
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ด๎วยโรงเรียนล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได๎จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผล         

การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ประจ าปีการศึกษา 2563           

ที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการจ าเป็นของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ โดยสะท๎อน

คุณภาพความส าเร็จอยํางชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและเพื่อให๎การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอยํางมี

ประสิทธิภาพและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ฉบับนี้ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ที่สะท๎อนคุณภาพผ๎ูเรียนและผลส าเร็จของการบริหาร          

จัดการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการน าไปใช๎พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาตํอไป  

  

 

 

          ( นายพีระ  มานะทัศน๑ ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ค าน า 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง         

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข๎อ 3 ระบุให๎สถานศึกษาสํงรายงานผลการประเมิน

ตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี          

เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ 1) คุณภาพของผ๎ูเรียน 2) กระบวนการบริหารและการจัดการ         

3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ และความโดดเดํนของการจัด

การศึกษาของโรงเรียน เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผํานมาตํอหนํวยงาน

ต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนเผยแพรํตํอสาธารณชนได๎รับทราบ และเตรียมความ

พร๎อมในการรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาชน) ตํอไปโดยผํานกระบวนการแตํงตั้งคณะท างาน การรวบรวม

ข๎อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และได๎น าเสนอข๎อมูล          

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให๎             

ความเห็นชอบ 

ขอขอบคุณคณะครู ผ๎ูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผ๎ูที่

มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายที่มีสํวนรํวมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา              

ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ คณะผ๎ูจัดท าหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน๑

ตํอการน าไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ในปีการศึกษา 2564 

ตํอไป 

 

 

โรงเรียนล าปางกัลยาณ ีจงัหวัดล าปาง 

 ปีการศึกษา 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โรงเรียนลําปางกัลยาณี ตั้งอยู่เลขที่ 224 ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจํานวนนักเรียน 3,282 คน มี

ข้าราชการครู จํานวน 164 คน ฝ่ายบริหารจํานวน 5 คน ผู้อํานวยการโรงเรียนคือ นายนิรันดร หมื่นสุข

ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยผู้บริหารยึด

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (SBM) และใช้

นวัตกรรม LKS SMART School มาบริหารจัดการศึกษา โดยแยกการบริหารเป็น 4 ฝ่าย 

จากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  โดยมีการดําเนินการตามโครงการและกิจกรรม ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ใน แต่ละมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน โดยการส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ

ตามเกณฑ์ของทุกระดับชั้น ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่าน

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและกิจกรรมต่างๆ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยคํานึงถึงคุณธรรม ผู้เรียนมีความสามารถใน  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการนําเสนอผลงาน ตลอดจนการทํางานร่วมกันโดยใช้

เทคโนโลยีผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom , 

Google Meet และโปรแกรมการสอนออนไลน์อื่นๆ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี            

การปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนมีความรู้และ

ทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทํางาน หรือการประกอบอาชีพ

ต่างๆ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

โดยส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนที่มีความรู้ มีคุณค่า ตลอดจนเกิดเป็นค่านิยมที่ดี และ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มี

การทํากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมมือยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายกัน 

ดูแลส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ           

ยอดเยี่ยม โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน มีระบบ             

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (SBM) ใช้กระบวนการ PDCA มาบริหารจัดการศึกษา และบริหารงานด้วย

นวัตกรรม LKS SMART School ลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น



 

   

คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดพัฒนาทั้งด้านวิชาการ

และการจัดการ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัด    

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีการอบรมให้ความรู้การใช้ Google Classroom , Google Meet และ

โปรแกรมการสอนออนไลน์อื่นๆ มีการใช้ระบบงาน ICT โรงเรียนลําปางกัลยาณี มาสนับสนุน           

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงคณะกรรมการ

บริหารคอยให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหาและเอาใจใส่ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบสี่ในภาพรวม อยู่ระดับคุณภาพยอด

เยี่ยม และได้รับเกียรติบัตรระดับดีเด่น ของการบริหารจัดการกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ตลอดจนรางวัลระดับประเทศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คุณภาพการจัด

การศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จากการดําเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียน

การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้

ในการดําเนินชีวิต จากการที่ครูสร้าง พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนการจัด            

การเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด ครูจัดกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกหรือ

เสริมแรงบวกให้แก่ผู้เรียน ทําให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขรักที่จะเรียนรู้ ครูมีการตรวจสอบและ

ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียน

ได้รับการปรับปรุง พัฒนา อย่างรอบด้านและมีผลการประเมินที่เที่ยงตรงและครอบคลุมทุกด้าน 

(KPA) ครูมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ภายในและระหว่างกลุ่มสาระ และนําผลการประชุม 

มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้และการนิเทศภายในเพื่อติดตาม        

การเรียนการสอนอยู่เสมอ ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลและการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนได้รับ

วิทยฐานะที่สูงข้ึน  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ดําเนินงานผ่านงาน

ระดับชั้นที่เข้มแข็ง ครูทุกคนในสถานศึกษาทําหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาตามแนวทางพ่อครู-แม่ครู มีความ

รักและเมตตาต่อศิษย์ อบรมดูแลเพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของสังคมโลก  

มีการใช้นวัตกรรม LKS SMART SCHOOL ในการบริหารจัดการ นําระบบประกันคุณภาพมา

เป็นวิถีในการดําเนินงาน มีครูผู้สอนที่สอนตรงตามคุณวุฒิทาง การศึกษา และมีทักษะกระบวนการใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้  

โรงเรียนมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น คือ มีการประเมิน นิเทศ 

ติดตามและร่วมกันพัฒนางานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด มีเครือข่ายที่เข็มแข็งให้ความร่วมมือในการ

บริหารจัดการ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประสบผลสําเร็จเชิงประจักษ์ และมี

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
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ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม

ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา 7 10 17 15 30 45 7 30 37 29 70 99

ภาษาอังกฤษ-คณติศาสตร๑ 12 18 30 8 38 46 8 29 37 28 85 113

ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝร่ังเศส 5 20 25 7 34 41 13 28 41 25 82 107

ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่น่ 4 15 19 10 32 42 14 32 46 28 79 107

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 8 43 51 12 77 89 12 69 81 32 189 221

วทิยาศาสตร๑-คณติศาสตร๑ 40 122 162 49 212 261 53 178 231 142 512 654

วทิยาศาสตร๑-คณติศาสตร๑ (สสวท.) 0 0 5 13 18 5 13 18

สสวท. 4 15 19 7 23 30 2 3 5 13 41 54

 รวม  80  243  323  108  446  554  114  382  496  302  1071  1373

 รอ้ยละ  24.77  75.23  100  19.49  80.51  100  22.98  77.02  100  21.56  82.67  104.23

 รวมทัง้สิ้น  323    554    496    1373  

โครงการเรยีน
ม.4 (คน) ม.5 (คน) ม.6 (คน) รวม (คน)

ส่วนที ่1  

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนล าปางกัลยาณี    

 ชื่อผู๎อ านวยการสถานศึกษา นายนิรันดร  หม่ืนสุข 

 ตั้งอยูํเลขท่ี 224    ถนน พหลโยธิน ต าบล สวนดอก     

 อ าเภอ   เมืองล าปาง    จังหวัด  ล าปาง    รหัสไปรษณีย๑   52100 

  e-mail  kanlaya@lks.ac.th  website    www.lks.ac.th 

  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

  เปิดสอนตั้งแตํระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช๎หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2560 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลํุมวิชาเลือกเรียน (แผนการเรียน) ตาม

ความถนัด ความสนใจและความต๎องการ ดังนี้ 

 

จ านวนนักเรียนแยกตามโครงการเรียน ปีการศึกษา 2563 
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จ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ความพิการ 

ชาย หญิง รวม 

ม.1  1 1 บกพร่องทางร่างกาย 

ม.2 2  2 บกพร่องทางการมองเห็น (เลือนราง),ทางร่างกาย 

ม.3 1 1 2 บกพร่องทางการมองเห็น (เลือนราง),ทางร่างกาย 

รวม ม. ต้น 3 2 5   

ม.4 1  1 บกพร่องทางการมองเห็น (เลือนราง) 

ม.5      

ม.6      

รวม ม. ปลาย 1  1 

  รวมทั้งหมด 4 2 6 

 

โครงการพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษ) 

- ห๎องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม (สสวท.) 

- ห๎องเรียนพิเศษดนตรี 

- ห๎องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 

 

ขนาดของโรงเรียน 
 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี เริ่มกํอตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2458 โดย พล.ต.ต.เจ๎าราชวงศ๑ (แก๎ว ภาพเมรุ  

ณ ล าปาง) เป็นผู๎อุทิศที่ดินให๎ 1 ไรํเศษ ทางฝั่งขวาของแมํน้ าวัง ถนนปงสนุก อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ตํอมาพํอเล้ียงหมํองหงํวยส่ิน  สุวรรณอัตถ๑ ได๎กํอสร๎างอาคารเรียนให๎ 1 หลัง เป็นอาคารไม๎  ชั้นเดียว มี 3 

ห๎องเรียน แตํไมํมีครูสอน โรงเรียนจึงถูกทอดทิ้งไว๎ให๎ร๎างอยํูถึง 2 ปี ตํอมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2460 คุณครูแคลระ 

รัตนศาสตร๑สมบูรณ๑ ได๎มาเที่ยวที่จังหวัดล าปาง พระยาสุเรนทร๑ ราชเสนีย๑ เจ๎าเมืองล าปางได๎ขอร๎องให๎คุณครู

แคลระ ท าการเปิดสอนด๎วยความอนุเคราะห๑ของโรงเรียนรัฐบาลหญิงแหํงแรกของจังหวัดล าปางจึงเกิดขึ้นเป็น

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 จัดสอนแบบสหศึกษา มีนักเรียนชาย  57 คน นักเรียนหญิง 3 

คน มีครูเพียงคนเดียว การสอนต๎องใช๎วิธีจัดให๎เด็กโตชํวยสอนเด็กเล็ก ด๎วยความวิริยะอุตสาหะ ด๎วยความ

ตั้งใจจริงของคุณครูแคลระ รัตนศาสตร๑สมบูรณ๑ ทํานได๎ทุํมเทก าลังกาย ก าลังทรัพย๑ท างานพัฒนาโรงเรียนแตํ

ล าพังผู๎เดียวเป็นเวลาถึง 5 ปี โดยไมํเห็นแกํความเหน็ดเหนื่อย ในปี พ.ศ. 2465  จึงได๎ครูที่ส าเร็จจากจังหวัด

พระนครมาชํวยสอนและแบํงเบาภาระจากทํานไปบ๎าง นับได๎วําทํานเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแกํการยกยํอง พ.ศ. 

2478 มีนักเรียนเพิ่มข้ึน 300 คน และเปิดขยายชั้นเรียนถึง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท าให๎เกิดปัญหาในเรื่อง 

สถานที่ คับแคบมาก สนามและที่พักผํอนไมํพอกับจ านวนนักเรียน คุณครู แคลระ  รัตนศาสตร๑สมบูรณ๑       

จึงได๎จัดซื้อท่ีดินจ านวน 16 ไรํ 20 ตารางวา ที่ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง (สถานที่โรงเรียน 

 ล าปางกัลยาณีในปัจจุบัน)  ด๎วยทุนทรัพย๑สํวนตัวของทํานเป็นจ านวนเงิน 600 บาท  ปัจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไรํ     

2 งาน 30 ตารางวา   
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 ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 

  ปริมาณสื่อ/เทคโนโลยี/สาธารณูปโภค 
 

ชนิด แหล่ง ขนาด จ านวน 

ระบบไฟฟา้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
500 KVA 2 หนํวย 

250 KVA 1 หนํวย 

ระบบประปา 

การประปาสํวนภูมิภาค 2 นิ้ว 1 หนํวย 

ระบบน้ าบาดาล 2 นิ้ว 2 หนํวย 

หนํวยผลิตน้ าดื่ม RO 12,000 ลิตร/วนั 1 หนํวย 

ตู๎น้ าเยน็ระบบ RO 2 - 6 หัวจําย 12 ตู ๎

จุดบริการน้ าดื่ม RO 1 หัวจําย 26 จุด 

ระบบโทรศัพท/์โทรสาร  

 

 

โทรศัพท์สาธารณะ  

ระบบโทรศัพท์ภายใน 

TOT  - 14 เลขหมาย 

TT&T  - 3  เลขหมาย 

TOT และ TT&T  - 8 เลขหมาย 

ตู๎สาขาภายใน - 93 เลขหมาย 

จานรับสัญญาณดาวเทียม 

Free TV - 4 ชุด 

TRUE - 1 ชุด 

DTV  - 1 ชุด 

โครงการไกลกังวล  - 6 ชุด 

เคร่ืองรับโทรทัศน ์ 

ระบบเสียงตามสาย  

เคร่ืองเสียงช่วยสอน 

ตามงาน/สาระการเรียนรู ๎

ภายนอก/ภายในอาคาร 

ตามห๎องเรียน 

20  - 61 นิ้ว  

- 

- 

80 เคร่ือง 

36 จุด 

65 ชุด 
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ชนิด แหล่ง ขนาด จ านวน 

คอมพิวเตอร/์อินเตอร์เน็ต    

Lease Line (Fiber Optic) CAT 1024/1024 MB 1 วงจร 

SERVER Uninet 100/10 MB 1 วงจร 

 ศูนย๑อินเตอร๑เน็ต  - 12 เคร่ือง 

Wireless lan อาคารเรียน 54 MB 20 จุด 

จ านวนคอมพิวเตอร๑ตํออินเตอร๑เน็ต งาน/สาระการเรียนรู/๎ศูนย๑วิชา - 735 เคร่ือง 

- คอมพิวเตอร๑เพื่อการบริหาร กลุํมงาน - 286 เคร่ือง 

- คอมพิวเตอร๑เพื่อการเรียนการสอน 
ห๎องเรียน/ห๎องสืบค๎น/                  

ศูนย๑การเรียน 
- 452 เคร่ือง 

- คอมพิวเตอร๑ NOTE BOOK ฝ่ายบริหาร/สาระวิชา - 49 เคร่ือง 

 อัตราสํวนนักเรียน :คอมพิวเตอร๑ 1 : 6.6  

วิทยุสื่อสาร - ประจ าสถานีแมํขําย ICOM – IC-2100FX 1 ชุด 

- ประจ ารถตู๎โรงเรียน ICOM – 228H 2 ชุด 

- วิทยุมือถือประจ าตัว ICOM – 2GAF 10 เคร่ือง 

อุปกรณ์น าเสนอ    

โปรเจคเตอร๑ ห๎องประชุม/ห๎องเรียน/ศูนย๑วิชา 2000 LANSI ขึ้นไป 78 ชุด 

Visuallizer ห๎องประชุม/ห๎องเรียน/ศูนย๑วิชา - 12 ชุด 

อุปกรณ์ปรับคุณภาพน้ า    

- เคร่ืองสร๎างสนามแมํเหล็กก าจดั

ตะกรัน 
หนํวยผลิตน้ าดื่ม Scale Washer IE-4 1 ชุด 

- เคร่ืองปรับสภาพโครงสร๎างน้ า หนํวยผลิตน้ าดื่ม Energy Shell 1 ชุด 

 

1.2  ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 

ครูผู้สอน 

(คน) 

ครูอัตราจ้าง 

(คน) 

ลูกจ้างประจ า 

(คน) 

เจ้าหน้าที่

อื่นๆ (คน) 

รวม 

(คน) 

ปีการศึกษา 2563 5 164 9 6 73 257 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ชาย หญงิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม เฉล่ีย รวม เฉล่ีย รวม เฉล่ีย

 1  ผู้บรหิาร  3  2  1  5  245  49  104  20.8

 2  งานห้องสมดุ  3  1  2  3  116

 38.6

7  136

 45.3

3  50  16.67

 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  6  3  6  158  31.6  270  45  120  20

 4  ภาษาไทย  1  11  5  4  12  400

 33.3

3  569

 47.4

2  257  21.42

 5  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  2  14  6  8  16  581

 36.3

1  745

 46.5

6  319  19.94

 6  คณิตศาสตร์  5  19  10  9  24  877

 36.5

4

 104

8

 43.6

7  444  18.5

 7  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  11  20  14  14  31

 109

5  36.5

 130

7

 42.1

6  508  16.39

 8  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  1  17  8  6  18  673

 37.3

9  868

 48.2

2  449  22.45

 9  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรัง่เศส)  1  2  3  3  80

 26.6

7  124

 41.3

3  43  14.33 1

0  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญ่ีปุ่น)  1  3  4  4  98  24.5  134  33.5  29  7.25 1

1  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  4  4  4  166  41.5  156  39  38  9.5 1

2  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)  2  2  2  55  27.5  61  30.5  7  3.5 1

3  ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)  1  2  1  2  3  109

 36.3

3  118

 39.3

3  41  13.67 1

4  ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)  4  3  4  134  33.5  151

 37.7

5  51  12.75 1

5  ศิลปศึกษา (ดนตรศีึกษา)  1  1  1  31  31  57  57  31  31 1

6  ศิลปศึกษา (ดนตรไีทย)  1  2  3  3  94

 31.3

3  145

 48.3

3  67  22.33 1

7  สุขศึกษาและพลศึกษา  3  3  3  1  6  265

 44.1

7  260

 43.3

3  78  13 1

8  การงานอาชพีฯ (เกษตร)  1  1  1  28  28  59  59  39  39 1

9  การงานอาชพีฯ (คหกรรม)  3  2  1  3  82

 27.3

3  172

 57.3

3  98  32.67 2

0  เทคโนโลยี  2  9  2  7  11  440  40  507

 46.0

9  203  16.92 2

1  การงานอาชพีฯ (ชา่งอุตฯ)  3  2  1  3  76

 25.3

3  126  42  47  15.67 2

2  การงานอาชพีฯ (ธุรกิจ)  1  3  3  1  4  98  24.5  204  51  110  27.5

 รวมข้าราชการครู/เฉล่ีย  37  130  76  62  -  167

 565

6

 35.3

5

 746

2

 44.6

8  3133  18.43 2

3  ครจู้างสอนชาวไทย (ภาษาไทย)  1  1  1  43  43  25  25  - 2

4  ครจู้างสอนชาวไทย (วทิยาศาสตร)์  1  1  1  31  31  - 2

5  ครจู้างสอนชาวไทย (สังคมศึกษา)  1  1  1  42  42  26  26  - 2

6  ครจู้างสอนชาวไทย (การงานอาชพีฯ)  1  1  1  31  31  33  33  - 2

7  ครจู้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)  2  1  2  3  111  37  87  29  6  2 2

8  ครจู้างสอนชาวต่างชาติ  1  2  3  49  49  81  27  -

 รวมครูจ้างสอน/เฉล่ีย  4  6  6  -  -  10  276

 39.4

3  283  28.3  6  0.6

 รวมท้ังหมด/เฉล่ีย  41  136  82  62  -  177

 593

2

 35.5

2

 774

5

 43.7

6  3139  17.44

 ร้อยละ

 23.1

6

 76.8

4

 46.3

3

 35.0

3  -  100

ท่ี งาน/สาระการเรียนรู้
เพศ วุฒกิารศึกษา รวม

ครู

คาบสอน อายุ(ปี) ประสบการณ์สอน(ปี)

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน        

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 

ฝ่ายบริหาร 5 0.00 

สนับสนุนการสอน 3 22.33 

งานแนะแนว 6 19.00 

ภาษาไทย 13 20.15 

วิทยาศาสตร๑ 31 19.77 

คณิตศาสตร๑ 24 19.75 

สังคมศึกษาฯ 16 19.87 

ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 3 22.66 

ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) 4 21.75 

ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา) 4 19.75 

สุขศึกษาและพลศึกษา 7 22.42 

การงานอาชีพฯ (เกษตร) 1 14.00 

การงานอาชีพฯ (คหกรรม) 3 16.00 

สาระเทคโนโลยี 11 22.72 

การงานอาชีพฯ (อุตสาหกรรม) 3 18.00 

การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ) 4 18.00 

ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 18 21.66 

ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) 3 16.00 

ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 4 16.00 

ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 4 24.00 

ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาเกาหลี) 2 23.50 

รวม 169 19.36 
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จ านวน

ห้อง ชาย หญิง รวม เฉล่ีย/ห้อง ชาย หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 14 182 410 592 42.29 30.74 69.26

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 14 198 381 579 41.36 34.20 65.80

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 12 149 323 472 39.33 31.57 68.43

รวม ม. ตน้ 40 529 1,114   1,643   41.08 32.20 67.80

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 13 145 427 572 44.00 25.35 74.65

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 13 110 452 562 43.23 19.57 80.43

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 13 116 389 505 38.85 22.97 77.03

รวม ม. ปลาย 39 371 1268 1639 42.03 22.64 77.36

รวมท้ังหมด 75 900 2,382   3,282   27.42 72.58

ระดบัชั้น
จ านวนนักเรียน ร้อยละ

 1.3 ข้อมูลนักเรียน 

  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งหมด 3,282 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

  1.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563                        

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 64.73 55.18 54.29 

คณิตศาสตร์ 32.42 25.82 25.46 

วิทยาศาสตร์ 35.73 30.17 29.89 

ภาษาอังกฤษ 40.43 34.14 34.38 
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 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 66.61 64.73 -1.88 

คณิตศาสตร๑ 36.82 32.42 -4.40 

วิทยาศาสตร๑ 35.49 35.73 0.24 

ภาษาอังกฤษ 39.84 40.43 0.59 

 

  1.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563                        

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 56.51 45.22 44.36 

สังคมศึกษาฯ 40.94 36.32 35.93 

คณิตศาสตร๑ 34.06 26.33 26.04 

วิทยาศาสตร๑ 41.21 33.04 32.68 

ภาษาอังกฤษ 34.69 29.73 29.94 

 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 51.25 56.51 5.26 

สังคมศึกษาฯ 39.77 40.94 1.17 

คณิตศาสตร๑ 31.83 34.06 2.23 

วิทยาศาสตร๑ 32.52 41.21 8.69 

ภาษาอังกฤษ 32.58 34.69 2.11 
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บทที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู๎เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

1.1 วิธีด าเนินงาน 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร 

และการคิดค านวณโดยทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนพัฒนาทักษะเหลํานี้

และนักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ

ตนเอง สํงผลให๎การประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ๑ สถานศึกษามีการสํงเสริม

กิจกรรมในโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านวิชาการ โครงการ เติมความรู๎มุํงสํูความส าเร็จ โครงการ          

ปลูกศิษย๑รักเป็นนักอําน โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วย

ตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และส่ือตํางๆ รอบตัว การจัดสอบวัดความรู๎ และทักษะทางด๎านวิชาการ 

ของแตํละกลํุมสาระฯ การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การใช๎ระบบเครือขําย

ทางอินเทอร๑เน็ตและคอมพิวเตอร๑ การจัดท าเอกสารประกอบการสอน กิจกรรมสอนเสริมโครงการห๎องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล๎อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย           

ปีการศึกษา 2563 การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร๑ การศึกษาค๎นคว๎าอิสระ (IS) STEM Education ฟิสิกส๑

สัประยุทธ๑  กิจกรรมอบรมยุวอาสาคุ๎มครองผู๎บริโภค (อย.น๎อย)  กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยี 

กิจกรรมชุมนุมสํงเสริมพื้นฐานอาชีพ กิจกรรมวันกัลยาณีนิทัศน๑ (งานแสดงผลงานทางวิชาการ) โครงการ

พัฒนาห๎องสมุดประเทศไทย 4.0 และโครงการปลูกศิษย๑รักเป็นนักอําน โดยมีกิจกรรมสัปดาห๑ห๎องสมุด 

กิจกรรมสํงเสริม   การอํานทุกระดับชั้น การจัดอบรมเครือขํายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา การจัดแนะแนว

การศึกษาตํอและอาชีพแกํนักเรียนทุกระดับชั้น การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด  

นอกจากนี้มีการประชุมครูระดับชั้น ม.1- ม.6 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอํานการเขียน  

การส่ือสารและการคิดค านวณ ทุกระดับชั้นด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาฯ และประชุมสรุป 
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รายงานผล/PLC  รวมถึงพัฒนา  การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติรายบุคคล          

รายกลุํม แบบคละความสามารถคือ เกํง ปานกลาง อํอน นักเรียนกลํุมเกํงชํวยนักเรียนกลํุมอํอนและกลํุมกลาง

ในด๎านการเรียน นักเรียนกลํุมกลางและอํอนชํวยนักเรียนเกํง ครูมีการติดตามให๎ค าปรึกษาดูแลนักเรียนอยําง

ทั่วถึง สํงเสริมให๎นักเรียน สืบค๎นความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ เชํน ห๎องศูนย๑การเรียนรู๎กลํุมสาระฯ ห๎องสมุด 

Internet อยํางหลากหลาย ทางด๎านกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑มีการจัดกิจกรรมเจาะเวลาซํอมอดีต เพื่อ

พัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณ หาร จ านวนเต็มของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน จัดสอนซํอมเสริมในชํวงนอกเหนือเวลาเรียน เพื่อชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด๎านการเรียน 

คณิตศาสตร๑แบบ online /onsite และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และกิจกรรมคลินิก

คณิตศาสตร๑ในชํวงนอกเหนือเวลาเรียน เพื่อชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด๎านการเรียนคณิตศาสตร๑          

ทางกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอยํางหลากหลาย เชํน กิจกรรมการสอบวัดความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR) กิจกรรมการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (Ability Test)  

กิจกรรม SMART English Conversation กิจกรรมแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ คํายภาษาอังกฤษ ทางกลํุม

สาระการเรียนรู๎ตํางประเทศที่ 2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเจ๎าของภาษา มี              

การประเมินอยํางตํอเนื่อง มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน             

ที่เน๎นทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อําน เขียน มีความเป็นมาตรฐานสากล สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเข๎ารํวมการแขํงขันและ

ทดสอบทักษะทางด๎านภาษา มีการสอนภาษาและสอดแทรกวัฒนธรรมให๎กับผู๎เรียน สร๎างเจตคติที่ดีให๎กับ

ผู๎เรียนภาษาตํางประเทศที่ 2 ทางด๎านกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎มีการฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

การน าเสนอผลการศึกษาค๎นคว๎าระดับห๎อง ระดับชั้น ระดับโรงเรียน ตลอดจนเป็นตัวแทนโรงเรียนใน            

การแขํงขันระดับจังหวัดตํอไป ด๎วยวิธีการน าเสนอที่หลากหลายและใช๎ส่ือหลายประเภท การฝึกปฏิบัติการท า

หนังสือเลํมเล็กและยุวบรรณารักษ๑สํงเสริมการอําน การฝึกปฏิบัติการให๎ค าปรึกษาชํวยเหลือดูแลเพื่อน การจัด

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตํอและอาชีพแกํนักเรียนทุกระดับชั้น สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนใน               

การรํวมกิจกรรม การเรียนการสอน ทดสอบอําน-เขียนกํอนเรียน และสรุปจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน   

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแก๎ปัญหา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนโดยทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ได๎จัดการเรียนการสอน

ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและกิจกรรมตํางๆ ดังนี้ กิจกรรมบูรณาการ STEM ศึกษา ของห๎องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร๑ระดับชั้น ม.1-3  ซึ่งเน๎นให๎นักเรียนท างานรํวมกันเป็นกลํุม ใช๎ทักษะการคิดวิเคราะห๑ สร๎างสรรค๑ 

และคิดอยํางมีวิจารณญาณในการแก๎ปัญหาจากโจทย๑หรือสถานการณ๑ที่ก าหนดให๎ และสํงเสริมให๎เกิด       

การแลกเปล่ียนเรียนรู๎ภายในกลํุมและระดับชั้น และมีการน าเสนอองค๑ความรู๎ด๎วยภาษาและเทคโนโลยีที่

หลากหลาย ห๎องเรียนพิเศษฯ ม.ต๎น และม.ปลาย เน๎นให๎นักเรียนสร๎างงานวิจัยจัดท าเป็นโครงงาน

วิทยาศาสตร๑เพื่อแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน โดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวํางนักเรียนและครู

อยํางสม่ าเสมอ มีการสํงเสริมการน าเสนอผลงานทั้งในระดับชั้นเรียนและเผยแพรํสํูชุมชน การจัดการเรียน 

การสอนแบบบูรณาการข๎ามกลํุมสาระ ในระดับชั้น ม.1-6 โดยเป็นกิจกรรมที่เน๎นให๎นักเรียนได๎น าความรู๎ที่

เรียนในแตํละสาระวิชามาสร๎างเป็นนวัตกรรมหรือชิ้นงานที่ชํวยแก๎ปัญหาตําง ๆ ในชีวิตประจ าวันได๎ เชํน           
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การประดิษฐ๑อิฐมอญจากดินที่ได๎จากการระเบิดเหมืองแรํลิกไนท๑แมํเมาะ จ.ล าปาง เป็นต๎น มีการน าเสนอ

ผลงานโดยการใช๎การส่ือสาร ภาษา และเทคโนโลยีที่หลากหลาย การศึกษาค๎นคว๎าอิสระของนักเรียนชั้น ม.2 

