
ตารางแนบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา  2554 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ นางรัตนา สุทธิพงศ์พันธุ์ 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย  

สม่ าเสมอ 

นายอาทิตย์  ด้วงสุวรรณ์ 

1.2 มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

นายจักรกฤษณ์  ผาสุข 
นางวาสนา  สุวรรโณ 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเสี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  
อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

นายประทีป  ปัญญานะ 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

นางสาวกาญจนา สุริยะวงค์ 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น นายสงกรานต์  บุญช่วย 

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  /
นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

นายจักรพันธ์    อินวาทย์ 
นายยุทธภูมิ  สุประการ 
นายสุรนันทร์  ลิ้มมณี 

1.7 มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจ า นางสาวดาริณี  ตระกูลทอง 
นางสาวศันสนีย์  ประชากร 
นางสาวชาลิสา  ก าธรนิมิต 
นางรัญจวน  เตชะบูรณ์ 
นางธัญลักษณ์ จันทร์เจนจบ 
นางสาววิจิตรา  เนตรวีระ 

 
 
 
 



 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ นายสมเกียรติ  ปญัญานะ 

2.1 มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลักสตูร นางนภวรรณ  ละเลงิ 
นางนิทรา  ยาวิชัย 
นายสุวิทย์  ผกูจิต 

2.2 เอื้ออาทรผู้อืน่และกตญัญูกตเวทตี่อผู้มีพระคณุ นางมยุเรศ     นันทะเสน 
2.3 ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมที่แตกต่าง นายยุทธภูมิ   สุประการ 

นายน่านมงคล  อินด้วง 
นายเดชา จันตะ๊นาเขต 

2.4 ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที ่ 3  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รกั
เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

นางกาญจนาวรรณ   คิดด ี

3.1 มีนิสัยรกัการอ่านและแสวงหาความรู้ตนเองจากห้องสมุด  แหลง่เรียนรู้ 
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

นางสาววลัยภรณ์  ต๊ะต๊ิบ 
นางปิยนาถ  ฉุนหอม 

3.2 มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

นางปณิตา  ปัญญานะ 
นางปิยมาศ  ทักษะวรบุตร 
นางสาวดารณี  นาคะรัต 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน นางสาววิจิตรา  เนตรวีระ 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน นางสาวชาลิณี   ศรีพาน 

นายกฤษดา  สารเถ่ือนแก้ว 
นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ 
นางสมระวี  สอนศิร ิ

มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอยา่งเปน็ระบบ  คิด
สร้างสรรค์  ตัดสนิใจแก้ปญัหาไดอ้ย่างมีสติสมเหตผุล 

นางประทุม  มหาวงศนันท ์

4.1 สรปุความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

นางอมรรัตน์ ธนานุภาพไพศาล 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.2 น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง นายพิรุณ   จ่ากอ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
โครงงาน 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแกป้ัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ นายสิงห์   สุจันทร ์
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
โครงงาน 



4.4 มีความคิดริเริม่  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ นายฉกรรจ์  เสนา 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
โครงงาน 

มาตรฐานท่ี  5  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร นายสุกิจ  สุวรรณ 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ นางพิทยา  ภิชัยวงศ์ 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ นางสาวอรธีรา  ดวงตาด า 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นตามเกณฑ์ นางสุรารักษ์  เทียมนโรดม 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ นางสาวอัญชลี  ริกากรณ์ 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี  6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ     
                         ผู้อ่ืน ได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

นางวัชราภรณ์  คงเมือง 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ นางรัญจวน  เตชะบูรณ์ 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพฒันางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง นายเพิด  บุญอินทร ์

นายยุทธภูมิ สุประการ 
ครูท่ีรับผิดชอบงานวิชาชีพ
ต่างๆ 
นางรัญจวน  เตชะบูรณ์ 

6.3 ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
6.4 มีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสุจริต  และหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

มาตรฐานท่ี  7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
                      และเกิดประสิทธิผล 

นางกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์ 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทัง้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ   
สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

นางจิตรานาฎ  วงษารัฐ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมลูในการวางแผน 
การเรียนรูเ้พื่อพฒันาศักยภาพของผู้เรียน 

นางกาญจนาวรรณ  คิดดี 
นางประทุม  มหาวงศนันท์ 
นางจงรัก  มีเงิน 
นางปิยมาศ  ฉุนหอม 
นายจุรพงษ์  พิทาค า 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และ
พัฒนาการทางสติปญัญา 

นางประทุม  มหาวงศนันท์ 
นางจงรัก  มีเงิน 
นางปิยมาศ  ฉุนหอม 
นายจุรพงษ์  พิทาค า 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกับการน าบริบท  และภูมิปญัญาของ
ท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

นายกฤษดา  สารเถื่อนแก้ว 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.5 ครูมีการวัดประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

นายสุกิจ  สุวรรณ์ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.6 ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรียนทัง้ด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

นางพวงเพชร  รัตนวรากร 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.7 ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ดีของสถานศึกษา นายชรินทร์  ภิชัยวงศ์ 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดขีองสถานศึกษา นางนิทรา  ยาวิชัย 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รบัมอบหมายเต็มเวลาและเตม็ตาม
ความสามารถ 

นางสาวสายทิพย์  อุ่นเครือ 
นางจิตรานาฏ  วงษารัฐ 
นางสุรารักษ์ เทียมนโรดม 
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานท่ี  8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    และประสิทธิผล 

นางสาวปวริศา  ไชยโย 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มทีเ่น้นการพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
นางสาวณัฐณิชา ธรรมศิร ิ

