ใจทิศ) 
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา อ.ท่าวังผา  สพป.น่าน เขต 2 
 

 



 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านน ้าโมงปางสา 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

   โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ัง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน้าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา  มีคุณภาพและ
มาตรฐานจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 15  มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายวิชาญ  ใบยา) 
                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าโมงปางสา 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านน ้าโมงปางสา 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  

                               เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค้านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 



 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านน ้าโมงปางสา 

เร่ือง ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
   โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2561โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ัง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน้าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา  มีคุณภาพและ
มาตรฐานโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา จึงได้ก้าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายวิชาญ  ใบยา) 
                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าโมงปางสา 

 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านน้ าโมงปางสา 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                      

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ/ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถใน การอ่าน การเขียน    การส่ือสารและ  การคิดค้านวณ 
 

 
ยอดเยี่ยม 

๒)  มีความสามารถใน การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียน  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

 
ยอดเยี่ยม 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

ยอดเยี่ยม 

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

ยอดเยี่ยม 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ยอดเยี่ยม 

๖)  ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
 

 
ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

        ยอดเยี่ยม 

๒.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๒  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัด การเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 



มาตรฐานการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน้าไป
ประยุกต์  ใช้ในชีวิตได้ 
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๔  การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑.   ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก้าหนดค่าเป้าหมาย 
๒.  การก้าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก้าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ประเมิน  ดังนี ้
ระดับ  ยอดเยี่ยม     ร้อยละ 85-100 
ระดับ  ดีเลิศ           ร้อยละ 75-84 
ระดับ  ดี          ร้อยละ 65-74 
ระดับ  ปานกลาง     ร้อยละ 55-64 
ระดับ  ก้าลังพัฒนา  ต้ังแต่ร้อยละ 54 ลงมา 

๓. การก้าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก้าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



                                            กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี     

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



กิจกรรมนิเทศภายใน 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

  

 
 
 



กิจกรรมวันลอยกระทง 

 
 

 
 

 
 

 
 



กิจกรรมวันคริสต์มาส 

 
 

 
 

 
 
 

 



กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



กิจกรรมปลูกต้นหม่อน 

 
 

 



 
 

 
 
 



กิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะชีวิตและป้องกันยาเสพติด 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
  