และ ม.5 เป็นวิชาที่เน๎นการน าเสนอ วิธีคิด วิธีแก๎ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ นักเรียนสามารถใช๎ความคิด

ริเริ่มสร๎างสรรค๑ผลงานและน าเสนอผลงานได๎อยํางภาคภูมิใจ ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม      

การเรียนรู๎ที่เน๎นความสามารถในการวิเคราะห๑ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแก๎ปัญหา เชํน โครงการโอลิมปิกวิชาการ (คณิตศาสตร๑)  TEDET คณิตศาสตร๑นานาชาติ อัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร๑ เป็นต๎น กิจกรรมอบรมยุวอาสาคุ๎มครองผ๎ูบริโภค (อย.น๎อย) ให๎ความรู๎ในเรื่องการรักษาสิทธิ์

ของผู๎บริโภคและการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ๑อยํางถูกต๎อง และตัวแทนนักเรียนน าความรู๎ไปขยายผลสํูชุมชน 

กจิกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร๎างทักษะให๎แกํนักเรียนเตรียมความพร๎อมเพื่อเข๎ารํวม

การแขํงขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมชุมนุมสํงเสริมพื้นฐานอาชีพ เพื่อเป็นทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษ

ที่ 21 ทางกลํุมสาระการเรียนรู๎ตํางประเทศที่ 2 ได๎มีการจัดคํายภาษาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมแลกเปล่ียน

ภาษาและวัฒนธรรม และมีจัดกิจกรรมสํงเสริมทางด๎านภาษาที่หลากหลาย เชํน โครงงานการแสดงละคร  

นอกจากนี้แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให๎นักเรียนแสดงความคิดเห็น สามารถวิเคราะห๑

และคิดอยํางมีวิจารณญาณ  เชํน จัดอภิปรายกลํุมยํอย ระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู๎ระดับกลํุม ระดับ

ห๎อง ระดับชั้น และระดับโรงเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎และ

กระบวนการคิดสํูห๎องเรียน เน๎นให๎ผู๎เรียนท างานรํวมกันเป็นกลํุม ใช๎ทักษะการคิดวิเคราะห๑ สร๎างสรรค๑และคิด

อยํางมีวจิารณญาณในการแก๎ปัญหาจากโจทย๑หรือสถานการณ๑ที่ก าหนดให๎ และสํงเสริมให๎เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู๎ภายในกลุํมและระดับชั้น  

3)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม โดยทุก

กลํุมสาระการเรียนรู๎ได๎จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและกิจกรรมตํางๆ ดังนี้ โครงงาน

วิทยาศาสตร๑ โครงงานคณิตศาสตร๑ โครงงานคอมพิวเตอร๑ การประกวดแขํงขันหุํนยนต๑ โครงการสร๎างรูปแบบ

เผยแพรํความรู๎เรื่อง อย.น๎อย สํูชุมชน โครงงานการแสดงละครภาษาตํางๆ โดยใช๎เทคโนโลยีในการน าเสนอ

ผลงาน สํงเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากหนํวยงานภายนอก เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางด๎านการสร๎างและ

พัฒนานวัตกรรมจากหนํวยงานภายในและภายนอก การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา IS สํงเสริมให๎นักเรียนสร๎างนวัตกรรมเพื่อแก๎ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวัน และเผยแพรํสํูชุมชน การจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี การจัดกิจกรรม

สํงเสริมการคิด แก๎ปัญหา และเน๎นให๎นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ครูได๎สํงเสริม สนับสนุน นักเรียนให๎ท า

โครงงานตามความสนใจและสํงผลงานเข๎ ารํวมประกวด แขํ งขัน ไปยังหนํวยงานตําง ๆ ได๎แกํ                       

ศูนย๑เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑แหํงชาติ (NECTEC) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 

(วช.)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มหาวิทยาลัยตําง ๆ ครูทุกคนมีการสร๎างนวัตกรรมการสอน เพื่อน ามาใช๎ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องโดยการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะและรางวัล

ทรงคุณคํา สพฐ. (OBEC AWARDS) 
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4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร โดยทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ได๎จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและกิจกรรมตําง ๆ 

โดยสถานศึกษามีการสํงเสริมความสามารถในการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑และ

แหลํงสืบค๎นข๎อมูลออนไลน๑ ตลอดจนมีระบบเครือขํายอินเตอร๑เน็ตความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ สํงเสริมให๎

ผู๎เรียนใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน ชิ้นงาน ส่ือโซเชียลและมัลติมีเดีย เชํน การใช๎ 

Infographic การน าเสนอโดย โปรแกรม Microsoft Power Point และมีการน าเสนอในรูปแบบหนังส้ัน       

การท างานรํวมกันโดยใช๎เทคโนโลยีผํานโปรแกรม Google docs online สํงเสริมให๎นักเรียนใช๎เครื่องค านวณ

เชิงกราฟ (Graphing Calculator) และโปรแกรมทางคณิตศาสตร๑ เชํน โปรแกรม The Geometers Sketchpad 

โปรแกรม Geogebra Notability Desmos เกมเลขฐาน  เพื่อชํวยพัฒนาทักษะด๎านคณิตศาสตร๑ให๎เป็นไปตาม

ศักยภาพ โครงงานการแสดงละครภาษาตําง ๆ โดยใช๎เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎

เทคโนโลยีในการส่ือสารระหวํางผ๎ูสอนและผู๎เรียน โดยครูมีการใช๎เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เชํน google 

classroom บทเรียนออนไลน๑ เว็บไซด๑วิชาออกแบบและเทคโนโลยี (CODE.org) การจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน๑ ผํานโปรแกรมตําง ๆ เชํน Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Discord 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎ เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา โดยทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ มีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการวัดและประเมินผลให๎เหมาะสม

กับผู๎เรียนมากขึ้น เพื่อให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด และพัฒนาส่ือการเรียน

การสอน เชํน การจัดโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเติมความรู๎มุํ งสํูความส าเร็จ 

โครงการติวโอลิมปิกวิชาการทุกสาขาวิชา โครงการติวนักเรียนเพื่อสอบวิทยาศาสตร๑โลกและอวกาศโอลิมปิก

ระหวํางประเทศ (IESO) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของกลํุมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ โดยครู

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ ส่ือและเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนด าเนินการพัฒนาและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น  

6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํออาชีพ 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองาน

อาชีพ โดยทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ได๎จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการจัดท าโครงการ

เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น          

การท างาน หรือการประกอบอาชีพตําง ๆ เชํน โครงการเติมความรู๎มุํงสํูความส าเร็จ โครงการพัฒนาคุณภาพ

การจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อให๎ครูแนะแนวมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สูงขึ้น มีกิจกรรมแนะแนว

อาชีพโดยเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน มาให๎ความรู๎และการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพใน

อนาคตให๎กับนักเรียนชั้น ม.1 มีวิชาเลือกเสรี ที่สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจหรือ

ถนัด ซ่ึงอาจน าไปสํูการประกอบอาชีพในอนาคตได๎ การแนะแนวอาชีพและการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นให๎แกํ

ผู๎เรียน ครูได๎สอดแทรกเนื้อหา ข๎อมูล เกี่ยวกับอาชีพตํางๆในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น                

บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนและอาชีพในลักษณะของกิจกรรมโครงงานตํางๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎

ในกิจกรรมแนะแนวด๎านการศึกษาตํอและแนะแนวอาชีพ เชํน ให๎นักเรียนท าแบบทดสอบค๎นหาตนเองในด๎าน

อาชีพ  โครงการอัจฉริยะภาพทางด๎านสังคมศึกษา เชํน การแขํงขันประวัติศาสตร๑เพชรยอดมงกุฎ, การแขํงขัน
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เศรษฐศาสตร๑เพชรยอดมงกุฎ, การแขํงขันตอบปัญหาทางกฎหมาย, การแขํงขันภูมิศาสตร๑โอลิมปิก,                

การแขํงขันประกวดสวดมนต๑หมูํท านองสรภัญญะ, การบรรยายธรรม เป็นต๎น 

 

1.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1. แบบบันทึกคะแนนอําน เขียน 

2. แบบบันทึกคะแนนอํานคิดวิเคราะห๑  

3. แบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะ 

4. แบบบันทึกผลการเรียน 

5. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 และ ม.6 

6. เอกสารการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  

7. แผนการจัดการเรียนการสอน  

8. แผนพัฒนาตนเอง  

9. แบบบันทึกข๎อตกลงรายวิชา (กิจกรรม ภาระงาน การวัดและประเมินผล อัตราสํวน

คะแนน) ทุกรายวิชาทุกระดับชั้น 

10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

(09.01) 

11. โครงการเรียนกับเจ๎าของภาษา (09.06) 

12. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพห๎องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) (09.08) 

13. แฟ้มสรุปผลงานนักเรียนและครู 

14. แฟ้มสรุปการไปราชการของครู 

15. วิจัยในชั้นเรียน 

16. บันทึกการประชุมกลํุมสาระภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

17. บันทึกการประชุม PLC กลุํมสาระภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

18. บันทึกการรายงานการศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียน             

ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร จังหวัดนําน กลุํมสาระภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

19. รายงานการพัฒนาห๎องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 

20. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ  

21. ผลงาน/รางวัลที่ได๎รับของกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ 

22. ส่ือประกอบการจัดการเรียนการสอน  

23. สรุปโครงการ/กิจกรรม กลํุมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ 

24. หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ  

25. กิจกรรมชุมนุม 

26. เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ปพ.) 

27. ข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียน, กลุํมสาระการเรียนรู๎ และครูผู๎สอน 

28. รางวัลการพัฒนาผู๎เรียน ดังนี้ 
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กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

- น.ส.พาทินธิดา แต๎มคู ม.4/13 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันภาษาไทยเพื่อ           

การส่ือสารอํานขําวพระราชส านักเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมเปิดบ๎านภาษาไทย (Open House Thai Language 

2020) เพื่อก๎าวไกลและยั่งยืน ระหวํางวันที่ 26 -  27 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัด

ล าปาง 

- นายณัฐวีรพจน๑ ดนัยนันท๑ ม.6/3 ได๎รับรางวัลชมเชย การแขํงขันภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร          

อํานขําวพระราชส านักเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเปิดบ๎านภาษาไทย (Open House Thai Language 2020) 

เพื่อก๎าวไกลและยั่งยืน ระหวํางวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 

- เด็กหญิงจุฑาภัทร  อินต๏ะสงค๑ โลํรางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดเรื่องส้ันมารยาทไทย

และมารยาทในสังคมกรมสํงเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม 

- นางสาวกัญญาภัทร  อุํนผูก เหรียญทองแดงระดับประเทศการเขียนเรียงความเรื่องออมกับ

กอช.เพื่อความม่ันคงในอนาคต กระทรวงมหาดไทย 

- เด็กหญิงจุฑาภัทร  อินต๏ะสงค๑ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรียงความเทิดพระคุณ

แมํยุคดิจิทัล ชมรมส่ือดิจิทัล (D New Media) 

- นางสาวพาทินธิดา แต๎มคู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขํงขันภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอําน

ขําวพระราชส านักเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมเปิดบ๎านภาษาไทย (Open House Thai Language 2020) เพื่อ

ก๎าวไกลและยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

- นายณัฐวีรพจน๑ ดนัยนันท๑ ได๎รับรางวัลชมเชย การแขํงขันภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอํานขําว

พระราชส านักเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมเปิดบ๎านภาษาไทย (Open House Thai Language 2020) เพื่อก๎าว

ไกลและยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้รับรางวัลชนะเลิศผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การ

น้อมน า พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการ

การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2563 ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าปาง โดยโรงเรียนล าปางกัลยาณีได้รับรางวัล ประเภทโล่รางวัล 

จ านวน 3 รางวัล คือ 

1. โลํรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด๎านการจัดการเรียนรู๎วิชาประวัติศาสตร๑ 

2.  โลํรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด๎านการจัดการเรียนรู๎ตามโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ 

3. โลํรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎าน

การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ๑ สํูการบูรณาการ เพื่อจัดการเรียนรู๎ในสถานศึกษา 

- ด.ญ.ณัฐนรินทร๑ ชัยวิสุทธิ์ ม.3/1 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ประจ าปี 2564 จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง รํวมกับกรมศาสนา

กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 และได๎เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข๎าประกวดระดับภาคตํอไป 
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- น.ส.ปภาวรินทร๑ มณีจันทรา ม.5/2 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี 2564 จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง รํวมกับกรมศาสนา

กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 และได๎เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข๎าประกวดระดับภาคตํอไป 

- น.ส.จรรยา อุณทนารัตน๑ ม.4/1, น.ส.พิมพ๑วิภา วงศ๑จันทร๑ ม.4/2, น.ส.สุกัญญา บุญเป็ง             

ม.4/7, น.ส.สรัลรัตน๑ ตามวงศ๑ ม.5/11, น.ส.กานต๑สิริ กิจเพิ่มพูนไพศาล ม.5/1, น.ส.บัณฑิตา ใจบ๎านเอื้อม 

ม.6/8 ได๎รับรงวัลจากการประกวดสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ปี 2563  ได๎รับ

รางวัลโลํเกียรติคุณระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล๎วน ระดับประเทศ จากรัฐมนตรีวําการกระทรวง

วัฒนะรรม และปี 2564 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จากการสํงวิดีโอเข๎าแขํงขัน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

2564 และเป็นตัวแทนเข๎าประกวดระดับภาคตํอไป 

- นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี จ านวน 17 คน ได๎แกํ ทีมอยํูอยํางไรให๎เหมือนคนล าปาง ,              

แอํวกับเธียร, แหํสลุงหลวงป๋าเวณีชื่นชีวีจาวเขลางค๑, คนล าปางพาทัวร๑, เขลางค๑มาเดินทางด๎วยกัน และพักนี้ที่

ล าปาง ได๎รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากการเข๎ารํวมการประกวด Storyboard วิถีชีวิตคนล าปาง              

ในใจคุณ ประจ าปี พ.ศ.2564 จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง เพื่อให๎เด็กเยาวชนได๎เรียนรู๎วิถีชีวิต 

รู๎คุณคําของประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดล าปาง และน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ใน

เชิงสร๎างสรรค๑ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห๎องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน 

- เด็กหญิงณัฐนรินทร๑ ชัยวิสุทธิ์ ม.3/1 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชํวงชั้นที่ 3 การประกวดบรรยาย

ธรรม จังหวัดล าปาง ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2564 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 

- นางสาวปภาวรินทร๑ มณีจันทรา ม.5/2  รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชํวงชั้นที่ 4 การประกวดบรรยาย

ธรรม จังหวัดล าปาง ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2564 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 

- เด็กหญิงณัฐนรินทร๑ ชัยวิสุทธิ์ ม.3/1 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชํวงชั้นที่ 3 การประกวดบรรยาย

ธรรม ระดับภาค คณะสงฆ๑ภาค 6 ประจ าปี พ.ศ. 2564 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมรํวมกับศูนย๑สํงเสริม

ศีลธรรมวัดชัยชนะสงคราม  

- นางสาวปภาวรินทร๑ มณีจันทรา ม.5/2  รางวัลชนะเลิศ ระดับชํวงชั้นที่ 4 การประกวดบรรยาย

ธรรม ระดับภาค คณะสงฆ๑ภาค 6 ประจ าปี พ.ศ. 2564 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมรํวมกับศูนย๑สํงเสริม

ศีลธรรมวัดชัยชนะสงคราม 

- นางสาวปภาวรินทร๑ มณีจันทรา ม.4/2  รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชํวงชั้นที่ 4 การประกวดบรรยาย

ธรรม ระดับภาค คณะสงฆ๑ภาค 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมรํวมกับศูนย๑สํงเสริม

ศีลธรรมวัดชัยชนะสงคราม 

- นางสาวปภาวรินทร๑ มณีจันทรา ม.4/2  รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชํวงชั้นที่ 4 การประกวดบรรยาย

ธรรม จังหวัดล าปาง ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2563 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 

- นางสาวพิชญาภรณ๑ ขัดทะเสมา ชั้น ม.5/8 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง โลํรางวัลเชิดชูเกียรติ

จากนายกรัฐมนตรี รางวัล Volunteer Star ระดับมัธยมศึกษา ประเภทดาว มูลนิธิครอบครัวพอเพียง รํวมกับ 

สพฐ.   

- นายนพณรงค๑ ปวงค า ได๎รับรองชนะเลิศอันดับ 2  โครงการหนึ่งภาพในดวงใจครอบครัวไทย           

รํวมใจยุติความรุนแรงตํอผู๎หญิงและเด็ก  ส านักงานอัยการจังหวัดล าปาง  
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- นางสาวจรรยา อุณทนารัตน๑, นางสาวพิมพ๑วิภา วงศ๑จันทร๑, นางสาวสุกัญญา บุญเป็ง, นางสาว    

สรัลรัตน๑ ตามวงศ๑, นางสาวกานต๑สิริ กิจเพิ่มพูนไพศาล, นางสาวบัณฑิตา ใจบ๎านเอื้อม ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ปี 2563 ได๎รับรางวัลโลํเกียรติคุณ ระดับ

มัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล๎วน ระดับประเทศ และปี 2564 ได๎รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด กระทรวง

วัฒนธรรม   

- นางสาวปภาวรินทร๑ มณีจันทรา ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันการประกวดบรรยาย

ธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง รํวมกับกรมศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม  

- เด็กหญิงณัฐนรินทร๑ ชัยวิสุทธิ์ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันการประกวดบรรยาย

ธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง รํวมกับกรมศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม- - นางสาวปภาวรินทร๑ มณีจันทรา ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดบรรยายธรรม ร ะดั บ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด งานสัปดาห๑สํงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี 

พ.ศ.2563  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง   

- นางสาวปภาวรินทร๑ มณีจันทรา ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคศาสนา ภาค 6 งานสัปดาห๑สํงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล        

วิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ.2563 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รํวมกับศูนย๑สํงเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะ

สงคราม   

- นางสาวจรรยา อุณทนารัตน๑, นางสาวพิมพ๑วิภา วงศ๑จันทร๑, นางสาวสรัลรัตน๑ ตามวงศ๑,นางสาว

บัณฑิตา ใจบ๎านเอื้อม และนางสาวกานต๑สิริ กิจเพิ่มพูนไพศาล ได๎รับรางวัลชมเชย  รางวัลโลํเกียรติคุณ             

การประกวดสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน(หญิงล๎วน) 

ระดับประเทศ งานสัปดาห๑สํงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ.2563  

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม   

- นักเรียนแกนน าศูนย๑ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนล าปางกัลยาณี ได๎รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเชิดชู

เกียรติ  รางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี รางวัลขับเคล่ือนศูนย๑ครอบครัวพอเพียงดีเดํน ระดับภาคเหนือ 

ระดับยอดเยี่ยม  มูลนิธิครอบครัวพอเพียงรํวมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ   

- นางสาวจรรยา อุณทนารัตน๑, นางสาวพิมพ๑วิภา วงศ๑จันทร๑, นางสาวสุกัญญา บุญเป็ง, นางสาว  

สรัลรัตน๑ ตามวงศ๑, นางสาวกานต๑สิริ กิจเพิ่มพูนไพศาล, นางสาวบัณฑิตา ใจบ๎านเอื้อม ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ปี2563 ได๎รับรางวัลโลํเกียรติคุณ ระดับ

มัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล๎วน ระดับประเทศ และปี 2564 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด กระทรวง

วัฒนธรรม   

- นางสาวปภาวรินทร๑ มณีจันทรา ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันการประกวดบรรยาย

ธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง รํวมกับกรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม   
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- เด็กหญิงณัฐนรินทร๑ ชัยวิสุทธิ์ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันการประกวดบรรยาย

ธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง รํวมกับกรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม   

- การประกวดสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประเภท

ทีมหญิงล๎วน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดล าปาง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 

ได๎แกํ 

1)   นางสาวกานต๑สิริ   กิจเพิ่มพูนไพศาล  ม.5/1 

2)   นางสาวพิมพ๑วิภา   วงศ๑จันทร๑   ม.5/2 

3)   นางสาวบัณฑิตา    ใจบ๎านเอื้อม            ม.5/7 

4)   นางสาวสรัลรัตน๑   ตามวงศ๑    ม.5/11 

5)   นางสาวจรรยา    อุณทนารัตน๑   ม.4/1  

- การประกวดสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน 

ระดับประเทศ งานสัปดาห๑สํงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี 2563 กรมศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรมรํวมกับศูนย๑สํงเสริมศีลธรรมวัดชัยชนะสงคราม ได๎รับโลํรางวัลเกียรติคุณ ประจ าปี

การศึกษา 2563 

1)  นางสาวกานสิริ   กิจเพิ่มพูนไพศาล  ม.4/1 

2)  นางสาววรรณณภัส  อักษร     ม.4/2  

3)  นางสาวลภัสรดา   หล๎าจอมใจ    ม.4/2  

4)  นางสาวรมิดา   เที่ยงจันทร๑    ม.4/4 

5)  นางสาวสรัลรัตน๑   ตามวงค๑    ม.4/11 

- การประกวดสวดมนต๑หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด 

งานสัปดาห๑สํงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี 2563 ณ วัดพระเจดีย๑ซาวหลัง 

จังหวัดล าปาง จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ปีการศึกษา 

2563 

1)  นางสาวกานสิริ   กิจเพิ่มพูนไพศาล  ม.4/1 

2)  นางสาววรรณณภัส  อักษร     ม.4/2  

3)  นางสาวลภัสรดา   หล๎าจอมใจ    ม.4/2  

4)  นางสาวรมิดา   เที่ยงจันทร๑    ม.4/4 

5)  นางสาวสรัลรัตน๑   ตามวงค๑    ม.4/11 

การประกวด Storyboard วิถีคนล าปางในใจคุณ จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2564 โดยส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง ได๎แกํ 

 ทีม บุหงาวลัย 

              1. นายยุธาชิต วงศ๑อุดมรุํงกิจ         ม. 5/1 

              2. น.ส.จุลณี  จันทร๑แก๎ว        ม. 5/1 

              3. นายปุญญาพัฒน๑ เรืองค า           ม. 5/1 
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 ทีม อยูํอยํางไร ? ให๎เหมือนคนล าปาง want to eat snack” 

 1. นายอภิเชษฐ๑  เทพนันตา      ม. 5/3 

 2. นายรพินทร๑  พรหมเสน      ม. 5/6 

              3. นายชัยยะสิทธิ์  ยาพุฒสืบ       ม. 5/3 

 ทีม we are winner 

              1.  น.ส.ปราณปรียาวงษ๑เท่ียง      ม. 5/5 

              2.  น.ส.นิภาพร  บุตรดา            ม. 5/5 

              3.  น.ส.พิมลรัตน๑  วังสมบัติ        ม. 5/5 

 ทีม แอํว 

              1. น.ส.วอรววณ    สีธิหนิ้ว        ม. 5/7 

              2. น.ส.ธนาพร  มาสูตร           ม. 5/7 

              3. น.ส.วรินธรณ๑  ค ามุข           ม. 5/7 

 ทีม คนล าปางพาทัวร๑ 

              1. นายวัชระ       สันเป็ง           ม. 5/9 

              2. น.ส.ชลธิชา  ปัญญาค าสุข     ม. 5/9 

              3. น.ส.สุริวัสสา   ก๎อนนาค    ม. 5/9 

 ทีม พักนี้ที่ล าปาง 

              1. น.ส.รุจิรา   นาคไพจิตร      ม. 5/3 

 2. น.ส.วิชญาดา   ใจเย็น        ม. 5/3 

 3. น.ส.สิริญาธรณ๑   จันทร๑ถาวร    ม. 5/3 

 

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  ประกวดการจัดบอร๑ดในหัวข๎อการอนุรักษ๑

พลังงาน ณ  พลังงานจังหวัดเชียงใหมํ   

- นางสาวปางปีน แซํหล่ี ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข๎อการอนุรักษ๑

พลังงาน ณ  พลังงานจังหวัดเชียงใหมํ   

 - นางสาวชุติกาญจน๑ สูตรเลข ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง การสอบแขํงขัน

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร๑ ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

- นายสถาพร หนูสวําง, นายเทวฤทธิ์ ศรีรัตน๑, นางสาวภัทราพร ศรีดอนชัย, นางสาววิภาวดี ใจ

เรือน นางสาวกัญญารัฐ อุํนเรือน ได๎รับรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การสอบแขํงขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร๑ ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี  

- นางสาวภาวินี  เทวี, นายภูวดล การะกัน, นางสาวเกสรา ปิกเกษม, นายทนาทิพย๑ ฟูเต็มวงศ๑ 

นางสาวเกศราพร อุํนเปี้ย ได๎รับรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน  ก า ร ส อบแ ขํ ง ขั น อั จ ฉ ริ ย ภ าพท า ง

คณิตศาสตร๑ ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

- น.ส. อารียา อ๎างอิง ชนะเลิศ คนดี ศรีกัลยาณีฯ ด๎านการเรียน  โรงเรียนล าปางกัลยาณี    

- น.ส. มนัญชยา สุนทรชื่น ชนะเลิศ คนดี ศรีกัลยาณีฯ ด๎านจิตอาสา โรงเรียนล าปางกัลยาณี  
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- นายอัฐชัย ใจมาบุตร ชนะเลิศ เหรียญเชิดชูเกียรติ คนดีศรีกัลยาณี ด๎านกีฬา นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

- นางสาววราภรณ๑ เตจา ชนะเลิศ เหรียญเชิดชูเกียรติ คนดีศรีกัลยาณี ด๎านพฤติกรรมและจิตอาสา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

- นางสาววชิรา เบญจางคมณี ชนะเลิศ  เหรียญเชิดชู เกียรติ คนดีศรีกัลยาณี ด๎านชํวยเหลือ

ครอบครัว นักเรียนชั้นมัธยมศึษาปีที่ 4/6 โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

 - นางสาวนภัสวรรณ วรรณสุวงศ๑ ชนะเลิศ เหรียญเชิดชูเกียรติ คนดีศรีกัลยาณี ด๎านเรียนดี 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

- นางสาวธิดารัตน๑ สุวรรณศร ชนะเลิศ  เหรียญเชิดชู เกียรติ คนดีศรีกัลยาณี  ด๎านคุณธรรม

จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

- Miss Tamonwon Thipdang ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงิน The Ability Test of 

Secondary 4/6 held by English Department, Lampang Kanlayanee School, Academic Year 2020.

  โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

- นางสาวศิรินภา สราค า, นางสาวศิรินภา สราค า ได๎รับรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง          

การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร๑ ประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนล าปางกัลยาณี   

 

กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ 

- ด.ช.ปิติภูมิ ราชเดิม ม.2/3, ด.ญ.กมลชนก ณ นําน ม.2/13 ได๎รับรางวัลชมเชยล าดับที่ 13  

จากจ านวนทีมที่เข๎าแขํงขันทั้งหมด 48 ทีม จากการแขํงขันครอสเวิร๑ดเกม ครั้งที่ 1 ในงานเทศกาลทํองเที่ยว

แมํเมาะ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ กฟผ.แมํเมาะ อ าเภอ           

แมํเมาะ จังหวัดล าปาง (คลับเฮ๎าส๑ใหมํ) 

- น.ส.เบญจวรรณ ชัยชมพู และ น.ส.สลิลทิพย๑ สิทธิจู ชั้น ม.5/13 ได๎รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 29 

จากจ านวนทีมที่เข๎าแขํงขันทั้งหมด 40 ทีม จากการแขํงขันครอสเวิร๑ดเกม ครั้งที่ 1 ในงานเทศกาลทํองเที่ยว

แมํเมาะ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารนันทนาการ กฟผ.แมํเมาะ อ าเภอ           

แมํเมาะ จังหวัดล าปาง (คลับเฮ๎าส๑ใหมํ) 

- นายปฎิพัทธ๑ แข็งแรง และ นางสาวทัณฑิกา ไตรฆ๎อง ม.4/2 ได๎รับโลํรางวัล Sustainability 

Award และเกียรติบัตรผู๎เข๎าแขํงขัน A Finalist in Competition ในการแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ การแขํงขัน 

International Trade Challenge 2020 จัดโดย JA Thailand และ FedEx Express ให๎นักเรียนน าเสนอผลงาน

ในการแขํงขันออนไลน๑ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ในหัวข๎อ Create a Market Entry Strategy for a Travel 

Product. Your target product is Combodia.” 

