รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา 2562

โรงเรียนลาปางกัลยาณี
ตาบลสวนดอก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารลาดับที่ 3/2563

งานแผนงาน ลาปางกัลยาณี

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ด้ว ยโรงเรี ย นลํ าปางกั ล ยาณี ได้จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเองฉบั บ นี้ เพื่ อ เป็น
การรายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนลําปางกัลยาณี ประจํา ปี
การศึกษา 2562 ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสําเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ฉบั บนี้ ข องโรงเรี ยนลํ าปางกั ลยาณี ที่ส ะท้ อ นคุ ณภาพผู้ เรี ย นและผลสํ าเร็ จของการบริ ห ารจั ด
การศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

( นายพีระ มานะทัศน์ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)
ประจําปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลํ าปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง เกิดจากการสรุปผลการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนที่สะท้อนผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน จํ า นวน 3 มาตรฐาน ได้ แ ก่ มาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ที่นําเสนอถึงระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอันประกอบไปด้วย ข้อมูล
พื้นฐานของสถานศึกษา และ 1) ระดับคุณภาพของมาตรฐานสถานศึกษา 2) ข้อมูลหลักฐานและ
เอกสารเชิงประจักษ์ และ 3) แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น โดยผ่านกระบวนการ
แต่งตั้งคณะทํางาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึ ก ษา และได้นํ า เสนอข้อ มู ล ผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาต่ อ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสําคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอน จนรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาสําเร็จไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา จะเป็นสารสนเทศที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

โรงเรียนลาปางกัลยาณี จังหวัดลาปาง
ปีการศึกษา 2562

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1

1.1
1.2
1.3
1.4

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)

1
5
7
8

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
สรุปผลการประเมินในภาพรวม

10
43
50
61

ส่วนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ความต้องการและความช่วยเหลือ

62
64
64
65

ส่วนที่ 4 มาตรฐานความโดดเด่นของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการจัดการศึกษา ข้อมูลมาตรฐานการศึกษา
ข้อมูลระดับสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้

66
71
85
100

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ภาคผนวก
- ประกาศมาตรฐานการศึกษา
- คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562
- แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563

บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนลาปางกัลยาณี ตั้งอยู่เลขที่ 224 ตาบลสวนดอก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 35 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจานวนนักเรียน 3,088 คน มี
ข้าราชการครู จานวน 162 คน ฝ่ายบริหารจานวน 3 คน ผู้อานวยการโรงเรียนคือ นายนิรันดร หมื่นสุข
ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยผู้บริหารยึด
หลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (SBM) และใช้
นวัตกรรม LKS SMART School มาบริหารจัดการศึกษา โดยแยกการบริหารเป็น 4 ฝ่าย
จากการด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พบว่ า
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีการดาเนินการตามโครงการและกิจกรรม ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ใน แต่ละมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีก ารพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยการส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของทุกระดับชั้น ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่าน
การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และกิ จ กรรมต่ า งๆ มี ก ระบวนการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึงคุณธรรม ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการนาเสนอผลงาน ตลอดจนการทางานร่วมกันโดยใช้
เทคโนโลยี ผ่ า นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมกับผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น การทางาน หรือการประกอบอาชีพต่างๆ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
โดยส่งเสริมให้นัก เรียนประพฤติตนเป็นคนที่มีความรู้ มีคุณค่า ตลอดจนเกิดเป็นค่านิยมที่ดี และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย มี
การทากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมมือยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายกัน
ดูแลส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การคุ ณ ภาพการจั ดการศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ
ยอดเยี่ยม โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน มีระบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (SBM) ใช้กระบวนการ PDCA มาบริหารจัดการศึกษา และบริหารงานด้วย
นวัตกรรม LKS SMART School ลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดพัฒนาทั้งด้านวิชาการ

และการจั ด การ ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้
ระบบงาน ICT โรงเรียนลาปางกัลยาณี มาสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงคณะกรรมการบริหารคอยให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาและเอาใจใส่
ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ ใ นภาพรวม อยู่ ร ะดั บ คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย ม และได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รระดั บ ดี เ ด่ น ของ
การบริหารจัดการกลไกการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนรางวัลระดับประเทศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรีย นการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็น สาคัญ คุณภาพการจั ด
การศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จากการดาเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนิ น ชีวิ ต จากการที่ครู สร้าง พัฒ นาและใช้สื่ อ และเทคโนโลยีที่สอดคล้อ งกับ แผนการจั ด
การเรี ยนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อ ต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นัก เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ครูจัดกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิง บวกหรือ
เสริมแรงบวกให้แก่ผู้เรียน ทาให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขรักที่จะเรียนรู้ ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับ การปรับ ปรุง พัฒนา อย่างรอบด้ านและมีผลการประเมินที่เที่ยงตรงและครอบคลุมทุก ด้า น
(KPA) ครูมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ภายในและระหว่างกลุ่มสาระ และนาผลการประชุม
มาพัฒนาและปรับ ปรุงการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้และการนิเทศภายในเพื่อ ติดตาม
การเรียนการสอนอยู่เสมอ ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลและการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนได้รับ
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ดาเนินงานผ่านงาน
ระดับชั้นที่เข้มแข็ง ครูทุกคนในสถานศึกษาทาหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาตามแนวทางพ่อครู-แม่ครู มีความ
รักและเมตตาต่อศิษย์ อบรมดูแลเพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของสังคมโลก
มีการใช้นวัตกรรม LKS SMART SCHOOL ในการบริหารจัดการ นาระบบประกันคุณภาพมา
เป็นวิถีในการดาเนินงาน มีครูผู้สอนที่สอนตรงตามคุณวุฒิทาง การศึกษา และมีทักษะกระบวนการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้
โรงเรียนมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น คือ มีการประเมิน นิเทศ
ติดตามและร่วมกันพัฒนางานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด มีเครือข่ายที่เข็มแข็งให้ความร่วมมือในการ
บริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรี ย น ประสบผลส าเร็ จ เชิ ง ประจั ก ษ์ และมี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนลาปางกัลยาณี
ชื่อผู้อํานวยการสถานศึกษา นายนิรันดร หมื่นสุข
ตั้งอยู่เลขที่ 224 ถนน พหลโยธิน
ตําบล สวนดอก
อําเภอ เมืองลาปาง จังหวัด ลาปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
e-mail kanlaya@lks.ac.th
website www.lks.ac.th
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
เขต 35
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ หลั ก สูต รสถานศึก ษาตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2551 และฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มวิชาเลือกเรียน (แผนการเรียน) ตาม
ความถนัด ความสนใจและความต้องการ ดังนี้
จานวนนักเรียนแยกตามกลุ่มการเรียน ปีการศึกษา 2562
ม. 4
ม. 5
ม. 6
กลุ่มการเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สสวท) 7 23 30 9 22 31 4 26 30 20
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
51 216 267 54 180 234 36 189 225 141
ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
8 39 47 8 29 37 7 25 32 23
ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา
16 31 47 8 30 38 11 26 37 35
ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
9 35 44 12 30 42 11 27 38 32
ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีป่ ุ่น
11 35 46 14 29 43 9 31 40 34
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
12 80 92 12 69 81 11 70 81 35
รวมนักเรียน/ห้องเรียน ทั้งสิ้น 114 459 573 117 389 506 89 394 483 320

รวม
หญิง
71
585
93
87
92
95
219
1242

รวม
91
726
116
122
124
129
254
1562

จานวน
ห้องเรียน
3
18
3
3
3
3
6
39

2

ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม. ต้น
ม. 4
ม.5
ม.6
รวม ม. ปลาย
รวมทั้งหมด

จานวนนักเรียนเรียนร่วม ปีการศึกษา 2562
จานวนนักเรียน
ด้าน
ชาย หญิง รวม
1
1 บกพร่องทางการมองเห็น (เลือนราง)
1
1 บกพร่องทางการมองเห็น (เลือนราง)
3
3 บกพร่องทางร่างกาย
4
1
5
1
1 บกพร่องทางการมองเห็น (เลือนราง)
0
0
0
1
1
4
2
6

โครงการพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษ)
- ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
- ห้องเรียนพิเศษดนตรี
- ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนลําปางกัลยาณี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2458 โดย พล.ต.ต.เจ้าราชวงศ์ (แก้ว ภาพเมรุ
ณ ลําปาง) เป็นผู้อุทิศที่ดินให้ 1 ไร่เศษ ทางฝั่งขวาของแม่น้ําวัง ถนนปงสนุก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ต่อมาพ่อเลี้ยงหม่องหง่วยสิ่น สุวรรณอัตถ์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ ชั้นเดียว มี 3
ห้องเรียน แต่ไม่มีครูสอน โรงเรียนจึงถูกทอดทิ้งไว้ให้ร้างอยู่ถึง 2 ปี ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2460 คุณครูแคลระ
รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ได้มาเที่ยวที่จังหวัดลําปาง พระยาสุเรนทร์ ราชเสนีย์ เจ้าเมืองลําปางได้ขอร้องให้คุณครู
แคลระ ทําการเปิดสอนด้วยความอนุเคราะห์ของโรงเรียนรัฐบาลหญิงแห่งแรกของจังหวัดลําปางจึงเกิดขึ้นเป็น
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 จัดสอนแบบสหศึกษา มีนักเรียนชาย 57 คน นักเรียนหญิง 3
คน มีครูเพียงคนเดียว การสอนต้องใช้วิธีจัดให้เด็กโตช่วยสอนเด็กเล็ก ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ด้วยความ
ตั้งใจจริงของคุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ท่านได้ทุ่มเทกําลังกาย กําลังทรัพย์ทํางานพัฒนาโรงเรียนแต่
ลําพังผู้เดียวเป็นเวลาถึง 5 ปี โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ในปี พ.ศ. 2465 จึงได้ครูที่สําเร็จจากจังหวัด
พระนครมาช่วยสอนและแบ่งเบาภาระจากท่านไปบ้าง นับได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง พ.ศ.
2478 มีนักเรียนเพิ่มขึ้น 300 คน และเปิดขยายชั้นเรียนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทําให้เกิดปัญหาในเรื่อง
สถานที่ คับแคบมาก สนามและที่พั กผ่อ นไม่พอกับจํานวนนักเรียน คุณครู แคลระ รัตนศาสตร์สมบูร ณ์
จึงได้จัดซื้อที่ดินจํานวน 16 ไร่ 20 ตารางวา ที่ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (สถานที่โรงเรียน
ลําปางกัลยาณีในปัจจุบัน) ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านเป็นจํานวนเงิน 600 บาท ปัจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร่
2 งาน 30 ตารางวา
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ข้อมูลทรัพยากรที่จาเป็น
ปริมาณสื่อ/เทคโนโลยี/สาธารณูปโภค

ชนิด

แหล่ง

ระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระบบประปา

ระบบโทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์สาธารณะ
ระบบโทรศัพท์ภายใน

ขนาด

จานวน

500 KVA

2 หน่วย

250 KVA

1 หน่วย

การประปาส่วนภูมิภาค

2 นิ้ว

1 หน่วย

ระบบน้ําบาดาล

2 นิ้ว

2 หน่วย

12,000 ลิตร/วัน

1 หน่วย

ตู้น้ําเย็นระบบ RO

2 - 6 หัวจ่าย

12 ตู้

จุดบริการน้ําดื่ม RO

1 หัวจ่าย

26 จุด

TOT

-

14 เลขหมาย

TT&T

-

3 เลขหมาย

TOT และ TT&T

-

8 เลขหมาย

ตู้สาขาภายใน

-

93 เลขหมาย

Free TV

-

4 ชุด

TRUE

-

1 ชุด

DTV

-

1 ชุด

20 - 61 นิ้ว
-

6 ชุด
80 เครื่อง
36 จุด
65 ชุด

หน่วยผลิตน้าํ ดื่ม RO

จานรับสัญญาณดาวเทียม

เครื่องรับโทรทัศน์
ระบบเสียงตามสาย
เครื่องเสียงช่วยสอน

โครงการไกลกังวล
ตามงาน/สาระการเรียนรู้
ภายนอก/ภายในอาคาร
ตามห้องเรียน

4

ชนิด

แหล่ง

ขนาด

จานวน

คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต
Lease Line (Fiber Optic)

CAT

1024/1024 MB

1 วงจร

SERVER

Uninet

100/10 MB

1 วงจร

-

12 เครื่อง

54 MB

20 จุด

-

735 เครื่อง

-

286 เครื่อง

-

452 เครื่อง

-

49 เครื่อง

ศูนย์อินเตอร์เน็ต
Wireless lan

อาคารเรียน

จํานวนคอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ต

งาน/สาระการเรียนรู/้ ศูนย์วิชา

- คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร

กลุ่มงาน
ห้องเรียน/ห้องสืบค้น/
- คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
ศูนย์การเรียน
- คอมพิวเตอร์ NOTE BOOK
ฝ่ายบริหาร/สาระวิชา
อัตราส่วนนักเรียน :คอมพิวเตอร์
วิทยุสื่อสาร

1 : 6.6

- ประจําสถานีแม่ข่าย

ICOM – IC-2100FX

1 ชุด

- ประจํารถตู้โรงเรียน

ICOM – 228H

2 ชุด

- วิทยุมือถือประจําตัว

ICOM – 2GAF

10 เครื่อง

อุปกรณ์นาเสนอ
โปรเจคเตอร์

ห้องประชุม/ห้องเรียน/ศูนย์วิชา

2000 LANSI ขึ้นไป

78 ชุด

Visuallizer

ห้องประชุม/ห้องเรียน/ศูนย์วิชา

-

12 ชุด

อุปกรณ์ปรับคุณภาพน้า
- เครื่องสร้างสนามแม่เหล็กกําจัด
ตะกรัน
- เครื่องปรับสภาพโครงสร้างน้ํา

หน่วยผลิตน้าํ ดื่ม

Scale Washer IE-4

1 ชุด

หน่วยผลิตน้าํ ดื่ม

Energy Shell

1 ชุด
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1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เพศ
ที่

วุฒิการศึกษา

งาน/สาระการเรียนรู้

1 ผู้บริหาร

ชาย

หญิง

2

2

2 งานห้องสมุด

3

3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3

ป.ตรี
1

รวม
ป.โท ป.เอก ครู

คาบสอน
รวม

เฉลี่ย

อายุ(ปี)

ประสบการณ์สอน(ปี)

รวม

เฉลี่ย

รวม

เฉลี่ย

192

48

88

22

132

44

47

15.67

3

4

2

3

135

45

3

3

152

50.67

167 55.67

98

32.67

12

569

47.42

596 49.67

277

23.08

4 ภาษาไทย

1

11

5

5

5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2

13

6

8

15

784

52.27

681

45.4

278

18.53

6 คณิตศาสตร์

5

16

10

10

21

1163 55.38

943

44.9

417

19.86

7 วิทยาศาสตร์

10

19

14

14

29

1416 52.44 1187 40.93

438

15.1

8 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

3

14

8

8

17

843

49.59

858 50.47

467

24.58

9 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)

1

2

3

3

97

32.33

121 40.33

40

13.33

10 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

1

3

4

4

117

29.25

130

32.5

24

6

11 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

4

4

4

210

52.5

151 37.75

34

8.5

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
2
5

2
1
4

5
38
86
30
64
160
38
131
256
75
106
3197

2.5
12.67
17.2
30
21.33
20
38
32.75
19.69
18.75
26.5
19.38
1.67
0.29
17.59

23
24
25
26
27
28
29
30

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)
ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์ )
ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
ศิลปศึกษา (ดนตรีศกึ ษา)
ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพฯ (เกษตร)
การงานอาชีพฯ (คหกรรม)
การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)
การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)
การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
รวมข้าราชการครู/เฉลี่ย
ครูจ้างสอนชาวไทย (ภาษาไทย)
ครูจ้างสอนชาวไทย (แนะแนว)
ครูจ้างสอนชาวไทย (วิทยาศาสตร์)
ครูจ้างสอนชาวไทย (สังคมศึกษา)
ครูจ้างสอนชาวไทย (การงานอาชีพฯ)
ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)
ครูจ้างสอนชาวไทย(ต่างประเทศ 1)
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
รวมครูจา้ งสอน/เฉลี่ย
รวมทั้งหมด/เฉลี่ย
ร้อยละ

