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๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 
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โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๑ 

การนําเสนอผลงาน “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม”  
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
๑) ช่ือผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม : การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL 
๒)  ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ( กรุณาระบุ √ ลงใน � ท่ีตรงกับผลงาน) 
(เลือกไดเพียง ๑ ดานเทานัน้) 
� การจัดการเรียนรู    � ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู  
 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา  � การสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ  
� การวัดและประเมินผล  
๓) ขอมูลสถานศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา.....โรงเรียนปาซาง.................เลขท่ี….......๖............ถนน.......-.....................................             
ตําบล/แขวง........ปาซาง.......................อําเภอ/เขต ......ปาซาง.....................จังหวัด........ลําพูน.................... 
รหัสไปรษณีย..……๕๑๑๒๐……..…….…..โทรศัพท ......๐๕๓-๕๒๑๐๔๔.........โทรสาร.......๐๕๓-๕๒๐๕๙๕........ 
๔) สังกัด� ๑. สพป. .........................เขต...........    ๒. สพม. เขต ..........ลําปางลําพนู...................... 
 � ๓. สอศ.     � ๔. สช.      � ๕. กทม.     � ๖. อปท. ............. 

� ๗. กศน.   � ๘. การศึกษาพิเศษ   � ๙. อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................... 
 
๒. บทสรุป  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดเรื่องการศึกษาใหเปนหนาท่ีของรัฐ
ในหมวด ๕ มาตรา ๕๔ สรุปสาระสําคัญวา รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 
ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และใหเด็กเล็กไดรับการดูแล 
และพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย และ 
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ และใหประชาชน 
ไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และตองดําเนินการกํากับ 
สงเสริมและสนับสนุนใหจัดการศึกษามีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล และหมวด ๑๖ ประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถ
เรียนไดตาม ความถนัดและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติและ
ระดับพืน้ท่ี  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได
กําหนด แนวการจัดการศึกษาปรากฏในหมวด ๔ มาตรา ๒๒, ๒๓ สรุปสาระสําคัญ คือ “การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักผูเรียน วามีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และตองสงเสริมผูเรียนมีการพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ สวนการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ท่ีเนนความสําคัญ ท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของ 
แตละระดับการศึกษา” 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เปนสาเหตุให
นักเรียนจํานวนกวา ๑.๕ พันลานคน หรือมากกวา ๙๐% ของนักเรียนท้ังหมดในโลกไดรับผลกระทบใน
กระบวนการเรียนรู กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึงสถานการณดังกลาว และคํานึงถึงความปลอดภัย
และสุขภาพของนักเรียน  นักศึกษา ครู ผูสอน  และ  บุคลากรทางการศึกษา โดยตระหนักอยู เสมอ  
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๒ 

ไมวาสถานการณแวดลอม จะเลวรายและรุนแรงแคไหน การเรียนรูท่ีเขาถึงและมีคุณภาพสําหรับเด็กไทยทุก
คนเปนเปาหมายสูงสุด ตามแนวคิด “การเรียนรูนําการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดไดแตการเรียนรูหยุดไมได” 
(ประเสริฐ บุญเรือง, ๒๕๖๓) ดวยเหตุนี้ ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความจําเปนตองหาวิธีการในการบริหาร 
จัดการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูภายใตความปกติใหม  
(New Normal) ท้ังดานการจัดรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาครูใหพรอมสูโลกยุคใหม การบริหาร
หลักสูตร รวมถึงการรับฟงเสียงสะทอนจากครู ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน เปนตน 

 การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม จึงนับเปนความทาทายอยางยิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองมี 
การปรับเปล่ียน แนวคิด กระบวนการ ซึ่งตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับการเรียนรูของผูเรียน นับต้ังแต 
การเรียนรู การปรับตัวของทุกฝายในการรับมือกับวิถีใหม New Normal ของการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การเรียนรูของเราทุกคน รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาท่ีไมเหมือนเดิมอีกตอไป 

โรงเรียนปาซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูนเปดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  มีการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุมวิชาเลือกเรียน (แผนการเรียน) ตามความถนัด ความสนใจและความตองการ    

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ผูบริหาร คณะครู
โรงเรียนปาซางยังคงมุงมั่นต้ังใจพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนรู เพื่อท่ีจะใหผูเรียนไมหยุดกระบวนการเรียนรู 
โดยดําเนินการตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดรูปแบบการเรียนรูภายใต ๕ รูปแบบ ไดแก 
ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND, ON-HAND และ ON-SITE โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก 
โรงเรียนปาซางไดขับเคล่ือนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL ในการ
บริหารจัดการ ดังนี้ 

P : Problem การวิเคราะหสภาพปญหา 
A : Awareness การสรางความตระหนัก  
S : Safe Learning คือ การเรียนรูวิถีใหมอยางปลอดภัย 
A : Assessment การติดตามและประเมินผล 
N : Network การมีเครือขายความรวมมือ 
G : Goal เปาหมายความสําเร็จ 