- น.ส.อุรชา จิตติพันธุ๑ และ น.ส.ศศิชา จันทร๑ปุก ม.4/2 ได๎รับเกียรติบัตรผู๎เข๎ารอบ A Finalist in 

Competition ในการแขํงขันทักษะภาษาอังกฤษ การแขํงขัน International Trade Challenge 2020 จัดโดย          

JA Thailand และ FedEx Express ให๎นักเรียนน าเสนอผลงานในการแขํงขันออนไลน๑ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 

2564 ในหัวข๎อ Create a Market Entry Strategy for a Travel Product. Your target product is 

Combodia.” 
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- นายปฎิพัทธ๑ แข็งแรง , น.ส.ทัณฑิกา ไตรฆ๎อง, น.ส.อุรชา จิตติพันธุ๑, น.ส.ศศิชา จันทร๑ปุก ม.

4/2 น.ส.ปิยพัชร ทรัพย๑มี, น.ส.อรจิรา ชัยลังกา ม.4/4 น.ส.ธัญชนก อุดใจ ม.5/1 และ น.ส.ศศิคุณ นาม

คุณ ม.5/8ได๎รับเกียรติบัตรผู๎เข๎ารํวม FedEx Express/JA International Trade Workshop ในการแขํงขัน

ทักษะภาษาอังกฤษ การแขํงขัน International Trade Challenge 2020 จัดโดย JA Thailand และ FedEx 

Express ให๎นักเรียนน าเสนอผลงานในการแขํงขันออนไลน๑ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ในหัวข๎อ Create a 

Market Entry Strategy for a Travel Product. Your target product is Combodia.” 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ านวน 8 คน ดังนี้ ด.ญ.ณัฐณิชา         

สมถวิล ม.1/13, ด.ช.ธีร๑ธวัช กุศล ม.1/12, ด.ญ.โยษิตา พันธ๑กรกช ม.1/13, ด.ช.วรพรกุล น๎อนมณี           

ม.1/13, ด.ญ.กัญญารัตน๑ พิริยะ ม.1/1, ด.ญ.ประดุจดาว จันทร๑มณี ม.1/1, ด.ช.ธนัช ไชยมงคล ม.1/12, 

ด.ญ.อัญ   พวงเพียงงาม ม.1/13 ได๎รับรางวัลจากการทดสอบความสามารถทางด๎านภาษาอังกฤษ “            

The Ability Test ประจ าปี 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดโดยกลํุมสาระฯ 

ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนล าปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ านวน 5 คน ดังนี้ ด.ญ.ฐิติ รัตน๑           

อติโรจน๑ปัญญา ม.2/13, ด.ญ.ชมพูนุช ปัญญาเรือน ม.2/13, ด.ญ.ธนัชพร อุทธาเครือ ม.2/12,                  

ด.ญ.อัญมณี ชมพูชัยเกิด ม.2/12, ด.ช.จิณณวัฒน๑ กาญจนมยูร ม.2/13 ได๎รับรางวัลจากการทดสอบ

ความสามารถทางด๎านภาษาอังกฤษ  The Ability Test ประจ าปี 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา            

ปีที่ 2 จัดโดยกลํุมสาระฯ ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนล าปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2564 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ านวน 11 คน ดังนี้ ด.ญ.บุษบากร        

ย่ิงเสรี ม.3/1, ด.ญ.อัญวีณ๑ ตันติโสภณพัชญ๑ ม.3/1, ด.ญ.ปรานปริยา โนจา ม.3/3, ด.ญ.สุปรียา อานนท๑         

ม.3/3, ด.ญ.อัญชิษฐา มาตาแก๎ว ม.3/4, ด.ญ.เกวลิน หล๎าสมบูรณ๑ ม.3/12, ด.ญ.รวิชา เลิศมีนัย ม.3/12, 

ด.ช.กษิดิศ โบสถ๑ทอง ม.3/1, ด.ญ.กัญญาวีร๑ ไชยกาล ม.3/3, ด.ญ.อันดามัน ทศทิศรังสรรค๑ ม.3/3,                   

ด.ญ.ณชิตา หลงค ามา ม.3/11 ได๎รับรางวัลจากการทดสอบความสามารถทางด๎านภาษาอังกฤษ “          

The Ability Test ประจ าปี 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดโดยกลํุมสาระฯ 

ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนล าปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ านวน 5 คน ดังนี้ น.ส.อิสริยา             

ไชยทอง ม.4/1, น.ส.กมลชนก แสงวร ม.4/2, น.ส.สิริกมล วงศ๑รัตนฉัตร ม.4/1, น.ส.ปิยาพัชร ทรัพย๑มี       

ม.4/4, นายบุณวัทน๑ สวํางอารมณ๑ ม.4/7 ได๎รับรางวัลจากการทดสอบความสามารถทางด๎านภาษาอังกฤษ 

The Ability Test ประจ าปี 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดโดยกลํุมสาระฯ 

ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนล าปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ านวน 7 คน ดังนี้ นายภูรัชสะ        

สร๎อยเงิน ม.5/7, น.ส.สโรชา วงศ๑ใหญํ ม.5/2, นายณัฐวัตร ยาวิละ ม.5/2, นายเชาวรินทร๑ โชคชัยสาร              

ม.5/7, น.ส.จริญญา ยามอย ม.5/11, นายกรภพ เรือนแป้น ม.5/13, น.ส.กล่ินสุคนธ๑ ขันปิงปุ๊ด ม.5/13 

ได๎รับรางวัลจากการทดสอบความสามารถทางด๎านภาษาอังกฤษ The Ability Test ประจ าปี 2563 ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดโดยกลํุมสาระฯ ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนล าปาง

กัลยาณี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 
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- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนล าปางกัลยาณี จ านวน 4 คน ดังนี้ นายณัฐวีรพจน๑ 

ดนัยนันท๑ ม.6/3, น.ส.ปฑิตตา ลือพรมมาศ ม.6/13, น.ส.ญาดา ปามาค า ม.6/13, นายไมค๑ เทโอดอร๑ 

พลัตเต๎ ม.6/13 ได๎รับรางวัลจากการทดสอบความสามารถทางด๎านภาษาอังกฤษ The Ability Test ประจ าปี 

2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโดยกลํุมสาระฯ ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 

 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น านักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันทักษะในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลรางวัลการแข่งขัน ดังน้ี 

- การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

 1. ด.ญ.ณัฐริกา จอมภานันท๑ นักเรียนชั้น ม.3/7  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1. น.ส.ชนกานต๑ ใจเปี้ย  นักเรียนชั้น ม.4/7  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 

 2. นายณัฐสิทธิ์ สามทะมิตร นักเรียนชั้น ม.6/7  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 1. ด.ญ.จุฑาภัทร อินต๏ะสงค๑ นักเรียนชั้น ม.3/12  

 2. ด.ญ.พัฒน๑นรี จ าแนํ  นักเรียนชั้น ม.3/12 

 3. ด.ญ.ณภัทร จันทร๑ทิพย๑ นักเรียนชั้น ม.3/12 

เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 คณะครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น านักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันทักษะในงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 

แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ดังน้ี 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นที่มี

สํวนผสมของเถ๎าหนัก ได๎แกํ 

 1. ด.ญ.จุฑาภัทร อินต๏ะสงค๑ นักเรียนชั้น ม.3/12 

 2. ด.ญ.ณภัทร จันทร๑ทิพย๑ นักเรียนชั้น ม.3/12 

 3. ด.ญ.พัฒน๑นรี จ าแนํ  นักเรียนชั้น ม.3/12 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานเครื่องรีดเส๎นใยสับปะรด V.2 ได๎แกํ 

 1. นายคงกระพัน การเกํง  นักเรียนชั้น ม.6/13 

 2. นายกิตติพัฒน๑ น้ าทองไทย นักเรียนชั้น ม.6/13 

 3. นายบรรณวิชญ๑ แทํนธัญลักษณ๑ นักเรียนชั้น ม.6/13 
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เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระฯ ศิลปะ (สาระ

ทัศนศิลป์) โรงเรียนล าปางกัลยาณี น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ เน่ืองในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ระดับภาคเหนือตอนบน ประจ าปี 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด

เชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังน้ี 

รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  สมาคมวิทยาศาสตร์  อพวช.  

- รางวัลเหรียญทอง โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของกระเบื้องคนกรีตปูพื้นที่มีสํวนผสม

ของเถ๎าหนัก ได๎รับเงินสนับสนุนรางวัลละ 3,000 บาท เกียรติบัตรและได๎เข๎าแขํงขันตํอระดับประเทศได๎แกํ 

 1. ด.ญ.จุฑาภัทร อินต๏ะสงค๑ ม.3/12 

 2. ด.ญ.ณภัทร จันทร๑ทิพย๑ ม.3/12 

 3. ด.ญ.พัฒน๑นรี จ าแนํ  ม.3/12 

- รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานเรื่อง สารชํวยย๎อมสีเส๎นใยสับปะรดจากเถ๎าหนัก ได๎เงินสนับสนุน

รางวัลละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร ได๎แกํ 

 1. ด.ญ.ชลิตา ฝั้นกันทา ม.3/12 

 2. ด.ญ.เพชรศิริ พํวงข า  ม.3/12 

 3. ด.ญ.ศิรันยาธร พงค๑นุช  ม.3/12 

- รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงงานเรื่อง สีย๎อมโครโมโซมจากเมล็ดปลัง ได๎เกียรติบัตร ได๎แกํ 

 1. ด.ญ.กุลภรณ๑ ค าเขื่อน  ม.3/12 

 2. น.ส.ธัญพิชชา ศิริวงศ๑  ม.3/12 

 3. น.ส.พราวรวี โยธา  ม.3/12 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแสดงทางวิทยาศาสตร๑ (Science show) ได๎แกํ 

 1. ด.ญ.อนัดดา  เจญการ  ม.1/4 

 2. ด.ญ.ศุภัชญา ศิริป้อ  ม.1/4 

 3. ด.ญ.ณัฐริกา ตาแสน  ม.1/3 

- รางวัลวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได๎รับรางวัลที่ 2 หัวข๎อ 

“อนาคตสดใสวิทยาศาสตร๑ก๎าวไกล” ได๎แกํ  นางสาวธีรนาฏ  สุภาพร  

- น.ส.กุลนาถ ปาระมี, น.ส.สุปวีณ๑ พอชัย และ น.ส.ตุลยา เลิศตระการดี ม.5/13 ผํานการสอบ

คัดเ ลือกเพื่อเข๎ าฝึกอบรมคํายที่  2 โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ โลกและอวกาศ ณ                         

คณะวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ โดยคณะวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํเป็นศูนย๑สํงเสริม

โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร๑ศึกษาในพระอุปถัมภ๑ของสมเด็จพระนางเจ๎าพี่นางเธอ             

เจ๎าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร๑ โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค๑ประธาน 

- ด.ญ.จุฑาภัทร อินต๏ะสงค๑, ด.ญ.ณภัทร จันทร๑ทิพย๑, ด.ญ.พัฒน๑นรี จ าแนํ ชั้น ม.3/12 ได๎รับ         

รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑ ระดับประเทศ จากการแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร๑ ระดับชั้น 

ม.ต๎น ในงานเวทีนักวิทยาศาสตร๑รุํนเยาว๑ระดับประเทศ TYSF ครั้งท่ี 16 ระหวํางวันที่ 18 -  21 พฤศจิกายน 

2563 ณ อิมแพคอารีนํา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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สาระภาษาต่างประเทศที่ 2 

สาระภาษาฝรั่งเศส 

- นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี สอบผํานการสอบ DELF Scolaire ระดับ A1/A2 เป็นการสอบ

วัดเทียบระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากล ตามกรอบสภายุโรป (CECR) ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน

เข๎าสอบวัดระดับ DELF A1 และสอบผํานจ านวน 15 คน โดยมีนักเรียนจ านวน 2 คน สอบได๎อันดับคะแนน

สูงสุด 10 อันดับของภาคเหนือ (TOP 10) ได๎แกํ 

 1.  น.ส.มารีฟา เจือจาน ได๎คะแนน 89.50 / 100 คะแนน 

  (ได๎รับคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 5 ของเขตภาคเหนือตอนบน) 

 2. นายก๎องภพ ทองอินแก๎ว ได๎คะแนน 85.50 / 100 คะแนน 

  (ได๎รับคะแนนสูงเป็นล าดับที่ 10 ของเขตภาคเหนือตอนบน) 

และในระดับ A2 มีนักเรียนสอบผํานจ านวน 8 คน โดยมีนักเรียนจ านวน 2 คน สอบได๎อันดับ

คะแนนสูงสุด 10 อันดับของภาคเหนือ (TOP 10) ได๎แกํ 

 1. นายกรวิชญ๑ ววัฒนานนท๑   ได๎คะแนน 85.00 / 100 คะแนน 

  (ได๎รับคะแนนสูงเป็นล าดับที่ 6 ของเขตภาคเหนือตอนบน) 

 2. นายอ าพล น้ าค า  ได๎คะแนน 83.20 / 100 คะแนน 

  (ได๎รับคะแนนสูงเป็นล าดับที่ 7 ของเขตภาคเหนือตอนบน) 

- นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส จ านวน 15 คน ผํานการสอบวัดระดับภาษา

ฝรั่งเศสมาตรฐานสากลตามกรอบสภายุโรป DELF Scolaire ระดับ A1 

 

สาระศิลปะ 

ดนตรีสากล 

- ด.ญ.อรอุมา แก๎ววงศ๑ ม.3/5, ด.ช.จักรภพ พลับจั่น ม.3/12, นายธนภัทร แซํเตียว ม.4/3 คว๎า

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล๑คซองระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อชิงทุนการศึกษา เนื่องในงาน       

ฤดูหนาวของดีนครล าปาง ประจ าปี 2564 จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแมํเมาะ ณ เวทีกลาง งานฤดูหนาวและ

ของดีนครล าปาง ประจ าปี 2564 ระหวํางวันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬา

แหํงชาติ  วิทยาเขตล าปาง 

- ด.ญ.ปานทิพย๑ ทินกร ณ อยุธยา ชั้น ม.2/14 คว๎ารางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดขับร๎องเพลง

ไทย-ลูกทุํง ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อชิงทุนการศึกษา เนื่องในงานฤดูหนาวของดีนครล าปาง ประจ าปี 2564 

จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแมํเมาะ ณ เวทีกลาง งานฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ประจ าปี 2564 ระหวําง

วันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแหํงชาติ  วิทยาเขตล าปาง 
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ดนตรีไทย 

- ด.ญ.ปานทิพย๑ ทินกร ณ อยุธยา นักเรียนชั้น ม.2/14 และ ด.ญ.ปิยะฉัตร ปานเทือก นักเรียนชั้น  

ม.3/2 ได๎รับรางวัลชนะเลิศและได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแขํงขันขับร๎องเพลงไทย-ลูกทุํง        

ในงานสานศิลป์ถิ่นมนุษย๑ ครั้งที่ 10 กิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรม           

การแสดงผลงานทางวิชาการ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

- นายปฐมพงศ๑ พงษธรเจริญศรี ม.5/1 และนายณัฐวุฒิ ทองย่ิงเจริญสุข ม.6/1 เข๎ารับรางวัลผู๎

ผํานเข๎ารอบรองชนะเลิศ และเงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท จากการประกวดโครงการประกวด “          

การตํอต๎านการทุจริต ผํานศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน  ประจ าปี 2563 เพื่อชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จ           

พระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมูลนิธิตํอต๎านการทุจริต 

ณ หอประชุมศูนย๑วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ 

 

ทัศนศิลป์ 

- นางสาวธีรนาฏ  สุภาพร ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  การแขํงขันวาดภาพจินตนาการ

ทางวิทยาศาสตร๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ สํวนภูมิภาค ประจ าปี 

2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 

- นางสาวกรพินธ๑  ด๎วงค าฟู ได๎รับรางวัลชมเชย การแขํงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร๑ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ สํวนภูมิภาค ประจ าปี 2563 วันที่ 20 

สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

- นางสาวกรพินธ๑  ด๎วงค าฟู เข๎ารํวมโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย๑ ครั้งที่ 10 สานศิลป์ สานศาสตร๑    

สานการเรียนรู๎ สํูท๎องถิ่น ในกิจกรรมประกวดวาดภาพ เรื่อง ศิลปะและวัฒนธรรมล๎านนา จัดโดย คณะมนุษย๑

ศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

- ทีมนักกีฬาฟุตซอลหญิง โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแขํงขัน

กีฬาฟุตซอลหญิง รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดล าปาง ครั้งที่ 8 

ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดล าปาง 

- ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และทีม

นักกีฬาบาสเกตบอลชาย โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแขํงขันกีฬา

บาสเกตบอล รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดล าปาง ครั้งที่ 8 ประจ าปี 

2564 เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ สนามศูนย๑กีฬา โรงเรียนบุญวาทย๑วิทยาลัย  

- ทีมนักกีฬาแฮนด๑บอลหญิง โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได๎รับรางวัลชนะเลิศจากการแขํงขันกีฬา

แฮนด๑บอลหญิงรุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดล าปาง ครั้งที่ 8 ประจ าปี 

2564 เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดล าปาง 
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- ทีมนักกีฬาแชร๑บอลหญิง โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการ

แขํงขันกีฬาแชร๑บอลหญิง รุํนอายุไมํเกิน 15 ปี ในการแขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดล าปาง ครั้งที่ 

8 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดล าปาง 

 

ทีมนักกรีฑาโรงเรียนล าปางกัลยาณี คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดล าปาง ครั้ง

ที่ 8 ประจ าปี 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดล าปาง ผลรางวัลจากการแข่งขันมีดังน้ี 

1.  รางวัลเหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร 18 ปี หญิง ได๎แกํ น.ส.ฐิกัญญา ย่ีดวง 

2. รางวัลเหรียญทอง วิ่งผลัด 4x100 เมตร 18 ปี หญิง ได๎แกํ น.ส.วราภรณ๑ กองค า, น.ส.เพชรรัดดา 

ใจชํวย, น.ส.พิชนาถ กิตติธรากูล และ น.ส.วิมลรัตน๑ อินทะนะ 

3. รางวัลเหรียญทอง พุํงแหลน 18 ปี ชาย ได๎แกํ นายธนกร ไชยสาร 

4. รางวัลเหรียญเงิน วิ่ง 800 เมตร 18 ปี ชาย ได๎แกํ นายนวพล แสนปินตา 

5. รางวัลเหรียญเงิน พุํงแหลน 18 ปี หญิง ได๎แกํ น.ส.ชลธิชา ศิริวงษ๑ 

6. รางวัลเหรียญเงิน พุํงแหลน 18 ปี ชาย ได๎แกํ นายเจษฎากร ดวงแก๎วกูล 

7. รางวัลเหรียญเงิน กระโดดไกล 15 ปี ชาย ได๎แกํ ด.ช.ศุภวัฒน๑ ชุํมใจ 

8. รางวัลเหรียญทองแดง พุํงแหลน 18 ปี หญิง ได๎แกํ น.ส.ณิชนันทน๑ อินตางาม 

9. รางวัลเหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปี หญิง ได๎แกํ น.ส.ฐิกัญญา ย่ีดวง 

10. รางวัลเหรียญทอง วิ่งผลัด 4x400 เมตร 18 ปี หญิง ได๎แกํ น.ส.วราภรณ๑ กองค า, น.ส.เพชรรัดดา 

ใจชํวย, น.ส.พิชนาถ กิตติธรากูล และ น.ส.วิมลรัตน๑ อินทะนะ 

11. รางวัลเหรียญเงิน วิ่ง 1,500 เมตร 18 ปี ชาย ได๎แกํ นายนวพล แสนปินตา 

12. รางวัลเหรียญทองแดง ทุํมน้ าหนัก 15 ปี ชาย ได๎แกํ ด.ช.ปัญญาพัฒน๑ มังกร 

13. รางวัลเหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 เมตร 15 ปี ชาย ได๎แกํ ด.ช.เมธัช สมศิริ, ด.ช.ภูริพงษ๑          

อิทธิผล, ด.ช.วธัญ๒ู เรือนสุข และ ด.ช.อิทธิกร เหลําคนค๎า 

 

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง 

- นักเรียนแกนน าศูนย๑ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนล าปางกัลยาณี รับรางวัลเกียรติยศ โครงการ

ครอบครัวพอเพียงสํูสถานศึกษาและชุมชน ระดับชาติ) จากคุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชํวยวํา

การกระทรวงศึกษาธิการ จากการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือขํายศูนย๑ครอบครัวพอเพียง ตามโครงการครอบครัว

พอเพียงสํูสถานศึกษาและชุมชน และเข๎ารํวมกิจกรรมคํายผู๎น าเยาวชนประดับประเทศ  (Leader Camp @ 

Bangkok ปีที่ 4) ระหวํางวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ อิสลามวิทยาลัยแหํงประเทศไทย 

กรุงเทพมหานครฯ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- นักเรียนชมรม  TO BE NUMBER ONE โรงเรียนล าปางกัลยาณี รับเกียรติบัตรแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสผํานการคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ เข๎าแขํงขันสํูระดับประเทศ 

จากนายณรงค๑ศักดิ์ โอสถธนากร ผู๎วําราชการจังหวัดล าปาง ณ ห๎องประชุมอาลัมภางค๑ ชั้น 4 ศาลากลาง

จังหวัดล าปาง 

- เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนล าปางกัลยาณี             

รํวมการประกวดและน าเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอมเพลส 

จังหวัดเชียงใหมํ ผลการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได๎รับพระราชทาน

เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร๎อมเงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท ประเภทชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตน๑ราชกัญญา         

สิริวัฒนาพรรณวดี  องค๑ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE และได๎เป็นตัวแทนเข๎าแขํงขัน

ระดับประเทศตํอไป 

 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1)  มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ๑ของโรงเรียน และมีการสํงเสริมให๎นักเรียนประพฤติตนเป็น

คนที่มีความรู๎ มีคุณคํา ตลอดจนเกิดเป็นคํานิยมที่ดี และสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณลักษณะตามคํานิยม 12 

ประการ ตลอดจนสํงเสริมให๎นักเรียนปฏิบัติตนตามโรงเรียนสุจริต มีการอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ในแผนการจัดการเรียนรู๎และในกิจกรรมคาบโฮมรูม ครูคอยดูแลสอดสํองให๎นักเรียนมีความประพฤติตาม

ลักษณะที่พึงประสงค๑ทั้ง 4 ประการเป็นอยํางดี จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎และการประเมินผลคุณลักษณะ

และคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จัดกิจกรรมทางภาษาที่เน๎นผู๎เรียนได๎ฝึกการท างานรํวมกัน ปลูกฝัง

ความสามัคคี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่นและมีความกล๎าแสดงออก 

2)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 

สถานศึกษามีการก าหนดให๎นักเรียนในแตํละระดับท ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน และกิจกรรมแตํละ

ระดับชั้น การน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู๎ในแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 

เพื่อให๎นักเรียนตระหนักและภูมิใจในท๎องถิ่นและเห็นคุณคําของความเป็นไทยและอนุรักษ๑วัฒนธรรม 

ประเพณีไทยท ากิจกรรมบูรณาการภาษาอังกฤษและสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดล าปาง สํงเสริมนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษทางด๎านดนตรีและนาฏศิลป์เข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชน การสํงเสริมการใช๎หนังสือท๎องถิ่น 

เลําเรื่อง เมืองล าปางผํานหนังสือท๎องถิ่น การเข๎าศึกษาแหลํงเรียนรู๎ท๎องถิ่นของนักเรียนทุกระดับชั้น          

การจัดการเรียนการสอนบูรณาการเกี่ยวกับอาชีพในท๎องถิ่น  บุคลากรในกลํุมสาระฯ รวมถึงครูชาวตํางชาติ

แตํงกายชุดพื้นเมืองในวันศุกร๑ รวมถึงครูชาวตํางชาติรํวมเป็นวิทยากรและประชาสัมพันธ๑สถานที่ทํองเที่ยวใน

จังหวัดล าปาง มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนทางด๎านภาษาและวัฒนธรรมให๎กับนักเรียนที่มาแลกเปล่ียน             

การอนุรักษ๑วัฒนธรรมท๎องถิ่น เชํน การแตํงกายชุดพื้นเมือง การปลูกฝังมารยาทไทย การรํวมกิจกรรม 

ประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่น ปราชญ๑ชาวบ๎าน ครูภูมิปัญญาท๎องถิ่น การรํวมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา 
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3)  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 

สถานศึกษามีการท ากิจกรรมเพื่อให๎นักเรียนได๎รํวมมือกัน เชํน กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑

และเทคโนโลยีมีการจัดท าคํายบูรณาการห๎องเรียนพิเศษ โครงการทัศนศึกษาระดับชั้น ม.4-6 ณ อุทยาน

แหํงชาติแจ๎ซ๎อน จ.ล าปาง ทุกระดับชั้น เนื่องจากสถานการณ๑แพรํระบาดของโรคโควิด-19 มีการพัฒนา          

การเรียนรํวมของนักเรียนที่มีความบกพรํองทางสายตาให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎ตามปกติเหมือนนักเรียนใน

ชั้นเรียนได๎อยํางเหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนแบบเพื่อนชํวยเพื่อน โดยมีนักเรียนกลํุมเกํง กลํุมปานกลาง 

กลํุมอํอน ชํวยกันท างานจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ได๎แกํ ลูกเสือ ยุวกาชาด  นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรม

รังสรรค๑ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑ มีการจัดคํายภาษาและวัฒนธรรม  

4)  มีสุขภาพทางรํางกายและจิตสังคม 

สถานศึกษามีการจัดท าโครงการสํงเสริมสุขภาพตามโครงการของโรงเรียน และท าโครงการ

พัฒนาคุณธรรมโดยได๎รับความชํวยเหลือจากชุมชน เชํน วัด หมูํบ๎าน กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษที่ชํวย

สํงเสริมการใช๎ทักษะภาษาอังกฤษควบคูํไปกับความบันเทิง เชํน กิจกรรมดูหนังฟังเพลง ท าให๎นักเรียนมี

สุขภาพจิตที่ดี จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล๎อม เชํน กิจกรรมสร๎างฝายชะลอน้ า กิจกรรม

มัคคุเทศก๑น๎อยท าตามสถานที่ส าคัญในจังหวัดล าปาง และครูเป็นที่ไว๎วางใจและให๎ค าปรึกษาแกํนักเรียนที่มี

ปัญหาทั้งด๎านรํางกายและจิตสังคม ครูประจ าชั้นมีการประเมินน้ าหนัก สํวนสูง และการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย ประเมินความฉลาดทางอารมณ๑ (EQ) ของนักเรียนระหวํางภาคเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมสํงเสริม

และพัฒนาสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม ในรายวิชาแนะแนว และการเย่ียมบ๎านนักเรียน 

 

1.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

- รายงานสถานศึกษาที่สํงเสริมคํานิยม 12 ประการ 

- รายงานการพัฒนากิจกรรมจิตสาธารณะ  

- รายงานโครงงานคุณธรรมท่ีสํงเสริมความเป็นไทย 

- รายงาน TO BE NUMBER 1  

- รายงานสุขภาวะของผู๎เรียน 

- รายงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการของแตํละระดับชั้น 

- แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ 

- รูปภาพการด าเนินกิจกรรมตํางๆ การให๎ค าปรึกษานักเรียน 

- ค าสั่งปฏิบัติงาน/ไปราชการของ โรงเรียน 

- ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน 

- สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการตํางๆ แตํละสาระ 
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2.  ผลการด าเนินงาน 

ผู๎เรียนร๎อยละ 88.93 มีความสามารถในการอํานการเขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ ผู๎เรียนมี

ความสามารถในการอําน ฟัง พูด เขียน ดู สามารถตั้งค าถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม สรุปความคิดจาก

เรื่องที่อําน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ผู๎เรียนมีทักษะในการคิด

ค านวณ สรุปผลการประเมินการอําน การส่ือสารและการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ๑ในระดับดีเลิศ 

ผู๎เรียนร๎อยละ 91.22 มีความสามารถในการวิเคราะห๑ และคิดอยํางมีวิจารณญาณ  อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นแก๎ปัญหา ผู๎เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห๑ และคิดอยํางมีวิจารณญาณมากขึ้น 

สามารถแยกแยะปัญหา เปรียบเทียบข๎อมูล จัดกลํุมได๎อยํางเป็นระบบ ระบุเหตุผลและเชื่อมโยงความสัมพันธ๑

ของข๎อมูลให๎เพียงพอจนสามารถตัดสินใจแก๎ปัญหา และสามารถบูรณาการในชีวิตประจ าวัน เป็นผู๎ฟัง และ           

ผู๎พูดท่ีดี เข๎าใจรู๎ทันโลกและสถานการณ๑ในปัจจุบัน 

ผู๎เรียนร๎อยละ 91.01 มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค๑ผลงาน 

ชิ้นงาน โครงงานหรือโครงการและสามารถน าไปสํูการได๎รับรางวัลการประกวดแขํงขันในระดับตํางๆ และเป็น

ที่ยอมรับจากสาธารณชน อีกทั้งยังน าผลงานไปเผยแพรํให๎กับผู๎อื่นอยํางกว๎างขวาง 

ผู๎เรียนร๎อยละ 92.51 มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ผู๎เรียนสามารถ