1

2
1
2
3
5
1
1
1
1
2
3
3
4
4
6
1
8
1
1
1
4
3
1
4
4
8
3
8
12
4
3
1
4
1
3
3
1
4
41 121 83
69
1 162
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1
3
5
8
7
10
8
17
48 131 91
69
1 179
26.8 73.1 50.8 38.5 0.56 100

40
20
59
123
41
115
144 28.8 206
52
52
56
83 27.67 141
432
54
396
34
34
58
130 32.5 228
626 52.17 575
72
18
183
73 18.25 200
729 46.76 737
62
62
24
67
67
42
30
62
62
25
30
30
32
60
20
90
579
227 56.75 760
508 46.18 158
780 46.72 895

29.5
38.33
41.2
56
47
49.5
58
57
47.92
45.75
50
45.5
24
42
30
25
32
30
579
95
93.0
50.0

5

5
3202
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จานวนลูกจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562
ตาแหน่ง/กลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน
ชาย
หญิง

รวม

ลูกจ้างประจา

6

0

6

ช่างครุภัณฑ์
ช่างไม้
พนักงานขับรถยนต์
ลูกจ้างชั่วคราว

1
4
1
21

47

1
4
1
68

2
2
2
2
2
2
6
3
27

1
2
1
2
2
1
3
3
2
1
1
2
1
8
2
2
17
47

1
2
1
2
2
2
1
5
5
2
1
1
2
1
2
8
2
2
2
2
6
17
3
74

งานสานักงานผู้อานวยการ
งานสารบรรณ
งานบุคลากร
งานพัสดุ
งานการเงิน
งานขับรถ
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
งานบริการวิชาการ ทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
งานกิจการนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
งานบริหารทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์
งานโสตทัศนศึกษา
งานโภชนาการ
งานอนามัยโรงเรียน
งานภูมิทัศน์
งานสวัสดิการร้านค้า
งานผลิตน้าดื่ม
งานนักการภารโรง
งานรักษาความสะอาดอาคาร
งานยามรักษาการณ์
รวมทั้งหมด
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1.3 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม ม. ต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม ม. ปลาย
รวมทั้งหมด

จานวน
ห้อง
14
12
12
38
13
13
13
39
75

จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562
จานวนนักเรียน
ขาย
หญิง
รวม เฉลี่ย/ห้อง
198
379
577
41.21
149
325
474
39.50
178
369
547
45.58
525
1,073
1,598 42.05
114
459
573
44.08
117
389
506
38.92
89
394
483
37.15
320
1242
1562
40.05
845
2,315
3,160

ร้อยละ
ชาย
34.32
31.43
32.54
32.85
19.90
23.12
18.43
20.49
26.74

หญิง
65.68
68.57
67.46
67.15
80.10
76.88
81.57
79.51
73.26

(ข้อมูล 10 มิถนุ ายน 2562)
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1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
66.61
55.91
55.14
ภาษาไทย
36.82
26.98
26.73
คณิตศาสตร์
35.49
30.22
30.07
วิทยาศาสตร์
39.84
32.98
33.25
ภาษาอังกฤษ
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2562
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ผลต่าง
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ระหว่างปีการศึกษา
66.61
ภาษาไทย
67.78
-1.17
36.82
คณิตศาสตร์
40.10
-3.28
35.49
วิทยาศาสตร์
43.24
-7.75
39.84
ภาษาอังกฤษ
32.27
7.57
1.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
82.50
94.50
94.50
คณิตศาสตร์
31.83
25.62
25.41
วิทยาศาสตร์
32.52
29.40
29.20
ภาษาอังกฤษ
32.58
28.97
29.20
สังคมศึกษาฯ
39.77
36.10
35.70
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2562
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ผลต่าง
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ระหว่างปีการศึกษา
ภาษาไทย
86.00
82.50
-3.50
คณิตศาสตร์
38.60
31.83
-6.77
วิทยาศาสตร์
34.86
32.52
-2.34
ภาษาอังกฤษ
36.23
32.58
-3.65
สังคมศึกษาฯ
39.37
39.77
0.40
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บทที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลาปางกัลยาณี
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
1.1 วิธีดาเนินงาน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคํานวณโดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะเหล่านี้และ
นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขี ยนตามความคิดของตนเอง
ส่งผลให้การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ สถานศึกษามีการส่งเสริมกิจกรรมใน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โครงการเติมความรู้มุ่งสู่ความสําเร็จ โครงการปลูกศิษย์รักเป็น
นักอ่าน โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว การจัดสอบวัดความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการ ของแต่ละกลุ่มสาระฯ
การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การใช้ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ การจัดทําเอกสารประกอบการสอน กิจกรรมสอนเสริมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ระดั บ มัธ ยมศึ กษาตอนต้น และตอนปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2562
การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) STEM Education ฟิสิกส์สัประยุทธ์ กิจกรรม
อบรมยุวอาสาคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรมชุมนุม
ส่งเสริมพื้นฐานอาชีพ กิจกรรมวันกัลยาณีนิทัศน์ (งานแสดงผลงานทางวิชาการ) โครงการพัฒนาห้องสมุด
ประเทศไทย 4.0 และโครงการปลูกศิษย์รักเป็นนักอ่าน โดยมีกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านทุกระดับชั้น การจัดอบรมเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา การจัดแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพแก่
นักเรียนทุกระดับชั้น การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด นอกจากนี้มีการประชุมครู
ระดับชั้น ม.1- ม.6 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณ
ทุกระดับชั้นดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาฯ และประชุมสรุป รายงานผล/PLC รวมถึงพัฒนา
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การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติรายบุคคล รายกลุ่ม แบบคละความสามารถคือ เก่ง
ปานกลาง อ่อน นักเรียนกลุ่มเก่งช่วยนักเรียนกลุ่มอ่อนและกลุ่มกลางในด้านการเรียน นักเรียนกลุ่มกลางและ
อ่อนช่วยนักเรียนเก่ง ครูมีการติดตามให้คําปรึกษาดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้นักเรียน สืบค้นความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ห้องสมุด Internet อย่างหลากหลาย ทางด้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเจาะเวลาซ่อมอดีต เพื่อพัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณ หาร
จํานวนเต็มของนักเรียนทุกระดับชั้น มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 ม.5 และ ม.6
เวลา 07.10 - 08.10 น. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์
ในช่วงนอกเหนือเวลาเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ ทางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึ ก ษาอย่ า งหลากหลาย เช่ น กิ จ กรรมการสอบวั ด ความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล (CEFR) กิจกรรมการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (Ability Test) กิจกรรม SMART
English Conversation กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างประเทศที่ 2 มีการจั ด กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเจ้าของภาษา มีการประเมินอย่า ง
ต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทั้ง 4 ทักษะ ฟัง
พูด อ่าน เขียน มีความเป็นมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันและทดสอบทักษะทางด้าน
ภาษา มีการสอนภาษาและสอดแทรกวัฒนธรรมให้กับผู้เรียน สร้างเจตคติที่ดีให้กับผู้เรียนภาษาต่างประเทศที่
2 ทางด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้มีการฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานเชิงวิชาการ การนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าระดับห้อง ระดับชั้น ระดับโรงเรียน ตลอดจนเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป
ด้ ว ยวิ ธี ก ารนํ า เสนอที่ ห ลากหลายและใช้ สื่ อ หลายประเภท การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารทํ า หนั ง สื อ เล่ ม เล็ ก และ
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน การฝึกปฏิบัติการให้คําปรึกษาช่วยเหลือดูแลเพื่อน การจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึก ษาต่อ และอาชี พ แก่ นั ก เรี ยนทุก ระดับ ชั้น สั งเกตจากพฤติก รรมของนั กเรีย นในการร่ว มกิ จกรรม
การเรียนการสอน ทดสอบอ่าน-เขียนก่อนเรียน และสรุปจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการเรียนการสอนที่
เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ และกิ จ กรรมต่ า งๆ ดั ง นี้ กิ จ กรรมบู ร ณาการ STEMศึ ก ษา ของห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1-3 ซึ่งเน้นให้นักเรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
และคิด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณในการแก้ ปั ญ หาจากโจทย์ ห รื อสถานการณ์ ที่ กํ า หนดให้ และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและระดับชั้น และมีการนํ าเสนอองค์ความรู้ด้วยภาษาและเทคโนโลยีที่
หลากหลาย ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษฯ ม.ต้ น และม.ปลาย เน้ น ให้ นั ก เรี ย นสร้ า งงานวิ จั ย จั ด ทํ า เป็ น โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจําวัน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนและครู
อย่างสม่ําเสมอ มีการส่งเสริมการนําเสนอผลงานทั้งในระดับชั้นเรียนและเผยแพร่สู่ชุมชน การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ในระดับชั้น ม.1-6 โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้นําความรู้ที่
เรียนในแต่ละสาระวิชามาสร้างเป็นนวัตกรรมหรือชิ้นงานที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้ เช่น
การประดิษฐ์อิฐมอญจากดินที่ได้จากการระเบิดเหมืองแร่ลิกไนท์แม่เมาะ จ.ลําปาง เป็นต้น มีการนําเสนอ
ผลงานโดยการใช้การสื่อสาร ภาษา และเทคโนโลยีที่หลากหลาย การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนชั้น ม.2
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และ ม.5 เป็นวิชาที่เน้นการนําเสนอ วิธีคิด วิธีแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ นักเรียนสามารถใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานและนํ า เสนอผลงานได้อย่า งภาคภูมิใจ ครูทุกคนมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ (คณิตศาสตร์) TEDET คณิตศาสตร์นานาชาติ อัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น กิจกรรมอบรมยุวอาสาคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ให้ความรู้ในเรื่องการรักษาสิทธิ์
ของผู้บ ริโภคและการเลือ กใช้ผลิต ภัณ ฑ์ อ ย่า งถูก ต้อง และตัว แทนนั ก เรียนนํ า ความรู้ไปขยายผลสู่ชุมชน
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมพื้นฐานอาชีพ เพื่อเป็นทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่ 2 ได้มีการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรม และมีจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาที่ หลากหลาย เช่น โครงงานการแสดงละคร
นอกจากนี้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น สามารถวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย ระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม ระดับ
ห้อ ง ระดับ ชั้น และระดับ โรงเรี ย น นอกจากนี้ สถานศึกษาจัดทํา โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แ ละ
กระบวนการคิดสู่ห้องเรียน เน้นให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาจากโจทย์หรือสถานการณ์ที่กําหนดให้ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในกลุ่มและระดับชั้น
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการสร้างรูปแบบเผยแพร่
ความรู้เรื่อง อย.น้อย สู่ชุมชน โครงงานการแสดงละครภาษาต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education การจัด
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชา IS ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน และ
เผยแพร่สู่ชุมชน การจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการคิด
แก้ปัญหา และเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ครูได้ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนให้ทําโครงงานตามความ
สนใจและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ งานแข่งขันทักษะวิชาการศิลปะ
หัต กรรมนั ก เรี ย น ศูน ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ลกทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิว เตอร์ แ ห่ งชาติ (NECTEC) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานั กงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ครูทุกคนมีการสร้างนวัตกรรมการสอน
เพื่ อ นํา มาใช้ในการจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนและพั ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องโดยการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ
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4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและกิจกรรมต่าง ๆ
โดยสถานศึกษามีการส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
แหล่งสืบค้นข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ ส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย นใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเรี ย นรู้ แ ละนํ า เสนอผลงาน ชิ้ น งาน สื่ อ โซเชี ย ลและมั ล ติ มี เ ดี ย เช่ น การใช้
Infographic การนําเสนอโดย โปรแกรม Microsoft Power Point และมีการนําเสนอในรูปแบบหนังสั้น
การทํางานร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีผ่านโปรแกรม Google docs online ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เครื่องคํานวณ
เชิงกราฟ (Graphing Calculator) และโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ เช่น โปรแกรม The Geometers Sketchpad
โปรแกรม Geogebra Notability Desmos เกมเลขฐาน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพ โครงงานการแสดงละครภาษาต่า ง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยครูมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เช่น google
classroom บทเรียนออนไลน์ เว็บไซด์วิชาออกแบบและเทคโนโลยี (CODE.org)
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน
มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากําหนด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เช่น การจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเติมความรู้มุ่งสู่ความสําเร็จ โครงการติว
โอลิมปิกวิชาการ โครงการติว O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โครงการติวนักเรียนเพื่อสอบ
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน
ดําเนินการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีการจัดทําโครงการเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การทํางาน
หรือการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น โครงการเติมความรู้มุ่งสู่ความสําเร็จ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมแนะแนว เพื่อให้ครูแนะแนวมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สูงขึ้น มีกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
โดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มาให้ความรู้และการวางแผนการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต
ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 มีวิชาเลือกเสรี ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจหรือถนัด ซึ่ง
อาจนําไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้แก่ผู้เรียน
ครูได้สอดแทรกเนื้ อ หา ข้อ มูล เกี่ ยวกับ อาชีพต่างๆในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับ ชั้น บูร ณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอนและอาชีพในลักษณะของกิจกรรมโครงงานต่างๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกิจกรรม
แนะแนวด้านการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ เช่น ให้นักเรียนทําแบบทดสอบค้นหาตนเองในด้านอาชีพ
การจั ด วั น แนะแนวการศึ ก ษาต่ อ และอาชี พ กิ จ กรรมสอนเสริ ม โครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ระดั บ มัธ ยมศึ กษาตอนต้น และตอนปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2562
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กิจกรรมอบรม ยุวอาสาคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ สร้างเจตคติที่ดีต่ องานอาชีพ
ที่สุจริต โครงการ Education Expo เปิดประตูรั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 62 ครั้งที่ 5 โครงการ
อัจฉริยะภาพทางด้านสังคมศึกษา เช่น การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ , การแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ, การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย, การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิค, การแข่งขันประกวด
สวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ, การบรรยายธรรม และการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เป็นต้น
1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1. แบบบันทึกคะแนนอ่าน เขียน
2. แบบบันทึกคะแนนอ่านคิดวิเคราะห์
3. แบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะ
4. แบบบันทึกผลการเรียน
5. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3และม.6
6. เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
7. แผนการจัดการเรียนการสอน
8. แผนพัฒนาตนเอง
9. แบบบัน ทึ ก ข้อ ตกลงรายวิช า (กิจกรรม ภาระงาน การวัดและประเมิน ผล อั ตราส่ว น
คะแนน) ทุกรายวิชาทุกระดับชั้น
10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
(09.01)
11. โครงการเรียนกับเจ้าของภาษา (09.06)
12. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) (09.08)
13. แฟ้มสรุปผลงานนักเรียนและครู
14. แฟ้มสรุปการไปราชการของครู
15. วิจัยในชั้นเรียน
16. บันทึกการประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
17. บันทึกการประชุม PLC กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
18. บันทึกการรายงานการศึกษาดูงานโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
19. รายงานการพัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
20. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
21. ผลงาน/รางวัลที่ได้รับของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
22. สือ่ ประกอบการจัดการเรียนการสอน
23. สรุปโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
24. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
25. กิจกรรมชุมนุม
26. เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ปพ.)
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27. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน, กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน
28. งานกัลยาณีนิทัศน์
29. รางวัลการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
ผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศปี 2562
สาระภาษาญี่ปุ่น
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ประจําปี 2019
- ระดับN5 (จํานวน 10 คน)
- ระดับN4 (จํานวน 3 คน)
สาระภาษาฝรั่งเศส
การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากลของสภายุโรป DELF ประจําปี 2019
- ระดับ A1 (จํานวน 15 คน)
- ระดับ A2 (จํานวน 8คน)
สาระภาษาจีน
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK ประจําปี 2019
- ระดับ YCT 1 (จํานวน420 คน)
- ระดับ HSK 2 (จํานวน 73คน)
- ระดับ HSK 3 (จํานวน 75 คน)
- ระดับ HSK 4 (จํานวน 6 คน)
สาระภาษาเกาหลี
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาเกาหลี TOPIK ประจําปี 2019
- ระดับ 1 (จํานวน 7 คน)
- ระดับ 2 (จํานวน 2คน)
สาระภาษาญี่ปุ่น
- ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น วาดภาพยุ ค เอโดะในความคิ ด ของฉั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่
- ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น เปิ ด พจนานุ ก รมคั น จิ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง
ระดับประเทศ สพฐ.
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเขียนคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากรูปภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เหรียญทอง สพฐ.
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันเขียนอักษรฮิรางานะจากตัวอักษรคันจิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
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- ชมเชย เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2
ระดับประเทศ สพฐ.
- เข้าร่วม เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนตามคําบอกภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ
สพฐ.
- เข้าร่วม เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้งานศิลปหัตถกรรม-ระดับชาติ สพฐ.
- เข้ า ร่ ว ม เหรี ย ญเงิ น การแข่ ง ขั น เขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ม.4-ม.6 ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ สพฐ.
- เข้ า ร่ ว ม เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น พู ด เพื่ อ อาชี พ ภาษาญี่ ปุ่ น ม.1 -ม.3 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ สพฐ.
- เข้าร่วม เหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ สพฐ.
- เข้าร่วม เหรียญเงิน การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ฟุริกานะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ
สพฐ.
สาระภาษาเกาหลี
- ชนะเลิศ การแข่งขัน Cover Dance กิจกรรมค่ายภาษา วัฒนธรรมและการแข่งขันทักษะทางภาษา
เกาหลี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ภาคเหนือ
- ชมเชย เหรี ยญทอง การแข่ งขั น ละครสั้ น ภาษาเกาหลี ระดั บ ชั้น ม.4-6 งานศิ ลปหั ตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จ.สุโขทัย สพฐ.
- ชมเชย เหรียญเงิน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จ.สุโขทัย สพฐ.
- ชมเชย เหรี ย ญทองแดง การแข่ ง ขั น เล่ า เรื่ อ งจากภาพภาษาเกาหลี ระดั บ ชั้ น ม.4 -6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จ.สุโขทัย สพฐ.
สาระภาษาจีน
- ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน ละครสั้น ภาษาจีน ระดับ ชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับภาคเหนือ สํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ชนะเลิศ เหรี ยญทอง การแข่ งขัน ละครสั้น ภาษาจี น ระดั บ ชั้ น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัต ถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น เล่ า เรื่ อ งจากภาพภาษาจี น ระดั บ ชั้ น ม. 4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น เขี ย นเรี ย งความภาษาจี น ระดั บ ชั้ น ม. 4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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- ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา ระดับศูนย์ฯ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาจีน โรงเรียนลําปางกัลยาณี
- รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ระดับศูนย์ฯ ศูนย์เครือข่าย
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนลําปางกัลยาณี
- รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันร้องเพลงภาษาจีน โครงการเปิดบ้านครูจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
- รองชนะเลิศอั นดับ 1 แข่งขันเขียนตามคํา บอกภาษาจีน โครงการเปิดบ้านครูจีน มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลําปาง
- รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันตอบคําถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน โครงการเปิดบ้านครูจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
- รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น พู ด ภาษาจี น ระดั บ ชั้ น ม. 4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ชมเชย เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ชมเชย เหรียญเงิน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4 - ม.6 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ชมเชย เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4 - ม.6 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ชมเชย เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1 - ม.3 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและความรู้ภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับชาติครั้งที่ 12 รอบที่ 2
ระดับภูมิภาค ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนลําปางกัลยาณี
ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ชมเชย เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงจีน ระดับ มัธยมศึกษา ระดับภาคเหนื อ สํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทุนสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง+จี้หนาน
- เข้ า ร่วม การแข่ง ขัน เรียงประโยคตามหลั กไวยากรณ์ งานนิ ท รรศการ เปิ ดประตู สู่แ ดนมังกร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
- เข้าร่วม การประกวด Chinese Boy & Chinese Girl งานนิทรรศการ เปิดประตูสู่แดนมังกร
มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
- เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน งานนิทรรศการเปิดประตูสู่แดน
มังกร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
- เข้าร่วม การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน งานนิทรรศการ เปิดประตูสู่แดนมังกร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่
- เข้าร่วม การแข่งขันการเขียนตามคําบอกภาษาจีน นิทรรศการ เปิดประตูสู่แดนมังกร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่
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- เข้าร่วม การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน งานนิทรรศการ เปิดประตูสู่แดนมังกร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่
- เข้า ร่วม การแข่งขัน ร้อ งเพลงจีน งานนิ ทรรศการ เปิ ดประตูสู่แ ดนมังกร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่
สาระภาษาฝรั่งเศส
- ชนะเลิศ การแข่งขันตอบคําถามความรู้ทั่วไปภาษาฝรั่งเศสจากบอร์ดนิทรรศการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
- ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สพม.เขต 35
- ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน เล่า เรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ระดับ ชั้น ม.4 - ม.6 สพม.
เขต 35
- รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแต่งหน้าแฟนซีภายใต้หัวข้อ ความสวยงามของ 5 ทวีปที่ใช้ภาษา
ฝรั่งเศส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
- รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบแฟชั่นภายใต้หัวข้อ ชุดคอลเลคชั่นของกลุ่มประเทศ
ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
- รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาหัวข้อ กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน”
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
- ชมเชย การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ชนะเลิศ การแข่งขัน ร้อ งเพลงภาษาฝรั่งเศส พร้อมเงิน รางวัล 1,000 บาท คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
- รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคําถามวัฒนธรรมฝรั่งเศส พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
- ชมเชย เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สพฐ.
- ชมเชย เหรียญทองแดง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สพฐ.
- ชมเชย เหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4 - ม.6 สพฐ.
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลําปาง เขต 1)
1. การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ได้ระดับเหรียญทอง ประกอบด้วย
1. เด็กหญิงกัญญาวีย์ ไชยกาล ม.2/3
6. นางสาวพิริยา
2. เด็กหญิงธนัญธิยา ก๋าโต่ง ม.2/3
7. นางสาวรัชนีภรณ์
3. เด็กหญิงนพธีรา
สายคํา ม.1/2
8. เด็กหญิงรัตนวดี
4. เด็กหญิงปรียานุช บุญนัก ม.4/9
9. เด็กหญิงสิรภัทร
5. นางสาวพลอยไพลิน อินทร์ทูล ม.4/7
10. เด็กหญิงอังคณา