ผลจากการบริหารจัดการศึกษาวิถีใหมอยางเปนรูปธรรมและไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของท้ัง ๔ ดาน ผลปรากฏวา ๑. ดานการจัดการเรียนการสอน ครูใชกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ครูมีความเขาใจวิธีการและสามารถจัดการเรียนรูจัดการช้ันเรียนใหมีความพรอม และเหมาะสม ติดตาม
นักเรียนใหไดรับการเรียนรูอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง ครูมีการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู และ
นักเรียนทุกคนสามารถเขาถึงรูปแบบการเรียนออนไลน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในระดับดีมาก 
สามารถปฏิบัติตนตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด-19 มีความกระตือรือรนและ
รับผิดชอบตอการเรียนรู ๒.ดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ มีการเก็บและรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ ลด
ความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูล และสามารถเช่ือมตอกับฐานขอมูลท่ีมีอยูแลวได โดยขอมูลท่ีถูกจัดเก็บ
สามารถนํามาวิเคราะห วางแผน เพื่อใหไดขอมูลอันเปนประโยชนท่ีจะนํามาชวยสนับสนุนในการวางแผน การ
ตัดสินใจของผูบริหารอยางมีประสิทธิภาพ ๓. ดานความสัมพันธชุมชน ผูปกครองมีการประสานงานกับ
สถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน โดยมีความเขาใจสถานศึกษาและมีความสัมพันธอันดีกับ
สถานศึกษามากข้ึน มีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกระดับ ครู ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน ทุกฝายมีสวนรวมใน
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๓ 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ๔. ดานการบริหารจัดการ ผูบริหารสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย/
แนวทางการจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด–19 ครู นักเรียนและผูปกครองอยางชัดเจน สงเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรใหจัดการเรียนรูตามนโยบายได สงเสริมใหครูเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู การ
นิเทศ และสรางขวัญกําลังใจแกครู มีการเตรียมความพรอมใหนักเรียนกอนการเรียนการสอน ในสถานการณ
โควิด-19 จัดอาคารสถานท่ี/จัดการช้ันเรยีนใหมีความพรอม จัดหาส่ือ อุปกรณ เครื่องมือ สนับสนุนการเรียนรู
ไดอยางเพียงพอ และเรงจัดการเรียนรูตามมาตรการอยางทันทวงที มีการสนับสนุนอุปกรณ ส่ือ และเทคโนโลยี
ใหนักเรียนท่ีขาดความพรอม ผูบริหารเขาใจ เขาถึงปญหา และสามารถแกไขปญหาไดตรงจุดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL จึงเปนนวัตกรรมการ
บริหารและการจัดการสถานศึกษาท่ีทุกฝายไดมีการปรับตัว ปรับเปล่ียน แนวคิดกระบวนการ ตลอดจนพัฒนา 
การจัดรูปแบบการเรียนรู เพื่อท่ีจะใหผูเรียนสามารถเรียนรูได แมจะเกิดวิกฤตโควิด-๑๙ การขับเคล่ือน
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL บนพื้นฐานของการรวมคิดรวมทํา 
รวมพัฒนา มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีเปาหมายรวมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน  

 
๓. ความเปนมาและความสําคัญ  

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ไดสงผลกระทบ
อยางรุนแรงตอการศึกษาทุกระดับท่ัวโลก ทําใหสถานศึกษาเกือบทุกแหงท่ัวโลกตองปดการเรียนการสอน จาก
ขอมูลของ World Economic Forum (2020) อางถึง UNESCO มีจํานวนนักเรียน ๑.๓๘ พันลานคน ไดรับ
ผลกระทบจากการปดสถานศึกษา ซึ่งเปนผลกระทบตอเนื่องอยางกวางขวาง และทําใหเกิดการปรับเปล่ียน
ระบบการจัดการศึกษาท่ีเดนชัดท่ีสุด คือ การเรียนการสอนท่ีตองดําเนินงานตอ มิใหหยุดชะงัก เพราะจะสงผล
ตอคุณภาพของนักเรียน  ซึ่งเปนคุณภาพของประชากรในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีโรงเรียนในกํากับดูแลจํานวนมากตองคิดหารูปแบบในการจัด 
การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อใหเหมาะสมตามบริบทของแตละพื้นท่ีและผูเรียน โดยใหเหตุผลชัดเจนวา
เรื่องอื่นอาจจะหยุดได แตเรื่องการศึกษานั้นหยุดไมได 

สําหรับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในยุค New normal มีท้ังหมด ๕ รูปแบบ ไดแก การเรียนท่ี
โรงเรียนตามปกติ (On-site) ในพื้นท่ีท่ีไมมีการแพรระบาด สวนพื้นท่ีท่ีมีการระบาด มีการผสมผสานท้ังรูปแบบ
ออนไลน (Online) และการจัดการเรียนการสอนผานโทรทัศนทางไกล (On-air) รวมท้ังใหครูออกเยี่ยมบาน
และกําหนดใบงานแกนักเรียน (On-hand) เพื่อตอยอดการเรียนรูดวยตนเองท่ีบาน (On-demand) การเรียน
ผานแอปพลิเคช่ันตาง ๆ  โดยแตละโรงเรียนเลือกใชรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน นับต้ังแตมี
การระบาดของเช้ือโควิด-19 รอบแรกเดือนมีนาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมถึงระบาดระลอกใหมในเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงปจจุบัน จะเห็นไดวาสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให
ระบบการศึกษาตองมีการปรับเปล่ียน เพื่อใหนักเรียนยังสามารถเรียนรูไดถึงแมจะมีขอจํากัด จึงจําเปนตองหา
แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนนําแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ มาประยุกตใช เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยาง
ปลอดภัย  