ใช๎เทคโนโลยีที่หลากหลาย ไมํวําจะเป็นโปรแกรม เว็บไซด๑ แอพลิเคชัน ในการเรียนรู๎ ค๎นคว๎าข๎อมูล และ

น าเสนอผลงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสื่อสารข๎อมูลได๎อยํางเป็นระบบ และเชื่อมโยงกัน 

ผู๎เรียนร๎อยละ 91.32 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญทางหลักสูตรและผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ๑ 

ผู๎เรียนร๎อยละ 92.45 มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ  ผู๎ เ รี ยนมี ค ว ามรู๎ แ ล ะ

ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น และเห็นแนวทางในการท างานหรือ

ประกอบอาชีพตามความสนใจหรือความถนัดได๎มากขึ้น 

ผู๎เรียนร๎อยละ 95.44 มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู๎เรียนมีคุณลักษณะ

และคํานิยม 12 ประการตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ผู๎เรียนร๎อยละ 95.70 มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจใน            

ท๎องถิ่นของตนเอง โดยสังเกตได๎จากการแตํงกายชุดพื้นเมือง ทุกๆ วันศุกร๑ และมีการใช๎ภาษาท๎องถิ่นใน         

การประชาสัมพันธ๑ 

ผู๎เรียนร๎อยละ 96.36 การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตําง  ผู๎ เรียนสามารถปรับตัวให๎อ ยํู

รํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข มีความเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น ซึ่งวัดได๎จากการประเมินความพึงพอใจใน          

การจัดกิจกรรม  

ผู๎เรียนร๎อยละ 96.19 มีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม  ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและจิตใจ

เป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษาก าหนด 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

3.1  จุดเด่น 

- นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ๑ของ

ทุกระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได๎ดี รู๎จักวางแผน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ดีตามหลักประชาธิปไตย มี

ความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต  กล๎าแสดงออก ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่นและการปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีทักษะ

ในการอํานอยํางมีวิจารณญาณ การเขียนและการส่ือสารอยํางสร๎างสรรค๑ คิดวิเคราะห๑ขําวสาร รู๎เทําทันส่ือ 

นักเรียนมีผลการพัฒนาตนเอง คิดเป็นร๎อยละ 100 และพัฒนาปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการและเปิดโอกาสให๎

นักเรียนมีสํวนรํวมมากขึ้น เพื่อพัฒนาผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สืบค๎นข๎อมูลหรือแสวงหาความรู๎

จากแหลํงเรียนรู๎ ส่ือ เทคโนโลยีได๎ด๎วยตนเอง ตลอดจน สามารถวิเคราะห๑ จ าแนกแยกแยะได๎วําส่ิงไหนดี 

ส าคัญจ าเป็น อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา สํงผลให๎ผู๎เรียนมีความสามารถเป็นไปตาม        

อัตลักษณ๑ คือ เป็นผู๎มีความรู๎ เป็นคนดี มีคุณคําตํอสังคมไทยและสังคมโลกรวมทั้งรู๎เทําทันส่ือและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว 

- นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ แตํงกายสะอาดเรียบร๎อยและมีเครื่องใช๎สํวนตัวที่ดี

ถูกสุขลักษณะ สามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการได๎ มีการเข๎ารํวมกิจกรรมการออกก าลังกายทั้งใน

และนอกสถานศึกษา มีสํวนรํวมในการเผยแพรํรณรงค๑เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

พัฒนาการทางด๎านรํางกาย เจริญเติบโตสมบูรณ๑ตามวัย โดยเปรียบเทียบน้ าหนักสํวนสูงกับอายุ ตามเกณฑ๑

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน

ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีทักษะในการป้องกัน

ตนเองให๎พ๎นจากส่ิงเสพติดและอบายมุข ตลอดจนพฤติกรรมเส่ียง มีภูมิคุ๎มกันตนเองให๎ปลอดภัยจากความ

รุนแรง อุบัติเหตุ โรคภัยตํางๆ  สามารถแก๎ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ๑คับขันได๎เป็นอยํางดีเห็นคุณคําใน

ตนเอง มีความมั่นใจกล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม มีความมั่นใจในการพูดและแสดงความคิดเห็น สามารถ

ตัดสินใจแก๎ไขปัญหาในสถานการณ๑ตํางๆ ได๎ด๎วยตนเองอยํางมีประสิทธิภาพมองเห็นและยอมรับ

ความสามารถทั้งของตนเองและผู๎อื่นสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมาปฏิบัติใช๎ในชีวิตประจ าวันและท างานรํวมกับ

ผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎อื่น  ปรับตัวให๎อยํูรํวมกัน

ในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล สุภาพ อํอนโยน อํอนน๎อม ไมํแสดง

พฤติกรรมท่ีสํงผลเสียตํอตนเองและผู๎อื่น ยืดหยํุนตํอส่ิงที่เปล่ียนแปลง สามารถปรับตัวและปฏิบัติตนตํอผู๎อื่น

อยํางเหมาะสมโดยค านึงถึงสิทธิหน๎าที่ของตนเองและผู๎อื่น 

-  นักเรียนเป็นแบบอยํางที่ดีได๎คิดสร๎างสรรค๑ผลงาน เข๎ารํวมกิจกรรมและน าความรู๎ด๎านดนตรี  

กีฬา นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และนันทนาการ มาใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน น าไปสํูการมีผลงานในระดับ

จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศอยํางตํอเนื่อง  

-  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 และ ม.6 สูงกวําระดับประเทศ 

- นักเรียนมีความพร๎อมในการเรียน Online, On Demand, On Hand  
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3.2 จุดควรพัฒนา 

-  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงกวําคําเป้าหมายที่ตั้งไว๎อยํางตํอเนื่อง  

- ควรมีการพัฒนาความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเป้าหมายอยําง

ตํอเนื่อง ตลอดจนสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการสร๎างนวัตกรรมให๎กับครูและผู๎เรียน 

- พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน๑ ให๎มีประสิทธิภาพตํอการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

 

4. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป 

1. โครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีวัตถุประสงค๑ในการด าเนินงาน

สํงเสริมให๎ครูได๎พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าหมายพัฒนาผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ให๎สูงกวําปีที่ผํานมา และสํงเสริมการ

พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพควบคูํกับการพัฒนาทางด๎าน

คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสํงเสริมการใช๎ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพทั้ง              

On-site, Online, On Demand, On Hand 

2. โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเลือกสรรหรือคัดเลือกหานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ

ทางวิชาการในด๎านตําง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างความรู๎และประสบการณ๑ เพื่อให๎นักเรียนมีความพร๎อม

มากย่ิงขึ้น อาทิเชํน สอนเสริมความรู๎ กิจกรรมติวเข๎มมุํงสํูโอลิมปิกวิชาการ สนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีโอกาส

แสดงความสามารถของตนเองในเวทีแขํงขันทุกระดับอยํางเต็มศักยภาพ 

3. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรม ตามโครงการ มีแผนพัฒนา

คุณภาพบุคลากรในกลํุมสาระการเรียนรู๎ และกิจกรรม PLC บุคลากรในกลํุมสาระการเรียนรู๎ มีการวัดผล

สัมฤทธิ์ด๎วยแบบทดสอบแบบอัตนัยและปรนัย ปรับเกณฑ๑การผํานเป็นร๎อย 70 ขึ้นไป  

 4. การสร๎างเครือขํายความรํวมมือระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับอุดมศึกษา เพื่อยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสามารถน าไปใช๎แก๎ปัญหาการจัดการศึกษาได๎อยํางย่ังยืนและมีคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา    

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 1.1  วิธีการด าเนินงาน 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

สถานศึกษามีการใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ 

มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรและชุมชนทุกภาคสํวน มาวิเคราะห๑ด๎วยวิธีการท า SWOT เพื่อให๎ได๎

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการก าหนดวิสัยทัศน๑และพันธกิจอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน วัตถุประสงค๑ของแผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต๎น

สังกัด รวมทั้งทันตํอการเปล่ียนแปลงของสังคม สถานศึกษาสามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพ

ผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลํุมเป้าหมาย สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน๑ 

และจุดเน๎นของสถานศึกษา โดยด าเนินการจัดท าโครงการ เชํน โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนางานแผนงานและสารสนเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของทุกกลํุมสาระ 
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โครงการพัฒนาการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสํูสากล โครงการความรํวมมือ

ระหวํางโรงเรียนล าปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ๑  โครงการพัฒนาห๎องสมุดประเทศไทย 4.0 

และโครงการปลูกศิษย๑รักเป็นนักอําน เป็นต๎น 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูง จึงสํงผล

ตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได๎รับความรํวมมือจากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายในการน า

ข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎ในการปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่องและเป็นแบบอยํางได๎ มีโครงสร๎าง            

การบริหารงานที่ชัดเจน โดยแบํงการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย มีการใช๎เทคโนโลยีคือระบบ ICT ของ

โรงเรียนมาใช๎ในการบริหารจัดการทุกฝ่ายงาน  ผู๎บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา            

ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม(SBM) และใช๎กระบวนการ PDCA มาบริหารจัดการศึกษา บริหารงานด๎วย

นวัตกรรม LKS SMART School และขับเคล่ือนให๎ทุกกลํุมงานใช๎นวัตกรรม LKS SMART School ใน         

การด าเนินงาน ผู๎บริหารมีวิ สัยทัศน๑กว๎างไกลและเห็นคุณคําในการพัฒนาศักยภาพทีมงานบริหาร                 

จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ           

ทั้งในสํวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามี  

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร

ทางการศึกษา และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนา 

บุคลากรและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ทุกฝ่ายมีสํวนรํวมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัด

การศึกษา ในการบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ สํงผลให๎

นักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุํมเป้าหมาย  

สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 และท าการปรับปรุง

ตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 ให๎เหมาะสมและบูรณาการกับท๎องถิ่น โดยมีการประเมินการใช๎หลักสูตร

สถานศึกษาและน าผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง  มีการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย

ให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎นคุณภาพ

ผู๎เรียนรอบด๎านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และมีการเรียนการสอนแบบเรียนรํวม เชํน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม

พัฒนาผู๎เรียน วิชาเลือกเพิ่มเติมครบทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ กิจกรรมสอนเสริม ซึ่งตอบสนองความต๎องการ 

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน สถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ ให๎

ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง เชํน  กิจกรรมสะเต็มศึกษา การท าปฏิบัติการทดลอง 

เลํนดนตรี กีฬา ท าหนังสือเลํมเล็ก บันทึกรักการอําน หนังส้ัน ละครคุณธรรม ละครเวทีฝรั่งเศส ละครเวที

ภาษาจีน คํายบูรณาการห๎องเรียนพิเศษ เป็นต๎น  มีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน โดยการเย่ียมบ๎านนักเรียน ประชุมผู๎ปกครอง การประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง

สัญจร สอนเสริมแก๎ไขผลการเรียน และมีการใช๎ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา โดยด าเนินการตามโครงการ เชํน โครงการพัฒนาการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนา

ระบบการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู๎และกระบวนการคิดสํูห๎องเรียน โครงการคําย
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วิชาการและทัศนศึกษา 2563 โครงการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑เทคโนโลยีและส่ิงแวดล๎อม 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค๎นคว๎าความรู๎ด๎วยตนเอง (IS) โครงการเรียนรํวม เป็นต๎น 

4) สํงเสริมและสนับสนุนครูให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ผู๎บริหารสํงเสริมให๎ครูพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต๎องการของครูและ

สถานศึกษา โดยการเข๎ารํวมการอบรมและประชุมทางวิชาการตํางๆ รวมถึงการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัด           

การเรียนรู๎ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ เชํน  การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมวิทยากรครูโรงเรียนศูนย๑

ขยายผลองค๑ความรู๎ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสํูโรงเรียนระดับ ม.ปลาย สังกัด สพฐ. ใน

จังหวัดล าปาง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีการสํงเสริมให๎ครูมีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ

เพื่อพัฒนางาน  (PLC) วิเคราะห๑ผู๎เรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนวิเคราะห๑ผู๎เรียนรายบุคคล โดยด าเนินโครงการ

สํงเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให๎ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีและเป็นสมาชิกที่

ดีของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ สํงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมอบหมายงานให๎เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลสํงเสริมให๎ครูเข๎ารับ            

การพัฒนา เพื่อน าผลการศึกษามาใช๎พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนจนเกิดนวัตกรรม เชํน รางวัลครูดีเดํน

ด๎านการจัดการเรียนการสอน  ครูผู๎ท าคุณประโยชน๑ตํอพระพุทธศาสนา จนสํงผลให๎ครูมีและเล่ือนวิทยฐานะ

สูงขึ้น มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในกลํุมสาระฯ  ข๎ามกลํุมสาระฯและมีการนิเทศจากบุคลากร

ภายนอก จัดอบรมทบทวน พัฒนาหลักสูตรกลํุมสาระฯ และหลักสูตรสถานศึกษา อยํางตํอเนื่องทุกปี

การศึกษา สนับสนุนให๎ครูท าผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ 

5) จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ 

สถานศึกษามีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ

สะดวก  มีอุปกรณ๑ ส่ือ ICT ครบทุกห๎องเรียน อยํูในสภาพใช๎การได๎ดี มีเจ๎าหน๎าที่ ICT ดูแลและแก๎ไขระบบ

ให๎ถ๎ามีปัญหาการใช๎งาน สภาพแวดล๎อมภายนอกห๎องเรียนรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน เชํน            

มีห๎องปฏิบัติการฟิสิกส๑ ห๎องปฏิบัติการเคมี ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา ห๎องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ 

ห๎องปฏิบัติการทางดาราศาสตร๑ Marine aquarium ห๎องเรียนขงจื่อ ห๎องศูนย๑การเรียนของกลํุมสาระตํางๆ 

ห๎องพิพิธภัณฑ๑และห๎องศูนย๑อุสาหกรรมเซรามิกส๑ เป็นต๎น มีห๎องสมุดที่ให๎บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เอื้อให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายใน

สถานศึกษาและใช๎ประโยชน๑จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของ

ผู๎เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง โดยมีการจัดโครงการ กิจกรรมที่

สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน จัดโครงการกิจกรรมท่ีสํงเสริมสุขภาพอนามัย  โครงการ

พัฒนาห๎องศูนย๑การเรียนรู๎และระบบบริหาร ICT โครงการพัฒนาคุณภาพห๎องสมุด โครงการพัฒนา

พิพิธภัณฑ๑เพื่อการศึกษา โครงการพัฒนาภูมิทัศน๑และส่ิงแวดล๎อมในโรงเรียน ตลอดจนโครงการกิจกรรม 

ห๎องเรียน 5ส มีห๎องศูนย๑แนะแนวการศึกษา และห๎องให๎ค าปรึกษา ที่สามารถให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎และ

มีความปลอดภัย 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 

สถานศึกษามีการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยใช๎ระบบ

บริหารงาน ICT เชํน ระบบบริหารการเงินการบัญชี พัสดุครุภัณฑ๑ บันทึกข๎อมูลโครงการตามแผนพัฒนา
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การศึกษา ข๎อมูลบุคลากรและนักเรียนทุกคน และบันทึกข๎อมูลเวลามาปฏิบัติงานโดยสแกนลายนิ้วมือ รวมถึง

การใช๎ระบบบริหารงาน ICT ในการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา สร๎างบรรยากาศใน

ห๎องเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ การบันทึกข๎อมูลในแอพพลิเคชัน LKS เชํน 

ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน บันทึกข๎อมูลเย่ียมบ๎าน โปรแกรม Student บันทึกผลการเรียนในงานวัดผลการ

เรียนรู๎ เป็นต๎น สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา สํงเสริม สนับสนุน งบประมาณจัดซื้อ จัดหา/ซํอมแซม ส่ือและ

อุปกรณ๑การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช๎ในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

 1.2  ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี  และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเอง

รายบุคคลของบุคลากร ID Plan รายบุคคล รายงานการเย่ียมบ๎านนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู๎ของ

ครูผู๎สอน รายงานวิจัยในชั้นเรียน บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน บันทึกกิจกรรมชุมนุม บันทึกกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน๑ รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รายงานประชุมผู๎ปกครอง

ชั้นเรียน รายงานการประชุมผู๎ปกครองเครือขําย ผลการประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่

มีตํอพฤติกรรมและคุณลักษณะการสอนของครู รางวัลของสถานศึกษาและครู ข๎อมูลในระบบ ICT ของ

โรงเรียนในเว็ปไซต๑ www.lks.ac.th งาน โครงการ กิจกรรม ที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ เอกสาร

ประกอบการประชุมภาคีเครือขําย จดหมายขําว อนุทิน เอกสารคูํมือปฏิบัติงาน คูํมือครู และค าส่ัง หลักสูตร

สถานศึกษา  เกียรติบัตร มี Application คือ LKS School และระบบ ICT ของโรงเรียน ผลการประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียนสรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการตํางๆ แตํละกลํุมสาระ การได๎รับรางวัล 

IQA AWOARDS ระดับยอดเย่ียม ได๎รับการรับรองการประเมินผลคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบที่ 4 

จาก สมศ. มีการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี  แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 มีหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี   หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) และมีหลักสูตรกิจกรรม แนะ

แนว  สถานศึกษามีการเปิดกลํุมวิชาเรียนให๎ผู๎เรียนได๎เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด เพื่อสอดรับ

กับประชาคมอาเซียน เชํน  แผนการเรียนวิทย๑-คณิต ,อังกฤษ-คณิต อั งกฤษ-สังคม และกลํุม

ภาษาตํางประเทศ เชํน จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเกาหลี โดยรํวมมือกับหนํวยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและ

เอกชนทั้งในและตํางประเทศ เชํน การท าข๎อตกลง (MOU) รํวมกับประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และการท า

ข๎อตกลง (MOU) รํวมกับมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ๑  มูลนิธิสํงเสริมโอลิมปิกวิชาการและ

พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร๑ศึกษา ในพระอุปถัมภ๑สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ เจ๎าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร๑ (สอวน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนาล าปาง และโรงเรียนได๎ขอความ

รํวมมือในการน านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม การขอค าปรึกษาและขอใช๎ห๎องปฏิบัติการในการทดลองโครงงาน

ตํางๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ และมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง สํงผลให๎ผู๎เรียนมีการพัฒนาตนเองตาม

ความสนใจและความถนัด สามารถใช๎ส่ืออุปกรณ๑เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ 
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2. ผลการพัฒนา 

 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี ที่ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จโครงการ           

กลยุทธ๑ พันธกิจและวิสัยทัศน๑ ที่เป็นไปตามความคาดหวังของนักเรียน ผู๎ปกครองและสอดคล๎องกับ             

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติ มีแผนปฏิบัติการประจ าปีประกอบด๎วย โครงการ กิจกรรม ปฏิทินกรอบ

เวลา การน ากลยุทธ๑สํูการปฏิบัติที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล๎องกับสภาพปัญหา 

ความต๎องการพัฒนาผู๎เรียน ครูและบุคลากร และเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของหนํวยงาน            

ต๎นสังกัด อีกทั้งยังมีระบบข๎อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต๎อง ครบถ๎วนเป็นปัจจุบันสามารถน าไปใช๎ได๎อยําง

เป็นระบบและมีเอกภาพ มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร๎างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย           

ได๎มาตรฐานและเอื้อตํอการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู๎ของนักเรียนได๎เป็นอยํางดี 

 สถานศึกษาได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานที่มีการท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) เป็น

อยํางดีสํงผลให๎การด าเนินกิจกรรมของคํูรํวมพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค๑และเป้าหมายความส าเร็จทุกประการ 

 นอกจากนี้ผู๎บริหารและภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู๎บริหารใช๎

หลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ โดย

มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ทุกภาคสํวนรับทราบและรับผิดชอบรํวมกัน และได๎รับความ

รํวมมือที่ดีจากทุกภาคสํวนในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให๎สถานศึกษามีความ

พร๎อมในด๎านบุคลากร อาคารส่ิงปลูกสร๎าง คําสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด ส๎วมสุขสันต๑ ส่ือการสอน 

ระบบ ICT และแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามที่เป็นระบบชัดเจน เปิดโอกาสให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง ครูและ

บุคลากรในสถานศึกษาประเมินผลการจัดการศึกษาจนเป็นวัฒนธรรมขององค๑กร มีการน าข๎อเสนอแนะไป

พัฒนาปรับปรุงและมีการรายงานผลการประเมินตํอหนํวยงานต๎นสังกัดและผู๎เกี่ยวข๎องทราบ 

 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาทั้งหมด สํงผลให๎นักเรียน ครู และโรงเรียนได๎รับรางวัล จาก

หนํวยงานภายนอก ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของโรงเรียนล าปางกัลยาณีมีความสอดคล๎องกับคําเป้าหมายที่ต้ังไว๎ 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

3.1  จุดเด่น 

1. ผู๎บริหารให๎ความส าคัญและความรํวมมือของบุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน มีการน า

ทักษะศตวรรษท่ี 21 มาท าเป็นนโยบายการด าเนินงานของโรงเรียน ให๎ความส าคัญในการจัดกิจกรรมทุกงาน/

โครงการอยํางตํอเนื่องและใช๎นวัตกรรม SMART School ในการบริหารจัดการ 

2.  ผ๎ูบริหารมีการน าระบบประกันคุณภาพมาเป็นวิถีในการด าเนินงาน 

3. ผู๎บริหารสํงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

และสํงเสริมให๎ครูเข๎ารํวมโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร 

4.  โรงเรียนมีการก าหนดหน๎าที่การปฏิบัติงานชัดเจนตามโครงสร๎างการบริหารงานของ

โรงเรียน 

5.  ครูมีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 

6.  โรงเรียนมีห๎องเรียน และแหลํงเรียนรู๎ที่สามารถบริการให๎กับนักเรียน บุคลากร และชุมชน  
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7.  โรงเรียนมีห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ที่ทันสมัย ห๎องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ 

ห๎องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา ห๎องดนตรี ที่เพียงพอส าหรับนักเรียน 

8.  โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอื้อตํอการบริหารจัดการ 

9.  โรงเรียนได๎รับความรํวมมือและสนับสนุนจากสมาคมผู๎ปกครองและครูโรงเรียนล าปาง

กัลยาณี เครือขํายผู๎ปกครองโรงเรียนล าปางกัลยาณี   ชมรมครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

สมาคมนักเรียนเกําโรงเรียนล าปางกัลยาณี ชุมชนและหนํวยงานภายนอกเชํน เทศบาลนครล าปาง ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  โรงพยาบาลล าปางและเจ๎าหน๎าที่สถานีต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง ในการพัฒนา

สถานศึกษาและด าเนินกิจกรรมตําง ๆ อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 

10. ผู๎ปกครองมากกวําร๎อยละ 90 เห็นความส าคัญและมีสํวนรํวมในการรับรู๎และรํวมมือใน         

การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการเข๎ารํวมประชุมทุกภาคเรียน 

11. มีการเผยแพรํแนวทางในการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE แกํหนํวยงาน

ภายนอก เชํน สถานพินิจล าปาง  เรือนจ ากลางจังหวัดล าปาง และส านักงานควบคุมความประพฤติจังหวัด

ล าปาง 

12. ผู๎บริหารสถานศึกษาใช๎นวัตกรรม LKS SMART SCHOOL ในการบริหารจัดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง จัดตั้งโครงการห๎องเรียนพิเศษเพื่อพัฒนานักเรียนตรง

ตามความสามารถและศักยภาพในด๎านภาษา วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ ศิลปะ ดนตรี กีฬา พร๎อมทั้งมี      

การแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรในสถานศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการท าบันทึกความรํวมมือ 

(MOU) กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

13. ผู๎บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามีความมุํงมั่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยําง

ตํอเนื่องมีความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายและการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติที่หลากหลายวิธีการ สถานศึกษาได๎มี

การบริหารจัดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพ มุํงเน๎นการพัฒนาผู๎สอน

สามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางทันสมัยและมีคุณภาพ น าผลจากการนิเทศติดตามมารายงานผลการปฏิบัติงาน

และน าข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎วางแผนคุณภาพทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

14. ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในการรํวมมือกันระหวํางบุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน  

หนํวยงานท๎องถิ่น ท้ังนี้โรงเรียนได๎รับความรํวมมือและสนับสนุนจากสมาคมผู๎ปกครองและครูโรงเรียนล าปาง

กัลยาณี เครือขํายผู๎ปกครองโรงเรียนล าปางกัลยาณี  ชมรมครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

สมาคมนักเรียนเกําโรงเรียนล าปางกัลยาณี ชุมชนและหนํวยงานภายนอกเชํน เทศบาลนครล าปาง ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าปาง โรงพยาบาลล าปางและเจ๎าหน๎าที่สถานีต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง ในการพัฒนา

สถานศึกษาและด าเนินกิจกรรมตําง ๆ อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 

15. สถานศึกษาได๎มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายและสังคมที่เอื้อตํอการจัด    

การเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีการประชุมอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ทุกฝ่ายมีสํวนรํวม มีการก าหนดหน๎าที่           

การปฏิบัติงานอยํางชัดเจน และยังได๎ติดตามระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี รวมถึงมีการจัด

กิจกรรมสํงเสริมอนามัย 

16. ด๎านการพัฒนาครู โรงเรียนสํงเสริมให๎ครูเข๎ารํวมโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร โดย

ผู๎บริหารสํงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเอื้อตํอการบริหารจัดการของผู๎เรียนและบุคคลากรในสถานศึกษา  
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17. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษามาจากบุคลากรที่มีคุณภาพ

หลากหลายอาชีพ และเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ ประสบความส าเร็จในหน๎าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของ

สังคมและชุมชน สามารถประสานและน าภาคีเครือขํายมาระดมความคิด วางแผนรํวมกันพัฒนาสถานศึกษา

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงก ากับติดตามดูแล

การด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให๎บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว๎ 

 

3.2 จุดควรพัฒนา 

1. ควรน ากลยุทธ๑และแนวทางภาคีเครือขํายไปปฏิบัติอยํางแท๎จริงโดยติดตาม สรุ ป และ

ประเมินผล เพื่อน าผลท่ีได๎ไปปรับปรุงในปีการศึกษาตํอไป 

2.  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในไมํครบทุกคน การด าเนินงานตามกลยุทธ๑ 

โครงการ กิจกรรม และจุดเน๎น ขาดการติดตาม และนิเทศอยํางสม่ าเสมอ ควรมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหมํ

ให๎ได๎รับรู๎เกี่ยวกับการก ากับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ครูมีภาระงานในความรับผิดชอบหลายฝ่ายจึงท าให๎ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ลดน๎อยลง  มีการแบํงงานให๎กับบุคลากรไมํทั่วถึง และบุคลากรควรปฏิบัติหน๎าที่ตามค าส่ังที่ได๎รับมอบหมาย 

มีมาตรการการติดตามงานของบุคลากรในองค๑กรอยํางชัดเจน  

4.  ควรสํงครูเข๎ารับการอบรมให๎ตรงสาขา/หน๎าที่พิเศษและน าผลการอบรมไปขยายผลสํู            

การปฏิบัติ เปิดโอกาสให๎บุคลากรในองค๑กรได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนา และเป็นไปตามข๎อตกลงอยํางชัดเจน 

ครูและบุคลากรบางคนไมํท ารายงาน และไมํขยายผลความรู๎ที่ได๎รับแกํครูในโรงเรียน 

5.  APP LKS SCHOOL ในการเช็คลาป่วย ลากิจแล๎วครูผู๎สอนต๎องไปแจ๎งที่ห๎องพัฒนา

พฤติกรรมนักเรียนอีกครั้ง  ดังนั้นควรจะเช็คเพียงครั้งเดียวแล๎วให๎ข๎อมูลการลาป่วย  ลากิจนั้นทุกฝ่ายได๎รับ

ข๎อมูลทั่วถึง  และเมื่อส้ินสุดภาคเรียนครูผู๎สอนสามารถพิมพ๑ออกมาใช๎งานได๎ทันที บุคคลากรบางสํวนยังขาด

ความเข๎าใจ และการให๎ความส าคัญของระบบในการน าไปใช๎เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยําง

ประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนี้สถานศึกษามีอัตราสํวนนักเรียนตํอคอมพิวเตอร๑ต่ ากวํามาตรฐาน  

(มาตรฐาน 1 : 20) 

6. โรงเรียนจัดกิจกรรมระดมทุนบํอยครั้ง ท าให๎ผู๎ปกครองและชุมชนให๎ความรํวมมือลดลง 

 

4.  แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป 

1.  โครงการนิเทศภายใน มีการประเมิน นิเทศ ติดตามภายในและรํวมกันพัฒนางานให๎เป็นไปตาม

แผนที่ก าหนด 

2.  โครงการพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล และเพิ่มสัดสํวนนักเรียนตํอครูให๎