ปอนสืบ
จินจํา
สวยฉลาด
นันทยา
ญานะโค

ม.4/7
ม.4/9
ม.2/3
ม.2/3
ม.1/8
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2. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 ได้ระดับเหรียญทอง ประกอบด้วย
1. เด็กหญิงชลดา
จองบุญ ม.1/3
6. เด็กหญิงรมิตา
ไชยทนุ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร ชํานาญการ ม.2/3
7. เด็กหญิงศันศนีย์ แก้วก้อน
3. เด็กหญิงทัศรียา
จุ้ยฤทธิ์ ม.1/9
8. เด็กหญิงสุธีธิดา
สุทโธ
4. เด็กหญิงพิมลนาฎ ตันวงศ์ ม.3/2
5. เด็กหญิงมาลินี
ปาระมี ม.3/4
3. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญเงิน ประกอบด้วย
1. เด็กหญิงกุลวดี
อุปกาละ
ม.3/1
2. เด็กหญิงปานณภา
จันทร์สืบ
ม.3/1
4. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ได้ระดับเหรียญเงิน ประกอบด้วย
1. นางสาวพัชนิดา
เรืองจิตต์
ม.4/7 2. นางสาวอลิศดา ด่าวแก้ว

ม.3/2
ม.1/3
ม.3/3

ม.4/7

รางวัล ชนิดกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ได้รับ เกี ยรติ บัตรและโล่ร างวัล นั กมวยหญิ งเยาวชนยอดเยี่ยม ในการแข่งขั น รายการมวยสยาม
ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ได้แก่ เด็กหญิงณิชาภัทร ชํานาญการ ม.2/3
รางวัล ชนิดกีฬากรีฑา
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลาปาง ประจาปี 2562
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการวิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง ได้แก่
เด็กหญิงฐิกัญญา ยี่ดวง
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย ได้แก่
เด็กชายสุวรรณเขต แสนบุญ
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย ได้แก่
เด็กชายธนายศ แปงสี
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการทุ่มน้ําหนักและขว้างจักร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง ได้แก่
นางสาวชลธิชา ศิริวงษ์
5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 100 เมตรและ 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ได้แก่ นางสาวปิยฉัตร เมฆิน
6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
ได้แก่
1. นางสาวธัญญลักษณ์
ปัทมคัมน์
2. นางสาวนฤมล
ผิวต้น
3. นางสาววราภรณ์ กองคํา
4. นางสาวปิยฉัตร
เมฆิน
7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ได้แก่
นายนวพล แสนมินตา
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ได้แก่
นายวัชชัย สายนุวงศ์
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
ได้แก่
1. นายจักรกฤษณ์
เตชะ
2. นายเมธาสิทธิ์ วงศ์แก้วมูล
3. นายนวพล
แสนมินตา
4. นายธวัชชัย สายนุวงศ์
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10. ได้รับรางวัลชนะเลิศ พุ่งแหลน ชาย รุ่นอายุ 15 ปี ได้แก่ เด็กชายสหรัต เตปิน
11. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขว้างจักร หญิง รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ นางสาวปิยฉัตร
เมฆิน
12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 100 เมตรและวิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุ 18 ปี
ได้แก่ นางสาวพนิตกาญจน์ กุศล
13. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พุ่งแหลน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุ่มน้ําหนัก หญิง รุ่นอายุ
18 ปี ได้แก่ นางสาวชลธิชา ศิริวงษ์
14. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 15 ปี ได้แก่
เด็กชายวีรภัทร สุทธาวาส
15. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขว้างจักร และรองชนะเลิศอันดับ 2 พุ่งแหลน หญิง รุ่นอายุ
18 ปี ได้แก่ นางสาวณิชนันทร์ อินตางาม
16. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่
นางสาวมัณยาภา เยินยุบ
17. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 800 เมตร ชาย รุ่นอายุ 15 ปี ได้แก่
เด็กชายสุวรรณเขต แสนบุญ
18. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พุ่งแหลน ชาย รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ นายธนกร ไชยสาร
19. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 18 ปี
ได้แก่
1. นางสาวพนิตกาญจน์ กุศล
2. นางสาวพิชญ์นาถ กิตติธรากุล
3. นางสาววราภรณ์ กองคํา
4. นางสาวมัณยาภา เยินยุบ
20. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 15 ปี
ได้แก่
1. เด็กชายสหรัต เตปิน
2. เด็กชายวีรภัทร สุทธาวาส
3. เด็กชายศุภกิจ ปัญญาผูก
4. เด็กชายสุวรรณ แสนบุญ
21. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง รุ่นอายุ 15 ปี
ได้แก่
1. นางสาวธิดาพร ชัยพุฒ
2. เด็กหญิงปติมา ทองประไพ
3. เด็กหญิงนิศาชล หมดดี
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชุมผ่องทอง
22. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 18 ปี
ได้แก่
1. นายนวพล
แสนมินตา
2. นายธวัชชัย สายนุวงศ์ 3. นายธนกร ไชยสาร
23. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง รุ่นอายุ 18 ปี
ได้แก่
1. นางสาวพิชญ์นาถ กิตติธรากุล 2. นางสาวปิยฉัตร เมฆน
3. นางสาวนฤมล นิลต๊ะ
4. นางสาววราภรณ์ กองคํา
รางวัล ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ประจําปี 2562
ในวันที 31 สิงหาคม 2562
รุ่นอายุ 15 ปี
1. ชนะเลิศ
เด็กชายศรราม วังขวา
ม.2/8
2. รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายราชพฤกษ์ ขวัญเมือง ม.1/5
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รุ่นอายุ 18 ปี ประเภทหญิง
1. ชนะเลิศ
นางสาวณิชนันทน์ อินตางาม ม.4/2
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิมลนาฎ ตันวงค์
ม.3/2
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชรินรัตน์ ยศไธสง
ม.3/8
4. รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวภัณฑิลา สุวรรณขจร ม.5/5
รุ่นอายุ 18 ปี ประเภทชาย
1. รองชนะเลิศอันดับ 1 นายณวัฒน์ แสนใจดี ม.4/7
รางวัล ชนิดกีฬาเปตอง
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ประจําปี 2562
1. ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ
เด็กชายเมธัส สมศิริ
2. ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงธมลวรรณ คําสุข
เด็กหญิงธีร์จุฑา ผ่านอ้น
3. ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงธีร์จุฑา ผ่านอ้น เด็กชายทัตดนัย โท๊ะลาบุตร
4. ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2
นายสรวิชญ์ เตชะลือ
นายณัฐพร ดรละคร
รางวัล ชนิดกีฬาฟุตซอลหญิง
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ประจําปี 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1. นางสาวธิดาพร
ชัยพุฒ
ม.4/12
2. นางสาวนฤมล
นิลต๊ะ
ม.4/6
3. นางสาวชลธิชา
ศิริวงษ์
ม.4/6
4. นางสาวนมปริยา
มาชัยวงค์
ม.4/2
5. นางสาวณิชนันทน์ อินตางาม
ม.4/2
6. เด็กหญิงฐิกัญญา ยี่ดวง
ม.3/10
7. เด็กหญิงปติมา
ทองประไพ ม.2/6
8. เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชุมผ่องทอง ม.1/7
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์ แก้วโมลี
ม.2/4
10. เด็กหญิงนิศาชล หมดดี
ม.3/2
รางวัล ชนิดกีฬาบาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ประจําปี 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
1. นายสิรวิชญ์
ช่างศิริมงคล ม.6/12
2. นายณัทธกร
ลี้จินดา
ม.6/8
3. นายชยากร
บุญเรือง
ม.6/6
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4. นายกษิดิศ
5. นายศิรสิทธิ์
6. นายฐิติวัสส์
7. นายทรัพย์มงคล
8. นายอับบาส
9. นายพงศ์พิสุทธิ์
10. เด็กชายธนภัทร
11. เด็กชายจิรวัฒน์

ตรียกูล
ชัยประสิทธิกุล
พิมพ์สุข
ศิริริวงค์
สังข์ศิลปะชัย
ธนสารปัญญา
แซ่เตี่ยว
สัณฐิติวิฑูร