โรง เรียนป าซางได ป รับ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให เหมาะสถานการณ  โดย จัด 
การเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ในสถานการณปกติ และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online ใน
สถานการณท่ีมีการแพรระบาดในพื้นท่ีจังหวัดลําพูน และจากการดําเนินการนิเทศภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
ท่ีผานมาทําใหไดทราบถึงสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ดังนี้ตอไปนี้ ๑. ครูขาดทักษะการ



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๔ 

ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online ๒. นักเรียนเกิดความสับสนในชองทางการเรียน 
เนื่องจากครูใชชองทางการเรียนท่ีหลากหลายตามความถนัดของครู  ๓. นักเรียนบางคนไมสามารถเขาเรียน 
เนื่องจากตองชวยแบงเบาภาระผูปกครอง และไมสามารถเรียนยอนหลังได ๔. นักเรียนบางคนไมมีความพรอม
ดานอุปกรณและสัญญาณอินเทอรเน็ตในการเรียนออนไลน ๕. การส่ือสารกับผูปกครองยังไมชัดเจน ผูปกครอง
ไมสามารถชวยกํากับติดตามนักเรียนได เปนตน 

วิกฤติโควิด-๑๙ ครั้งนี้ เปนโอกาสสําคัญในการจัดการศึกษาตามวิถี New normal จึงนําขอมูลมา
วิเคราะหสภาพปญหา วางแผน รวมมือรวมใจแกไขปญหา ทําใหเกิดแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิถีใหม โดยใช PASANG MODEL ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน  

 
๔. วัตถุประสงค  
 ๔.๑  เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางอยางปลอดภัยและมีคุณภาพ ในสถานการณโควิด-19 

๔.๒  เพื่อใหสถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม 
 
 

๕. กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
  ๑) สภาพปญหากอนการพัฒนา 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สงผลใหวงการ
การศึกษาท่ัวโลก จําเปนตองปรับเป ล่ียนบริบทตามสถานการณ  โรงเรียนปาซางไดปรับรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะกับสถานการณ โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ในสถานการณ
ปกติ และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online ในสถานการณท่ีมีการแพรระบาดในพื้นท่ีจังหวัดลําพูน และ
จากการดําเนินการนิเทศภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ท่ีผานมาทําให ไดทราบถึงสภาพปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  โดยสรุปดังนี้
ตอไปนี้  

๑. ดานการจัดการเรียนการสอน ถือเปนหัวใจของการจัดการศึกษา แตพบวามีปญหาใหญคือ ครู 
ขาดทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online นักเรียนเกิดความสับสนในชองทาง
การเรียน เนื่องจากครูใชชองทางการเรียนท่ีหลากหลายตามความถนัดของครู นักเรียนบางคนไมสามารถเขา
เรียน เนื่องจากตองชวยแบงเบาภาระผูปกครอง และไมสามารถเรียนยอนหลังได นักเรียนบางคนไมมี 
ความพรอมดานอุปกรณและสัญญาณอินเทอรเน็ตในการเรียนออนไลน เปนตน 

๒. ดานระบบขอมูลสารสนเทศ การเก็บและรวบรวมขอมูลยังไมเปนระบบ ขอมูลสารสนเทศท่ีถูก
จัดเก็บยังไมเพียงพอท่ีจะนํามาวิเคราะห วางแผน ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการได 

๓. ดานความสัมพันธชุมชน การส่ือสารกับผูปกครองยังไมชัดเจน ผูปกครองไมสามารถชวยกํากับ
ติดตามนักเรียนได ความสัมพันธกับชุมชนลดลงเนื่องจากสถานการณโควิด-19 

๓. ดานการบริหารจัดการ การบริหารจัดการเชิงระบบ การพัฒนา การกําหนดทิศทาง ตลอดจน 
การยกระดับคุณภาพการศึกษายังไมชัดเจน เปนรูปธรรม เนื่องจากสถานการณโควิด-19 เปนเรื่องใหมท่ียัง 
ไมมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๕ 

โรงเรียนปาซางตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงนําขอมูลมาวิเคราะหสภาพปญหา 
วางแผน รวมมือรวมใจแกไขปญหา ทําใหเกิดแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG 
MODEL ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิถีใหม การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน  
 

๒) การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดเรื่องการศึกษาใหเปนหนาท่ีของรัฐ