มากขึ้นในการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม เพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎เรียนตามความถนัดและ

ความสนใจ และสํงเสริมการใช๎ภาษาตํางประเทศให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.  โครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีการด าเนินการรํวมกับฝ่ายบริหารวิชาการ สํงเสริมให๎ครูได๎พัฒนา

ตนเองเพื่อให๎ครูมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

4.  โครงการขยายผลเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการด าเนินงาน 

    1.1 วิธีด าเนินงาน 

    1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในการด าเนินชีวิต 

ครูรํวมกันวิเคราะห๑หลักสูตร ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎และจัดท าแผนการเรียนรู๎ วิเคราะห๑ผล

การเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทางด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ การอํานคิด

วิเคราะห๑และเขียนของผู๎เรียน  มีการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มีการท าวิจัยในชั้ นเรียนภาคเรียนละ             

1 เรื่อง ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช๎เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

เชํน Active Learning วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อนสอนเพื่อน การท าการทดลองในปฏิบัติการ  

การท าโครงงาน การท า IS1 IS2 IS3 การจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ซึ่ง

สามารถน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประวันได๎  การสอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร๑นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในกลํุมที่สนใจในชํวงเวลากํอนเข๎าชั้นเรียน กลํุมวิชาภาษามีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเน๎น 4 ทักษะ ฟัง พูด อําน เขียน และเป็นมาตรฐานสากล เน๎นพัฒนาสมรรถนะส าคัญของ

ผู๎เรียน 5 ประการและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

2) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูสร๎าง พัฒนาและใช๎ส่ือและเทคโนโลยีที่สอดคล๎องกับแผนการจัดการเรียนรู๎  ใช๎อุปกรณ๑ทาง

วิทยาศาสตร๑ที่หลากหลาย เหมาะสม และพร๎อมตํอการจัดการเรียนการสอน ได๎รับความรํวมมือจากโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ๑และมูลนิธิ สอวน. ท่ีสนับสนุนอุปกรณ๑ทางวิทยาศาสตร๑ที่มีคุณภาพสูง ให๎นักเรียนใช๎ส่ือและ

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ที่หลากหลายและเหมาะสมและสํงเสริมให๎มีการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการสืบ

เสาะหาความรู๎ เชํน ห๎องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การจัดคํายบูรณาการ

ห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล๎อม ทั้งในระดับ ม.ต๎น และ ม.ปลาย 

ตลอดจนมีการศึกษาค๎นคว๎าภูมิปัญญาท๎องถิ่นในรายวิชา IS การศึกษาวิทยาศาสตร๑โลกทั้งระบบ การท า

โครงงานและการออกแบบเทคโนโลยี  ในรายวิชาคณิตศาสตร๑ใช๎โปรแกรม GSP เครื่องค านวณเชิงกราฟ 

GeoGebra Notability Desmos เกมเลขฐาน เครื่องวัดมุมตรีโกณภาคปฏิบัติ 

3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูย้ิมแย๎มแจํมใส ครูเสริมแรงบวกให๎แกํผู๎เรียน เชํน ให๎ก าลังใจผู๎เรียน มอบรางวัล ตลอดจนมี

การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการกลํุมให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน ให๎ก าลังใจนักเรียนที่

เรียนช๎าหรือนักเรียนเรียนรํวม โดยสํงเสริมให๎มีการสอนเสริม ซํอมเสริมแกํผู๎เรียน ตลอดจนสํงเสริมให๎

นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมและการแขํงขันตํางๆ รวมทั้งมีการจัดท าโครงการเพื่อสํงเสริมศักยภาพตามความ

ถนัดและความสนใจของนักเรียน เชํน โครงการเสริมทักษะชีวิตทางด๎านชีววิทยา นักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษด๎านโอลิมปิกวิชาการ สํงเสริมการแขํงขันทักษะวิชาการกับหนํวยงานภายนอก 
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4)  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

ครูผู๎สอนให๎มีการวัดผลกํอนเรียนเพื่อดูความรู๎พื้นฐาน การวัดผลระหวํางเรียนเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาผู๎เรียน การวัดผลหลังเรียนเพื่อประเมินตัดสินผลการเรียน ใช๎วิธีการอยํางหลากหลายสอดคล๎องกับ

พัฒนาการด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน เชํน วัดจากแบบทดสอบ 

การสืบค๎นข๎อมูล การน าเสนอข๎อมูล ทักษะการท าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ แล๎วน าผลจากการบันทึกหลัง

การจัดการเรียนรู๎และผลการประเมินนักเรียน มาพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ เชํน การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

การสร๎างและพัฒนาสื่อครู ครูมีการวิเคราะห๑ผลคะแนนจากการประเมินระดับชาติ (O-NET) เพื่อตอบสนอง

ตํอการจัดการเรียนรู๎ของนักเรียนแตํละระดับชั้นและประเมินผลให๎ตรงตามตัวชี้วัด 

5)  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  

ครูผู๎สอนให๎มีการวัดผลกํอนเรียนเพื่อดูความรู๎พื้นฐาน การวัดผลระหวํางเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู๎เรียน 

การวัดผลหลังเรียนเพื่อประเมินตัดสินผลการเรียน ใช๎วิธีการอยํางหลากหลายสอดคล๎องกับพัฒนาการด๎าน

ความรู๎ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน เชํน วัดจากแบบทดสอบ การสืบค๎น

ข๎อมูล การน าเสนอข๎อมูล ทักษะการท าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร๑ แล๎วน าผลจากการบันทึกหลังการจัด     

การเรียนรู๎และผลการประเมินนักเรียน มาพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ เชํน การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน       

การสร๎างและพัฒนาสื่อครู ครูมีการวิเคราะห๑ผลคะแนนจากการประเมินระดับชาติ (O-NET) เพื่อตอบสนอง

ตํอการจัดการเรียนรู๎ของนักเรียนแตํละระดับชั้นและประเมินผลให๎ตรงตามตัวชี้วัด 

 

1.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- นายนิรันดร หมื่นสุข ผู๎อ านวยการโรงเรียน ได๎รับรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. ระดับชาติ  OBEC 

AWARDS ประจ าปี 2562 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ผู๎อ านวยการสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญํ ด๎านบริหารจัดการ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- นางลลิตา ประชุมฉลาด ครูกลํุมสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได๎รับรางวัล

ทรงคุณคํา สพฐ. ระดับชาติ OBEC AWARDS ประจ าปี 2562 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด๎าน

ครูผู๎สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลํุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ ด๎านวิชาการ จากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- นางพรนภัส เอื้อแท๎ ครูกลํุมสาระฯ คณิตศาสตร๑ ได๎รับรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. ระดับชาติ 

OBEC AWARDS ประจ าปี 2562 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด๎านครูผู๎สอนยอดเย่ียม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น กลํุมสาระฯ คณิตศาสตร๑ ด๎านบริหารจัดการ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

- นายปฐวี มณีวงศ๑ ครูกลํุมสาระฯ ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ได๎รับรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. 

ระดับชาติ OBEC AWARDS ประจ าปี 2562 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด๎านครูผู๎สอนยอดเย่ียม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลํุมสาระฯ ศิลปะ ด๎านบริหารจัดการ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน 

- นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ ครูกลํุมสาระฯ คณิตศาสตร๑ ได๎รับรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. ระดับชาติ 

OBEC AWARDS ประจ าปี 2562 ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ด๎านครูผู๎สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย กลุํมสาระฯ คณิตศาสตร๑ ด๎านบริหารจัดการ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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- นางจงกลณี ภักดีเจริญ ครูกลํุมสาระฯ ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได๎รับคัดเลือกเป็น

อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเดํน ระดับเขต ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ ห๎องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียน

ล าปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  

- นายบรรเจิด สระปัญญา  โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ทางคณิตศาสตร์  SEMEO Regional Centre foe STEM Education / TEDET 

- นางศิริธร  จะวรรณา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ เหรียญเงิน กลํุมสาระการเรียนรู๎

ภาษาตํางประเทศ การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ส่ือนวัตกรรมในระบบออนไลน๑                 

ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

- นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ ครูผู๎สอนยอดเย่ียม (OBEC AWARDS) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ด๎านวิชาการ ปีการศึกษา  2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
- นางสาวอัจฉรา  ชื่นใจ โลํรางวัลครูผู๎สอนนักเรียนผู๎แขํงขันให๎ได๎รับรางวัล The Sustainability 

Award ในการแขํงขัน The International Trade Challenge Competition 2020 Junior Achievement 

Thailand/FedEx Express 

- นางจุฑาทิพย๑  นิมิตรเกียรติไกล  ครูผู๎สอนดีเดํน ประจ าปีการศึกษา 2563  ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
- นางจุฑาทิพย๑ นิมิตเกียรติไกล  ชนะเลิศรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. ครูผู๎สอนยอดเย่ียม Active 

Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน        

การสอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

- นางวรัฐทยา ฟั่นสืบ ผู๎ท่ีมีผลงานดีเดํนเพื่อรับรางวัลทรงคุณคํา (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10           
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที ่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

- นางศิริกานดา กันธิดา  ครูผู๎สอนดีเดํน กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 - ศุทธินี ไชยรินทร๑ ครูผู๎สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น กลํุมสาระการเรียนรู๎

คณิตศาสตร๑ ด๎านวิชาการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

ผลงานระดับชาติ 
1. นางศิริญญา   เขื่อนแก๎ว  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ ครูผู๎สอนยอดเย่ียม ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณคํา สพฐ. ครั้งที่ 9 ปี 

2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายกิติศักดิ์ พรมค า เป็นคณะท างานสร๎างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับใช๎ในการประเมินคุณภาพ

ผู๎เรียน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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3. นายกิติศักดิ์ พรมค า เป็นคณะท างานสร๎างและพัฒนาเครื่องมือประเมินส าหรับใช๎ในการประเมิน

คุณภาพผู๎เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคลังข๎อสอบมาตรฐาน กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
4. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค๑  รางวัลครูดีไมํมีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลงานระดับจังหวัด 

1. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค๑ ครูผู๎ควบคุมและฝึกซ๎อมนักเรียนในกิจกรรมการแขํงขันอํานขําวใน

พระราชส านักเฉลิมพระเกียรติ  โครงการเปิดบ๎านภาษาไทย : รู๎จัก เข๎าใจ ก๎าวไปด๎วยกัน สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัย ราชภัฏล าปาง 
2. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค๑ ครูผู๎ควบคุมและฝึกซ๎อมนักเรียนในกิจกรรม  การแขํงขันคัด

ลายมือภาษาไทย- เทิดไท๎ จอมราชันย๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  โครงการเปิดบ๎านภาษาไทย : รู๎จัก 
เข๎าใจ กา๎วไปด๎วยกัน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

3. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค๑  ครูผู๎ควบคุมและฝึกซ๎อมนักเรียนในกิจกรรม  การแขํงขัน          

คัดลายมือภาษาไทย- เทิดไท๎ จอมราชันย๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โครงการเปิดบ๎านภาษาไทย : รู๎จัก 
เข๎าใจ ก๎าวไปด๎วยกัน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

4. นางสาวสุปราณี กาศเกษม ผู๎ควบคุมและฝึกซ๎อมนักเรียนในกิจกรรมการแขํงขันอํานขําวใน

พระราชส านักเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง 
5. นางสาวพัชรกรณ๑  ชัยชนะ ฝึกซ๎อมนักเรียนในกิจกรรมการแขํงขันคัดลายมือภาษาไทย - เทิดไท๎

จอมราชันย๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โครงการเปิดบ๎านภาษาไทย: รู๎จัก เข๎าใจ ก๎าวไปด๎วยกัน (Open 

House Thai Language Department 2020) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผลงานระดับเขตพื้นที่ฯ 
1. นางศิริญญา   เขื่อนแก๎ว  รางวัลทรงคุณคํา สพฐ ครูผู๎สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษา           

ตอนปลาย กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎านบริหารจัดการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน 
2. นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค๑ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็น

เลิศ (Best Practice) ส่ือนวัตกรรมในระบบออนไลน๑ ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
3. นายกิติศักดิ์ พรมค า เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับดีเย่ียม ประจ าเดือนพฤษภาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 
4. นายกิติศักดิ์ พรมค า เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับดีเย่ียม ประจ าเดือนมิถุนายน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 
5. นายกิติศักดิ์ พรมค า เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับดีเย่ียม ประจ าเดือนกรกฎาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 
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6. นายกิติศักดิ์ พรมค า เป็นวิทยากร "ประชุม PLC  การจัดการเรียนรู๎ทางไกลผํานระบบ 

Teleconference ด๎วยทรัพยากรที่จ ากัด" ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 
7. นางจุฬารัตน๑ ยะรินทร๑ ครูผู๎สอนที่มีผลงานดีเดํน กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ประจ าปี

การศึกษา 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
8. นางสายพร นาละออง โรงเรียนล าปางกัลยาณีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยํูใน 10 อันดับแรกของ       

เขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
9. นางสายพร นาละออง โรงเรียนล าปางกัลยาณีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยํูใน 10 อันดับแรกของ       

เขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
10. นางพิมพ๑ทอง มหาแก๎ว ครูผู๎สอนที่มีผลงานดีเดํนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

- นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพย์ ครูผู้สอนดีเด่น “ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทํานองสรภัญญะ” 

ประเภททีม 5 คน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี พ.ศ. 2563  กรม

ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 

- นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพย์ ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาลําปาง ลําพูน 

- นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการขับเคล่ือนพันธกิจศูนย์ครอบครัว

พอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านศาสนาวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์  สํ านั กงานการศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

- นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ รางวัลชนะเลิศ การประกวด MV เพลงครอบครัวพอเพียง สํานักงาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

- นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ รางวัลประเภทดีเย่ียม การประกวด cover เพลง 77 ดินแดนแสนวิเศษ

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

- นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน            

การน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่บูรณาการ เพื่อ

จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

 นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ  โล่รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชา

ประวัติศาสตร์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

- นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัด           

การเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
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- นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนํา          

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง รัชกาลที่10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการ เพื่อจัด                

การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

- นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ได้รับรางวัล "ครูดีศรีแผ่นดิน" สํ า นั ก ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

- นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการประกวดวิธีปฏิบัติตนที่เป็น

เลิศ (Best practices) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

- นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ครูผู้ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ดีเด่น โรงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ประจําปีการศึกษา 2563  โรงเรียนลําปางกัลยาณี 

- นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ครูแบบอย่างความใฝ่รู้ รักการอ่าน โรงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ประจําปีการศึกษา 2563  โรงเรียนลําปางกัลยาณี 

- นางสาวทัศนีย์ ทนุกิจ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่

เป็นเลิศสื่อ/นวัตกรรมทางสังคมศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- นางสาวทัศนีย๑ ทนุกิจ รางวัลบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับดีเย่ียม ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง 

ล าพูน 
- นางพิกุลทอง เปลํงศิริ  เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับ"ดี"ประจ าเดือนเมษายน 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
- นางพิกุลทอง เปลํงศิริ  เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับ"ดีมาก"ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
- นางพิกุลทอง เปลํงศิริ  เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับ"ดีเย่ียม"ประจ าเดือนมิถุนายน 2563  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
- นางพิกุลทอง เปลํงศิริ  เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับ"ดีเย่ียม"ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
- นางพิกุลทอง เปลํงศิริ  เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน์ ระดับ"ดี"ประจําเดือนสิงหาคม 2563  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

- นางพิกุลทอง เปล่งศิริ  เป็นครูผู้ฝึกสอนดีเด่น"ด้านการสวดมนต์หมู่ฯทํานองสรภัญญะ"การ

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริม

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจําปี 2563  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์

ส่งเสริมศีลธรรม  วัดชัยชนะสงคราม 

- นางพิกุลทอง เปล่งศิริ  รางวัลการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน

(โรงเรียน 2 ดาว) ปีการศึกษา 2563  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

- นางพิกุลทอง เปล่งศิริ  ชนะเลิศ การน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่ 

10ฯ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
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- นางพิกุลทอง เปล่งศิริ  ชนะเลิศ การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้วิชา

ประวัติศาสตร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

- นางพิกุลทอง เปล่งศิริ  ชนะเลิศการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ตาม

โครงการวิธีพุทธ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

- นางพิกุลทอง เปล่งศิริ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง 

- นางพิกุลทอง เปล่งศิริ  ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น"ด้านการสวดมนต์หมู่ฯทํานองสรภัญญะ" ชนะเลิศการ

ประกวดสวดมนต์หมูฯทํานองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประเภททีม 5 คน  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง 

- นายศราวุฒิ สุภายอง  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทําแบบทดสอบ

ออนไลน์ ระดับ "ดีเย่ียม" เดือนพฤษภาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

- นายศราวุฒิ สุภายอง  เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับ "ดีเย่ียม" เดือนมิถุนายน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
- นายศราวุฒิ สุภายอง  เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับ "ดีเย่ียม" เดือนกรกฎาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
- นายศราวุฒิ สุภายอง  เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับ "ดีเย่ียม" เดือนสิงหาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
- นายศราวุฒิ สุภายอง  เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับ "ดี" เดือนเมษายน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 - วําที่ ร.ต.หญิง ขวัญเรือน เพ็งมา  รางวัลครูผู๎สอน ที่มีผลงานดีเดํนกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
- วําที่ ร.ต.หญิง สชญา หล๎าอินเชื้อ  เป็นครูผู๎สํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ดีเดํน  โรงเรียนล าปาง

กัลยาณี 
- นางกัญญารัตน๑ นาคอํอน ครูผู๎สอนดีเดํนกลํุมสาระสังคมศึกษาฯ   ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สพม.35 
- นางสุพรทิพย๑ เปี้ยปลูก  เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับ "ดีเย่ียม"  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
- นางลลิตา ประชุมฉลาด  เป็นครูผู้ฝึกสอนดีเด่น “ด้านการบรรยายธรรมนักเรียน”การประกวด

บรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ๑ภาค 6 งานสัปดาห๑สํงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 

ประจ าปี พ.ศ. 2563  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รํวมกับศูนย๑สํงเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 
- นางลลิตา ประชุมฉลาด  รางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” การคัดเลือกผู้ทํา

คุณประโยชน์ตํอพระพุทธศาสนา ประจ าปี พ.ศ. 2563  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
- นางลลิตา ประชุมฉลาด  เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท าแบบทดสอบ

ออนไลน๑ ระดับ ดีเย่ียม ประจ าเดือน กรกฎาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
- นางลลิตา ประชุมฉลาด  เป็นครูผู้ฝึกสอนดีเด่น “ด้านการสวดมนต์หมู่ฯทํานองสรภัญญะ” 

ประเภททีม 5 คน ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ประจําปี 

พ.ศ. 2563 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
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- นางลลิตา ประชุมฉลาด  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญ

ทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

- นางลลิตา ประชุมฉลาด  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทําแบบทดสอบ

ออนไลน์ ระดับ ดีเย่ียม ประจําเดือน สิงหาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

- นางลลิตา ประชุมฉลาด  โล่รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนําพระบรมราโชบาย           

ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ สู่

สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

- นางลลิตา ประชุมฉลาด  โล่รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

- นางลลิตา ประชุมฉลาด  โล่รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้ตาม

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

- นางพราวพร ปันตา  โล่ห์รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice) ด้าน

บูรณาการการน้อมนําพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่10  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง 

ลําพูน 

- นางพราวพร ปันตา  โล่รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน        

การจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

- นางพราวพร ปันตา โล่รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน          

การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

 

งานห้องสมุด 

- นางสาวนันทนาพร  วงศ๑ยศ  ได๎รับรางวัลครูผู๎สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมห๎องสมุดดีเดํน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

- นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

-  นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ครูผู้ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ดีเด่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่าน โรงเรียนลําปางกัลยาณี 

- นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ รางวัลชมเชย โครงการประกวดมุมหนังสือ แฮรี่ พอตเตอร์ บริษัท         

นานมีบุ๊คส์ จํากัด 

- นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ  รางวัลครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มบูรณา

การ ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

- นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน๑   บุคคลแหํงการเรียนรู๎ ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท า

แบบทดสอบออนไลน๑ ระดับ "ดีเย่ียม" ประจ าเดือน พฤษภาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 35 
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- นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน๑   บุคคลแหํงการเรียนรู๎ ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท า

แบบทดสอบออนไลน๑ ระดับ "ดีเย่ียม" ประจ าเดือน มิถุนายน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา              

เขต 35 
- นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน๑   บุคคลแหํงการเรียนรู๎ ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท า

แบบทดสอบออนไลน๑ ระดับ "ดีเย่ียม" ประจ าเดือน กรกฎาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 35 
- นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน๑   บุคคลแหํงการเรียนรู๎ ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท า

แบบทดสอบออนไลน๑ ระดับ "ดีเย่ียม" ประจ าเดือน สิงหาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา               

เขต 35 
- นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน๑   บุคคลแหํงการเรียนรู๎ ในการพัฒนาตนเองด๎วยการท า

แบบทดสอบออนไลน๑ ระดับ "ดีเย่ียม" ประจ าเดือน กันยายน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา              

เขต 35 
- นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน๑  ครูผู๎สํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ดีเดํน โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
- นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน๑  รางวัลชมเชยโครงการประกวดมุมหนังสือแฮร๑รี่ พอตเตอร๑บริษัท 

นานมีบุ๏คส๑ จ ากัด 
- นางสาวศศลักษณ๑ เครือนันตา  รางวัลชมเชยโครงการประกวดมุมหนังสือแฮร๑รี่ พอตเตอร๑บริษัท 

นานมีบุ๏คส๑ จ ากัด 
- นางสาวศศลักษณ๑ เครือนันตา  ครูผู๎สํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ดีเดํน  งานห๎องสมุด โรงเรียน

ล าปางกัลยาณี 
- นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทําแบบทดสอบ

ออนไลน์ ระดับ "ดี" ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 สพม.35 

- นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา  บุคคลแห่งการเรียนรู้ ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา

แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดีเย่ียม" ประจําเดือนมิถุนายน 2563 สพม.35 

- นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา  บุคคลแห่งการเรียนรู้ ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา

แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดีเย่ียม" ประจําเดือนกรกฎาคม 2563  สพม.35 

- นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา  บุคคลแห่งการเรียนรู้ ในการพัฒนาตนเองด้วยการทํา

แบบทดสอบออนไลน์ ระดับ "ดีเย่ียม" ประจําเดือนสิงหาคม 2563  สพม.35 
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2. ผลการด าเนินงาน 

2.1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

การด าเนินชีวิต 

จากการด าเนินกิจกรรมอยํางหลากหลายเพื่อพัฒนาให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎น ผู๎เรียนเป็น

ส าคัญกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิต  เชํน การวิเคราะห๑

หลักสูตร ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎และจัดท าแผนการเรียนรู๎  ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ ครู ได๎ท า

การวิเคราะห๑ผลการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทางด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึง

ประสงค๑ การอํานคิดวิเคราะห๑และเขียนของผู๎เรียน  มีการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการจัด       

การเรียนรู๎ที่เน๎นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช๎เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เชํน Active Learning 

วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อนสอนเพื่อน การท าการทดลองในปฏิบัติการ  การท าโครงงาน การท า 

IS1 IS2 IS3 การจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถน าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎

ในชีวิตประวันได๎  กลํุมวิชาภาษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน๎น 4 ทักษะ ฟัง พูด อําน เขียน และเป็น

มาตรฐานสากล เน๎นพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 5 ประการและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในศตวรรษที่ 

21   ท าให๎ครูมีหลักสูตรของกลํุมสาระการเรียนรู๎ครบทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎  ซึ่งมีหนํวยการเรียนรู๎และ

แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและน าผลการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลมา

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ใช๎ระบบ ICT ที่เน๎นการพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน 5 ประการ

และพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สํงผลให๎ครูมีได๎รับรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย 

 2.2) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผลจากการที่ครูสร๎าง พัฒนาและใช๎ส่ือและเทคโนโลยีที่สอดคล๎องกับแผนการจัดการเรียนรู๎  ใช๎

อุปกรณ๑ทางวิทยาศาสตร๑ที่หลากหลาย เหมาะสม และพร๎อมตํอการจัดการเรียนการสอน  ได๎รับความรํวมมือ

จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ๑และมูลนิธิ สอวน. ที่สนับสนุนอุปกรณ๑ทางวิทยาศาสตร๑ที่ มีคุณภาพสูง           

ให๎นักเรียนใช๎สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ที่หลากหลายและเหมาะสมและสํงเสริมให๎มีการใช๎แหลํง

เรียนรู๎ในการสืบเสาะหาความรู๎ เชํน ห๎องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การจัดคําย

บูรณาการห๎องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล๎อม ทั้งในระดับ ม.ต๎น และ          

ม.ปลาย ตลอดจนมีการศึกษาค๎นคว๎าภูมิปัญญาท๎องถิ่นในรายวิชา IS การศึกษาวิทยาศาสตร๑โลกทั้งระบบ   

การท าโครงงานและการออกแบบเทคโนโลยี  ในรายวิชาคณิตศาสตร๑ใช๎โปรแกรม GSP เครื่องค านวณ          

เชิงกราฟ Geogebra Notability Desmos เกมเลขฐาน เครื่องวัดมุมตรีโกณภาคปฏิบัติสํงผลให๎ครูมีส่ือและ

เทคโนโลยีและนวตกรรมที่สอดคล๎องกับแผนการจัดการเรียนรู๎ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของ

ผู๎เรียนสํงผลให๎ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและสูงกวําเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 2.3)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

         ครูจัดกิจกรรที่มีการปฏิสัมพันธ๑เชิงบวกหรือเสริมแรงบวกให๎แกํผู๎เรียน เชํน ให๎ก าลังใจผู๎เรียน 

มอบรางวัล ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการกลํุมให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน 

ให๎ก าลังใจนักเรียนที่เรียนช๎าหรือนักเรียนเรียนรํวม โดยสํงเสริมให๎มีการสอนเสริม ซํอมเสริมแกํผู๎เรียน 

ตลอดจนสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมและการแขํงขันตํางๆ รวมทั้งมีการจัดท าโครงการเพื่อสํงเสริม

ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน เชํน โครงการเสริมทักษะชีวิตทางด๎านชีววิทยา นักเรียน

ที่มีความสามารถพิเศษด๎านโอลิมปิกวิชาการ สํงเสริมการแขํงขันทักษะวิชาการกับหนํวยงานสํงผลให๎ครูมี           
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การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกท าให๎นักเรียนมีเจตคติตํอที่ดีตํอวิชาที่เรียน  นักเรียนเรียนอยํางมีความสุข

รักที่จะเรียนรู๎ ท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นมีคุณภาพ และได๎รับรางวัลจากการแขํงขันในรายการตําง ๆ  

 2.4) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบที่หลากหลาย และมี

ประสิทธิภาพ  ครูผู๎สอนมีการจัดกิจกรรมที่เน๎นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ให๎นักเรียน แสวงหา

ความรู๎จากส่ือเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดล๎อม

เอื้อตํอการเรียนรู๎ สํงผลให๎ครูสามารถวางแผนการพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางเป็นระบบ สํงผลให๎ผู๎เรียนได๎รับการ

ปรับปรุง พัฒนา อยํางรอบด๎านและมีผลการประเมินที่เที่ยงตรงและครอบคลุมทุกด๎าน (KPA) ได๎

แบบทดสอบที่มีคุณภาพ มาพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ เชํน การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน การสร๎างและพัฒนา

ส่ือครู 

 2.5) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ครูมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (PLC) ภายในและระหวํางกลํุมสาระ และน าสรุปผลการประชุม

PLC มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎และกิจกรรมการเรียนรู๎และการนิเทศภายในเพื่อติดตาม               

การเรียนการสอนอยูํเสมอ สํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและครูได๎รับรางวัลและการยกยํอง

จากหนํวยงานตําง ๆ ตลอดจนได๎รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น  

 

3.  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

3.1 จุดเด่น 

1.  ได๎รับการพัฒนาศักยภาพทางด๎านความรู๎ทางวิชาการอยํางเข๎มข๎นและได๎รับการสนับสนุน

งบประมาณจากองค๑กรภายนอก (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ๑ มูลนิธิ สอวน.) ในการจัดซื้ออุปกรณ๑ส่ือ              

การสอนในสาขาวิชาตําง ๆ 

2.  ครูผู๎สอนได๎สอนตรงตามสาขาวิชา  

3.  ประเมินผู๎เรียนอยํางมีระบบโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

4.  มีการบริหาร จัดการชั้นเรียนในเชิงบวก สํงผลให๎นักเรียนรักในการเรียนรู๎และเรียนรู๎อยํางมี

ความสุข 

5.  จัดกระบวนการเรียนรู๎โดยให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติจริงโดยเน๎นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 

ได๎ฝึกท า ฝึกคิด และสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ระดับภาคและ

ระดับนานาชาติ 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ให๎เข๎มแข็ง เพื่อน าข๎อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 