ม.5/8
ม.5/5
ม.4/11
ม.4/5
ม.4/3
ม.4/1
ม.3/9
ม.2/5

รางวัล ชนิดกีฬาแฮนด์บอล
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง ประจําปี 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
1. นางสาวกฤติพร
แสนต๊ะสืบ
ม.6/12
2. นางสาวปิยฉัตร
เมฆิน
ม.6/5
3. เด็กหญิงมัชฌิมา
ริยาย
ม.2/6
4. เด็กหญิงวรพิชชา
ดอกสร้อย
ม.2/2
5. เด็กหญิงภัทรภรณ์
เหมือนโต
ม.2/5
6. เด็กหญิงปรียาพร
มาเปียง
ม.2/8
7. นางสาวสิริธร
พรมมิน
ม.6/12
8. นางสาวโยษิตา
ใจสา
ม.4/12
9. นางสาวปิลันธร
สุขพันธ์พงษ์
ม.4/6
10. นางสาวปุณยานุช
รักเหล่า
ม.4/5
11. นางสาวรัตนาวลี
ปุดธี
ม.4/6
12. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร
ทองหวาน
ม.1/10
13. เด็กหญิงนลินนิภา
ปัญญาพูล
ม.1/6
14. เด็กหญิงลีลาวดี
แก้วบุญเรือง
ม.1/6
15. เด็กหญิงพัชรกานต์
ปาลจาเร
ม.1/7
16. เด็กหญิงณัชชญาดา
เสมอวงค์ทิพย์
ม.1/10
17. เด็กหญิงจุฑามาศ
ใจเย็น
ม.1/5
18. เด็กหญิงเฌอเอม
เตวี
ม.1/5
19. เด็กหญิงกฤษณา
แช่ก้าว
ม.3/6
20. เด็กหญิงเหมือนดาว
พรหมเทศ
ม.5/1
การแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลาปาง ครั้งที่ 7 ประจาปี 2562
ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส วันที่ 12 มกราคม 2563 ณ สมาคมเทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลําปาง
รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
ชนะเลิศ
ได้แก่ เด็กชาย ราชพฤกษ์ ขวัญเมือง
รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
ชนะเลิศ
ได้แก่ เด็กชาย ศรราม วังขวา

ชั้น ม 1/5
ชั้น ม 2/8

23
รุ่นอายุ 15 ปี หญิง
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนะเลิศ

ได้แก่ เด็กหญิงชรินทรัตน์ ยศไธสงค์
เด็กหญิงพิมลนาฎ ตันวงศ์
ได้แก่ นางสาวณิชานันท์ อินตางามชั้น

ชัน้ ม 3/8
ชั้น ม.3/2
ชั้น ม 4/2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแชร์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
กีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562 ได้แก่
1. เด็กหญิงณัชชญาดา เสมอวงค์ทิพย์
8. เด็กหญิงมัชฌิมา ริยาย
2. เด็กหญิงนลินนิภา ปัญญามูล
9. เด็กหญิงกฤตพร เดชกําจร
3. เด็กหญิงเฌอเอม เตวี
10. เด็กหญิงธัญพิชชา อินเถิง
4. เด็กหญิงพัชรกานต์ ปาลจาเร
11. เด็กหญิงพัฒนรี ลือดารา
5. เด็กหญิงลีลาวดี แก้วบุญเรือง
12. เด็กหญิงรัตน์ติญา นันไชย
6. เด็กหญิงภัทรภรณ์ เหมือนโต
13. เด็กหญิงอโณทัย เลิศชุม
7. เด็กหญิงกวินธิดา ใจน้ํา
14. เด็กหญิงฟาร่า เปลี่ยนกลาง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
กีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562 ได้แก่
1. นายนฤนาท จันต๊ะวงศ์
7. นายพงศธร ใจแก้วแดง
2. นายศุภวิชญ์ กิมจันทร์
8. นายณภัทร ขัดทะสีมา
3. นายคเชนทร์ สุระวัง
9. นายณัฐภูมิ หมื่นอินทอง
4. เด็กชายปรมัตถ์ บุญแก้ว
10. นายภูวฤทธิ์ ใจสันกลาง
5. เด็กชายชนัญํู อินทะ
11. นายจักรินทร์ ทนันชัย
6. นายสุทธิพงศ์ กูลใจ
12. นายอิทธิกร ขวาวงศ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
กีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562 ได้แก่
1. เด็กหญิงวชิรญาณ์ แก้วโพธี
7. เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชุมผ่องทอง
2. นางสาวมนปริยา มาชัยวงค์
8. นางสาวธิดาพร ชัยพุฒ
3. เด็กหญิงฐิกัญญา ยี่ดวง
9. นางสาวชลธิชา ศิริวงษ์
4. นางสาวณิชนันทน์ อินตางาม
10. นางสาวมัณอาภา เย็นยุบ
5. เด็กหญิงปติมา ทองประไพ
11. นางสาวธัญญลักษณ์ ปัทมพันธ์
6. นางสาวนฤมล นิลต๊ะ
12. เด็กหญิงนิศาชล หมดดี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
กีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562 ได้แก่
1.นายศิกวัฏ คํากิ่ง
7. นายภัทรพล วังผา
2. นายกิตติภูมิ ยศบุญเรือง
8. นายชินดนัย ใจบ้านเอื้อม
3. นายเมธาสิทธิ์ วงศ์แก้วมูล
9. นายคิมหันต์ จอมอินตา
4. นายจักรกฤษณ์ เตชะ
10. นายพันธวัช ใจบุญ
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5. นายธวัชชัย สายนุวงค์
6. นายพิพัฒน์พงษ์ ศรีบุญเรือง

11. นายภูรพี บุญธรรม
12. นายณัฐภัทร กาวงค์อ้าย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
กีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562 ได้แก่
1. นายทรัพย์มงคล ศิริวงค์
7. เด็กชายธนภัทร แซ่เตียว
2. นายฐิติวัส พิมพ์สุข
8. นายกษิดิศ ตรียกุล
3. นายอับบาส สังข์ศิลปชัย
9. เด็กชายจิรวัฒน์ สัณฐิติวิฑูร
4. เด็กชายเศรษฐาธนโรจน์ มาทา
10. นายภูตะวัน จันทร์ใหม่
5. เด็กชายธีร์วร สาลี
11. นายนิสิต ชัยขุนพล
6. นายศิรสิทธิ์ ชัยประสิทธิกุล
12. นายพีรณัฐ คําเขียว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
กีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562 ได้แก่
1. นางสาวพิลินธร สุขพันธ์พงศ์
7. นางสาวดลพร แตงกูล
2. นางสาวรัตนาวลี ปุดธี
8. เด็กหญิงญาดา พรหมเสน
3. นางสาวณิชนันทน์ อินตางาม
9. เด็กหญิงจิตสราภรณ์ หมั่นศึกษา
4. นางสาวจิรภิญญา ธิสาระ
10. เด็กหญิงณิชกมล จอมแก้ว
5. นางสาวอทิตยา ปัญญา
11. เด็กหญิงณิชนันท์ เชื้อคํา
6. นางสาวชนิตร์นันท์ ปัญญาวงษ์
12. เด็กหญิงกันต์กมล หล้าสกุล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
กีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562 ได้แก่
1. นางสาวเนตรทราย แก้วทอง
5. นางสาวอารีรัตน์
2. นางสาววราภรณ์
เทพวงศ์
6. นางสาวอนิสา
3. นางสาวสุภาพร
มูลลี
7. นางสาวเขมิกา
4. นางสาวธันชนก
ศรีจันทร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
กีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562 ได้แก่
1. เด็กหญิงนิติกรณ์ ทินวัง
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
2. เด็กหญิงอรณิชา
คําลือ
8. เด็กหญิงปวีณา
3. เด็กหญิงเมธาวี
สุยะใหญ่
9. นางสาวปารณีย์
4. เด็กหญิงกัญญาภัทร ทินวัง
10. นางสาวกุลธิดา
5. เด็กหญิงนันชนก หน่อถา
11. เด็กหญิงศุภัชยา
6. เด็กหญิงอรทัย
ใจเย็น
12. เด็กหญิงสุธีธิดา

คําผง
วัลโล
จันทร์อินตา

คําเงิน
ขันสุธรรม
บุญเกื้อ
สุภาแสน
เตวี
สุทโธ
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ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
กีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562 ได้แก่
1. เด็กชายจักรพงษ์ วงศ์ชมพู
5. เด็กชายณัฐวัฒน์
2. เด็กชายเศษฐพงษ์ จันณรงค์
6. เด็กชายณัฐชนน
3. เด็กชายทัตดนัย
โท๊ะลาบุตร
7. เด็กชายศิลาธรรม
4. เด็กชายธีรภัทร
ตามสมัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
กีฬาชิงชนะเลิศ จังหวัดลําปาง ประจําปี 2562 ได้แก่
1. เด็กชายจักรพงษ์ วงศ์ชมพู
5. เด็กชายณัฐวัฒน์
2. เด็กชายเศษฐพงษ์ จันณรงค์
6. เด็กชายณัฐชนน
3. เด็กชายทัตดนัย
โท๊ะลาบุตร
7. เด็กชายศิลาธรรม
4. เด็กชายธีรภัทร
ตามสมัย

ศรีพิทักษ์กุลวิไล
บวนโต
ลางสาย

ศรีพิทักษ์กุลวิไล
บวนโต
ลางสาย

สาระทัศนศิลป์
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขต
ครั้งที่ 69 ปี ก ารศึก ษา 2562 สังกั ดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ณ หอประชุมวรกัญ ญาวลัย
โรงเรียนลําปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. นางสาวพิมพ์ลภัส อ่อนหวาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับเขต ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
2. นางสาวไหล่ฟ้ง เหลื่อง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน วาดภาพจิตรกรรมสีไทย
เอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2562 ได้รับ
รางวัลดังต่อไปนี้
1. นางสาวพิมพ์ลภัส อ่อนหวาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ระดับชั้น ม.
4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
2. นางสางไหล่ฟ้ง เหลื่อง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน วาดภาพจิตรกรรมสีไทย
เอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
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สาระดนตรีสากล
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขต
ครั้งที่ 69 ปี ก ารศึก ษา 2562 สังกั ดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ณ หอประชุมวรกัญ ญาวลัย
โรงเรียนลําปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. นายฉัตรชนก แปดนั ด นายฉัน ทัช ใจคํา นางสาวญาณภัทร ศรีใจ นางสาวณั ฐชริยา พิ มสาร
นางสาวบุศยมาศ โลหิตกาญจน์ นางสาวพรธิดา พิทยาวุธพินิจ นางสาวพิมพ์พิศา สุประดิศสกุล นายภิคเดช
กาฬวรรณ์ นายภูสิทธิ์ พรหมวัฒนพันธ์ นางสาวลลิล แดงชัย นางสาวศิริยาพร ทารักษ์ นางสาวอุมาพร นะมะ
โน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิ ศ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม(Wind Ensemble) ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562
2. เด็กหญิงปวันรัตน์ ยอดคํา เด็กหญิงมนัชญา สุทธิพจน์สกุล เด็กหญิงเมธาวี ติ๊บกันเงิน เด็กหญิง
จันทมาศ แซ่เติ๋น เด็กหญิงวรั ญญา พรมวิชัย เด็กชายอภิวิชญ์ ก๋าทอง เด็กชายชัชวรินทร์ เรืองฉัตรมณี เด็ก
หญิงพิชญาติก านต์ ปั ญาดี เด็กชายชัดเจน มิ่งเชื้อ เด็กชายนิ รัน ดร์รักษ์ อนุสนธิ์ เด็กชายวัตรธชัย สอดสี
เด็กชายธนกฤษ จันทร์ประภาภรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562
3. เด็กหญิงอรอุมา แก้ววงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจํา ปี
การศึกษา 2562
4. เด็ ก หญิ ง อรอุ ม า แก้ ว วงศ์ ไ ด้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น ขั บ ร้ อ งเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา
2562
5. นางสาวอโณมา สารโพคา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา
2562
6. นางสาวอโณมา สารโพคา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุ ง ประเภทหญิ ง ม.4-6 งานศิล ปหัต ถกรรมนั ก เรีย น ระดับ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ครั้ ง ที่ 69 ประจํ า ปี
การศึกษา 2562
7. น.ส.อโณมา สารโพคา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
8. นายโชคมงคล แก้วศรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา
2562
9. นายโชคมงคล แก้วศรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชาย ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562
10. เด็กหญิงปานทิพย์ ทินกร ณ อยุธยา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่ งขันขับร้อง
เพลงไทยลูก ทุ่ง ประเภทหญิ ง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม ระดับ เขตพื้น ที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจํา ปี
การศึกษา 2562
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11. ด.ช.กันตพัฒน์ สุวรรณโรจน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ระดับชั้นมัธยมต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
12. นายสุริยา มหาวรรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ระดับชั้นมัธยมปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
13. ด.ญ.วันวิสา มูลเครือคํา ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่ง ขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ระดับชั้นมัธยมต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69
14. น.ส.นัณฑิญา สุวรรณศักดิ์ ได้รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
หญิง ม.4-ม.6
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2562 ได้รับ
รางวัลดังต่อไปนี้
1. นายฉัตรชนก แปดนั ด นายฉัน ทัช ใจคํา นางสาวญาณภัทร ศรีใจ นางสาวณั ฐชริยา พิมสาร
นางสาวบุศยมาศ โลหิตกาญจน์ นางสาวพรธิดา พิทยาวุธพินิจ นางสาวพิมพ์พิศา สุประดิศสกุล นายภิคเดช
กาฬวรรณ์ นายภูสิทธิ์ พรหมวัฒนพันธ์ นางสาวลลิล แดงชัย นางสาวศิริยาพร ทารักษ์ นางสาวอุมาพร นะมะ
โน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม(Wind Ensemble) ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
2. เด็กหญิงอรอุมา แก้ววงศ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปี
การศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
3. เด็กหญิงอรอุมา แก้ววงศ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับ
ร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา
2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
4. นางสาวอโณมา สารโพคา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
5. นางสาวอโณมา สารโพคา ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด
สุโขทัย
6. น.ส.อโณมา สารโพคา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ระดับชั้นมัธยมปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
7. นายโชคมงคล แก้ ว ศรี ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น ขั บ ร้ อ งเพลงไทยลู ก กรุ ง
ประเภทชาย ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด
สุโขทัย
8. นายโชคมงคล แก้วศรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
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9. เด็กหญิงปานทิพย์ ทินกร ณ อยุธยา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ
จังหวัดสุโขทัย
10. ด.ช.กันตพัฒน์ สุวรรณโรจน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
สาระดนตรีไทย
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขต
ครั้งที่ 69 ปี ก ารศึก ษา 2562 สังกั ดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ณ หอประชุมวรกัญ ญาวลัย
โรงเรียนลําปางกัลยาณี จังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. เด็กชายเมธัส กาเตจ๊ ะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.35 ลําปาง เขต 1
10 ก.ย. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง ระดับจังหวัด
2. นายนาคนรินทร์ ทรายคํา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนั กเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ เขตพื้น ที่การศึกษา สพม 35 ลํา ปาง เขต 1
10 ก.ย. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง ระดับจังหวัด
3. เด็กชายอภิเดช รวีวรรณ์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม 35 ลําปาง เขต 1
10 ก.ย. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลําปาง ระดับจังหวัด
4. เด็กหญิงสุจิตรา มายรรยงค์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม 35 ลําปาง เขต 1 10 ก.ย.
2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง ระดับจังหวัด
5. เด็กชายคามิน ทําว่อง ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1ม.3 งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ 69 ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สพม 35 ลํ า ปาง เขต 1
10 ก.ย. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลําปาง ระดับจังหวัด
6. นายปฐมพงศ์ พงศธรเจริญศรี ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวซออู้
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม 35 ลําปาง เขต 1 1
10 ก.ย. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลําปาง ระดับจังหวัด
7. เด็ก ชายคามิ น ทํา ว่ อ ง ได้ รับ รางวั ล เหรี ยญทอง ชนะเลิศ อัน ดับ 1 การแข่งขัน เดี่ ยวจะเข้
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม 35 ลําปาง เขต 1 1
10 ก.ย. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลําปาง ระดับจังหวัด
8. เด็กชายฉลองราช ศักดิ์แสน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ย
เพียงออ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม 35 ลําปาง เขต 1
10 ก.ย. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลําปาง ระดับจังหวัด
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9. นายณัฐภัทร อินลังกา ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม 35 ลําปาง เขต 1 1
10 ก.ย. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลําปาง ระดับจังหวัด
10. เด็กหญิงชญาดา โคตรสมบัติ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการขับ
ร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา สพม 35 ลําปาง
เขต 1 10 ก.ย. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลําปาง ระดับจังหวัด
11. ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่อง
เดี่ยว ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม 35 ลําปาง เขต 1
10 ก.ย. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลําปาง ระดับจังหวัด
1. เด็กชายคามิน
ทําว่อง
2. เด็กชายจิราวัฒน์ ปวงญานะ
3. เด็กชายฉลองราช ศักดิ์แสน
4. เด็กหญิงชญาดา
โคตรสมบัติ
5. เด็กชายณัฐภัทร
อินลังกา
6. นายณัฐวุฒิ
ทองยิ่งเจริญสุข
7. นายนาคนรินทร์
ทรายคํา
8. นายปฐมพงศ์
พงศธรเจริญศรี
9. เด็กชายพัฒนพงษ์ พรมมา
10. นายภารดา
ทิพย์วรรณ
11. เด็กชายวสิษฐ์พล พันธวาวงษ์
12. เด็กชายวัชรพล มีบุญสูง
13. นางสาวสร้อยเพชร ตันชุ่ม
14. เด็กหญิงสุจิตรา มายรรยงค์
15. เด็กชายอภิเดช
รวีวรรณ์
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2562 ได้รับ
รางวัลดังต่อไปนี้
1. นายนาคนรินทร์ ทรายคํา ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจําปี
พุทธศักราช 2562 ระดับดี ประเภทมัธยมศึกษา 28 ส.ค. 2562 กระทรวงวัฒนธรรม ระดับชาติ
2. เด็ ก หญิ ง ชญาดา โคตรสมบั ติ ได้ รั บ รางวั ล ผู้ ทํ า คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ กระทรวงวั ฒ นธรรม
ระดับ ประเทศ ประเภทเด็ก หรือ เยาวชน ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 3 ต.ค. 2562 กระทรวง
วัฒนธรรม ระดับชาติ
3. นางศรีนวย สําอางศรี ได้รับรางวัล ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ
ประเภทบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 ต.ค. 2562 กระทรวงวัฒนธรรม ระดับชาติ
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4. โรงเรียนลําปางกัลยาณี ได้รับรางวัล ผู้ทําคุณประโยชน์ต่ อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ
ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 ต.ค. 2562 กระทรวงวัฒนธรรม
ระดับชาติ
5. เด็กชายเมธัส กาเตจ๊ะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 21-23 ธ.ค. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
6. นายนาคนรินทร์ ทรายคํา ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 10 ก.ย. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ลําปาง ระดับชาติ
7. เด็กชายอภิเดช รวีวรรณ์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 21-23 ธ.ค. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
8. เด็กหญิงสุจิตรา มายรรยงค์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 21-23 ธ.ค. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
9. เด็กชายคามิน ทําว่อง ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 21-23 ธ.ค. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
10. นายปฐมพงศ์ พงศธรเจริญศรี ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 21-23 ธ.ค. 2562 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
11. เด็กชายคามิน ทําว่อง ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 21-23 ธ.ค. 2562 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
12. เด็กชายฉลองราช ศักดิ์แสน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่ งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 21-23 ธ.ค. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
13. นายณั ฐภัทร อิ น ลังกา ได้รั บ รางวัล เหรียญทอง การแข่ งขัน เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 21-23 ธ.ค. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
14. เด็กหญิงชญาดา โคตรสมบัติ ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ก า ร แ ข่ ง ขั น
การขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 21-23 ธ.ค. 2562
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
15. ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 21-23 ธ.ค. 2562 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาติ
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1. เด็กชายคามิน
2. เด็กชายจิราวัฒน์
3. เด็กชายฉลองราช
4. เด็กหญิงชญาดา
5. เด็กชายณัฐภัทร
6. นายณัฐวุฒิ
7. นายนาคนรินทร์
8. นายปฐมพงศ์
9. เด็กชายพัฒนพงษ์
10. นายภารดา
11. เด็กชายวสิษฐ์พล
12. เด็กชายวัชรพล
13. นางสาวสร้อยเพชร
14. เด็กหญิงสุจิตรา
15. เด็กชายอภิเดช