ในหมวด ๕ มาตรา ๕๔ สรุปสาระสําคัญวา รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 
ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และใหเด็กเล็กไดรับการดูแล 
และพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อพฒันารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย และ 
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ และใหประชาชน 
ไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และตองดําเนินการกํากับ 
สงเสริมและสนับสนุนใหจัดการศึกษามีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล และหมวด ๑๖ ประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพือ่ใหผูเรียนสามารถ
เรียนไดตาม ความถนัดและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติและ
ระดับพื้นท่ี  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได
กําหนด แนวการจัดการศึกษาปรากฏในหมวด ๔ มาตรา ๒๒, ๒๓ สรุปสาระสําคัญ คือ “การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักผูเรียน วามีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และตองสงเสริมผูเรียนมีการพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ สวนการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ท่ีเนนความสําคัญ ท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต
ละระดับการศึกษา”จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ขางตนนับเปนภารกิจสําคัญ เปนเปาหมาย
ปลายทางท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินการ แมวาจะประสบกับวิกฤตโควิด-19 จึงนํามาสูการซึ่งการออกแบบ
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA ในการดําเนินงาน  

การออกแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL มีลําดับ
ข้ันตอน ดังนี ้

๑. ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย/แนวทางการจัดการเรียนรูในสถานการณโควิด–19 
แกครู นักเรียนและผูปกครอง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา โอกาส และความตองการของผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ   
 ๓. ข้ัน Plan วางแผนการบริหารจัดการเชิงระบบ การพัฒนา การกําหนดทิศทาง ตลอดจน 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา อันนํามาซึ่งนวัตกรรม “การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG 
MODEL 
 ๔. ข้ัน Do เปนการดําเนินการตามท่ีไดวางแผนและออกแบบนวัตกรรมไว    
 ๕. ข้ัน Check เปนการประเมินผลการดําเนินกจิกรรมและการใชนวัตกรรม 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๖ 

 ๖. ข้ัน Action เปนการนําผลการประเมินมาพิจารณาและวิเคราะหวา ควรมีการปรับปรุงหรือไม  
หากควรปรับปรุง จะตองกลับไปปรับปรุงในการออกแบบนวัตกรรมอีกครั้ง 
 ๗. พัฒนานวัตกรรมท่ีผานการประเมินอยางตอเนื่อง 
 ๘. ผลจากการพัฒนานวัตกรรม นําไปสูการแลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีประชุม สัมมนาในระดับโรงเรียน 
กลุมโรงเรียน และเผยแพรในวงวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

จากการสรางการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL ดังนี้  
P : Problem การวิเคราะหสภาพปญหา 
A : Awareness การสรางความตระหนัก  
S : Safe Learning คือ การเรียนรูวิถีใหมอยางปลอดภัย 
A : Assessment การติดตามและประเมินผล 
N : Network การมีเครือขายความรวมมือ 
G : Goal เปาหมายความสําเร็จ 

 

 
 

รูปภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๗ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG 

MODEL 

P : Problem การวิเคราะหสภาพปญหา 

A : Awareness การสรางความตระหนัก  

S : Safe Learning คือ การเรียนรูวิถีใหมอยางปลอดภัย 

A : Assessment การติดตามและประเมินผล 

N : Network การมีเครือขายความรวมมือ 

G : Goal เปาหมายความสําเร็จ 

 

 

 

   

 

 

 

แนวทางการจัดรูปแบบการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

คุณภาพผูเรียนวิถีใหม  

กรอบแนวคิดในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง 

วิกฤติสถานการณโควิด-19 ทําใหการเรียนตองหยุดชะงัก  

สถานศึกษาตองมีการปรับตัวใหเกิดวิถีใหมอยางมีคุณภาพ 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๘ 

๓) ข้ันตอนการดําเนินงานพัฒนา 
ข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA ในการดําเนินงาน มีการดําเนินงาน
ดังตอไปนี ้

 
 

ข้ัน Plan วางแผนการบริหารจัดการ 
 

P : Problem การวิเคราะหสภาพปญหา 
๑. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อรวมกันวางแผน และวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีจะนําไปสู

กระบวนการของการแกปญหาและการออกแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม  

 
 

 
 
A : Awareness การสรางความตระหนัก  

๒. สํารวจสภาพปญหาและความตองการของผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครองและชุมชนท่ี
มีสวนเกี่ยวของ นําประเด็นปญหา ขอเสนอ และความตองการมารวมกันวิเคราะหหาประเด็นท่ี
ตองการดําเนินการแกไขและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตลอดจนสรางความตระหนักใหทุกฝายมีสวน
รวมในการขับเคล่ือนนวัตกรรมแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 
 

 

    



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๙ 

 

 
ข้ัน Do การดําเนินการตามท่ีไดวางแผนและออกแบบนวัตกรรมไว 

 
 
S : Safe Learning คือ การเรียนรูวิถีใหมอยางปลอดภัย 

๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการบริหารจัดการเชิงระบบ การพัฒนา การกําหนดทิศทาง 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษา อันนํามาซึ่งนวัตกรรม “การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช 
PASANG MODEL” 

๔. กําหนดรูปแบบ ทิศทาง การขับเคล่ือน PASANG MODEL อยางเปนรูปธรรม 
๕. ดําเนินการตามท่ีไดวางแผนและออกแบบนวัตกรรมไว ดังตอไปนี้ 
 
 

 
 

โรงเรียนปาซางไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
ทุกคนสามารถเรียนรูได ทุกท่ี ทุกเวลา ไมจํากัด ในสวนของครูไดมีส่ือสาร สรางความเขาใจ รวมคิด รวมกันหา
วิธีแกไขปญหา นอกจากนี้ยังไดมีการอบรม พัฒนาครูใหมีความรู ความเช่ียวชาญในการใชโปรแกรมอยาง
ตอเนื่อง ไมวาจะเปนการใชโปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน การนําส่ือตาง ๆ มาใช การจัดทําขอสอบ
ออนไลน และในการอบรมพัฒนาครู ไดรับความรวมมือจากครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และครูผูมีความชํานาญในการใชโปรแกรม ส่ือตาง ๆ จากกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ และมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จะเห็นไดวาโรงเรียนปาซางไดขับเคล่ือนกระบวนการ
ดําเนินการนิเทศอยางเปนระบบ ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา มี



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๑๐ 

สวนรวมในการแกปญหา มีสวนรวมในการดําเนินงานอยางสรางสรรค เปนการสรางวัฒนธรรมองคกรแหงการ
เรียนรูท่ีดี รวมท้ังพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพครูใหมีความรูสึกภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองพรอมท่ีจะรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ยังไดนําขอมูลจากการนิเทศช้ันเรียน กรณีนักเรียนบางคนไมมีความพรอมดานอุปกรณและ
สัญญาณอินเทอรเน็ตในการเรียนออนไลน ทางโรงเรียนไดแกปญหาโดยใหนักเรียนยืมโนตบุกของโรงเรียนไปใช
ในการเรียน และมีการชวยเหลือคาใชจายในการเติมเงินสัญญาณอินเทอรเน็ต ชวยเหลือมอบทุนการศึกษา
ใหแกนักเรียนท่ีประสบปญหาดานเศรษฐกิจ และโรงเรียนปาซางยังไดมอบโทรศัพทมือถือใหแกนักเรียนท่ีไมมี
อุปกรณในการเรียนออนไลน 

ท้ังนี้การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม ยังครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนท่ี
โรงเรียนตามปกติ (On-site) โดยปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-RC อยางเครงครัด รวมถึงกําหนดใหมีการตรวจ 
ATK สําหรับนักเรียนท่ีมาเรียนท่ีโรงเรียน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค Covid-19 และไดจัด 
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนตามปกติ (On-site) ควบคูกับ
การสอนรูปแบบออนไลน (Online) เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามรูปแบบท่ีตนเองตองการ สงผล
ใหนักเรียนสามารถติดตอ ส่ือสารกับครูผูสอนไดอยางรวดเร็ว และเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา 

 
 

 
 

รูปภาพ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ (On-site)  

 

 
 

รูปภาพ  การชวยเหลือนักเรียนท่ีไมมีความพรอมดานอุปกรณและสัญญาณอินเทอรเน็ต 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๑๑ 

 
 

รูปภาพ  การอบรมพัฒนาครู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน  
 

 
 

รูปภาพ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 
 
 

ข้ัน Check เปนการประเมินผลการดําเนนิกิจกรรมและการใชนวัตกรรม 
 
 
A : Assessment การติดตามและประเมินผล 

โรงเรียนปาซางไดมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท้ังในรูปแบบ on-site 
และ online ดวยกระบวนการนิเทศอยางกัลยาณมิตร และนําผลการนิเทศมาปรับปรุง แกไข และพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

 

 
รูปภาพ การนิเทศช้ันเรียนในรูปแบบการเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ (On-site)  

 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๑๒ 

 

 
รูปภาพ การนิเทศช้ันเรียนในรูปแบบออนไลน 
N : Network การมีเครือขายความรวมมือ 
 

 
 
รูปภาพ เครอืขายความรวมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตจามเทวี และสมป.ลําพูน 
 

 
 
รูปภาพ การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน โดยใชหลักรวมคิด รวมทํา 
รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ 

 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๑๓ 

 
 
รูปภาพ การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน โดยใชหลักรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ 

 

 
 

รูปภาพ ชมรมศิษยเกาโรงเรียนปาซาง และเทศบาลตําบลปาซางมอบเจลแอลกอฮอล และเครื่องวัดอุณหภูมิ 
 

 
 

รูปภาพ ผอ.วิโรจน  นิไทรโยค และครูเกาโรงเรียนปาซางสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อชุดตรวจ ATK ใหแก
นักเรียนจํานวน 100 ชุด 
 
 
 
 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๑๔ 

 
ข้ัน Act ปรับปรุงดําเนินงานเพือ่ยกระดับคุณภาพ 

 
 
G : Goal เปาหมายความสําเร็จ 

เปนการนําผลการประเมินมาพิจารณาและวิเคราะหวา ควรมีการปรับปรุงหรือไม  หากควรปรับปรุง 
จะตองกลับไปปรับปรุงในการออกแบบนวัตกรรมอีกครั้ง 
 - พัฒนานวตักรรมท่ีผานการประเมินอยางตอเนื่อง 
 - ผลจากการพัฒนานวัตกรรม นําไปสูการแลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีประชุม สัมมนาในระดับโรงเรียน 
กลุมโรงเรียน ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเผยแพรในวงวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
 