2. ควรน าผลการประเมินผู๎เรียนมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบงานวิจัยอยําง

เข๎มข๎น ตลอดจนมีการเผยแพรํสํูชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 

3. ควรน า LKS Smart School มาปรับใช๎อยํางเป็นรูปธรรม 

4. การสร๎างและพัฒนานวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนควรให๎ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 

5. ควรมีกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู๎ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

6.   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน๑ให๎มีประสิทธิภาพ 
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4. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1.  มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อขับเคล่ือนชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 

2.  จัดอบรม ทบทวน ติดตาม และมีการสร๎างข๎อตกลงรํวมกันเพื่อท าข๎อก าหนดในการสร๎างวิจัยใน

ชั้นเรียน 

3.  มีกลํุมครูแกนน าในการน า LKS Smart School model เพื่อขับเคล่ือนในการน านวัตกรรมมาใช๎

ในการจัดการเรียนการสอนอยํางชัดเจน 

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู๎ที่ตํอเนื่อง 

5.   สํงเสริมให๎คณะครูสํงผลงานเข๎าประกวดในรายการ OBEC Awards 

  

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 จากผลการด าเนินงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน อยูํในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการศึกษา อยํูในระดับยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น

ผู๎เรียนเป็นส าคัญ อยํูในระดับยอดเย่ียม สํงผลให๎การประเมินในภาพรวม อยํูในระดับยอดเย่ียม การที่

สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน 

เนื่องมาจากสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลาย ครอบคลุมตามมาตรฐาน

การศึกษา จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอยํูในระดับยอดเย่ียม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ของผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มี        

ผลการทดสอบเฉล่ียระดับชาติสูงกวําระดับชาติทุกรายวิชาที่ทดสอบ นอกจากนี้ผู๎เรียนมีความสามารถใน           

การอํานและเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถการคิดค านวณการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศได๎ดี และมีความประพฤติด๎านคุณธรรมจริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ในด๎านกระบวนการบริหารจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินอยํูในระดับยอดเย่ียม เนื่องจาก

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของทุก

ภาคสํวน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่ได๎วางแผนไว๎ ใช๎ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผําน

มาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล๎องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล  มีการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในอยํางเป็นระบบ มีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน บุคลากรทุกกลํุมงานให๎ความรํวมมือใน  

การท างานดีมาก ท าให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น

ส าคัญ มีผลการประเมินอยํูในระดับยอดเย่ียม ครูได๎วิเคราะห๑ผู๎เรียน วิเคราะห๑หลักสูตร ออกแบบและจัด          

การเรียนรู๎เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร มีการใช๎ส่ือเทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎ที่หลายหลาย มีการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลที่ได๎มาพัฒนาผู๎เรียน  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นไปตามความ

ต๎องการของนักเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ความสามารถเต็มตามศักยภาพและมีความเสมอภาคและ

เทําเทียมกนั 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

 ผลการประเมินของสถานศึกษาถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต๎องน าไปวิเคราะห๑ 

สังเคราะห๑ เพื่อสรุปน าไปสํูการเชื่อมโยงหรือสะท๎อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (3 – 5 ปี) และน าไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล             

การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดํน จุดควรพัฒนาของแตํละ

มาตรฐาน พร๎อมท้ังแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให๎ได๎มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 

 

จุดเด่น 

          ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ๑ของทุก

ระดับชั้น สามารถเขียนส่ือสารได๎ดี รู๎จักวางแผน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ดีตามหลักประชาธิปไตย        

มีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต  กล๎าแสดงออก ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่น สืบค๎นข๎อมูลหรือแสวงหาความรู๎

จากแหลํงเรียนรู๎ ส่ือ เทคโนโลยีได๎ด๎วยตนเอง ตลอดจน สามารถวิเคราะห๑ จ าแนกแยกแยะได๎วําส่ิงไหนดี 

ส าคัญจ าเป็น อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา มีความสามารถเป็นไปตามอัตลักษณ๑ คือ เป็น 

ผู๎มีความรู๎ เป็นคนดี มีคุณคําตํอสังคมไทยและสังคมโลกรวมทั้งรู๎เทําทันส่ือและสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยําง

รวดเร็ว 
2. นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสมบูรณ๑ แตํงกายสะอาดเรียบร๎อยและมีเครื่องใช๎สํวนตัวที่ดี        

ถูกสุขลักษณะ สามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการได๎ มีการเข๎ารํวมกิจกรรมการออกก าลังกายทั้งใน

และนอกสถานศึกษา มีสํวนรํวมในการเผยแพรํรณรงค๑เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

พัฒนาการทางด๎านรํางกาย เจริญเติบโตสมบูรณ๑ตามวัย โดยเปรียบเทียบน้ าหนักสํวนสูงกับอายุ ตามเกณฑ๑

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน

ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีทักษะในการป้องกัน

ตนเองให๎พ๎นจากส่ิงเสพติดและอบายมุข ปฏิบัติตนตํอผู๎อื่นอยํางเหมาะสมโดยค านึงถึงสิทธิหน๎าที่ของตนเอง

และผู๎อื่น 
3. ผู๎เรียนเป็นแบบอยํางที่ดีได๎คิดสร๎างสรรค๑ผลงาน เข๎ารํวมกิจกรรมและน าความรู๎ด๎านดนตรี  กีฬา 

นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และนันทนาการ มาใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน น าไปสํูการมีผลงานในระดับจังหวัด 

ระดับภาค และระดับประเทศอยํางตํอเนื่อง 
 

        ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

1.  ผู๎บริหารให๎ความส าคัญและความรํวมมือของบุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน มีการน าทักษะ

ศตวรรษที่ 21 มาท าเป็นนโยบายการด าเนินงานของโรงเรียน ให๎ความส าคัญในการจัดกิจกรรมทุกงาน/

โครงการอยํางตํอเนื่องและใช๎นวัตกรรม SMART School ในการบริหารจัดการและน าระบบประกันคุณภาพมา
เป็นวิถีในการด าเนินงาน 
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2.  โรงเรียนได๎รับความรํวมมือและสนับสนุนจากสมาคมผู๎ปกครองและครูโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

เครือขํายผู๎ปกครองโรงเรียนล าปางกัลยาณี   ชมรมครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนล าปางกัลยาณี สมาคม

นักเรียนเกําโรงเรียนล าปางกัลยาณี ชุมชนและหนํวยงานภายนอกเชํน เทศบาลนครล าปาง ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  โรงพยาบาลล าปางและเจ๎าหน๎าที่สถานีต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง ในการพัฒนา

สถานศึกษาและด าเนินกิจกรรมตําง ๆ อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 
3. ผู๎บริหารสถานศึกษาใช๎นวัตกรรม LKS SMART SCHOOL ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษเพื่อพัฒนานักเรียนตรงตาม

ความสามารถและศักยภาพในด๎านภาษา วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ ศิลปะ ดนตรี กีฬา พร๎อมทั้งมี            

การแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรในสถานศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการท าบันทึกความรํวมมือ 

(MOU) กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

4. ผู๎บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามีความมํุงมั่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง

มีความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายและการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติที่หลากหลายวิธีการ สถานศึกษาได๎มี           

การบริหารจัดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพ มุํงเน๎นการพัฒนาผู๎สอน

สามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางทันสมัยและมีคุณภาพ น าผลจากการนิเทศติดตามมารายงานผลการปฏิบัติงาน

และน าข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎วางแผนคุณภาพทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
5. สถานศึกษาได๎มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล๎อมทางกายและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎

อยํางเป็นระบบ มีการประชุมอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ทุกฝ่ายมีสํวนรํวม มีการก าหนดหน๎าที่การปฏิบัติงานอยําง

ชัดเจน และยังไดต๎ิดตามระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมอนามัย 
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษามาจากบุคลากรที่มีคุณภาพหลากหลาย

อาชีพ และเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ ประสบความส าเร็จในหน๎าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของสังคมและ

ชุมชน สามารถประสานและน าภาคีเครือขํายมาระดมความคิด วางแผนรํวมกันพัฒนาสถานศึกษาได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงก ากับติดตามดูแล             

การด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให๎บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว๎ 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจเป้าหมายหลักสูตรและคุณภาพ

ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด มีการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการเรียนรู้ 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง มีการทําวิจัยในชั้นเรียน และมี               

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม ส่งเสริม         

การแสดงออกของผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะการคิด เลือกวิธีการแก้ปัญหาเป็นและสามารถ

นําเสนอผลงานโดยการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

3. ครูสามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถนํา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

4. ครูดําเนินงานระบบดูแลนักเรียนช่วยเหลือนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  สามารถนํา

เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 



51 

 

จุดควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยูํในระดับดีเลิศ ซ่ึงไมํเป็นไปตามเป้าหมายที่

วางไว๎ คือ ระดับยอดเย่ียม จึงควรมีแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ให๎สูงขึ้น  
2. ควรมีการพัฒนาความสามารถในการสร๎างนวัตกรรมของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจน

สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการสร๎างนวัตกรรมให๎กับครูและผู๎เรียน 
          ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

1. ควรมีการขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษานวัตกรรม LKS SMART School ให้เป็นรูปธรรมที่

ชัดเจนอยํางตํอเนื่องและควรท าวิจัยและน าผลการวิจัยมาปรับปรุงเพื่อให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
2. ควรให๎ผู๎ปกครองเครือขํายมีบทบาทในการสร๎างจิตส านึกให๎ผู๎ปกครองบางสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็งและมีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึ กษาของ

สถานศึกษา 
          ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ควรจัดให๎มีแหลํงหรือศูนย๑ข๎อมูลส าหรับบริการแกํผู๎ท าการวิจัยและมีคณะกรรมการ ประสานงาน 

ติดตาม ประเมินผล เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อให๎การติดตามงานวิจัยเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งควรจัดให๎มี การ

เผยแพรํผลงานการวิจัยของครู 
2. ครูควรจัดการเรียนการสอนด๎วยวิธีท่ีหลากหลาย สอดคล๎องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรและ

เน๎นให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกให๎นักเรียนเกิดทักษะการคิด น าภูมิปัญญาท๎องถิ่น

เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎มากขึ้น สามารถหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ได๎อยํางมี

วิจารณญาณ 
3. ครูควรลดภาระงานและการบ๎านของนักเรียนแตํให๎ใช๎วิธีบูรณาการข๎ามรายวิชาในการมอบหมาย

งานและพิจารณามอบหมายการบ๎านให๎มีความเหมาะสมกับลักษณะวิชา 
4. ควรใช๎กระบวนการนิเทศภายในให๎ค าแนะน าการเป็นแบบอยํางที่ดีของครูบางสํวนให๎นักเรียนได๎

เห็นเป็นตัวอยํางและเกิดความเล่ือมใสศรัทธา 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ เป็นคนดี มีคุณค่า และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เลือกวิธีการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

3.   ให้คณะครูทุกท่านกําหนดภาระงาน ชิ้นงาน ทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดภาระ

งานกับนักเรียนมากเกินไป 

4.   พัฒนาระบบรายงานผลการส่งภาระงาน ชิ้นงาน ให้นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบสถานการส่ง

งานได้แบบ Realtime 

5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐานมีความ

พร้อม ร่มรื่นน่าอยู่ทําให้ครู นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีความรู้สึกอยากมาสถานศึกษาอย่างย่ังยืน 
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ความต้องการและความช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ             

ที่ 21 และมีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  

2. การพัฒนาครูให้มีการใช้ส่ือ โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้           

มากขึ้น 

3. การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักการของ PLC (Professional Learning 

Community) ให้เป็นวิถีลําปางกัลยาณี 

4. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET และ 

PISA 

5. การพัฒนาครูให้มีคุณสมบัติในการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
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สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

(ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561)  

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 

องค์ประกอบ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

แปล

ความหมาย 

องค๑ประกอบที่  1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

4.70 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

4.60 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  3 การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

4.60 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

4.30 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  5 การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

4.40 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  6 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.40 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  7 การจัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยํางตํอเนื่อง 

4.30 5 ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม (1+2+3+4+5+6+7)/7 4.47 5 ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 ระดับ 5 (4.50-5.00)  = ยอดเย่ียม      

 ระดับ 4 (3.75-4.49)  = ดีเลิศ      

 ระดับ 3 (3.00-3.74)  = ดี      

 ระดับ 2 (2.50-2.99)  = ปานกลาง     

 ระดับ 1 (0.00-2.49)  = ปรับปรุง  
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1.  มาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
 1)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑   คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

     และแก๎ปัญหา  

 3)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 

 4)  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6)  มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน 
 1)  มีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 2)  มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 

 3)  ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 

 4)  มีสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน๑  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุํมเป้าหมาย     
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิต 
3.2 ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู๎ 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

            1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

                       เกณฑ๑ระดับคุณภาพ 

  

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม    (ค่าเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับ 4 หมายถึง ดีเลศิ         (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89) 

ระดับ 3 หมายถึง ดี              (ค่าเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละ 60-79) 

ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง    (ค่าเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละ 40-59) 

ระดับ 1 หมายถึง ก าลงัพัฒนา  (ค่าเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละน้อยกวา่ 40) 

ข้อ ประเด็นพจิารณา รหัสวิชา 
ความถ่ีแต่ละระดับคุณภาพตวับ่งชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 

เทียบกับ 

เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ คิดค านวณ 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ  5 (ร้อยละ 90) 
76253 21414 8168 2727 466 109028 4.56 

5 

ยอดเยี่ยม 

(91.23) 

สูงกว่า 

ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.1   69.94 19.64 7.49 2.50 0.43 - 91.23 

1.1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 
75789 20649 8290 2742 491 107961 4.56 

5 

ยอดเยี่ยม 

(91.22) 

สูงกว่า 

 ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.2   70.20 19.13 7.68 2.54 0.45 - 91.22 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4  (ร้อยละ 80) 
75275 22134 8361 2781 456 109007 4.55 

5 

ยอดเยี่ยม 

(91.01) 

สูงกว่า 

ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.3   69.06 20.31 7.67 2.55 0.42 - 91.01 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 95) 
80100 18441 6843 2163 456 108003 4.63 

5 

ยอดเยี่ยม 

(92.51) 

ตํ่ากว่า 

ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.4   74.16 17.07 6.34 2.00 0.42 - 92.51 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4  (ร้อยละ 80) 
75016 20906 8213 2440 453 107028 4.57 

5 

ยอดเยี่ยม 

(91.32) 

สูงกว่า 

 ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.5   70.09 19.53 7.67 2.28 0.42 - 91.32 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีต่องานอาชีพ 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4  (ร้อยละ 80) 
79837 18860 6891 2129 445 108162 4.62 

5 

ยอดเยี่ยม 

(92.45) 

สูงกว่า 

ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.6   73.81 17.44 6.37 1.97 0.41 - 92.45 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1.1 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.58 91.62 

5 

ยอดเยี่ยม 

(91.62) 

สูงกวา่ 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

            1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

                 เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

  

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเย่ียม     (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ          (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80-89) 

ระดับ 3 หมายถึง ดี               (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 60-79) 

ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง     (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 40-59) 

ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา   (ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40) 

ข้อ ประเด็นพจิารณา รหัสวิชา 
ความถ่ีแต่ละระดับคุณภาพตวับ่งชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 

เทียบกับ 

เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ  5 (ร้อยละ 90) 
87182 14193 3879 622 86 105962 4.77 

5 

ยอดเยี่ยม 

(95.44) 

สูงกว่า 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.1   82.28 13.39 3.66 0.59 0.08 - 95.44 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 
88826 13998 3523 538 87 106972 4.78 

5 

ยอดเยี่ยม 

(95.70) 

สูงกว่า 

 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.2   83.04 13.09 3.29 0.50 0.08 - 95.70 

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5  (ร้อยละ 90) 
90348 11571 3103 358 84 105434 4.82 

5 

ยอดเยี่ยม 

(96.36) 

สูงกว่า 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.3   85.67 10.97 2.94 0.34 0.08 - 96.36 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 
90106 12174 3232 391 90 105993 4.81 

5 

ยอดเยี่ยม 

(96.19) 

สูงกว่า 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.4   85.01 11.49 3.05 0.37 0.08 - 96.19 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1.2 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.80 95.92 

5 

ยอดเย่ียม 

(95.92) 

สูงกวา่ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

                          เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

  

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม      (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับ 4 หมายถึง ดีเลศิ            (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89) 

ระดับ 3 หมายถึง ดี               (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79) 

ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง      (ค่าเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละ 40-59) 

ระดับ 1 หมายถึง ก าลงัพัฒนา    (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกวา่ 40) 

ข้อ ประเด็นพจิารณา 
ความถี่แต่ละระดับคณุภาพตัวบ่งชี ้

ค่าเฉล่ีย 
ระดับ 

คุณภาพ 

เทียบกับ 

เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

2.1 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถาน 

ศึกษาก าหนดชัดเจน 
124 40 1 0 0 165 4.75 

5 

ยอดเยีย่ม 

(94.91) 

 

สูงกว่า 
  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ขอ้ 2.1 

เป้าหมายของโรงเรยีน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

75.15 24.24 0.61 0.00 0.00 - 94.91 

2.2 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 115 43 7 0 0 165 4.65 
5 

ยอดเยีย่ม 

(93.09) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ขอ้ 2.2 

เป้าหมายของโรงเรยีน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

69.70 26.06 4.24 0.00 0.00 - 93.09 

2.3 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

113 46 6 0 0 165 4.65 
5 

ยอดเยีย่ม 

(92.97) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ขอ้ 2.3 

เป้าหมายของโรงเรยีน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

68.48 27.88 3.64 0.00 0.00 - 92.97 

2.4 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญ 

ทางวิชาชพี 
112 46 7 0 0 165 4.64 

5 

ยอดเยีย่ม 

(92.73) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ขอ้ 2.4 

เป้าหมายของโรงเรยีน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

67.88 27.88 4.24 0.00 0.00 - 92.73 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 

เอื้อตอ่การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
116 48 1 0 0 165 4.70 

5 

ยอดเยีย่ม 

(93.94) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ขอ้ 2.5 

เป้าหมายของโรงเรยีน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

70.30 29.09 0.61 0.00 0.00 - 93.94 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

การบริหารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ 
122 40 3 0 0 165 4.72 

5 

ยอดเยีย่ม 

(94.42) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ขอ้ 2.6 

เป้าหมายของโรงเรยีน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

73.94 24.24 1.82 0.00 0.00 - 94.42 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

ค่าเฉล่ียรวม ค่าเฉล่ียรอ้ยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.68 93.68 

5 

ยอดเยี่ยม 

(93.68) 

สูงกว่า 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                          เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

  

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม     (ค่าเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับ 4 หมายถึง ดีเลศิ          (ค่าเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละ 80-89) 

ระดับ 3 หมายถึง ดี               (ค่าเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละ 60-79) 

ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง     (ค่าเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละ 40-59) 

ระดับ 1 หมายถึง ก าลงัพัฒนา   (ค่าเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละน้อยกวา่ 40) 

ข้อ ประเด็นพจิารณา 
ความถ่ีแต่ละระดับคุณภาพตวับ่งชี้ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ 

เทียบกับ 

เป้าหมาย 5 4 3 2 1 รวม 

3.1 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชวีิตได ้

129 36 1 0 0 166 4.77 
5 

ยอดเยี่ยม 

(95.42) 

สูงกวา่ 
  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.1 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

77.71 21.69 0.60 0.00 0.00 - 95.42 

3.2 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 

เรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
122 44 0 0 0 166 4.73 

5 

ยอดเยี่ยม 

(94.70) 

สูงกวา่  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.2 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

73.49 26.51 0.00 0.00 0.00 - 94.70 

3.3 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 131 34 1 0 0 166 4.78 
5 

ยอดเยี่ยม 

(95.66) 

สูงกวา่  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.3 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

78.92 20.48 0.60 0.00 0.00 - 95.66 

3.4 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็

ระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรียน 
120 45 1 0 0 166 4.72 

5 

ยอดเยี่ยม 

(94.34) 

สูงกวา่  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.4 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

72.29 27.11 0.60 0.00 0.00 - 94.34 

3.5 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูล

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู ้

115 47 4 0 0 166 4.67 
5 

ยอดเยี่ยม 

(93.37) 

สูงกวา่ 
 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.5 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80) 

69.28 28.31 2.41 0.00 0.00 - 93.37 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90) 

ค่าเฉล่ียรวม ค่าเฉล่ียรอ้ยละ ระดับคุณภาพ เทียบกับเป้าหมาย 

4.73 94.70 

5 

ยอดเยี่ยม 

(94.70) 

สูงกว่า 
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2.  ผลการจัดการศึกษา  

ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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3. ข้อมูลระดับสถานศึกษา 

 3.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

  1) รายการเปรียบเทียบข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 

ครูผู้สอน 

(คน) 

ครูอัตราจ้าง 

(คน) 

ลูกจ้างประจ า 

(คน) 

เจ้าหน้าที่

อื่นๆ (คน) 

รวม 

(คน) 

ปีการศึกษา 2561 4 158 18 7 71 258 

ปีการศึกษา 2562 4 158 17 6 68 253 

ปีการศึกษา 2563 5 164 9 6 73 257 

(ที่มา : งานแผนงานและสารสนเทศ) 

 

  2) ข๎อมูลพื้นฐานของข๎าราชการครู บุคลากรทั้งหมด จ านวน 257 คน โดยจ าแนกตาม ต าแหนํง/ 

วิทยฐานะ, กลํุมงาน/สาระการเรียนรู๎, วุฒิการศึกษา จ านวน 178 คน และบุคลากร (ลูกจ๎างประจ า) จ านวน 

79 คน 

ตารางที่ 6  แสดงข้อมูลข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ที่ หมวด 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ครูผู๎ชํวย 3 9 12 

2 ค.ศ.1 5 14 19 

3 ค.ศ.2 13 44 57 

4 ค.ศ.3 17 64 81 

5 ครูอัตราจ๎าง 3 6 9 

 รวม 41 137 178 

(ที่มา : งานแผนงานและสารสนเทศ) 
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ตารางที่ 7  แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 3 2 5 

2 สนับสนุนการสอน  3 3 

3 งานแนะแนว  6 6 

4 ภาษาไทย 1 12 13 

5 วิทยาศาสตร๑ 11 20 31 

6 คณิตศาสตร๑ 5 19 24 

7 สังคมศึกษาฯ 2 14 16 

8 ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 1 2 3 

9 ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)  4 4 

10 ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา) 2 2 4 

11 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7 

12 การงานอาชีพฯ (เกษตร)  1 1 

13 การงานอาชีพฯ (คหกรรม)  3 3 

14 สาระเทคโนโลยี 2 9 11 

15 การงานอาชีพฯ (อุตสาหกรรม) 3  3 

16 การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ) 1 3 4 

17 ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1 17 18 

18 ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) 1 2 3 

19 ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 1 3 4 

20 ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)  4 4 

21 ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาเกาหลี)  2 2 

 รวม 38 131 169 

(ที่มา : งานแผนงานและสารสนเทศ) 
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  3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ตารางที่ 8  แสดงจ านวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน        

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 

ฝ่ายบริหาร 5 0.00 

สนับสนุนการสอน 3 22.33 

งานแนะแนว 6 19.00 

ภาษาไทย 13 20.15 

วิทยาศาสตร๑ 31 19.77 

คณิตศาสตร๑ 24 19.75 

สังคมศึกษาฯ 16 19.87 

ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 3 22.66 

ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) 4 21.75 

ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา) 4 19.75 

สุขศึกษาและพลศึกษา 7 22.42 

การงานอาชีพฯ (เกษตร) 1 14.00 

การงานอาชีพฯ (คหกรรม) 3 16.00 

สาระเทคโนโลยี 11 22.72 

การงานอาชีพฯ (อุตสาหกรรม) 3 18.00 

การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ) 4 18.00 

ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 18 21.66 

ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) 3 16.00 

ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 4 16.00 

ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 4 24.00 

ภาษาตํางประเทศที่ 2 (ภาษาเกาหลี) 2 23.50 

รวม 169 19.36 
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 3.2 ข้อมูลนักเรียน 

  1)  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งหมด 3,282 คน 

ตารางที่ 9  แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (ปีการศึกษา 2563) 

ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 182 410 592 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 198 381 579 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 149 323 472 

รวม ม. ต้น 529 1,114  1,643  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 145 427 572 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 110 452 562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 116 389 505 

รวม ม. ปลาย 371 1,268 1,639 

รวมทั้งหมด 900 2,382  3,282  

 

2)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)      2,049  คน คิดเป็นร๎อยละ 62.70 

3) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก สํวนสูง ตามเกณฑ๑ของกรมอนามัย 2,520  คน คิดเป็นร๎อยละ 76.78 

4) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม     6  คน คิดเป็นร๎อยละ   0.18 

5)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ    685   คน คิดเป็นร๎อยละ   20.87 

6)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ     443  คน   คิดเป็นร๎อยละ   45.76 

  ม.3 จ านวน   203 คน  (เข๎าสอบ 464 คน)   ร๎อยละ  43.75 

  ม.6 จ านวน   240  คน  (เข๎าสอบ 504 คน)   ร๎อยละ  47.54 

  (พิจารณาจากคะแนน O-Net 5 รายวิชารวมกัน เทํากับหรือมากกวําร๎อยละ 50 ขึ้นไป) 

7)  จ านวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ    6 คน คิดเป็นร๎อยละ  0.18 

8)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน            42 คน คิดเป็นร๎อยละ  1.29 

9)   สถิติการขาดเรียน                   118 คน/วัน คิดเป็นร๎อยละ  3.62 

10) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น             15 คน คิดเป็นร๎อยละ  0.45 

11) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

   มัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน   467 คน   คิดเป็นร๎อยละ  100.00 

   ศึกษาตํอ  สายสามัญ จ านวน   373 คน คิดเป็นร๎อยละ    79.87 

       สายอาชีพ จ านวน     94   คน คิดเป็นร๎อยละ    20.12 

       ไมํศึกษาตํอ  จ านวน      9    คน คิดเป็นร๎อยละ    1.92 

   มัธยมศึกษาปีที่ 6   จ านวน   504 คน   คิดเป็นร๎อยละ  100.00 

   ศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา จ านวน   495 คน คิดเป็นร๎อยละ    98.21 
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12)  อัตราสํวนครูมัธยมต๎น : นักเรียน    =    80 : 1,643  (เฉล่ีย)  =    1 :  20.53 

   อัตราสํวนครูมัธยมปลาย : นักเรียน   =    84 : 1,639  (เฉล่ีย)  =   1 :  19.51 

13) จ านวนนักเรียนที่ เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี  และนันทนาการ             

1,258 คน คิดเป็นร๎อยละ  38.33 

14) จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอแมํผ๎ูปกครอง 3,241  คน  คิดเป็นร๎อยละ 99.53 

15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3,241 คน  คิดเป็นร๎อยละ 99.53 

16) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  

  จ านวน  986  คน  คิดเป็นร๎อยละ 30.04 

17) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยําง 

  สม่ าเสมอ จ านวน  3,282 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 

18) จ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  

  จ านวน  2,621  คน  คิดเป็นร๎อยละ 80.39 

19) จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ๑การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามที่

ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 2,849 คน  คิดเป็นร๎อยละ 87.39 

 

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 1)   รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

 

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 64.73 40.43 32.42 32.42 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.53 34.52 26.44 26.44 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.18 34.14 25.82 25.82 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 25.46 

 

ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.51 40.94 34.69 34.06 41.21 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.47 37.00 30.26 28.41 34.88 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลี่ย 3 ข้ึนไป

ท21101 ภาษาไทย 1 591 0 6 80 74 97 95 93 72 74 591 2.45 239

ส21101 สังคมศกึษาฯ 1 591 0 3 51 79 103 109 98 69 79 591 2.54 246

ส21102 ประวติัศาสตร์ 1 591 0 2 99 74 95 113 112 62 34 591 2.32 208

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 591 0 1 8 17 30 30 78 180 247 591 3.42 505

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 591 0 14 86 64 93 113 96 71 54 591 2.37 221

ว21101 วทิยาศาสตร์ 1 591 0 1 70 92 78 94 74 66 116 591 2.57 256

ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 591 0 2 45 49 56 79 124 104 132 591 2.86 360

ง21101 การงานอาชพี 1 591 0 1 0 2 1 34 77 93 383 591 3.69 553

พ21101 สุขศกึษา 1 591 0 1 2 27 88 62 131 113 167 591 3.10 411

พ21102 พลศกึษา 1 591 0 1 0 0 18 40 73 132 327 591 3.60 532

ศ21101 ศลิปะ 1 591 0 1 4 0 7 12 27 116 424 591 3.77 567

รวมทุกวชิา 6501 0 33 445 478 666 781 983 1078 2037

คดิเป็นร้อยละ 100.00 0.00 0.51 6.85 7.35 10.24 12.01 15.12 16.58 31.33

ระเบียน 0.00

0.00

ร

4098

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1

ร้อยละ

รหัสวชิา

6501

รายวชิา

2.97

จ านวนนักเรียน แยกตามระดบัผลการเรียน (คน)