8.2 ผู้บริหารใช้หลกัการบรหิารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน 
หรือผลการวิจัย  เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบ้รรลเุก้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัตกิาร  

8.4 ผู้บริหารสง่เสรมิและพฒันาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
8.5 นักเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบรหิารการจดัการศึกษา 

 8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

มาตรฐานท่ี  9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม    
                     บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

นางสมควร  สีนา 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายยุทธภูมิ สุประการ 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลือ่นการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุตามผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม 
                      พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

นายสุวิทย์   ผูกจิต 
 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน นายสุวิทย์  
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายใหผู้้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ 

นางสาวสงกรานต์ มหามิตร 
นางจิตตรานาฎ  วงษารัฐ 
นายสิงห์  สจุันทร ์

10.3 จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่สง่เสรมิและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถและความสนใจ 

10.4 สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรียนรูท้ี่ใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจรงิ 
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 



10.5 นิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และน าผลไปปรบัปรงุการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

นางประกาย  ต้นผล 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

นายดิเรก  สีนลิ 
นายสงกรานต์ บุญช่วย 
งานระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 
ครูประจ าช้ัน 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานท่ี  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริม 
                     ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

นายนิเวศน์  สุวรรณโณ 

11.1 ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก  พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน 

นายนิเวศน์  สุวรรณโณ 
นายประทปี  ปัญญานะ 
นายน่านมงคล อินด้วง 
นายเดชา  จันต๊ะนาเขต 
ครูประจ าช้ัน 
ครูหอนอน 

11.2 จัดโครงการ  กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

นายจุรพงษ์  พิทาค า 
นายจักรกฤษณ์  ผาสุข 
นายประทปี  ปัญญานะ 
นางรัตนา  สุทธิพงศ์พันธ์ุ 
นางสาวกาญจนา สุริยะวงค์ 

11.3 จัดห้องสมุดที่ใหบ้รกิารสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอือ้ให้ผูเ้รียนรู้ 
ด้วยตนเองและหรอืเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

นางสาววลัยพร  ต๊ะต๊ิบ 
 

11.4 มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ระบบสาธารณูปโภค และสิง่อ านวย 
ความสะดวกส าหรบัการด ารงชีวิตของนักเรียนประจ า  เป็นไปตามเกณฑ์ 

นางวัชราภรณ์  คงเมือง 
นายนิเวศน์ สุวรรณโน 
นายฉลอง  เฟื่องฟ ู
นายน่านมงคล อินด้วง 
นายเดชา  จันต๊ะนาเขต 
นางรัญจวน  เตชะบูรณ์ 
 
 
 
 

11.5 อาคารประกอบ  ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบั
การด ารงชีวิตของนักเรียนประจ า  มีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย 



มาตรฐานท่ี  12   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                       ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

นางสาวปวริศา  ไชยโย 
 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นางสาวเสาวนีย์ ขันทะสอน 
นางปิยนาถ  ฉุนหอม 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
หัวหน้างาน 
 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

นางสมระวี  สอนศิร ิ
นางดวงพร  สุจันทร ์
นางสาวชาลิณี ศรีพาน 
นายดิเรก  สีนลิ 
 

12.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รองฯ ปวริศา  ไชยโย 

คณะกรรมการนเิทศ 12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานท่ี  12   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                       ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ต่อ) 

รองฯ ปวริศา  ไชยโย 
 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน 
นางปิยนาถ  ฉุนหอม 
นางสาวธนิดา  ใจสุธรรม
นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานท่ี  13  สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็น 
                     สังคมแห่งการเรียนรู้ 

นายสุรนันทร์   ลิ้มมณี 

13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

นายสุรนันทร์   ลิ้มมณี 
นายสุรชัย  เข่ือนเพชร 
นายยุทธภูมิ  สุประการ 
นางนิทรา ยาวิชัย 
นายน่านมงคล อินด้วง 
นายเดชา จันต๊ะนาเขต 
นายนิเวศน์  สุวรรณโน 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 



นางจงรัก  มีเงิน 
นางพวงเพชร  รัตนวรากร 
นางสาวสุนิตา ไชยชนะ 
ครูที่รบัผิดชอบโครงการ
พระราชด าร ิ
นางสาววลัยภรณ์  ต๊ะต์ิบ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
                     ปรัชญา  และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

นางดวงพร  สุจันทร์ 

14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

นางดวงพร สจุันทร ์
นางสาวดารณี นาคะรัต 
นางสมระวี  สอนศิร ิ
คณะครูทุกท่าน 

14.2 ผลการด าเนินงานสง่เสรมิใหผู้้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

คณะครูทุกท่าน 

14.3 จัดกิจกรรมทกัษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง คณะครูทุกท่าน 
14.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผูเ้รียน  น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
คณะครูทุกท่าน 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานท่ี  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป 
                          การศึกษาเพ่ือพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
                          คุณภาพสูงขึ้น 

นางดวงพร สจุันทร ์
นางสาวดารณี นาคะรัต 
นางสมระวี  สอนศิร ิ

15.1 จัดโครงการ กจิกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น  ตามแนวทางปฏิรปู
การศึกษา 

คณะครูที่รบัผิดชอบ 

*15.2 จัดกิจกรรม/งาน/โครงการ เพื่อสนองแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นางสาวสุนิตา ไชยชนะ 
คณะครูที่รบัผิดชอบโครงการ 

15.3 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  
 
       จ.ส.อ.               
                 (เสวก  ฉุนหอม )    
               ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน    
                   วันที่   28  มีนาคม  พ.ศ. 2555 