๔) ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน  

จากการดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL โรงเรียน
ปาซาง ซึ่ งมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA เปนนวัตกรรมการบริหารและ 
การจัดการสถานศึกษาท่ีทุกฝายไดมีการปรับตัว ปรับเปล่ียน แนวคิดกระบวนการ ตลอดจนพัฒนา 
การจัดรูปแบบการเรียนรู เพื่อท่ีจะใหผูเรียนสามารถเรียนรูได แมจะเกิดวิกฤตโควิด-19 การขับเคล่ือน
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL บนพื้นฐานของการรวมคิดรวมทํา 
รวมพัฒนา มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีเปาหมายรวมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ซึ่งผลการดําเนินการ พบวาประสบความสําเร็จอยางดีเยี่ยม 
โดยผลของความสําเร็จมีดังตอไปนี้ 

ผลงานเชิงรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม 
 - นวัตกรรมท่ีเปนตนแบบดานการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  
 - กิจกรรมเสริมหลักสูตรรูปแบบออนไลนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 - ระบบฐานขอมูลสารสนเทศงานดานตางๆ  
ผลเชิงนามธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม 
 - นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีและเขาถึงการเรียนรูรูปแบบออนไลน 
 - โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 - ครูมีความรูและทักษะดานการจัดการเรียนรูรูปแบบออนไลน 
 - นักเรียนไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรออนไลน 
 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๑๕ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
     1.4.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 256๔ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ แปรผล 

ภาษาไทย 52.02 52.13 51.19 สูงกวาระดับประเทศ 

คณิตศาสตร 21.57 30.79 24.47 ตํ่ากวาระดับประเทศ 

วิทยาศาสตร 28.74 24.75 31.45 ตํ่ากวาระดับประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 27.52 31.45 31.11 ตํ่ากวาระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๑๖ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

            ปการศึกษา  256๒ - 256๔

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564

        2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
            ปการศึกษา  256๒ – 256๔ 

 

รายวิชา 

คะแนนเฉลีย่ 

 
ปการศึกษา 

256๒ 
ปการศึกษา 

256๓ 

ปการศึกษา 

256๔ 

ผลตาง 

ระหวางป

การศึกษา 

2563-2564 

ภาษาไทย 51.34 52.52 52.02 - 0.5 

คณิตศาสตร 24.90 22.42 21.57 - 0.85 

วิทยาศาสตร 29.50 28.41 28.74 +0.33 

ภาษาอังกฤษ 30.48 30.57 27.52 - 3.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๑๗ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 256๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับประเทศ

 
 
     1.4.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 256๔ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ แปรผล 

ภาษาไทย 49.82 47.74 46.40 สูงกวาระดับประเทศ 

คณิตศาสตร 17.31 37.45 21.28 ตํ่ากวาระดับประเทศ 

วิทยาศาสตร 28.12 25.83 28.65 ตํ่ากวาระดับประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 24.27 21.83 25.56 ตํ่ากวาระดับประเทศ 

สังคมศึกษา 40.12 29.04 36.87 สูงกวาระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๑๘ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
       ปการศึกษา 256๒ – 256๔

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564

   2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
       ปการศึกษา 256๒ – 256๔ 

 

รายวิชา 

คะแนนเฉลีย่ 

ปการศึกษา 

256๒ 
ปการศึกษา 

 256๓ 

ปการศึกษา 

256๔ 

ผลตาง 

ระหวางปการศึกษา

2563-2564 

ภาษาไทย 38.15 38.27 49.82 +11.55 

คณิตศาสตร 18.35 22.42 17.31 - 5.11 

วิทยาศาสตร 26.25 28.95 28.12 - 0.83 

ภาษาอังกฤษ 23.82 22.36 24.27 +1.91 

สังคมศึกษา 34.49 34.94 40.12 +5.18 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๑๙ 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนกับโรงเรียน ปการศึกษา 2564 

ลําดับ ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

1. 
รางวัลระดับดี การประกวดผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  
(Best Practice) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ตามโครงการขับเคล่ือนแกนนําสถานศึกาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 

2. 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการจัดการเรียนรู
ตามโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 

3. 
รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการจัดการเรียนรูตามโครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 

4. 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรการมีงานทํา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 

5. 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการจัดการเรียนรู
วิชาหนาท่ีพลเมือง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 

6. 
รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 

7.   รางวัลวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนกับผูบริหาร ปการศึกษา 2564 

ลําดับ ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

1. 
นายอรรถพงษ  เฟองฟู ผูอํานวยการท่ีมีผลงานดีเดน ประจําป
การศึกษา 2564 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 

2. 
นางนันทนภัส  ชลยศปกรณ รองผูอํานวยการท่ีมีผลงานดีเดน  
ประจําปการศึกษา 2564 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 

3. 
นายอรรถพงษ  เฟอฟู ผูอํานวยการไดรับการคัดเลือกเปนคุรุชนคน
คุณธรรม ประเภท ผูบริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 

4. 
นางนันทนภัส  ชลยศปกรณ รองผูอํานวยการไดรบัการคัดเลือกเปน 
คุรุชนคนคุณธรรม ประเภท ผูบริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 

5. 