การคดักรองนักเรียน 

956 1447 4098

14.71 22.26 63.04

อ่อน ปานกลาง เก่ง

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลี่ย 3 ข้ึนไป

ท22101 ภาษาไทย 3 575 0 9 49 28 76 89 128 77 119 575 2.77 324

ส22101 สังคมศกึษาฯ 3 575 0 8 24 20 59 66 134 136 128 575 3.00 398

ส22102 ประวติัศาสตร์ 3 575 0 9 28 23 41 53 98 95 228 575 3.16 421

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 575 0 2 48 70 94 123 88 50 100 575 2.59 238

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 575 2 6 116 57 94 84 78 54 84 575 2.36 216

ว22101 วทิยาศาสตร์ 3 575 0 2 78 57 91 101 115 48 83 575 2.51 246

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 575 0 2 4 28 42 73 103 130 193 575 3.21 426

ง22101 การงานอาชพี 3 575 0 2 28 29 23 29 50 76 338 575 3.41 464

พ22101 สุขศกึษา 3 575 0 2 2 18 65 142 180 102 64 575 2.90 346

พ22102 พลศกึษา 3 575 0 2 0 0 0 0 0 16 557 575 3.97 573

ศ22101 ศลิปะ 3 575 0 1 0 9 15 25 48 62 415 575 3.70 525

รวมทุกวชิา 6325 2 45 377 339 600 785 1022 846 2309

คดิเป็นร้อยละ 100.00 0.03 0.71 5.96 5.36 9.49 12.41 16.16 13.38 36.51

ระเบียน 2.00

0.03

ร เก่ง

3.056325 4177

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2

ร้อยละ

รหัสวชิา

12.03 21.90 66.04

อ่อน ปานกลาง

รายวชิา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

การคดักรองนักเรียน 

761 1385 4177

 2)   รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563 
 

ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอกลุ่มสาระส่ง 
รอกลุ่มสาระส่ง 

รอกลุ่มสาระส่ง 
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลี่ย 3 ข้ึนไป

ท23101 ภาษาไทย 5 469 0 2 14 12 48 96 133 90 74 469 2.94 297

ส23101 สังคมศกึษาฯ 5 469 0 3 30 35 41 53 81 84 142 469 2.99 307

ส23102 ประวติัศาสตร์ 5 469 0 4 27 55 134 95 93 44 17 469 2.38 154

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 469 0 6 26 21 44 55 62 64 191 469 3.11 317

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 469 0 4 46 54 97 106 74 30 58 469 2.44 162

ว23101 วทิยาศาสตร์ 5 469 0 3 29 36 82 106 87 63 63 469 2.66 213

ง23101 การงานอาชพี 5 469 0 1 6 20 17 51 74 78 222 469 3.37 374

พ23101 สุขศกึษา 5 469 0 1 0 0 25 12 35 45 351 469 3.72 431

พ23102 พลศกึษา 5 469 0 1 0 0 0 0 0 3 465 469 3.99 468

ศ23101 ศลิปะ 5 469 0 1 3 2 3 3 5 16 436 469 3.91 457

รวมทุกวชิา 4690 0 26 181 235 491 577 644 517 2019

คดิเป็นร้อยละ 100.00 0.00 0.55 3.86 5.01 10.47 12.30 13.73 11.02 43.05

ระเบียน 0.00

0.00

ร

442 1068 3180

22.77 67.80

อ่อน ปานกลาง เก่ง

จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

4690 31803.15

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3

ร้อยละ

รหัสวชิา รายวชิา

9.42การคดักรองนักเรียน 

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลี่ย 3 ข้ึนไป

ท31101 ภาษาไทย 1 569 0 6 36 29 39 47 70 91 251 569 3.18 412

ส31101 สังคมศกึษาฯ 1 569 0 3 11 11 37 90 128 125 164 569 3.17 417

ส31102 ประวติัศาสตร์ 1 569 0 3 1 5 22 76 292 84 86 569 3.09 462

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 569 0 3 1 3 3 112 196 147 104 569 3.18 447

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 569 0 4 23 113 123 108 88 54 56 569 2.43 198

ว31101 วทิยาศาสตร์ 1 271 0 18 19 27 21 32 38 35 81 271 2.74 154

ว31201 เทคนิคปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 4.00 28

พ31101 สุขศกึษาและพลศกึษา 1 569 0 2 0 0 9 8 21 31 498 569 3.87 550

ศ31101 ศลิปะ 1 569 0 3 2 3 5 5 19 37 495 569 3.86 551

รวมทุกวชิา 4282 0 42 93 191 259 478 852 604 1763

คดิเป็นร้อยละ 100.00 0.00 0.98 2.17 4.46 6.05 11.16 19.90 14.11 41.17

ระเบียน 0

0.00

ร ปานกลาง

จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

4282 3.23 3219

รหัสวชิา

ร้อยละ
เก่ง

รายวชิา

การคดักรองนักเรียน 

326 737 3219

7.61 17.21 75.18

อ่อน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลี่ย 3 ข้ึนไป

ท32101 ภาษาไทย 3 559 0 3 11 23 55 95 216 97 59 559 2.89 372

ส32101 สังคมศกึษาฯ 3 559 0 3 4 8 14 39 107 178 206 559 3.42 491

ส32102 ประวติัศาสตร์ 3 559 0 8 10 10 24 37 58 85 327 559 3.48 470

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 559 0 2 3 11 18 61 119 175 170 559 3.32 464

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 559 0 6 42 64 118 110 64 46 109 559 2.57 219

พ32101 สุขศกึษาและพลศกึษา 3 559 0 1 0 0 1 6 22 71 458 559 3.87 551

ศ32101 ศลิปะ 3 559 0 1 0 0 0 0 10 72 476 559 3.91 558

รวมทุกวชิา 3913 0 24 70 116 230 348 596 724 1805

คดิเป็นร้อยละ 100.00 0.00 0.61 1.79 2.96 5.88 8.89 15.23 18.50 46.13

ระเบียน 0.00

0.00

ร

3913 3.35 3125

รหัสวชิา

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5

รายวชิา

3125

จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

5.37 14.77 79.86

อ่อน ปานกลาง เก่ง
ร้อยละ

การคดักรองนักเรียน 

210 578

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลี่ย 3 ข้ึนไป

ท33101 ภาษาไทย 5 505 0 1 23 26 30 44 127 142 112 505 3.09 381

ส33101 สังคมศกึษาฯ 5 505 0 4 7 4 14 45 101 103 227 505 3.42 431

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 505 0 3 10 9 13 45 131 150 144 505 3.28 425

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 505 5 1 4 58 54 94 108 63 118 505 2.87 289

ว33101 วทิยาศาสตร์ 5 243 1 0 3 14 18 38 37 60 72 243 3.14 169

ว33104 ฟิสิกส์พื้นฐาน 262 0 1 2 4 18 43 54 55 85 262 3.23 194

ว33105 ชวีวทิยาพื้นฐาน 1 262 0 1 0 0 7 18 37 42 157 262 3.61 236

ว33106 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน 262 0 0 0 0 0 8 42 28 184 262 3.74 254

ง33101 การงานอาชพี 3 505 0 3 6 4 10 18 25 50 389 505 3.73 464

พ33101 สุขศกึษาและพลศกึษา 5 505 0 1 0 0 0 1 3 14 486 505 3.97 503

ศ33101 ศลิปะ 5 505 0 2 0 0 5 5 21 25 447 505 3.88 493

รวมทุกวชิา 4564 6 17 55 119 169 359 686 732 2421

คดิเป็นร้อยละ 100.00 0.13 0.37 1.21 2.61 3.70 7.87 15.03 16.04 53.05

ระเบียน 6.00

0.13

ร

3839

รหัสวชิา รายวชิา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

การคดักรองนักเรียน 

191 528 3839

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6

ร้อยละ
4.18 11.57 84.11

อ่อน ปานกลาง เก่ง

4564 3.46
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลีย่ 3 ข้ึนไป

ท21102 ภาษาไทย 2 593 0 7 18 32 62 102 92 90 190 593 3.03 372

ส21103 สงัคมศึกษาฯ 2 593 0 4 4 12 56 89 118 131 179 593 3.18 428

ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 593 0 11 12 42 82 115 122 107 102 593 2.82 331

อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 593 0 3 8 25 54 87 111 119 186 593 3.14 416

ค21102 คณิตศาสตร์ 2 593 0 6 38 71 98 141 133 66 40 593 2.50 239

ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 593 0 3 21 77 114 148 100 79 51 593 2.55 230

ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 593 0 4 7 19 43 57 124 105 234 593 3.27 463

ง21102 การงานอาชีพ 2 593 0 3 0 2 12 25 44 66 441 593 3.74 551

พ21103 สขุศึกษา 2 593 0 3 1 6 47 99 168 127 142 593 3.15 437

พ21104 พลศึกษา 2 593 0 2 0 0 0 0 61 57 473 593 3.84 591

ศ21102 ศิลปะ 2 593 0 3 10 2 3 24 59 101 391 593 3.67 551

รวมทกุวิชา 6523 0 49 119 288 571 887 1132 1048 2429

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.00 0.75 1.82 4.42 8.75 13.60 17.35 16.07 37.24

ระเบียน 0.00

0.00

ร

6523

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1

ร้อยละ

รหสัวิชา รายวิชา

จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

46093.17

การคัดกรองนักเรียน 

456 1458 4609

6.99 22.35 70.66

อ่อน ปานกลาง เก่ง

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลีย่ 3 ข้ึนไป

ท22102 ภาษาไทย 4 572 0 9 38 36 72 116 107 80 114 572 2.77 301

ส22103 สงัคมศึกษาฯ 4 572 0 7 24 24 44 70 85 100 218 572 3.15 403

ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 572 0 3 5 15 38 45 87 109 270 572 3.39 466

อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 572 0 2 21 53 95 103 62 84 152 572 2.86 298

ค22102 คณิตศาสตร์ 4 572 0 5 25 49 89 96 98 64 146 572 2.83 308

ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 572 0 4 48 55 87 110 114 58 96 572 2.64 268

ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 572 0 3 25 27 72 88 82 131 144 572 2.99 357

ง22102 การงานอาชีพ 4 572 0 2 9 27 42 68 74 46 304 572 3.33 424

พ22103 สขุศึกษา 4 572 0 3 0 6 16 68 82 108 289 572 3.48 479

พ22104 พลศึกษา 4 572 0 1 0 0 0 1 16 133 421 572 3.85 570

ศ22102 ศิลปะ 4 572 0 2 2 2 16 22 35 33 460 572 3.76 528

รวมทกุวิชา 6292 0 41 197 294 571 787 842 946 2614

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.00 0.65 3.13 4.67 9.08 12.51 13.38 15.03 41.54

ระเบียน 0.00

0.00

ร

4402

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2

ร้อยละ

รหสัวิชา

8.46 21.58 69.96

อ่อน ปานกลาง เก่ง

รายวิชา

การคัดกรองนักเรียน 

532 1358 4402

จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

6292 3.19

ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลีย่ 3 ข้ึนไป

ท23102 ภาษาไทย 6 467 0 0 18 18 28 49 101 138 115 467 3.15 354

ส23103 สงัคมศึกษาฯ 6 467 0 2 58 39 49 68 90 67 94 467 2.71 251

ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 467 0 7 60 47 61 92 102 53 45 467 2.47 200

อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 467 1 5 40 33 54 84 84 79 87 467 2.75 250

ค23102 คณิตศาสตร์ 6 467 1 3 50 49 84 84 82 56 58 467 2.52 196

ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 467 1 3 24 26 52 79 87 62 133 467 2.94 282

ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 6 467 0 1 14 14 32 46 60 86 214 467 3.32 360

ง23102 การงานอาชีพ 6 467 0 1 13 23 24 45 71 87 203 467 3.29 361

พ23103 สขุศึกษา 6 467 0 0 0 0 0 47 52 69 299 467 3.66 420

พ23104 พลศึกษา 6 467 0 0 0 0 0 1 18 27 421 467 3.93 466

ศ23102 ศิลปะ 6 467 0 0 6 2 2 4 7 17 429 467 3.90 453

รวมทกุวิชา 5137 3 22 283 251 386 599 754 741 2098

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.06 0.43 5.51 4.89 7.51 11.66 14.68 14.42 40.84

ระเบียน 3.00

0.06

ร

5137 3.15 3593

ร้อยละ
10.82 19.17 69.94

985 3593

รหสัวิชา รายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3

การคัดกรองนักเรียน 

556

อ่อน ปานกลาง เก่ง

จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลีย่ 3 ข้ึนไป

ท31102 ภาษาไทย 2 565 2 3 11 21 56 109 158 111 94 565 2.95 363

ส31103 สงัคมศึกษาฯ 2 565 3 11 19 14 20 33 68 166 231 565 3.31 465

ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 565 1 0 0 1 12 77 336 35 103 565 3.12 474

อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 565 1 1 1 0 4 62 116 188 192 565 3.43 496

ค31102 คณิตศาสตร์ 2 565 3 3 37 79 104 103 93 57 86 565 2.55 236

ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 267 0 7 5 16 36 25 32 31 115 267 3.10 178

ว31107 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 565 0 1 2 6 6 10 29 49 462 565 3.81 540

ง31101 การงานอาชีพ 1 565 0 0 0 1 4 12 21 54 473 565 3.86 548

พ31102 สขุศึกษาและพลศึกษา 2 565 0 0 0 0 2 3 11 14 535 565 3.95 560

ศ31102 ศิลปะ 2 565 0 0 2 6 3 4 4 71 475 565 3.87 550

รวมทกุวิชา 5352 10 26 77 144 247 438 868 776 2766

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.19 0.49 1.44 2.69 4.62 8.18 16.22 14.50 51.68

ระเบียน 10

0.19

ร

5352 3.41 4410

ร้อยละ
4.62 12.80 82.40

อ่อน ปานกลาง เก่ง

รหสัวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4

รายวิชา

การคัดกรองนักเรียน 

247 685 4410

จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลีย่ 3 ข้ึนไป

ท32102 ภาษาไทย 4 560 1 2 1 5 24 98 187 106 136 560 3.17 429

ส32103 สงัคมศึกษาฯ 4 560 2 4 7 7 13 32 145 182 168 560 3.33 495

ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 560 3 5 16 12 19 24 42 88 351 560 3.52 481

อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 560 2 2 2 7 19 52 99 195 182 560 3.37 476

ค32102 คณิตศาสตร์ 4 560 2 6 40 75 114 98 90 61 74 560 2.51 225

ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 270 3 1 0 0 0 2 100 59 105 270 3.45 264

ว32102 วิทยาศาสตร์ 4 267 0 3 2 43 42 59 58 33 27 267 2.60 118

ว32107 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 560 1 2 0 0 1 10 39 93 414 560 3.80 546

ง32101 การงานอาชีพ 2 560 0 3 3 3 9 13 39 80 410 560 3.74 529

พ32102 สขุศึกษาและพลศึกษา 4 560 0 2 0 0 0 15 59 176 308 560 3.68 543

ศ32102 ศิลปะ 4 560 0 2 1 0 1 1 0 12 543 560 3.96 555

รวมทกุวิชา 5577 14 32 72 152 242 404 858 1085 2718

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.25 0.57 1.29 2.73 4.34 7.24 15.38 19.45 48.74

ระเบียน 14

0.25

ร

จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

5577 3.41 4661

ร้อยละ
เก่ง

256 646 4661

รหสัวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5

4.59 11.58 83.58

อ่อน ปานกลาง

รายวิชา

การคัดกรองนักเรียน 

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) ร 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉลีย่ 3 ข้ึนไป

ท33102 ภาษาไทย 6 503 0 1 36 23 39 40 86 114 164 503 3.10 364

ส33103 สงัคมศึกษาฯ 6 503 0 3 11 1 4 9 47 78 350 503 3.69 475

อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 503 0 6 7 20 27 37 104 163 139 503 3.22 406

ค33102 คณิตศาสตร์ 6 503 1 0 6 8 48 119 108 70 143 503 3.09 321

ว33102 วิทยาศาสตร์ 6 242 0 1 13 9 28 81 56 39 15 242 2.68 110

ว33108 เคมีพืน้ฐาน 261 0 0 15 25 63 31 41 25 61 261 2.72 127

ว33109 ชีววิทยาพืน้ฐาน 2 261 0 0 0 1 3 11 52 59 135 261 3.59 246

ว33110 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพืน้ฐาน 261 0 0 0 0 0 1 7 6 247 261 3.96 260

ง33102 การงานอาชีพ 4 503 0 1 12 4 5 17 40 50 374 503 3.70 464

พ33102 สขุศึกษาและพลศึกษา 6 503 0 0 0 0 0 1 0 16 486 503 3.98 502

ศ33102 ศิลปะ 6 503 0 1 9 5 21 17 28 17 405 503 3.71 450

รวมทกุวิชา 4546 1 13 109 96 238 364 569 637 2519

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.02 0.29 2.40 2.11 5.24 8.01 12.52 14.01 55.41

ระเบียน 1

0.02

ร

จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

4546 3.44 3725

ร้อยละ
อ่อน ปานกลาง เก่ง

รหสัวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6

4.80 13.24 81.94

รายวิชา

การคัดกรองนักเรียน 

218 602 3725
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 3)   รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค๑รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563 

 

ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

            ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 

นักเรียน ผลการประเมิน รวม 

เข๎าสอบ 

(คน) 
0 1 2 3 

ระเบียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1  591 1 7 108 476 591 

ภาคเรียนที่ 2 593 2 6 83 502 593 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1  575 1 5 68 501 575 

ภาคเรียนที่ 2 572 3 2 74 493 572 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1  469 1 2 48 418 469 

ภาคเรียนที่ 2 467 0 5 35 427 467 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1  569 2 2 100 466 569 

ภาคเรียนที่ 2 565 0 2 100 463 565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1  559 1 3 59 497 559 

ภาคเรียนที่ 2 560 2 3 44 511 560 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1  505 1 0 28 476 505 

ภาคเรียนที่ 2 503 0 1 26 476 503 

 
รวมทุกวิชา 6528 14 37 772 5705 6528 

 
จ านวนคนแยกตามผลการประเมิน 7 19 386 2849 3260 

 
คิดเป็นร๎อยละ 0.21 0.57 11.83 87.39 100 

 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 3260 คน 
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 4)   รายงานผลการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563 

 

ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

           ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 

นักเรียน ผลการประเมิน รวม 

เข๎าสอบ 

(คน) 
0 1 2 3 

ระเบียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1  591 1 8 171 411 591 

ภาคเรียนที่ 2 593 1 6 123 462 593 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1  575 1 4 104 465 575 

ภาคเรียนที่ 2 572 33 3 81 455 572 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1  469 1 2 88 378 469 

ภาคเรียนที่ 2 467 0 5 62 399 467 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1  569 2 2 98 467 569 

ภาคเรียนที่ 2 565 0 2 139 424 565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1  559 1 9 82 468 559 

ภาคเรียนที่ 2 560 29 5 68 458 560 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1  505 1 0 83 421 505 

ภาคเรียนที่ 2 503 0 1 63 439 503 

 
รวมทุกวิชา 6528 69 49 1162 5248 6528 

 
จ านวนคนแยกตามผลการประเมิน 35 24 580 2621 3260 

 
คิดเป็นร๎อยละ 1.06 0.74 17.80 80.39 100 

 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 3260 คน 
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5.  แหล่งเรียนรู ้ 

1)  สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

ตารางที่ 18 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน วันเดือนปีที่ใช้ สถิติการใช้/ปี เป้าหมาย จุดประสงค์ 

1. พิพิธภัณฑ๑เพื่อการศึกษา ตลอดปีการศึกษา - ผู๎เข๎าเยี่ยมชมภายใน  

27 ครั้ง และภายนอก 

100 คน 8 คณะ 

- ครู นักเรียน และ
บุคคลภายนอก 1,700 คน 

-  แหลํงเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑เมืองล าปาง 

-  ประวัติศาสตร๑โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

-  ค๎นคว๎าหาความรู๎ ฝึกทักษะการสังเกต 

2. ห๎อง Resource Center ตลอดปีการศึกษา - ให๎บริการภายใน              

โรงเรียนตลอดปี

การศึกษา 

- ครูและนักเรียน  - แหลํงสืบค๎นเพื่อการศึกษา 

3. ห๎องศูนย๑พัฒนา         

การเรียนการสอนญี่ปุ่น 

(ห๎อง 236) 

ตลอดปีการศึกษา 100 ครั้ง - นักเรียน - วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

4. ศูนย๑ห๎องเรียนขงจื่อ ตลอดปีการศึกษา 100 ครั้ง - นักเรียน  - แหลํงเรียนรู๎วิธีการเรียนการสอน

ภาษาจีน 

5. ศูนย๑เซรามิกส๑ ตลอดปีการศึกษา 100 ครั้ง 

 

- นักเรียน  - แหลํงเรียนรู๎ขั้นตอนการผลิตเซรามิกส๑ 

6. ห๎องเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ ตลอดปีการศึกษา 50 ครั้ง - นักเรียน  - แหลํงเรียนรู๎การเพาะเลี่ยงเนื้อเยื่อ 

7. ห๎องสมุดกลาง ตลอดปีการศึกษา 31,251 ครั้ง - นักเรียน ครูและบุคลากร - เรียนรู๎แหลํงค๎นคว๎าในห๎องสมุด 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน วันเดือนปีที่ใช้ สถิติการใช้/ปี เป้าหมาย จุดประสงค์ 

8. ห๎องศาสนา ตลอดปีการศึกษา 15 ครั้ง - 1,000 คน - เรียนรู๎พุทธประวัติ หลักธรรม                   

ศาสนพิธี 

9. ห๎องศูนย๑สังคมศึกษาฯ ตลอดปีการศึกษา 15 ครั้ง - 500 คน - เรียนรู๎เรื่องกฎหมาย การเมือง         

การปกครอง ประวัติศาสตร๑ ภูมิศาสตร๑ 

10. ห๎องอาเซียน ตลอดปีการศึกษา 1,000 คน - นักเรียน - เรียนรู๎เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

11. ห๎องศูนย๑/ห๎องพักครู

ฝรั่งเศส 

ตลอดปีการศึกษา 150 คน - นักเรียน - สืบค๎นความรู๎ทั่วไป, ความรู๎ภาษา

ฝรั่งเศส วัฒนธรรมฝรั่งเศส 

12. ห๎องมัลติมีเดีย ตลอดปีการศึกษา 50 ครั้ง - คณะครู นักเรียน - กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน

และการประชุมอบรมสัมมนาของ        

คณะครู 

13. ห๎องศูนย๑ภาษาไทย 

(ห๎อง 131) 

ตลอดปีการศึกษา 50 ครั้ง - คณะครู นักเรียน - กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน

และการประชุมอบรมสัมมนาของ       

คณะครู 

14. ห๎องเรียนดนตรีไทย ตลอดปีการศึกษา 100 ครั้ง - นักเรียน 1,500 คน - จัดการเรียนการสอน 

15. ห๎องปฏิบัติการศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 100 ครั้ง - นักเรียน 1,500 คน - จัดการเรียนการสอน 

16. ห๎องเรียนนาฏศิลป์ ตลอดปีการศึกษา 100 ครั้ง - นักเรียน 1,500 คน - จัดการเรียนการสอน 

17. ห๎อง Smart Classroom ตลอดปีการศึกษา 50 ครั้ง - นักเรียน 1,500 คน - สืบค๎นข๎อมูล 

18. ห๎องคอมฯ 100 ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 500 คน - สืบค๎นข๎อมูล ได๎ฝึกปฏิบัติจริง 
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 ตารางที่ 19 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก วันเดือนปีที่ใช้ สถิติการใช้/ปี เป้าหมาย จุดประสงค์ 

1. วัดปงสนุกเหนือ 25 กันยายน 2563 329 คน - คณะครู นักเรียน - กิจกรรมคํายวิชาการเสริมศักยภาพ           

สังคมศึกษาให๎กับนักเรียน  

2. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

จังหวัดเชียงใหมํ 

12 – 13 ตุลาคม 

2563 

1 ครั้ง - คณะกรรมการสภานักเรียน  - คํายกิจกรรมเยาวชนผู๎น า ศึกษาดูงาน

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน             

วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหมํ 

3. วัดศรีชุม 30 ตุลาคม 2563 

ตลอดปีการศึกษา 

1 ครั้ง 

7 ครั้ง 

- คณะครู นักเรียน บุคลากร 

- นักเรียน 280 คน 

- รํวมท าบุญทอดกฐินสามัคคี 

- เรียนรู๎สถานที่จริงทางพระพุทธศาสนาของ

จังหวัดล าปาง 

- ศึกษาแหลํงสารสนเทศภายในท๎องถิ่น 

4. บริษัทอินทราเซรามิก 19 – 21 

พฤศจิกายน 

100 คน - คณะครู นักเรียน - กิจกรรมคํายบูรณาการ “ถิ่นอนุรักษ๑ช๎าง  

เขลางค๑เมืองเซรามิก” ศึกษาดูงาน การท า

เซรามิก 

5. กาแฟไทย Thai Coffee 

& Cocoa Co learning 

Space 

19 – 21 

พฤศจิกายน 

100 คน - คณะครู นักเรียน - กิจกรรมคํายบูรณาการ “ถิ่นอนุรักษ๑ช๎าง  

เขลางค๑เมืองเซรามิก” ศึกษาการท าโกโก๎ 

6. ศูนย๑อนุรักษ๑ช๎างไทย 19 – 21  

พฤศจิกายน 

100 คน - คณะครู นักเรียน - กิจกรรมคํายบูรณาการ “ถิ่นอนุรักษ๑ช๎าง  

เขลางค๑เมืองเซรามิก” ศึกษาชีวิตประจ าวัน

ของช๎าง 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก วันเดือนปีที่ใช้ สถิติการใช้/ปี เป้าหมาย จุดประสงค์ 

7. ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด                  

ข๎าวแต๐นทวีพรรณ 

19 – 21  

พฤศจิกายน 

100 คน - คณะครู นักเรียน - กิจกรรมคํายบูรณาการ “ถิ่นอนุรักษ๑ช๎าง    

เขลางค๑เมืองเซรามิก” ศึกษาการท า               

ข๎าวแต๐น 

8. วัดมํอนจ าศีล  9 ธันวาคม 2563 

ตลอดปีการศึกษา 

150 คน 

2 ครั้ง 

- ลูกเสือระดับชั้น ม.3 

- นักเรียน 80 คน 

- กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน๑  

- ศึกษาแหลํงสารสนเทศภายในท๎องถิ่น 

9. อุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อน 23 – 25 ก.พ. ,  

2 – 4 มีนาคม 2564 

3,256 คน - นักเรียนระดับชั้น                      

ม.1 – ม.6 

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 

- เรียนรู๎สถานที่จริงทางประวัติศาสตร๑ของ

จังหวัดล าปาง 

10. วัดพระพุทธบาทตากผ๎า 

จังหวัดล าพูน 

5 - 7 มีนาคม  

2564 

40 คน - นักเรียนระดับชั้น ม.6/13 - กิจกรรมศึกษาดูงานห๎องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑และเทคโนโลยี 

11. สวนสัตว๑กลางคืน 

เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี 

5 - 7 มีนาคม  

2564 

40 คน - นักเรียนระดับชั้น ม.6/13 - กิจกรรมศึกษาดูงานห๎องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑และเทคโนโลยี 

12. วัดอุโมงค๑ จังหวัด

เชียงใหมํ 

5 - 7 มีนาคม  

2564 

40 คน - นักเรียนระดับชั้น ม.6/13 - กิจกรรมศึกษาดูงานห๎องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑และเทคโนโลยี 

13. วัดพระธาตุดอยค า 

จังหวัดเชียงใหมํ 

5 - 7 มีนาคม  

2564 

40 คน - นักเรียนระดับชั้น ม.6/13 - กิจกรรมศึกษาดูงานห๎องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑และเทคโนโลยี 

14. บ๎านแมํก าปอง จังหวัด

เชียงใหมํ 

5 - 7 มีนาคม  

2564 

40 คน - นักเรียนระดับชั้น ม.6/13 - กิจกรรมศึกษาดูงานห๎องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑และเทคโนโลยี 

15. วิทยาลัยนาฏศิลป์

เชียงใหมํ 

ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 1,500 คน - เรียนรู๎จากสถานที่จริง 

16. หอศิลป์ปัทมเสวี ตลอดปีการศึกษา 2 ครั้ง - นักเรียน 1,500 คน - เรียนรู๎จากสถานที่จริง 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก วันเดือนปีที่ใช้ สถิติการใช้/ปี เป้าหมาย จุดประสงค์ 

17. ตลาดเทศบาล ตลอดปีการศึกษา 3 ครั้ง - นักเรียน 500 - เพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ๑ตรง 

18. บ๎านเสานัก ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 300 คน - เรียนรู๎วิถีการด ารงชีวิตของคนในสมัยกํอน 