ทําว่อง
ปวงญานะ
ศักดิ์แสน
โคตรสมบัติ
อินลังกา
ทองยิ่งเจริญสุข
ทรายคํา
พงศธรเจริญศรี
พรมมา
ทิพย์วรรณ
พันธวาวงษ์
มีบุญสูง
ตันชุ่ม
มายรรยงค์
รวีวรรณ์

สาระนาฏศิลป์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมการ นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลําปางกัลยาณี จังหวัด
ลําปาง ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. เด็กหญิงไอลดา เชื้อพรรณงาม , เด็กหญิงปิยะธิดา ศรีชัยวงศ์ , เด็กหญิงอัยยาพร จิ๋วหนองโพธิ์ ,
เด็กหญิงพัณณิตา ทองเต็ม , นางสาวชนกานต์ จุราเพชร , นางสาวธนสร สาใจ , นางสาวสวรินทร์ อารมณ์
นางสาวสินีนาท ปันทะโชติ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 - ม.3
2. นางสาวเพชรลดา ทนันไชย, นางสาวพลอยชมภู อุ่นเครือ, นางสาวพชรสร คําพุกกะ, นางสาว
อังค์วรา ทนันชัย ,นางสาวอุรชา เมืองสุวรรณ, นางสาวญานิศา พิไชยวงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4 - ม.6
3. เด็กหญิงไอลดา เชื้อพรรณงาม , เด็กหญิงปิยะธิดา ศรีชัยวงศ์ , เด็กหญิงอัยยาพร จิ๋วหนองโพธิ์ ,
เด็กหญิงพัณณิตา ทองเต็ม , นางสาวชนกานต์ จุราเพชร , นางสาวธนสร สาใจ , นางสาวสวรินทร์ อารมณ์
นางสาวสินีนาท ปันทะโชติ ได้รับชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 - ม.3
4. นางสาวเพชรลดา ทนันไชย ,นางสาวพลอยชมภู อุ่นเครือ ,นางสาวพชรสร คําพุกกะ ,นางสาว
อังค์วรา ทนันชัย ,นางสาวอุรชา เมืองสุวรรณ, นางสาวญานิศา พิไชยวงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4 - ม.6