นางนันทนภัส  ชลยศปกรณ รองผูอํานวยการ ไดรับรางวัลระดับดี  
การประกวดผลการดําเนนิงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) สถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามโครงการขับเคล่ือนแกนนํา
สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๒๐ 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนกับครู ปการศึกษา 2564 

ลําดับ ช่ือครู ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

1.  นายปองพล จิตนารินทร 
 รางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนดบอลหาด(ผูฝกสอน) 
กีฬาแหงชาติภาค 5 

 ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดลําพูน 

2.  นางกนกพร อุสาหะพงษสิน 

 รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริ
ภุญชัย ประเภทรางวัล ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๔ 

 สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ลําพูน 

3. นางอัจนา บุญเสรมิ 

 รางวัลครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริ
ภุญชัย ประเภทรางวัล ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๔ 

 สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ลําพูน 

4. นางชนกนนัท ทะนานแกว 

 รางวลัครูมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูนดี ศรีหริ
ภุญชัย ประเภทรางวัล ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๔ 

 สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ลําพูน 

5.  นางปณณรัศม ศรีตระกูลวงค 

 ครูท่ีปรึกษานักเรียน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 3 ประเภททีม ระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน การประกวดส่ือสรางสรรคตานภัยยา
เสพติด ประจําป 2564 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน 

6.  นางศิริพร วงศหลา 

 ครูท่ีปรึกษานักเรียนไดรับรางวัลอันดับท่ี 3 
ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเรื่อง
การประกวดส่ือสรางสรรคตานภัยยาเสพติด 
ประจําป 2564 

 ศึกษาธิการจังหวัดลําพูน 

7.  นางบังอร ลังการพินธุ 
 ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดน กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 

8.  นายวิทยา โพธิพฤกษ 
 ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดน กลุมสาระการ
เรียนรุสุขศึกษาและพลศึกษา ประจําป
การศึกษา 2564 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 

9.  นายจรัส ทนันชัย 
 ครูผูสอนมีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 

10.  นายนพดล บุญภา 
 ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 

11.  นางอรัญญา วังก ี
 ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดน กลุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๒๑ 

ลําดับ ช่ือครู ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

12. นางสาวพรรณิการ  ดอกดวง 
ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 

13. นายสุชัช  ทัศนียคติ 
ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 

14. นางสาวลีลาวดี  ปละอุด 
ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 

15. นางฉฎาภา  ศรีพฤกษ 
ครูผูสอนผูมีผลงานดีเดน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 

16.  นายวิทยา โพธิพฤกษ 

 ผูฝกสอนกีฬากาบัดด้ี รางวัลเหรียญทอง ทีม
ชาย การแขงขันกีฬาแหงชาติ รอบคัดเลือก
ภาค 5 ครั้งท่ี 47 ลําพูนเกมส ระหวางวันท่ี 
14-23 มกราคม 2565 

 การกีฬาแหงประเทศไทย 

17.  นายวิทยา โพธิพฤกษ 

 ผูฝกสอนกีฬากาบัดด้ี ดีเดน ทีมชาย การ
แขงขันกีฬาแหงชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้ง
ท่ี 47 ลําพูนเกมส ระหวางวันท่ี 14-23 
มกราคม 2565 

 การกีฬาแหงประเทศไทย 

 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๒๒ 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน  ปการศึกษา 2564 

ลําดับ ช่ือนักเรียน ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบ 

1. ด.ช.วิทยชัย  แกวเล็ก 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภททีม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การประกวดส่ือ
สรางสรรคตานภัยยาเสพติด ประจําป 2564 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน 

2. ด.ช.ธนวัฒน ศรีพฤกษ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภททีม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การประกวดส่ือ
สรางสรรคตานภัยยาเสพติด ประจําป 2564 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน 

3. ด.ญ.วราลี  กรมหลวง 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภททีม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การประกวดส่ือ
สรางสรรคตานภัยยาเสพติด ประจําป 2564 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน 

4.  นายโชติรตัน  กอหลวง 
 รางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนดบอลหาดชายหาด  
กีฬาแหงชาติภาค 5 จ.ลําพูน 

 ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดลําพูน 

5. นายอภิวัฒน  แกวกันตี 
 รางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนดบอลหาดชายหาด  
กีฬาแหงชาติภาค 5 จ.ลําพูน 

 ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดลําพูน 

6.  นายโชติรตัน  กอหลวง 
เขารวมการแขงขัน กีฬาแฮนดบอลหาด
ชายหาด  กีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47  “ศรีสะ
เกษเกมส”  จ.ศรีสะเกษ  

 ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

7. นายอภิวัฒน  แกวกันตี 
เขารวมการแขงขัน กีฬาแฮนดบอลหาด
ชายหาด  กีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47  “ศรีสะ
เกษเกมส”  จ.ศรีสะเกษ 