19. บ๎านป่องนัก ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 200 คน - เรียนรู๎ในสถานที่จริงทางประวัติศาสตร๑ของ

จังหวัดล าปาง 

20. กาดกองต๎า ตลอดปีการศึกษา 7 ครั้ง - นักเรียน 580 คน - เรียนรู๎วิถีการด ารงชีวิตของคนในยําน

เศรษฐกิจของจังหวัดล าปาง 

21. มัสยิดอัลฟาฮุ ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 100 คน - ได๎เรียนรู๎สถานที่จริงทางศาสนาของจังหวัด

ล าปาง 

22. วัดซิกซ๑ล าปาง ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 100 คน - ได๎เรียนรู๎สถานที่จริงทางศาสนาของจังหวัด

ล าปาง 

23. สะพานด า สถานีรถไฟ ตลอดปีการศึกษา 7 ครั้ง - นักเรียน 180 คน - ได๎เรียนรู๎ในสถานที่จริงทางประวัติศาสตร๑

ของจังหวัดล าปาง 

24. วัดพระแก๎วดอนเต๎า

สุชาดาราม 

ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 100 คน - ได๎เรียนรู๎ในสถานที่จริงทางประวัติศาสตร๑

ของจังหวัดล าปาง 

25. วัดพระธาตุล าปางหลวง ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 100 คน - ได๎เรียนรู๎ในสถานที่จริงทางประวัติศาสตร๑

ของจังหวัดล าปาง 

26. วัดไหลํหิน ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 100 คน - ได๎เรียนรู๎ในสถานที่จริงทางประวัติศาสตร๑

ของจังหวัดล าปาง 

27. วัดแสงเมืองมา ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 100 คน - ได๎เรียนรู๎ในสถานที่จริงทางประวัติศาสตร๑

ของจังหวัดล าปาง 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก วันเดือนปีที่ใช้ สถิติการใช้/ปี เป้าหมาย จุดประสงค์ 

28. ชุมชนทํามะโอ ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 200 คน - ได๎เรียนรู๎วิถีการด ารงชีวิตของคนใน

สมัยกํอนของจังหวัดล าปาง 

29. ชุมชนของนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 5 ครั้ง - นักเรียน 50 คน - ได๎เรียนรู๎วิถีการด ารงชีวิตของคนจังหวัด

ล าปาง 

30. สะพานขาว (สะพาน

รัษฎาภิเษก) 

ตลอดปีการศึกษา 2 ครั้ง - นักเรียน 80 คน - ศึกษาแหลํงสารสนเทศภายในท๎องถิ่น 

31. กาดเก๏าจาว ตลอดปีการศึกษา 2 ครั้ง - นักเรียน 80 คน - ศึกษาแหลํงสารสนเทศภายในท๎องถิ่น 

32. วัดป่าฝาง ตลอดปีการศึกษา 2 ครั้ง - นักเรียน 80 คน - ศึกษาแหลํงสารสนเทศภายในท๎องถิ่น 

33. วัดจองคา ตลอดปีการศึกษา 2 ครั้ง - นักเรียน 80 คน - ศึกษาแหลํงสารสนเทศภายในท๎องถิ่น 

34. วัดมํอนปู่ยักษ๑ ตลอดปีการศึกษา 2 ครั้ง - นักเรียน 80 คน - ศึกษาแหลํงสารสนเทศภายในท๎องถิ่น 

35. วัดนาคตหลวง ตลอดปีการศึกษา 2 ครั้ง - นักเรียน 80 คน - ศึกษาแหลํงสารสนเทศภายในท๎องถิ่น 

36. สถานีรถไฟนครล าปาง ตลอดปีการศึกษา 2 ครั้ง - นักเรียน 80 คน - ศึกษาแหลํงสารสนเทศภายในท๎องถิ่น 

37. สนามกีฬากลาง จังหวัด

ล าปาง 

ตลอดปีการศึกษา 15 ครั้ง - นักเรียน 1,200 คน - แขํงขันกีฬา, รํวมกิจกรรมพิธีเปิด            

การแขํงขันกีฬา, ฝึกซ๎อมกีฬา 

38. โรงพยาบาลล าปาง ตลอดปีการศึกษา 862 ครั้ง - นักเรียน 758 คน - ศึกษาดูงาน, เก็บข๎อมูล, ฝึกประสบการณ๑ 

39. สถานีต ารวจภูธร ตลอดปีการศึกษา 2 ครั้ง - นักเรียน 20 คน - อบรม 
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2)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 20 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2563 
  

ที่ ชื่อวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง 
วัน/เดือน/ปี  

ที่ใช้ 
จ านวนนักเรียน จุดประสงค์ 

1 พระณัฐพงษ๑  พรหฺมสโร เทศน๑มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก 

กัณฑ๑มัทรี 

1 ครั้ง นักเรียน            

ทุกระดับชั้น 

ให๎ความรู๎เรื่องเทศน๑มหาชาติมหาเวสสันดร

ชาดก กัณฑ๑มัทรี 

2 นายสุขพัฒน๑   โสรัจจกิจ - การให๎ความรู๎การศึกษาตํอระบบ 

TCAS 

 

- ประวัติโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

5 ครั้ง 

 

 

2 ครั้ง 

505 คน 

 

 

1,170 คน 

- ให๎ความรู๎กับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องแนะแนวการ 

ศึกษาตํอ  

- ให๎ความรู๎เกี่ยวกับประวัติโรงเรียนล าปาง

กัลยาณี 

3 นางสาวเทียมขวัญ  คมจริง ความส าคัญของวิชาภาษาอังกฤษและ

การใช๎ชีวิตในตํางประเทศ 

1 ครั้ง 22 คน ให๎ความรู๎กับนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

(MEP) 

4 นางบ าเพ็ญ เสาจินดารัตน๑ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 1 ครั้ง 100 คน การเรียนรู๎ชุมชนบ๎านปงสนุก 

5 เจ๎าอาวาสวัดปงสนุก แหลํงเรียนรู๎ปงสนุก 1 ครั้ง 100 คน การเรียนรู๎ชุมชนบ๎านปงสนุก 

6 ดร.เผชิญวาส ศรีชัย พลเมืองสร๎างสรรค๑ 1 ครั้ง 100 คน ให๎ความรู๎เกี่ยวกับพลเมืองสร๎างสรรค๑ 

7 นายภานุภน บุลสุวรรณ อาหารสร๎างสรรค๑ 1 ครั้ง 80 คน ให๎ความรู๎เกี่ยวกับอาหารสร๎างสรรค๑ 

8 นางพจนารถ พัฒนานุกูล เมนูลับกาดกองต๎า 1 ครั้ง 80 คน ให๎ความรู๎เกี่ยวกับชุมชนกาดกองต๎า 

9 เจ๎าอาวาสวัดศรีชุม คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเทิด

พระคุณบิดา มารดา 

2 ครั้ง 1,000 คน ให๎ความรู๎เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมเทิดพระคุณบิดา มารดา 

10 เจ๎าอาวาสวัดจองคา ประวัติความเป็นมาของวัดจองคา 2 ครั้ง 1,000 คน ให๎ความรู๎เรื่องประวัติความเป็นมาของ           

วัดจองคา 
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ที่ ชื่อวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง 
วัน/เดือน/ปี  

ที่ใช้ 
จ านวนนักเรียน จุดประสงค์ 

11 นายบุญสํง ศรียอด 

ประธานชุมชนบ๎านหัวฝาย 

การปลูกป่าชุมชน 

และการสร๎างฝายมีชีวิต 

1 ครั้ง 100 คน ให๎ความรู๎เรื่อง การปลูกป่าชุมชน 

และการสร๎างฝายมีชีวิต 

12 นางทิพยา  จิวกิตติศักดิ์กุล - การอนุรักษ๑บ๎านเกําในเมืองล าปาง 

- บ๎านเสานัก 

2 ครั้ง 100 คน ให๎ความรู๎เรื่อง 

- การอนุรักษ๑บ๎านเกําในเมืองล าปาง 

- บ๎านเสานัก 

13 นายภูริภัทร  เมืองมา 

ส านักงานสาธารณสุขล าปาง 

การด าเนินงาน โครงการ  

ทู บี นัมเบอร๑ วัน 

2 ครั้ง นักเรียน 

ทูบีนัมเบอร๑วัน 

ให๎ความรู๎เรื่อง การด าเนินงาน โครงการ  

ทู บี นัมเบอร๑ วัน 

14 นายพงษ๑พัฒน๑  วงศ๑บุญมา 

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร๑ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

แนะน าแนวทางการศึกษาตํอ 1 ครั้ง 500 คน ให๎ความรู๎เรื่องแนวทางการศึกษาตํอ 

15 นางสาวศศิพร  สายศรีธิ 

นักศึกษาคณะ                 

พยาบาลศาสตร๑  

วิทยาลัยพยาบาล                

บรมราชชนนี นครล าปาง 

แนะน าแนวทางการศึกษาตํอวิชาชีพ

พยาบาล 

1 ครั้ง 500 คน ให๎ความรู๎เรื่องแนวทางการศึกษาตํอวิชาชีพ

พยาบาล 

16 นางประภาภรณ๑  สินวรรณกุล 

ศูนย๑การเรียนรู๎การวาดภาพ

ไกํลงบนชามตราไกํ 

การวาดภาพไกํลงบนชามตราไกํ 1 ครั้ง 50 คน ให๎ความรู๎เรื่องการวาดภาพไกํลงบน               

ชามตราไกํ 
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ประกาศโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ๑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 

2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาคุณภาพ 

คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให๎ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

ทั้ง ภายในและภายนอกของทุกระดับกํอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตํอไป จ าเป็นต๎องปรับปรุงมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานให๎สอดคล๎องกัน จึงได๎มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ฉะนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แหํง พระราชบัญญัติการศึกษา

แหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร๑ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีวําการ

กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 เพื่อ

เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หนํวยงานต๎นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา สํงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา  

 โรงเรียนล าปางกัลยาณี  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

ผู๎ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกันเพื่อน าไปสํูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนล าปางกัลยาณี จึง

ประกาศการใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศ

นี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศฉบับนี้ 

  

     ประกาศ ณ วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

  

 

 

        (นายนิรันดร  หม่ืนสุข)        (นายพีระ  มานะทัศน๑) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   ค าสั่งโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
ที่ 137/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
-------------------------------- 

  ตามที่  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

ก าหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อันน าไปสํูการ

ก าหนดให๎มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได๎มีการประการใช๎กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

ส าหรับให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให๎เกิดความมั่นใจแกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายวําการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได๎มาตรฐาน  และคงรักษาไว๎ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โดยให๎สถานศึกษาแตํละแหํงจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎ จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดสํง

รายงานผลการประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดเป็นประจ าทุกปี นั้น 
  ดังนั้น เพื่อให๎การด าเนินงานมีการขับเคล่ือนอยํางเป็นระบบ ตามมาตรา 39  พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหํงชาติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก๎ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก๎ไขเพิ่มเติมทุก

ฉบับ แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
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1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน๎าที่  ก ากับ ติดตาม ให๎ค าปรึกษา ข๎อเสนอแนะแนวทางแก๎ปัญหา ตลอดจน 

    สํงเสริม สนับสนุนให๎การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎มีการขับเคล่ือนอยํางเป็นระบบ  

    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ประกอบด๎วย 
1. นายนิรันดร  หมื่นสุข ผู๎อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวดวงเดือน จิตอารีย๑ รองผู๎อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นายสมชาย ใจไหว รองผู๎อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
4. นายทวี  เข่ือนแก๎ว รองผู๎อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
5. นางพนิดา สุประการ รองผู๎อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

6. นายหรินทร๑   คาระวาด ผู๎ชํวยรองผู๎อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
7. นายชลอ   ประชุมฉลาด ผู๎ชํวยรองผู๎อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
8. นางจันทรัตน๑ ดวงฟู ผู๎ชํวยรองผู๎อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
9. นางปารมี สุปินะ ผู๎ชํวยรองผู๎อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
10. นางปารมี สุปินะ หัวหน๎างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 

11. นางนงนุช   แสนเงิน รองหัวหน๎างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

11. นางนาริฐา   อินถานะ         เลขานุการงานประกันคุณภาพฯ      กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  มีหน๎าที่  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎เป็นไป 

    ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และก าหนดคําเป้าหมายที่เหมาะสม  สอดคล๎องกับบริบท 

    ของโรงเรียน  ประกอบด๎วย 

1. นางปารมี สุปินะ  ประธานกรรมการ 
2. นางนงนุช   แสนเงิน  รองประธานกรรมการ 
3. นางพรนภัส เอื้อแท ๎  กรรมการ 
4. นายนพพร     ปุกค า     กรรมการ 

5. นายฐิติพงศ๑   มิ่งเชื้อ    กรรมการ 
6. นายปฐวี   มณีวงศ๑  กรรมการ 

7.    นางปัทมาพร   อินดาวงศ๑  กรรมการ 

8. นาวสาวสุภานัน   ปัญญาใหญํ                           กรรมการ 

9. นางสายพร   นาละออง  กรรมการ 

10. นางลลิตา ประชุมฉลาด  กรรมการ 

11. นายจิรศักดิ์ ถาน๎อย  กรรมการ 

12. นางมยุรี     ท๎าวศรีชัย  กรรมการ 

13. นางนาริฐา   อินถานะ                                               กรรมการและเลขานุการ 

14. นายทศวัฒน๑  หอมแกํนจันทร๑                                               กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

15. นางจิรารัตน๑  วงศ๑วิไล                                               กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

16. นางสาวแววใจ   แหนมเชย                                        กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหน๎าที่  วางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมิน และ 

    สรุปผลการประเมิน  หลังการประเมินให๎แจ๎งผลการประเมิน ให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ  

    การศึกษา  โดยยึดหลักการประเมินเพื่อพัฒนา และสะท๎อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ  

    และเกณฑ๑การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน๎นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ๑ที่เกิดจาก  

    การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เหมาะสม ข๎อมูลมี 

    ความนําเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได๎ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท๎อนคุณภาพ  

    การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได๎อยํางชัดเจน ประกอบด๎วย 
1. นายทศวัฒน๑    หอมแกํนจันทร๑  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญํ  รองประธานกรรมการ 
3. นางพรนภัส เอื้อแท ๎  กรรมการ 
4. นายนพพร     ปุกค า  กรรมการ 
5. นายฐิติพงศ๑   มิ่งเชื้อ  กรรมการ 
6. นายปฐวี   มณีวงศ๑  กรรมการ 
7. นางปัทมาพร   อินดาวงศ๑  กรรมการ 
8. นาวสาวสุภานัน   ปัญญาใหญํ  กรรมการ 
9. นางสายพร   นาละออง  กรรมการ 
10. นางลลิตา ประชุมฉลาด  กรรมการ 
11. นายจิรศักดิ์ ถาน๎อย  กรรมการ 
12. นางมยุรี     ท๎าวศรีชัย  กรรมการ 
13. นายชลทิศ   ณ ล าปาง                                                 กรรมการและเลขานุการ 

14. นางสาววริศรา  กุณาบุตร                                                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  มีหน๎าที่  น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

    จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท๎อนคุณภาพผู๎เรียน ผลส าเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ  

    และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญ  น าเสนอรายงานตํอคณะกรรมการ  

    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนํวยงานต๎นสังกัด ตลอดจนเผยแพรํรายงานตํอสาธารณชนและหนํวยงานที่ 

    เกี่ยวข๎อง  ประกอบด๎วย 
1. นางปารมี  สุปินะ  ประธานกรรมการ 
2. นางนงนุช  แสนเงิน  รองประธานกรรมการ 
3. นายทศวัฒน๑  หอมแกํนจันทร๑  กรรมการ 
4. นางนาริฐา  อินถานะ  กรรมการ 

5. นางจิรารัตน๑  วงศ๑วิไล                                                 กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาวแววใจ  แหนมเชย                                                 กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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5. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  มีหน๎าที่  เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี  
    โดยเตรียมการต๎อนรับตามสมควร  และให๎ความรํวมมือ อ านวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ประกอบด๎วย 

1. นายทศวัฒน๑ หอมแกํนจันทร๑  ประธานกรรมการ 
2. นางปารมี สุปินะ  รองประธานกรรมการ 
3. นางนงนุช แสนเงิน  รองประธานกรรมการ 
4. นายหรินทร๑  คะระวาด  กรรมการ 

5. นายชลอ    ประชุมฉลาด  กรรมการ 
6. นางจันทรัตน๑ ดวงฟู  กรรมการ 

7. นางนาริฐา   อินถานะ                                                 กรรมการและเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

 ส่ัง ณ วันที่   8   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 

 (นายนิรันดร  หม่ืนสุข) 

                                                             ผู๎อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
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ค าสั่งโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ที ่138/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 

     ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปี 2563 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการติดตามและ

ประเมินการดําเนินงานจากหน่วยงานและองค์กรภายนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน  

ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

มีหน้าที ่ให้คําปรึกษา เสนอแนะ ให้การสนับสนุนส่งเสริม ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

นายนิรันดร หม่ืนสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนลาํปางกัลยาณ ี ประธานกรรมการ 

นางสาวดวงเดือน  จิตอารีย ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ รองประธานกรรมการ 

นางพนิดา สุประการ รองผู้อํานวยการฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 

นายสมชาย ใจไหว รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป รองประธานกรรมการ 

นายทว ี เข่ือนแก้ว รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 

นางจันทรัตน ์ ดวงฟ ู ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายวชิาการ กรรมการ 

นายหรินทร ์ คะระวาด ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 

นายชลอ ประชุมฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป กรรมการ 

นางปารม ี สุปินะ ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการด าเนินการ  

 นางสายพร นาละออง นางสาวสุปราณ ี กาศเกษม กรรมการ 

 นางจุฬารัตน์ ยะรินทร ์ นางวิไล มังจักร์ กรรมการ 

 นางสาวรัตนา ธิชโูต นายกิติศักดิ ์ พรมคํา กรรมการ 

 นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา นางสาวมัลลิกา อิ่มลาภ กรรมการ 

 นางพิมพ์ทอง มหาแก้ว นางสาวเปรมจิตร เกลียวฝ้ัน กรรมการ 

 นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์ นางสาวมีนณา ธนันไชย กรรมการ 

 นางศิริญญา เข่ือนแก้ว นางสาวกนกพร นิลแพทย ์ กรรมการ 

 นางสาวพรศร ี เหลี่ยมพงศาพุทธ ิ นางศิริวรรณ วรงค์วรรธนะ     กรรมการ 

 นางสาวปนัดดา ยะติน นางสาวกฤติยา หอมเพียร กรรมการ 

 นางสาวนารรีัตน์ จัดสวย นางสาวศศลักษณ ์ เครือนันตา กรรมการ 

 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ กรรมการ 

 นางลลิตา ประชุมฉลาด      นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน กรรมการ 

นางอัญชล ี         ไชยดี           กรรมการ 
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 นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ นางโสภณิ ศิริคําน้อย กรรมการ 

 นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน  เพ็งมา      กรรมการ 

 นายศราวุฒิ สุภายอง      นางรักชนก ศรีชมภู กรรมการ 

 นางพิกุลทอง เปล่งศิริ นางทัศนีย์ ตรีเพ็ชร กรรมการ 

 นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ นางพรทิพา ผันผาย กรรมการ 

 นางสาวณฐาวิภา ดอนอุบล นางพราวพร ปันตา กรรมการ 

 ว่าที่ ร.ต.หญิงสชญา หล้าอินเชือ้ นางสาวดวงฤทัย ธนาม ี กรรมการ 

 นายชลอ ประชุมฉลาด นายชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสิทธิ ์ กรรมการ 

 นางสิรวิิมล นิรันดร์กุลสิทธิ ์     นายกฤชณิ์พจน ์ สะอาด กรรมการ 

 นางศิริญา ยศบุญเรือง นางสาวนารรีัตน์ รุ่งเรือง  กรรมการ 

 นางนภารัตน์ สูตรเลข            นายภูวณฐั โพธิ์งาม กรรมการ 

 นางจิตรา เครือตัน นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร กรรมการ 

 นายนพพร ปุกคํา นางบุญฑริกา วงศ์คําลือ  กรรมการ 

 นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา นางสาวจริยา กําลังมาก  กรรมการ 

 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา       นางอําไพ จันมะยม  กรรมการ 

 นางสาววราพร รัศมีจาตรุงค์ นายพงษ์ธลักษณ ์ สิบแก้ว กรรมการ 

 นางอําไพ พิชิตสันต ์ นางสาววิภาวรรณ อุตจันทร ์  กรรมการ 

 นายสมโภชน ์ ฟูใจ นางสาวกุญชร ี ผ่านสวุรรณ  กรรมการ 

 นางมยุร ี ท้าวศรชีัย   นางวราภรณ ์ ช้างวิเศษ กรรมการ 

 นางพรทิพย์ จักรแก้ว นางปราณ ี สวนเจริญ กรรมการ 

 นางสาวปญิชาน ์ รินง้าว นางรุ้งลาวัลย ์ ใจแก้ว กรรมการ 

 นายหรินทร ์ คะระวาด นางสาวแพรพลอย คําปิงบุตร กรรมการ 

 นางนิชานันท ์ เมฆศิร ิ นางอริศรา บุญยืน กรรมการ 

 นางสาวอจัฉรา ชื่นใจ นางสาวสุวรีย ์ ศิริวรรณ กรรมการ 

 นางสาวศริินทร ์ สุดเจริญ นางสุภาพร อ้วนสะอาด กรรมการ 

 นางดวงฤทัย จันทรวรเชตต์ นางสาวศริิธร จะวรรณา กรรมการ 

 นางกฤติยา เกียรติเสว ี นางสาวศริินทิพย์ รุมารถ กรรมการ 

 นายพงศ์เกษม เตชะสาย นางปัทมาพร อินดาวงศ ์ กรรมการ 

 นางสาวภสัรลักษณ ์ ใจขัด นางณัฐภรณ ์ เดชเกาะเก่า กรรมการ 

 นางพิชญาภา ไชยวรรณ นางสาวพชัรสุกาล อธิปญัญาพันธุ ์ กรรมการ 

 นายกรกฎ อุ่นเรือน นางสาวประภาพร โล่ตระกูล กรรมการ 

 นางสาวอรวรรณ กันธิมา นางสาวมานิตา ดวงสุดา กรรมการ 

 นางจันทนา สัญญเดช นางปิ่นทิพย์ อินกร กรรมการ 

 นางทพิวรรณ ์ บุญเป็ง นางธมนพชัร ์ พงศ์สุพัฒน ์ กรรมการ 

 นางวาสนา ชัยเนตร นายพิสฐิ คําพิโร กรรมการ 

 นางวชัรียา กฤตสริิทิพย์ นางสาวอาํไพ มนัสสันติ กรรมการ 

 นายณัฏฐพล ขวัญเจริญ นางณัฐนพชัร ์ วงษ์วรเนตร กรรมการ 

 นางวาริศา ไชยญา นางศิริกานดา กันธิดา กรรมการ 

 นางวรฐัทยา ฝ้ันสืบ นางพรนภสั เอื้อแท้ กรรมการ 

 นายบรรเจิด สระปัญญา นางจุฑาทิพย ์ นิมิตเกียรติไกล กรรมการ 

 นางจันทรัตน ์ ดวงฟ ู นายชัยวุฒ ิ คมประดิษฐ ์ กรรมการ 

 นางสาวเสาวลักษณ ์ อินต๊ะสม นางศุทธิน ี ไชยรินทร ์ กรรมการ 
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 นางสาวสุพรรณ ี กาทอง นางกิ่งลดา หม่ืนสันธ ิ กรรมการ 

 นางวีณา ศิระประภาศิร ิ นายธรีพันธ ์ ปิงแก้ว กรรมการ 

 นางศรีนวย สําอางค์ศร ี นางสาวสิรญิา ศรีชัย กรรมการ 

 นางพรพรรณ ์ ไชยเมือง นางสาวสกุลรัตน ์ หอมแก่นจันทร ์ กรรมการ 

 นายปฐว ี มณีวงศ์ นางระววิรรณ ภักด ี กรรมการ 

 นางสาววิลาวัลย ์ ทะวะดี นางสาววรรณกมล ศุภวิมุติ กรรมการ 

 นายอดิศร ใจบ้านเอื้อม นายเกียรติศักด์ิ โพศิร ิ กรรมการ 

 นายอมรเทพ ฝ้ันชมภู นางเพ็ชรศร ี ทิพกนก กรรมการ 

 นายสมบรูณ ์ เหมือนจันทร ์ นายจีรศักดิ ์ ถาน้อย กรรมการ 

 นางเบญญาภา วรรณมณ ี นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ กรรมการ 

 นางสาววิภาว ี แต้มไว นางพิชญร์ัศม์ิ ยูพานิช กรรมการ 

 นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ ์ กรรมการ 

 นางสาวศริินุช ใจศีลธรรม นางสาวสายทอง อินถาสาร กรรมการ 

 นางมณีรัตน ์ ภิญโญ นางอรชร ฤกษ์วลัย ์ กรรมการ 

 นางพัชรินทร ์ สุภายอง นางฐิตารีย ์ จีรเธียรกลุ กรรมการ 

 นางทิพวรรณ หงษ์แก้ว นางสุดรัก ราชประสิทธิ ์ กรรมการ 

 นายฐิติพงศ ์ มิ่งเชื้อ นางสาวสมพร กอนเชื้อ กรรมการ 

 นายพรชัย มั่นเมาะ นายยุทธนา เถียรประภากลุ กรรมการ 

 นายพรหมรังษ ี ทรงศรีสกุล นางมาลิน ี สายสิงห์ทอง กรรมการ 

 นางผกาวรรณ ์ ตุลาพันธุ ์ นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล กรรมการ 

 นางสาวศริิลักษณ ์ ใจขาว นายเดชพล ตรีเพ็ชร กรรมการ 

 นายบดินทร ์ แต้มดื่ม   กรรมการ 

นางปารม ี  สุปินะ   กรรมการและเลขานุการ 

นางนงนุช  แสนเงิน นายทศวัฒน ์ หอมแก่นจันทร ์ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

นายธรีวัฒน ์  กันทะ นางอัญญช์ลีย์ สิทธ ิ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

นางนพพร  ปรียานนท ์ นางจงกลณ ี ภักดีเจริญ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

นางอัญชญา  ต๊ะนา นางกัญญารัตน์ มูลวิชา กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ ่ นายจิตตวัฒน ์ เมืองมาหล้า กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

นางสาวรุ่งนภา  ถนอมรอด นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

นางสาวตรนีุช  เพชรแสนงาม นายดุษฎี ศรีทรงราช กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

นางนารฐิา  อินถานะ นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

นายชลธชิ  ณ ลําปาง นางสาวพชัรกรณ ์ ชัยชนะ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

นางสาววริศรา กุณาบุตร นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  

1. จัดทําการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจาํปีการศกึษา 2563 

2. ร่วมกันเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาํปีของสถานศึกษา 

3. ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

4. นําข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 

5. จัดประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่จะต้องช่วยกัน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก 

6. กระตุ้นให้ครู บุคลากรและนักเรยีน ได้รู้จักประเมินตนเอง 
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7. ร่วมวางแผนจัดระบบข้อมูลเพื่อรองรับตวัชีว้ัดท่ีบ่งบอกความสาํเร็จในทุกมาตรฐาน 

8. นําทุกมาตรฐานคณุภาพของสาํนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มาชว่ยกันวิเคราะห์เพื่อกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 

9. กําหนดแนวทางในการจัดระบบข้อมูลที่แสดงถึงการนาํผลการประเมินภายในของโรงเรียนไปปรบัปรุงและ 

พัฒนางาน 

10. กําหนดระดับคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่พึงประสงค์ของโรงเรียน โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่

หน่วยงานต้นสังกัดกําหนดไว้เป็นแนวทางหรือเป็นหลักในการดําเนินการ 

11. จัดทําคู่มือดําเนินการและปฏิทินปฏิบัติงาน 

12. รายงานผลการดาํเนินให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ  

 

 ทั้งนี้   ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 

สั่ง  ณ  วันที่  9 เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

           (นายนิรันดร  หม่ืนสุข) 

         ผู้อํานวยการโรงเรียนลําปางกัลยาณี   
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สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

(ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561)  

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 

องค์ประกอบ คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

แปล

ความหมาย 

องค๑ประกอบที่  1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

4.70 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

4.60 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  3 การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

4.60 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

4.30 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  5 การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

4.40 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  6 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.40 5 ยอดเยี่ยม 

องค๑ประกอบที่  7 การจัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยํางตํอเนื่อง 

4.30 5 ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม (1+2+3+4+5+6+7)/7 4.47 5 ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 ระดับ 5 (4.50-5.00)  = ยอดเย่ียม      

 ระดับ 4 (3.75-4.49)  = ดีเลิศ      

 ระดับ 3 (3.00-3.74)  = ดี      

 ระดับ 2 (2.50-2.99)  = ปานกลาง     

 ระดับ 1 (0.00-2.49)  = ปรับปรุง  
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