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

8. นายเลิศชัย  ใจยะปน 
 รางวัลชนะเลิศกีฬากาบัดด้ี  กีฬาแหงชาติ
ภาค 5 จ.ลําพูน 

 ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดลําพูน 

9. นายปฏิภัทร  ธิกันทา 
 รางวัลชนะเลิศกีฬากาบัดด้ี  กีฬาแหงชาติ
ภาค 5 จ.ลําพูน 

 ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดลําพูน 

10. นายจีรวัฒน  ปนดอนตอง 
 รางวัลชนะเลิศกีฬากาบัดด้ี  กีฬาแหงชาติ
ภาค 5 จ.ลําพูน 

 ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดลําพูน 

11. นายเลิศชัย  ใจยะปน 
เขารวมการแขงขัน กีฬากาบัดด้ี กฬีาแหงชาติ 
ครั้งท่ี 47  “ศรีสะเกษเกมส”  จ.ศรีสะเกษ 

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

12. นายปฏิภัทร  ธิกันทา 
เขารวมการแขงขัน กีฬากาบัดด้ี กีฬาแหงชาติ 
ครั้งท่ี 47  “ศรีสะเกษเกมส”  จ.ศรีสะเกษ 

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

13. นายจีรวัฒน  ปนดอนตอง 
เขารวมการแขงขัน กีฬากาบัดด้ี กีฬาแหงชาติ 
ครั้งท่ี 47  “ศรีสะเกษเกมส”  จ.ศรีสะเกษ 

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 

 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๒๓ 

๕. สรุปสิ่งท่ีเรียนรูและการปรับปรุงใหดีข้ึน 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL โรงเรียนปาซาง เปนนวัตกรรม 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม จึงนับเปนความทาทายอยางยิ่ง ท่ี ผูบริหารสถานศึกษาตองมี 
การปรับเปล่ียน แนวคิด กระบวนการ ซึ่งตองสอดคลองและเช่ือมโยงกับการเรียนรูของผูเรียน นับต้ังแต 
การเรียนรู การปรับตัวของทุกฝายในการรับมือกับวิถีใหม New Normal ของการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การเรียนรูของเราทุกคน รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาท่ีไมเหมือนเดิมอีกตอไป โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
เปนอันดับแรก  

โรงเรียนปาซางไดขับเคล่ือนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL 
ดังนี้ ๑. ดานการจัดการเรียนการสอน ๒. ดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ๓. ดานความสัมพันธกับชุมชน  
และ ๔. ดานการบริหารจัดการ  ผลจากการบริหารจัดการศึกษาวิถีใหมอยางเปนรูปธรรมและไดรับความ
รวมมือเปนอยางดีจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ัง ๔ ดาน นักเรียนเกิดคุณภาพวิถีใหม โดยการพัฒนานวัตกรรม
อยางตอเนื่อง กลาวคือ 
 ๑. สภาพปญหาและความตองการ คือ ปจจัยท่ีนําไปสูการคิดเพื่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไป
ในทางท่ีดีข้ึน  ซึ่งตองมีการสํารวจตามสภาพจริง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือ  แลวนํามาจัดลําดับ
สําคัญเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม ใหสามารถตอบสนองตอสภาพปญหา ความตองการและบริบท
ของตนเอง ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. หลักการมีส วนร วม  และกระบวนการ PDCA  เปนสวนหนึ่ ง ท่ีมีความ สําคัญ ท่ีช วย ให 
การดําเนินงานและการบริหารงานกาวไปสูความสําเร็จ 
 ๓. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน และโรงเรียนกับหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน โรงเรียนกับสถานประกอบการ เกิดเปนเครือขายความรวมมือในการพัฒนากิจกรรมใหมีแบบแผน
และสามารถนํามาใชพัฒนาได 

๔. นักเรียนไดความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค อีกท้ังยังรูจักตนเอง สงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
  ๕. เกิดการตอยอดจากการสรางกิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมศักยภาพ พัฒนาผูเรียน พัฒนาครูบุคลากร 
พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาชุมชน และการใหบริการประชาชน โดยไมนําสถานการณโควิด-19 มาเปนปญหา   

ดังนั้น  ผลจากการพัฒนานวัตกรรมนําไปสูความสําเร็จในการมีสวนรวมในการพัฒนา  การบริหาร
จัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL โรงเรียนปาซาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 
๖. ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

ขอเสนอแนะ 
  จากการดําเนินการการบริหารจัดการสถาน ศึกษาวิ ถีใหม  โดยใช  PASANG MODEL นั้น  มี
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ ดังนี ้
  ๑) ผูบริหารและครู ควรนํานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL 
ไปประยุกตใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใหเหมาะสมกบับริบท สภาพความพรอมและความตองการของ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง 
  ๒) การใชนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL ดําเนินงานควรมี
การสะทอนคิด ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูเสมอ โดยรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ ท้ังผูบรหิาร คณะ
ครู นักเรียน ผูปกครอง และหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรม 



๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนปาซาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม PASANG MODEL 

โรงเรียนปาซาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูน 

๒๔ 

  ๓) นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL ควรมีการประเมิน 
วิเคราะห และปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยูเสมอ เพื่อใหเกิดผล
ประสิทธิภาพแกนักเรียน  
  แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  ๑) ขยายความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อความมีประสิทธิภาพของนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาวิถีใหม โดยใช PASANG MODEL  
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