32
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขันกิจกรรมเยาวชน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562ระหว่าง
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย
พร้อมเงิน 500 บาท ได้แก่ นางสาวพิมพ์ลภัส อ่อนหวาน
ม.5/13
2. กิจกรรมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
รางวัลที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ได้แก่ 1.เด็กหญิงณัฐกานต์ ใจฝั้น
ม.3/1 2.เด็กหญิงชนกานต์ ใจเปี้ย ม.3/1
3. การประกวดโครงงานระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รั บ รางวั ล
เชิดชูเกียรติ ได้แก่
1. นางสาวณัฐฐิกา ธรรมจักร ม.6/13
2. นางสาวศิรินทร์ เพ็ชรตา ม.6/13
3. นางสาวอารียา ศิริคํา
ม.6/13
4. การประกวดโครงงานระดั บ มั ธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิท ยาศาสตร์ก ายภาพได้รั บ รางวั ล
เชิดชูเกียรติ ได้แก่
1. นางสาวชยา
สุภาสืบ
ม.6/13
2. นางสาวธนาพร เทพคําปลิว
ม.6/13
3. นางสาวเพลงนิภา ป้อมสุวรรณ
ม.6/13
ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วันที่ 8 สิงหาคม 2562
1. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ได้แก่
1. น.ส.กฤติยา
วรรณโวหาร ม.4/9
2. น.ส.วราภรณ์
เทพยุหะ
ม.4/13
2. การแข่งขันออกแบบและสร้างสะพานจําลองด้วยเส้นสปาเก็ตตี้ มัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย
ได้แก่
1. เด็กชายปภาวิน ชิวหรัตน์
ม.3/12
2. เด็กชายภคพล โรจนวิภาค
ม.3/12
3. เด็กชายกรวีร์ โกวฤทธิ์
ม.3/12
ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562
1. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้แก่
1. เด็กหญิงบุณยานุช
บุญยะเลขา ม.3/12
2. เด็กหญิงมัทนียา
อุ่นเมือง
ม.3/12
3. เด็กหญิงอัญชิสา
ทาแก้ว
ม.3/12
2. การแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับ เหรียญ
ทองแดง ได้แก่
1. นางสาวณัฐชยา
สุภาสืบ
ม.6/13
2. นางสาวธนาพร
เทพคําปลิว ม.6/13
3. นางสาวเพลงนิภา
ป้อมสุวรรณ ม.6/13
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3. การแข่ ง ขั น วาดภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรียญทอง ได้แก่
1.นางสาวพิมพ์ลภัส
อ่อนหวาน
ม.5/3
4. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับบุคคลทั่วไป ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง ได้แก่
1.นางสาวสุปวีณ์
พอชัย
ม.4/13
2.นางสาวภานุมาศ
พุทธิมา
ม.4/13
5. การแข่งขัน STEM Challenge Completition 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล
ชมเชย ได้แก่
1. เด็กหญิงกุลภรณ์
คําเขื่อน
ม.2/12
2. เด็กหญิงอนันตญา
บุญโสภิญ
ม.2/12
6. การแข่งขัน จรวดขวดน้ํา(แม่นยํา) ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
1. เด็กชายจักรรินทร์
ยศวาสนา
ม.1/12
2. เด็กชายพสธร
ธิวงศ์สาย
ม.1/12
3. เด็กชายรัชชานนท์
ชัยวงศ์
ม.1/12
7. การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย
ได้แก่
1. เด็กหญิงรินรดา
อุทธโยธา
ม.1/5
ผลการแข่งขัน Thailand STEM Festival 2019 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562
1. การแข่งขัน STEM Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
1. เด็กหญิงมณีนนท์
เสือคง
ม.3/12
2. เด็กหญิงวรภาพร
วงค์ช่างเงิน ม.3/12
3. เด็กหญิงแพรวา
กาศสนุก
ม.3/12
4. เด็กหญิงธัญชนก
ลีลาพงศ์
ม.3/12
5. เด็กหญิงพิมรัตน์
เตชะวิจิตร์
ม.3/12
6. เด็กชายพีรพล
สุมาทร
ม.3/12
2. การแข่งขัน STEM Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
1. นางสาวณัฐชยา สุภาสืบ
ม.6/13
2. นางสาวกรกนก กันทะมา
ม.6/13
3. นายสรวิชญ์
สายอ้าย
ม.6/13
3. การประกวดสื่อ สารเชิงสะเต็ม (STEM TALK) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ รางวัล
เหรียญทอง ได้แก่
1. เด็กหญิงพาทินธิดา แต็มคู
ม.3/12
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
2. เด็กหญิงธัญพิฐชา ยามี
ม.2/12
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4. การประกวดสื่อสารเชิงสะเต็ม (STEM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวั ล
เหรียญทอง ได้แก่
1. นางสาวสรัลชนา สุปินะ
ม.5/13
2. นางสาวเฆสิตา มุทอง
ม.6/13
5. การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา(Student STEM Project Contest) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
1. นางสาวกชพรรณ จันทร์วงศ์
ม.6/13
2. นางสาวปณยา ปัญญาแวว
ม.6/13
3. นางสาววชิราณี ชาวเชียงขวาง
ม.6/13
6. การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Invention Contest) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
1. เด็กชายปานัท แก้วลังกา
ม.3/12
2. เด็กหญิงดลพร แตงกูล
ม.3/12
3. เด็กหญิงเกศินี อุทุมพิรัตน์
ม.3/12
7. การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Invention Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่
1. นางสาวกิตติญาภรณ์
อินต๊ะอิน
ม.6/13
2. นางสาวอักษราภัค
ติ๊บปะละวงค์ ม.6/13
3. นายธนาวัฒน์
โชคสิริรัตน์
ม.6/13
8. การประกวด LEGO Education Contest ระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย) ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง
1. น.ส. พิมพ์หทัย ฮายาชิ
2. น.ส. พนิตกาญน์ กุศล
3. น.ส. สุพิชญา พรหมปาลิต
9. การแข่งขันหุ่นยนต์อย่างง่าย (STEM Simple Robot Talent) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
1. ด.ญ. รวิชา เลิศมีนัย
2. จักรภพ พลับจั่น
3. ญาดา พรหมเสน
ผลการแข่ งขั นงานศิ ล ปหัต ถกรรมนั กเรี ยน ครั้ง ที่ 6 9 ปี การศึ กษา 2562 ระดับเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 35
1. การแข่ ง ขั น อั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ระดั บ
เหรียญทอง ได้แก่
1. เด็กหญิงกิติยา
อินทะนนท์
ม.3/1
2. เด็กหญิงชนกานต์
ใจเปี้ย
ม.3/1
3. เด็กหญิงณัฐกานต์
ใจฟั่น
ม.3/1
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2. การแข่ ง ขั น อั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ ม.4-ม.6 รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ระดั บ
เหรียญทอง ได้แก่
1. นางสาวณัฐจีรา
ฉัตรตันใจ
ม.6/7
2. นางสาวสุธาทิพย์
วงค์ครองศักดิ์ ม.6/7
3. นางสาวเฆสิตา
มุทอง
ม.6/13
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. เด็กหญิงบุณยานุช
บุญยะเลขา
ม.3/12
2. เด็กหญิงมัทนียา
อุ่นเมือง
ม.3/12
3. เด็กหญิงอัญชิสา
ทาแก้ว
ม.3/12
4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. นางสาวณัฐฐิกา
ธรรมจักร
ม.6/13
2. นางสาวณัฐศิรินทร์
เพ็ชรตา
ม.6/13
3. นางสาวอารียา
ศิริคํา
ม.6/13
5. การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ประเภทสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ม.4-ม.6 รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ
เหรียญทอง ได้แก่
1. นางสาวณัฐชยา สุภาสืบ
ม.6/13
2. นางสาวธนาพร เทพคําปลิว ม.6/13
3. นางสาวเพลงนิภา ป้อมสุวรรณ ม.6/13
6. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 รางวัล ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. เด็กหญิงณิชกมล
จอมแก้ว
ม.2/5
2. เด็กหญิงบุณยนุช
ติ๊บปาละ
ม.2/5
3. เด็กหญิงเนตรชนก
จันทร์กลิ่นหอม ม.2/5
7. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 รางวัล ระดับเหรียญทอง
ได้แก่
1. นางสาวสิราวรรณ
จันเหลือง
ม.5/11
2. นางสาวรุจจิรา
ตามัน
ม.5/11
3. นางสาวอนันตญา
เตชะวงค์
ม.5/13
8. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับ
เหรียญเงิน ได้แก่
1. เด็กหญิงดลพร แตงกูล
ม.3/12
2. เด็กหญิงเกศินี อุทุมพิรัตน์
ม.3/12
9. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 รางวัล ระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. นางสาวกิตติญาภรณ์
อินต๊ะอิน
ม.6/13
2. นางสาวอักษราภัค
ติ๊บปะละวงค์ ม.6/13
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10. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน ได้แก่
1. นาย ก่อพจน์ จอมแก้ว
2. นาย ชุนากร ด่านอินถา
11. กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ
ทองแดง ได้แก่ 1. ด.ช. ณภัทร ข่ายกา 2. ด.ช. ปภาวิน ชิวหรัตน์ 3. ด.ช. ภคพล โรจนวิภาค
12. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับ เขตชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย เหรียญเงิน ได้แก่
1. นางสาวณัฐชยา สุภาสืบ 2.นางสาวธนาพร เทพคําปลิว 3.นางสาวเพลงนิภา ป้อมสุวรรณ
13. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้แก่ 1. นายจิรภัทร แจ่มประเสริฐ 2. นายธิติ พุธฒาอามาตย์ 3. นางสาวอภิญญา มูลนันไชย
14. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ 1. เด็กชายนภัทร
ข่ายกา 2. เด็กชายปภาวิน ชิวหรัตน์ 3. เด็กชายภคพล โรจนวิภาค
15. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่
69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย เหรียญทองแดง ได้แก่
1. เด็กชายนภัทร ข่ายกา 2. เด็กชายปภาวิน ชิวหรัตน์ 3. เด็กชายภคพล โรจนวิภาค
16. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย เหรียญเงิน ได้แก่
1. นางสาวชาลิสา จันทร์ยะเครือ 2. นางสาวประทานพร อุตมะโน
17. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย เหรียญทอง ได้แก่
1. นายจิรภัทร แจ่มประเสริฐ 2. นายธิติ พุธฒาอามาตย์ 3. นางสาวอภิญญา มูลนันไชย
18. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เหรียญทอง
ได้แก่ ด.ญ.ปวีณ์ธิดา อุปละวงศ์ ด.ญ.สุภัสสร ทองศิริชัย
19. การแข่ ง ขั น การออกแบบสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ระดั บ ชั้ น ม.4-ม.6
รองชนะเลิศอันดับ 2เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวปัทมาพร ถาเป็นบุญ นางสาวปิยวรรณ สายวันดี
20. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นั ก เรี ย น ระดั บ ชาติ ครั้ง ที่ 69 ปี ก ารศึก ษา 2562 ณ จั ง หวั ด สุโ ขทั ย เหรี ย ญทอง ได้ แ ก่ ด.ญ.ปวี ณ์ ธิ ด า
อุปละวงศ์ ด.ญ.สุภัสสร ทองศิริชัย
21. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง
ได้แก่ เด็กชายทศพร แก้วกันทา เด็กชายณฐกร อินลือไชย
- การแข่งขันทูตความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวรุจจิรา ตามัน นางสาวสิราวรรณ จันเหลือง นางสาวอนันตญา เตชะวงค์
- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้ านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัย
แห่งชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้แก่
- นางสาวกุลนาถ ปาระมี
- นางสาวธวัลรัตน์ สุนันทชัย
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- สมาคมพิษวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
ได้แก่
นางสาวปทิตตตา ลือพรมมาศ นางสาวสรัลชนา สุปินะ นางสาวนาริศา พันธุ์สวัสดิ์
ผลการแข่ งขั นโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการนักเรียนห้อ งเรียนพิเศษวิท ยาศาสตร์ ฯ
ครั้งที่ 11 กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ประเภทนาเสนอด้วยวาจาภาษาไทย
สาขาชีววิทยา
1. เหรียญทองแดง ได้แก่
นางสาวปิยนันท์ ใจหมั้น
นางสาววรัตถยา ตัดรัก
นางสาวสุนิดา พิทักษ์ภควิวัฒน์
สาขาฟิสิกส์
1. ชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวณัฐชยา สุภาสืบ
นางสาวธนาพร เทพคํ า ปลิ ว
นางสาวเพลงนิภา ป้อมสุวรรณ
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้แก่
นางสาวณัฐชยา สุภาสืบ
นางสาวธนาพร เทพคํ า ปลิ ว
นางสาวเพลงนิภา ป้อมสุวรรณ
สาขาเทคโนโลยี
1. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้แก่
นางสาวกชพรรณ จันทร์วงศ์
นางสาวปณยา ปัญญาแวว
นางสาววชิราณี ชาวเชียงขวาง
ประเภทโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา
1. เหรียญเงิน ได้แก่
นางสาวณัฐฐิกา ธรรมจักร์
นางสาวณัฐศิรินทร์ เพ็ชรตา
นางสาวอารียา ศิริคํา
สาขาเคมี
1. เหรียญเงิน ได้แก่
นางสาวพลอยชมพู กิตติเรืองชัย นางสาววริษฐา ชัยนุบาล
นางสาวกรกนก กันทะมา
2. เหรียญเงิน ได้แก่
นางสาวเฆสิตา มุทอง
นางสาวพรปวีณ์ ทุ่งแจ้ง
นางสาวหฤทัย ใจยาคํา
สาขาฟิสิกส์
1. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้แก่
นางสาวชญานิษฐ์ คําแก้ว
นางสาวปิยดา ป้อเครือ
นายสรวิชญ์ สายอ้าย
สาขาเทคโนโลยี
1. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้แก่
นาย ธนาวัฒน์ โชคสิริรัตน์,
นางสาวอักษราภัค ติ๊บปะละวงค์
นางสาว กิตติญาภรณ์ อินต๊ะอิน
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กิ จ กรรม การแข่ ง ขั น ฟิ สิ ก ส์ สั ป ระยุ ท ธ์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
1. ชมเชย เหรียญเงิน ได้แก่
นายสรวิชญ์ แก้วสามัคคี
นางสาวนาริศา พันธุ์สวัสดิ์
นางสาวธัญพร อินทะชุ่ม
นางสาวปฑิตตา ลือพรมมาศ
นางสาวธนพร สิทธิกูล
นายคงกระพัน การเก่ง
การประกวดการนาเสนอผลงาน "การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)" ประเภทภาษาไทย เวทีศักญภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ
1. ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1-3 เหรียญทอง ได้แก่
ด.ญ. บุณยานุช บุญยะเลขา
ด.ญ. มัทนียา อุ่นเมือง
ด.ญ. อัญชิสา ทาแก้ว
2. ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4-6 เหรียญทอง ได้แก่
น.ส. ณัฐชยา สุภาสืบ
น.ส. ธนาพร เทพคําปลิว
น.ส. เพลงนิภา ป้อมสุวรรณ
- การนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลของการเผาขยะที่ส่งผลต่อปัจจัยทางชีวภาพบางชนิด ในการ
ประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2019 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แก่ เด็กหญิงชนิกา นิลใบ เด็กหญิงเนตรสุนันท์ วาเล็กบุตร เด็กหญิงพิชญ์สินี คําแก้ว
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจําปี 2562 องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้แก่ เด็กหญิงชนิกา นิลใบ เด็กหญิงเนตรสุนันท์ วาเล็กบุตร
- ตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันโครงงานวิจัยระดับนานาชาติ หัวข้อ Mathematics-Robotic
Machine โครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการประยุกต์ ในงาน The 7th Macao International Innovation and
Invention Expo (MIIEX) , The Venetian วันที่ 10-13 ตุลาคม 2662 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
สาธารณรัฐประชาชนจีน เหรียญทอง ได้แก่ นายวัชระ ศรีวิชัย นายณภัทร ชัยเนตร นางสาวเบญจรัตน์
บุญเหล็ก นายจักรภัทร คํานารักษ์
การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9 กลุ่มคอมพิ วเตอร์ เรื่อง การคานวณดัชนี
มวลกาย (BMI) โดยใช้เครื่องชั่งน้าหนักอัจฉริยะ (IoT) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชนะเลิศ ได้แก่ 1. นายจิรภัทร แจ่มประเสริฐ 2. นายธิติ พุธฒาอามาตย์
3. นางสาวอภิญญา มูลนันไชย
การแข่งขันการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน 10 ปี adiCET กับการพัฒนา
พลังงานเพื่อท้องถิ่น
ชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่
นายคงกระพัน การเก่ง
นายกิตติพัฒน์ น้ําทองไทย
นายบรรณวิชญ์ แท่นธัญลักษณ์
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ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
สถานศึกษามีการกําหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน และมีการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนเป็น
คนที่มีความรู้ มีคุณค่า ตลอดจนเกิดเป็นค่านิยมที่ดี และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม 12
ประการ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามโรงเรียนสุจริต มีการอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในแผนการจัดการเรียนรู้และในกิจกรรมคาบโฮมรูม ครูคอยดูแลสอดส่องให้นักเรียนมีความประพฤติตาม
ลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการเป็นอย่างดี จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด จัดกิจกรรมทางภาษาที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกการทํางานร่วมกัน ปลูกฝัง
ความสามัคคี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความกล้าแสดงออก
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
สถานศึกษามีการกําหนดให้นักเรียนในแต่ละระดับทํากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมแต่ละ
ระดับ ชั้น ทํา โครงการพั ฒนาคุณ ธรรมโดยได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน เช่น วัด หมู่บ้า น ทํา กิจกรรม
จิ ตอาสามั คคุ เทศก์ น้ อ ยตามสถานที่สํ า คั ญ ในจั งหวัด ลํา ปาง เช่น บ้ า นเสานั ก พิพิ ธภั ณ ฑ์ ศาลหลั กเมือ ง
การสร้างฝายชะลอน้ํ าบนยอดเขา เป็น ต้น การนํา ภูมิปั ญญาท้องถิ่น มาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยทํากิจกรรมบูรณาการภาษาอังกฤษและสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดลําปาง ส่งเสริมนักเรียนที่มีค วามสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
การส่งเสริมการใช้หนังสือท้องถิ่น เล่าเรื่อง เมืองลําปางผ่านหนังสือท้องถิ่น การเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ของนักเรียนทุกระดับชั้น การจัดการเรียนการสอนบูรณาการเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่น บุคลากรในกลุ่มสาระฯ
รวมถึ ง ครู ช าวต่ า งชาติ แ ต่ ง กายชุ ด พื้ น เมื อ งในวั น ศุ ก ร์ รวมถึ ง ครู ช าวต่ า งชาติ ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรและ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลําปาง มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
ให้กับนักเรียนที่มาแลกเปลี่ยน การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การแต่งกายชุดพื้นเมือง การปลูกฝัง
มารยาทไทย การร่วมกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การร่วม
กิจกรรมสําคัญทางศาสนา
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษามีการทํากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มี ก ารจั ด ทํ า ค่ า ยบู ร ณาการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ โครงการทั ศ นศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ม.4 -6 มี
การพัฒนาการเรียนร่วมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาให้สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติเหมือน
นัก เรียนในชั้นเรียนได้อ ย่างเหมาะสม จั ดกิ จกรรมการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีนั กเรียนกลุ่มเก่ง
กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน ช่วยกันทํางานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชา
ทหาร กิจกรรมรังสรรค์ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม
4) มีสุขภาพทางร่างกายและจิตสังคม
สถานศึกษามีการจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพตามโครงการของโรงเรียน และทําโครงการ
พัฒนาคุณธรรมโดยได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน เช่น วัด หมู่บ้า น กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษที่ช่วย
ส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับความบันเทิง เช่น กิจกรรมดู หนังฟังเพลง ทําให้นักเรียนมี
สุขภาพจิตที่ดี จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ํา กิจกรรม
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มัคคุเทศก์น้อยทําตามสถานที่สําคัญในจังหวัดลําปาง และครูเป็นที่ไว้วางใจและให้คําปรึกษาแก่นักเรียนที่มี
ปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม ครู ประจําชั้นมีการประเมินน้ําหนัก ส่วนสูง และการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียนระหว่างภาคเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ในรายวิชาแนะแนว และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- รายงานสถานศึกษาที่ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
- รายงานการพัฒนากิจกรรมจิตสาธารณะ
- รายงานโครงงานคุณธรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทย
- รายงาน TO BE NUMBER 1
- รายงานสุขภาวะของผู้เรียน
- รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของแต่ละระดับชั้น
- แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ
- รูปภาพการดําเนินกิจกรรมต่างๆ การให้คําปรึกษานักเรียน
- คําสั่งปฏิบัติงาน/ไปราชการของ โรงเรียน
- ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆแต่ละสาระ
2. ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนร้อยละ 88.93 มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณ ผู้ เ รี ย น
มีความสามารถในการอ่าน ฟัง พูด เขียน ดู สามารถตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
คํานวณ สรุปผลการประเมินการอ่าน การสื่อสารและการคิดคํานวณเป็นไปตามเกณฑ์ในระดับดีเลิศ
ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 88.80 มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ และคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญานมากขึ้น สามารถ
แยกแยะปัญหา เปรียบเทียบข้อมูล จัดกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ ระบุเหตุผลและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลให้เพียงพอจนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา และสามารถบูรณาการในชีวิตประจําวัน เป็นผู้ ฟัง และผู้พูดที่
ดี เข้าใจรู้ทันโลกและสถานการณ์ในปัจจุบัน
ผู้เรียนร้อยละ 88.47 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ชิ้นงาน โครงงานหรือโครงการและสามารถนําไปสู่การได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ และเป็น
ที่ยอมรับจากสาธารณชน อีกทั้งยังนําผลงานไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นอย่างกว้างขวาง
ผู้เรียนร้อยละ 90.29 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ เ รี ย นสามารถ
ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม เว็บไซด์ แอพลิเคชัน ในการเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูล และ
นําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกัน
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ผู้เรียนร้อยละ 88.81 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญทางหลักสูตรและผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ผู้เรียนร้อยละ 90.18 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทัก ษะพื้ น ฐาน และมีเจตคติที่ดีพ ร้อ มที่จ ะศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น และเห็น แนวทางในการทํา งานหรือ
ประกอบอาชีพตามความสนใจหรือความถนัดได้มากขึ้น
ผู้เรียนร้อยละ 95.06 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยม 12 ประการตามที่สถานศึกษากําหนด
ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 95.25 มี ค วามภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น และความเป็ น ไทย ผู้ เ รี ย นมี ค วามภาคภู มิ ใ จใน
ท้องถิ่นของตนเอง โดยสังเกตได้จากการแต่งกายชุดพื้นเมือง ทุกๆ วันศุกร์ และมีการใช้ภาษาท้องถิ่นใน
การประชาสัมพันธ์
ผู้เรียนร้อยละ 95.55 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ผู้ เ รี ย นสามารถปรั บ ตั ว ให้ อ ยู่
ร่วมกันกั บผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี ความเห็น อกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งวัดได้จากการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม
ผู้เรียนร้อยละ 95.50 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ผู้ เ รี ย นมี สุ ข ภาวะทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
- นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของ
ทุกระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักวางแผน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต กล้าแสดงออก ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและการปลูกฝังผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การเขียนและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ
นักเรียนมีผลการพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 และพัฒนาปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการและเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ตลอดจน สามารถวิเคราะห์ จําแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี
สําคัญจําเป็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นไปตาม
อัตลักษณ์ คือ เป็นผู้มีความรู้ เป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลกรวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
- นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ แต่งกายสะอาดเรียบร้อยและมีเครื่องใช้ส่วนตัว
ที่ดีถูกสุขลักษณะ สามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการได้ มีการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายทั้ง
ในและนอกสถานศึ ก ษา มีส่ว นร่ วมในการเผยแพร่ร ณรงค์เกี่ ยวกับ การดูแ ลสุข ภาพได้อย่ า งถูกต้ อ งและ
เหมาะสม พัฒนาการทางด้านร่างกาย เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย โดยเปรียบเทียบน้ําหนักส่วนสูงกับอายุ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีทักษะใน
การป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยง มีภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัย
จากความรุนแรง อุบัติเหตุ โรคภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันได้เป็นอย่างดีเห็น
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คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความมั่นใจในการพูดและแสดงความคิดเห็น
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิ ภาพมองเห็นและยอมรับ
ความสามารถทั้งของตนเองและผู้อื่นสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ปรับตัวให้อยู่ร่วมกัน
ในสัง คมได้อ ย่า งมีค วามสุข ยอมรั บ ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล สุ ภาพ อ่ อนโยน อ่ อ นน้ อม ไม่ แ สดง
พฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวและปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
- นักเรียนเป็น แบบอย่างที่ดีได้คิดสร้า งสรรค์ ผลงาน เข้า ร่วมกิจกรรมและนํ าความรู้ด้า น
ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และนันทนาการ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน นําไปสู่การมีผลงานใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
- ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 และ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ
3.2 จุดควรพัฒนา
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งไม่เป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ คือ ระดับยอดเยี่ยม จึงควรมีแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
- ควรมีก ารพั ฒนาความสามารถในการสร้า งนวัตกรรมของผู้เรียนให้เป็น ไปตามเป้ า หมาย
ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมให้กับครูและผู้เรียน
4. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป
1. โครงการพัฒนาระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียน มีวัตถุประสงค์ในการดําเนิน งาน
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าหมายพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3
และส่งเสริมการพัฒนานั กเรียนเป็ นรายบุคคล ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับ
การพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเลือกสรรหรือคัดเลือกหานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ
ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อม
มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น สอนเสริมความรู้ สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองในเวที
แข่งขันทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ
3. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรม ตามโครงการ มีแผนพัฒนา
คุณภาพบุคลากรในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม PLC บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวัดผล
สัมฤทธิ์ด้วยแบบทดสอบแบบอัตนัยและปรนัย ปรับเกณฑ์การผ่านเป็นร้อย 70 ขึ้นไป
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับอุดมศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาการจัดการศึกษาได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
1.1 วิธีการดาเนินงาน
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
สถานศึกษามีการใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรและชุมชนทุกภาคส่วน มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทํา SWOT เพื่อให้ได้
แผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกํ าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริ บ ทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้น
สังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สถานศึกษาสามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยดําเนินการจัดทําโครงการ เช่น โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนางานแผนงานและสารสนเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระ
โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาโรงเรี ยนมาตรฐานสู่สากล โครงการความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนลําปางกัลยาณีกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โครงการพัฒนาห้องสมุดประเทศไทย 4.0
และโครงการปลูกศิษย์รักเป็นนักอ่าน เป็นต้น
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูง จึงส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการนํา
ข้ อ มู ล สารสนเทศมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น แบบอย่ า งได้ มี โ ครงสร้ า ง
การบริหารงานที่ชัดเจน โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย มีการใช้เทคโนโลยีคือระบบ ICT ของ
โรงเรียนมาใช้ในการบริหารจัดการทุกฝ่ายงาน ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม(SBM) และใช้กระบวนการ PDCA มาบริหารจัดการศึกษา บริหารงานด้วย
นวัตกรรม LKS SMART School และขับเคลื่อนให้ทุกกลุ่มงานใช้นวัตกรรม LKS SMART School ใน
การดํ า เนิ น งาน ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกลและเห็ น คุ ณ ค่ า ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพที ม งานบริ ห าร
จัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึ กษา สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้ง
ในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึก ษา ในการบริหารจัดการการศึก ษาให้บ รรลุเป้ าหมายตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ส่งผลให้
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
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3) ดํา เนิ น งานพั ฒนาวิช าการที่เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เรีย นรอบด้า นตามหลั กสู ตรสถานศึกษาและทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 และทําการปรับปรุง
ตามหลัก สูตรปรับ ปรุง 2560 ให้เหมาะสมและบูร ณาการกับ ท้องถิ่น โดยมีการประเมิน การใช้หลักสูต ร
สถานศึกษาและนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และมีการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน วิชาเลือกเพิ่มเติมครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมสอนเสริม ซึ่งตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมสะเต็มศึกษา การทําปฏิบัติการทดลอง
เล่นดนตรี กีฬา ทําหนังสือเล่มเล็ก บันทึกรักการอ่าน หนังสั้น ละครคุณธรรม ละครเวทีฝรั่งเศส ละครเวที
ภาษาจีน ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ เป็นต้น มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
สัญจร สอนเสริมแก้ไขผลการเรียน และมีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยดําเนินการตามโครงการ เช่น โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนา
ระบบการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน โครงการค่าย
วิชาการและทัศนศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง (IS) โครงการเรียนร่วม เป็นต้น
4) ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ตรงตามความต้ อ งการของครู แ ละ
สถานศึกษา โดยการเข้าร่วมการอบรมและประชุมทางวิชาการต่างๆ รวมถึงการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียน
ศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรี ยนระดับ ม.ปลาย สังกัด สพฐ.
รุ่น 2 (ภาคเหนือ) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
(PLC) วิ เคราะห์ผู้ เรียนที่เกิ ดขึ้น ในชั้น เรีย นวิเคราะห์ผู้เรี ยนรายบุ คคล โดยดํา เนิ น โครงการส่ง เสริ ม
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การพัฒนา เพื่อนําผลการศึกษามาใช้พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนจนเกิดนวัตกรรม เช่น รางวัลครูดีเด่น
ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จนส่งผลให้ครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ้น มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระฯ ข้ามกลุ่มสาระฯและมีการนิเทศจากบุคลากร
ภายนอก จั ด อบรมทบทวน พั ฒ นา หลั กสู ตรกลุ่ ม สาระฯ และหลั ก สูต รสถานศึก ษา อย่ า งต่อ เนื่ อ งทุ ก ปี
การศึกษา สนับสนุนให้ครูทําผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ
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5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย ความ
สะดวก มีอุปกรณ์ สื่อ ICT ครบทุกห้องเรียน อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีเจ้าหน้าที่ ICT ดูแลและแก้ไขระบบให้
ถ้า มีปั ญ หาการใช้งาน สภาพแวดล้อ มภายนอกห้องเรียนร่มรื่น และมีแ หล่งเรียนรู้สํา หรั บ ผู้เรียน เช่น มี
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฟิ สิ ก ส์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารชี ว วิ ท ยา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ
ห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ Marine aquarium ห้องเรียนขงจื่อ ห้องศูนย์การเรียนของกลุ่มสาระต่างๆ
ห้องพิพิธภัณฑ์และห้องศูนย์อุสาหกรรมเซรามิกส์ เป็นต้น มีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย โครงการ
พั ฒนาห้อ งศูน ย์ก ารเรียนรู้แ ละระบบบริหาร ICT โครงการพัฒนาคุณ ภาพห้องสมุด โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตลอดจนโครงการกิจกรรม
ห้องเรียน 5ส มีห้องศูนย์แนะแนวการศึกษา และห้องให้คําปรึกษา ที่ สามารถให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
มีความปลอดภัย
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษามีการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบ
บริหารงาน ICT เช่น ระบบบริหารการเงินการบัญชี พัสดุครุภัณฑ์ บันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนา
การศึกษา ข้อมูลบุคลากรและนักเรียนทุกคน และบันทึกข้อมูลเวลามาปฏิบัติงานโดยสแกนลายนิ้วมือ รวมถึง
การใช้ระบบบริหารงาน ICT ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา สร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การบันทึกข้อมูลในแอพพลิเคชัน LKS เช่น
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้าน โปรแกรม Student บันทึกผลการเรียนในงานวัดผล
การเรียนรู้ เป็นต้น สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณจัดซื้อ จัดหา/ซ่อมแซม สื่อ
และอุป กรณ์การจั ดกิ จกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
1.2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา 4 ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการปี ง บประมาณ 2562 หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาโรงเรียนลําปางกัลยาณี รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเอง
รายบุคคลของบุคลากร ID Plan รายบุคคล รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน รายงานวิจัยในชั้นเรียน บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บันทึกกิจกรรมชุมนุม บันทึกกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รายงานประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียน รายงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ผลการประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนั กเรียนที่
มีต่อพฤติกรรมและคุณลักษณะการสอนของครู รางวัลของสถานศึกษาและครู ข้อมูลในระบบ ICT ของ
โรงเรีย นในเว็ ป ไซต์ www.lks.ac.th งาน โครงการ กิจ กรรม ที่กํ า หนดไว้ใ นแผนปฏิบั ติก าร เอกสาร
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ประกอบการประชุมภาคีเครือข่าย จดหมายข่าว อนุทิน เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือครู และคําสั่ง หลักสูตร
สถานศึกษา เกียรติบัตร มี Application คือ LKS School และระบบ ICT ของโรงเรียน ผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ แต่ละกลุ่มสาระ การได้รับรางวัล
IQA AWOARDS ระดับยอดเยี่ยม ได้รับการรับรองการประเมินผลคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบที่ 4
จาก สมศ. มีก ารจั ดระบบข้อ มูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณ ภาพ
สถานศึก ษา มีแ ผนพั ฒนาคุณ ภาพการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติร าชการปี งบประมาณ 2562 มีหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนลําปางกัลยาณี หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล(IS) และมีหลักสูตรกิจกรรม แนะแนว
สถานศึกษามีการเปิดกลุ่มวิชาเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด เพื่อสอดรับกับ
ประชาคมอาเซียน เช่น แผนการเรียนวิทย์ -คณิต,อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-สังคม และกลุ่มภาษาต่างประเทศ
เช่น จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเกาหลี โดยร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น การทําข้อตกลง (MOU) ร่วมกับประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ การทําข้อตกลง (MOU)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (สอวน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปาง และโรงเรียนได้ขอความร่วมมือในการนํา
นั ก เรีย นเข้า ร่ว มกิ จ กรรม การขอคํา ปรึ ก ษาและขอใช้ห้ องปฏิ บัติ การในการทดลองโครงงานต่ า งๆ จา ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัด สามารถใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
2. ผลการพัฒนา
สถานศึก ษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี ที่กําหนดเป้า หมายความสํา เร็จ โครงการ
กลยุ ท ธ์ พั น ธกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ เ ป็ น ไปตามความคาดหวั ง ของนั ก เรี ย น ผู้ ป กครองและสอดคล้ อ งกั บ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติ มีแผนปฏิบัติการประจําปีประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ปฏิทินกรอบ
เวลา การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากร และเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของหน่ วยงาน
ต้นสังกัด อีกทั้งยังมีระบบข้อมูล สารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันสามารถนําไปใช้ได้อย่าง
เป็นระบบและมีเอกภาพ มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ได้
มาตรฐานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็น
อย่างดีส่งผลให้การดําเนินกิจกรรมของคู่ร่วมพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายความสําเร็จทุกประการ
นอกจากนี้ผู้บริหารและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารใช้
หลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพ โดย
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ทุกภาคส่วนรับทราบและรับผิดชอบร่วมกัน และได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําให้สถานศึกษามีความ
พร้อมในด้านบุคลากร อาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าสาธารณูปโภค การรัก ษาความสะอาด ส้วมสุขสันต์ สื่อการสอน
ระบบ ICT และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
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สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตามที่เป็นระบบชัดเจน เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาประเมินผลการจัดการศึกษาจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการนําข้อเสนอแนะไป
พัฒนาปรับปรุงและมีการรายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ
ผลการดํา เนิ น งานของสถานศึก ษาทั้ง หมด ส่งผลให้นั กเรียน ครู และโรงเรียนได้รับ รางวัล จาก
หน่ ว ยงานภายนอก ทั้ ง ในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ระดั บ ภาค ระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ
นอกจากนี้ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก รอบ 4 ของโรงเรี ย นลํ า ปางกั ล ยาณี มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญและความร่วมมือของบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีการนํา
ทักษะศตวรรษที่ 21 มาทําเป็นนโยบายการดําเนินงานของโรงเรียน ให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมทุกงาน/
โครงการอย่างต่อเนื่องและใช้นวัตกรรม SMART School ในการบริหารจัดการ
2. ผู้บริหารมีการนําระบบประกันคุณภาพมาเป็นวิถีในการดําเนินงาน
3. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร
4. โรงเรี ย นมี ก ารกํ า หนดหน้ า ที่ ก ารปฏิบั ติ งานชั ดเจนตามโครงสร้า งการบริ ห ารงานของ
โรงเรียน
5. ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
6. โรงเรียนมีห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่สามารถบริการให้กับนักเรียน บุคลากร และชุมชน
7. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติก ารทางวิทยาศาสตร์ที่ทัน สมัย ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา ห้องดนตรี ที่เพียงพอสําหรับนักเรียน
8. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอื้อต่อการบริหารจัดการ
9. โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลําปาง
กัลยาณี เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนลําปางกัลยาณี ชมรมครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนลําปางกัลยาณี
สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนลําปางกั ลยาณี ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเช่น เทศบาลนครลําปาง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําปาง โรงพยาบาลลําปางและเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง ในการพัฒนา
สถานศึกษาและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
10. ผู้ปกครองมากกว่าร้อยละ 90 เห็นความสําคัญและมีส่วนร่ วมในการรับรู้และร่วมมือใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการเข้าร่วมประชุมทุกภาคเรียน
11. มีการเผยแพร่แนวทางในการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE แก่หน่วยงาน
ภายนอก เช่น สถานพินิจลําปาง เรือนจํากลางจังหวัดลําปาง และสํานักงานควบคุมความประพฤติจังหวัด
ลําปาง
12. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้นวัตกรรม LKS SMART SCHOOL ในการบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษเพื่อพัฒนานักเรียนตรง
ตามความสามารถและศักยภาพในด้า นภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา พร้อมทั้งมี
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการทํา บันทึกความร่วมมือ
(MOU) กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม
13. ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องมีความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่หลากหลายวิธีการ สถานศึกษาได้มี
การบริหารจัดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและมีคุณภาพ นําผลจากการนิเทศติดตามมารายงานผลการปฏิบัติงาน
และนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้วางแผนคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
14. ผู้บ ริหารให้ความสําคัญ ในการร่วมมือกัน ระหว่างบุคลากร นั กเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลําปาง
กัลยาณี เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนลําปางกัลยาณี ชมรมครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนลําปางกัลยาณี
สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนลําปางกัลยาณี ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเช่น เทศบาลนครลําปาง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําปาง โรงพยาบาลลําปางและเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง ในการพั ฒนา
สถานศึกษาและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
15. สถานศึก ษาได้มีก ารวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อ การจัด
การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารประชุ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม มี ก ารกํ า หนดหน้ า ที่
การปฏิบัติงานอย่า งชัดเจน และยังได้ติดตามระบบดูแ ลช่วยเหลือผู้เรียนได้เป็ น อย่า งดี รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมอนามัย
16. ด้านการพัฒนาครู โรงเรียนส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร โดย
ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิ ชาชีพ มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเอื้อต่อการบริหารจัดการของผู้เรียนและบุคคลากรในสถานศึกษา
17. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษามาจากบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ
หลากหลายอาชีพ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของ
สังคมและชุมชน สามารถประสานและนําภาคีเครือข่ายมาระดมความคิด วางแผนร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา จึงกํากับติดตามดูแล
การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
3.2 จุดควรพัฒนา
1. ควรนํ า กลยุท ธ์แ ละแนวทางภาคี เครือ ข่า ยไปปฏิบั ติอ ย่า งแท้ จริ งโดยติด ตาม สรุ ป และ
ประเมินผล เพื่อนําผลที่ได้ไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
2. การนิ เ ทศการจั ด การเรี ย นการสอนภายในไม่ ค รบทุ ก คน การดํ า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ์
โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น ขาดการติดตาม และนิเทศอย่างสม่ําเสมอ ควรมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ให้ได้รับรู้เกี่ยวกับการกํากับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. ครูมีภาระงานในความรับผิดชอบหลายฝ่ายจึงทําให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ลดน้อยลง มีการแบ่งงานให้กับบุคลากรไม่ทั่วถึง และบุคลากรควรปฏิบัติหน้ าที่ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย
มีมาตรการการติดตามงานของบุคลากรในองค์กรอย่างชัดเจน
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4. ควรส่งครูเข้ารับการอบรมให้ตรงสาขา/หน้าที่พิเศษและนําผลการอบรมไปขยายผลสู่การ
ปฏิบัติ เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และเป็นไปตามข้อตกลงอย่างชัดเจน ครู
และบุคลากรบางคนไม่ทํารายงาน และไม่ขยายผลความรู้ที่ได้รับแก่ครูในโรงเรียน
5. APP LKS SCHOOL ในการเช็คลาป่วย ลากิจแล้วครูผู้สอนต้องไปแจ้งที่ห้องพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนอีกครั้ง ดังนั้นควรจะเช็คเพียงครั้งเดียวแล้วให้ข้อมูลการลาป่วย ลากิจนั้นทุกฝ่ายได้รับ
ข้อมูลทั่วถึง และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนครูผู้สอนสามารถพิมพ์ออกมาใช้งานได้ทันที บุคคลากรบางส่วนยังขาด
ความเข้า ใจ และการให้ ค วามสํ า คั ญ ของระบบในการนํ า ไปใช้เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ กษาอย่ า ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ นอกจากนี้ ส ถานศึ ก ษามี อั ต ราส่ ว นนั ก เรี ย นต่ อ คอมพิ ว เตอร์ ต่ํ า กว่ า มาตรฐาน
(มาตรฐาน 1 : 20)
6. โรงเรียนจัดกิจกรรมระดมทุนบ่อยครั้ง ทําให้ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือลดลง
4. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป
1. โครงการนิเทศภายใน มีการประเมิน นิเทศ ติดตามภายในและร่วมกันพัฒนางานให้เ ป็นไปตาม
แผนที่กําหนด
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพิ่มสัดส่วนนักเรียนต่อครูให้
มากขึ้นในการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ และส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. โครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีการดําเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการ ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนา
ตนเองเพื่อให้ครูมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
4. โครงการขยายผลเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการดาเนินงาน
1.1 วิธีดาเนินงาน
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิต
ครูร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทําแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์ผล
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิด
วิเคราะห์แ ละเขียนของผู้เ รียน มีก ารวิเคราะห์ผู้เ รียนเป็ น รายบุคคล ออกแบบการจัดกา รเรียนรู้ที่เน้ น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น Active Learning วิธีการแบบเปิด
(Open approach) เพื่อนสอนเพื่อน การทําการทดลองในปฏิบัติการ การทําโครงงาน การทํา IS1 IS2 IS3
การจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประ
วันได้ การสอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในกลุ่มที่
สนใจในช่วงเวลาก่อนเข้าชั้นเรียน กลุ่มวิชาภาษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น 4 ทักษะ ฟัง พูด
อ่าน เขียน และเป็นมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ประการและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูสร้าง พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย เหมาะสม และพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์และมูลนิธิ สอวน. ที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง ให้นักเรียนใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ใ นการแสวงหาความรู้ ที่ ห ลากหลายและเหมาะสมและส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ใ น
การสืบเสาะหาความรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การจัดค่ายบูรณาการ
ห้อ งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย
ตลอดจนมีการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในรายวิชา IS การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ การทํา
โครงงานและการออกแบบเทคโนโลยี ในรายวิชาคณิตศาสตร์ใช้โปรแกรม GSP เครื่องคํานวณเชิงกราฟ
Geogebra Notability Desmos เกมเลขฐาน เครื่องวัดมุมตรีโกณภาคปฏิบัติ
3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูยิ้มแย้มแจ่มใส ครูเสริมแรงบวกให้แก่ผู้เรียน เช่น ให้กําลังใจผู้เรียน มอบรางวัล ตลอดจนมี
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ให้กําลังใจนักเรียนที่
เรียนช้าหรือนั กเรียนเรียนร่วม โดยส่งเสริมให้มีการสอนเสริม ซ่อมเสริมแก่ผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ รวมทั้งมีการจัดทําโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพตามความ
ถนัดและความสนใจของนักเรียน เช่น โครงการเสริมทักษะชีวิตทางด้านชีววิทยา นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านโอลิมปิกวิชาการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
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4) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนให้มีการวัดผลก่อนเรียนเพื่อดูความรู้พื้นฐาน การวัดผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผู้เรียน การวัดผลหลังเรียนเพื่อประเมินตัดสินผลการเรียน ใช้วิธีการอย่างหลากหลายสอดคล้องกับ
พัฒนาการด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น วัดจากแบบทดสอบ
การสืบค้นข้อมูล การนําเสนอข้อมูล ทักษะการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แล้วนําผลจากการบันทึกหลัง
การจัดการเรียนรู้และผลการประเมินนักเรียน มาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
การสร้างและพัฒนาสื่อครู ครูมีการวิเคราะห์ผลคะแนนจากการประเมินระดับชาติ (O-NET) เพื่อตอบสนอง
ต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นและประเมินผลให้ตรงตามตัวชี้วัด
5) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนให้มีการวัดผลก่อนเรียนเพื่อดูความรู้พื้นฐาน การวัดผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน
การวัดผลหลังเรียนเพื่อประเมินตัดสินผลการเรียน ใช้วิธีการอย่างหลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการด้ าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น วัดจากแบบทดสอบ การสืบค้น
ข้อ มูล การนํา เสนอข้อ มูล ทักษะการทํา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แล้วนํา ผลจากการบัน ทึกหลังการจัด
การเรียนรู้แ ละผลการประเมิน นั ก เรียน มาพัฒนาผู้เ รียนอย่า งเป็ น ระบบ เช่น การจัดทํา วิจัยในชั้น เรีย น
การสร้างและพัฒนาสื่อครู ครูมีการวิเคราะห์ผลคะแนนจากการประเมินระดับชาติ (O-NET) เพื่อตอบสนอง
ต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นและประเมินผลให้ตรงตามตัวชี้วัด
1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
นางสาววริศรา กุณาบุตร
- รางวัลครูผู้เป็นแบบอย่างความใฝ่รู้รักการอ่าน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนลําปางกัลยาณี
นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2562 จาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
- เป็นคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
นางนภารัตน์ สูตรเลข
- รางวัลคุณครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2562 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
- รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดการนําเสนอผลงาน"การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS)" ประเภทภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
- ครูที่ปรึกษาโครงงานเรื่องอิฐดินเหลือใช้จากการระเบิดเหมือง นักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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นางสาวศิริญา สุวรรณศร
- รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
- รางวั ล อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวจริยา กาลังมาก
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี 2562 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
- อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในการประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคม วิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
เขต 35
- อาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน STEM Challenge ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น งาน Thailand STEM Festival 2019 จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้ร่วมนําเสนองานการจัดการเรียนการสอนภาคบรรยายและโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ
โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดการนําเสนอผลงาน "การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS)" ประเภทภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่
3 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- ครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมโครงการงานเวทีเยาวชนไทย "อนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ
เพื่อ ความยั่งยืน " จากองค์ก ารพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับสํานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับเลือกตัวแทนประเทศไทย การแข่งขันโครงงานวิจัยระดับนานาชาติ
Mathematics-Robotic Machine โครงงานคณิต ศาสตร์บูรณาการประยุกต์ ณ เขตบริหารพิเศษ มาเก๊า
สาธารณรัฐประชาชนจีน จาก Macao Special Administrative Region Science and Technology
Development Fund
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- ได้ รั บ รางวั ล ครู ผู้ ส อนดี เ ด่ น ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จากสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35
- ครูผู้ ฝึ ก ซ้อ มนั ก เรีย นได้รับ รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจําปี
การศึกษา 2562 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้ รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ การนําเสนอโครงงานประเภท
นําเสนอด้วยวาจาภาษาไทย สาขาวิชาฟิสิกส์ กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน จากสํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562 จั ง หวั ด
สุโขทัย
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ประเภท
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 เวทีมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium)
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
นายชลอ ประชุมฉลาด
- คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์
- ครูผู้เป็นแบบอย่างความใฝ่รู้รักการอ่าน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ประจําปี
การศึกษา2562 จากโรงเรียนลําปางกัลยาณี
- รางวัลเหรียญทอง งานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากโรงเรียนลําปางกัลยาณี
นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม
- ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี( Genius in Chemistry) งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี2562
- ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญ หาทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น งาน "วิทยาศาสตร์
นิทัศน์ ราชภัฎลําปาง 2562" จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
นางปารมี สุปินะ
- รางวัลนํ าเสนอนิทรรศการโรงเรียนลํา ปางกัลยาณี ระดับ ดีเด่น จากสํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
นางนงนุช แสนเงิน
- วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี จากมูลนิธิ สอวน.
นางอาไพ จันมะยม
- ครู ผู้ ค วบคุ ม ที ม แข่ ง ขั น วาดภาพจิ น ตนาการทางวิ ท ย์ ร ะดั บ ม.ต้ น ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
นางกัญญารัตน์ มูลวิชา
- วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี จากมูลนิธิ สอวน.
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นางสาวนารีรัตน์ รุ่งเรือง
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขัน STEM Challenge ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งาน Thailand Festival 2019 จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางบุญฑริกา วงศ์คาลือ
- ครูผู้เป็ นแบบอย่า งความใฝ่รู้รักการอ่า น ในโครงการส่งเสริมนิ สัยรักการอ่า น ภาคเรียนที่ 1
ประจําปี การศึกษา 2562 จาก โรงเรียนลําปางกัลยาณี
นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า
- ครูผู้เป็ นแบบอย่า งความใฝ่รู้รักการอ่า น ในโครงการส่งเสริมนิ สัยรักการอ่า น ภาคเรียนที่ 1
ประจําปีการศึกษา 2562 จาก โรงเรียนลําปางกัลยาณี
- ครูที่ปรึกษาการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน 10 ปี adiCET
กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เชียงใหม่
นายชัยวัฒน์ นิรันดร์กุลสิทธิ์
- วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี จากมูลนิธิ สอวน.
นางจิตรา เครือตัน
- ครูผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นายดุษฎี ศรีทรงราช
- ครูผู้ควบคุมทีมการแข่งฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
- ครูผู้ควบคุมทีม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ไ ด้ รั บ
รางวัลเหรียญทอง จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
- ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขัน STEM Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Thailand STEM
Festival 2019 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางเนื้อน้อง ศรีตะบุตร
- ครูผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
ครูบรรเจิด สระปัญญา
- เกียรติบัตร Singapore International Math Contests Centre (SIMICC) โค้ชผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
โอลิมปิกคณิตศาสตร์ ชนะเลิศ GRADE 11 ตัวแทนประเทศไทยรางวัล GOLD MEDAL (SASMO) เข้าร่วม
การแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์นานาชาติสิงคโปร์ Singapore International Math Olympiad Challenge –
SIMOC ณ ศูนย์ประชุม STAR PAC (Singapore) ทั้งนี้ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพครูผู้ฝึกซ้อมฯ (Teacher
training) ด้านปรัชญาการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ (Developing devergent Thinking) การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนานักเรียนโอลิมปิก ตัวแทนประเทศไทย และ
ความสํา เร็จ ของบริ หารจั ด การชั้ น เรี ยนคณิ ต ศาสตร์ที่ มี คุณ ภาพของสิ งคโปร์ (Concrete – Pictorial –
Abstract) โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์ศึกษา Master Foo Pau Choo จาก International Schollastic
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Trust & Singapore International Contest เมื่อวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ GEMS World Academy
สาธารณรัฐสิงคโปร์
- โล่ เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 สาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร
- เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการนานาชาติ The 7th Macao International
Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (Gold Medal Award) และ 3 รางวัล Special Awards
จาก Shanghai Association of Inventions(เซี่ยงไฮ้, สาธารณรัฐประชาชนจีน) Kingdom of Cambodia /
Norton University (กัมพูชา) และ With the Complement of S.D.B. Ng Siu Mui (ฮ่องกง) พ.ศ.2562
- เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัยบูรณาการนานาชาติ รางวัล SILVER MEDAL AWARD The
th
30 International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2019) วันที่ 4 พฤษภาคม
2562 ณ ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย พ.ศ.2562
- รางวั ลประกาศเกี ย รติ คุณ ผลงานการวิ จั ยและนวัต กรรมตั วแทนประเทศไทยนํ า เสนอในเวที
นานาชาติ จากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และ นวัตกรรมเนื่องในวันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และให้สั มภาษณ์
สื่อมวลชนสํานักข่าวโมเดิร์นไนน์ มติชน ฯลฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร
ทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
- เกียรติบัตรการนําเสนอผลงานโครงงานวิจัยนานาชาติ Certificate of Merit ของการแข่งขันในนาม
ตัวแทนประเทศไทย จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2562
- เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 สาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
- เกียรติบัตรการนําเสนอผลงาน ระดับเหรียญทอง ประชุมวิชาการ“การนําเสนองานวิจัย นวัตกรรม
หรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” งานลําปางกัลยาณีนิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ครูวรัฐทยา ฝั้นสืบ
- เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการนานาชาติ The 7th Macao International
Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (Gold Medal Award) และ 3 รางวัล Special Awards
จาก Shanghai Association of Inventions(เซี่ยงไฮ้, สาธารณรัฐประชาชนจีน) Kingdom of Cambodia /
Norton University (กัมพูชา) และ With the Complement of S.D.B. Ng Siu Mui (ฮ่องกง) พ.ศ.2562
- เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัยบูรณาการนานาชาติ รางวัล SILVER MEDAL AWARD The
30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2019) วันที่ 4 พฤษภาคม
2562 ณ ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย พ.ศ.2562
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- รางวั ลประกาศเกี ย รติ คุณ ผลงานการวิ จั ยและนวัต กรรมตั วแทนประเทศไทยนํ า เสนอในเวที
นานาชาติ จากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และ นวัตกรรมเนื่องในวันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนสํานักข่าวโมเดิร์นไนน์ มติชน ฯลฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร
ทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
- เกียรติบัตรการนําเสนอผลงานโครงงานวิจัยนานาชาติ Certificate of Merit ของการแข่งขันในนาม
ตัวแทนประเทศไทย จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2562
- เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็ จเป็นที่ประจักษ์
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 สาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- เกียรติบัตรครูที่ปรึกษากิจกรรมเวทคณิต เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ลําปาง 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- เกียรติบัตรการนําเสนอผลงาน ระดับเหรียญทอง ประชุมวิชาการ“การนําเสนองานวิจัย นวัตกรรม
หรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” งานลําปางกัลยาณีนิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
ครูพรนภัส เอื้อแท้
- เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการนานาชาติ The 7th Macao International
Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (Gold Medal Award) และ 3 รางวัล Special Awards
จาก Shanghai Association of Inventions(เซี่ยงไฮ้, สาธารณรัฐประชาชนจีน) Kingdom of Cambodia /
Norton University (กัมพูชา) และ With the Complement of S.D.B. Ng Siu Mui (ฮ่องกง) พ.ศ.2562
- เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัยบูรณาการนานาชาติ รางวัล SILVER MEDAL AWARD The
30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2019) วันที่ 4 พฤษภาคม
2562 ณ ศูนย์ประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย พ.ศ.2562
- รางวัลประกาศเกี ยรติคุณ ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมตัวแทนประเทศไทยนํ าเสนอในเวที
นานาชาติ จากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และ นวัตกรรมเนื่องในวันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนสํานักข่าวโมเดิร์นไนน์ มติชน ฯลฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร
ทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
- เกียรติบัตรการนําเสนอผลงานโครงงานวิจัยนานาชาติ Certificate of Merit ของการแข่งขันในนาม
ตัวแทนประเทศไทย จาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2562
- เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 สาขา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- เกียรติบัตรการนําเสนอผลงาน ระดับเหรียญทอง ประชุมวิชาการ“การนําเสนองานวิจัย นวัตกรรม
หรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” งานลําปางกัลยาณีนิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
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ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนลาปางกัลยาณี ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
(เหรียญทอง) ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
2. นางลลิตา ประชุมฉลาด รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
3. นายปฐวี มณีวงศ์ รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
4. นางพรนภัส เอื้อแท้ ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
5. นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
6. นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
7. นางสายพร นาละออง รับรางวัลเข้าร่วมประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
8. นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ รับรางวัลเข้าร่วมประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสารุการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
9. นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา รับรางวัลเข้าร่วมประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
10. นายบรรเจิด สระปัญญา รับรางวัลเข้าร่วมประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผลงานดีเด่นที่ครูได้รับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562
1. นางจงกลณี ภักดีเจริญ ครูชํานาญการพิเศษ
- ได้รับรางวัลครูดีเด่นโครงการมอบประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลําปาง มีรายชื่อดังต่อไปนี้
- ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี ประจําปีการศึกษา 2562
2. นางพรทิพย์ จักรแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ
- ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงเรียน
ลําปางกัลยาณี
- ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี ประจําปีการศึกษา 2562
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3. นางสาวแพรพลอย คําปิงบุตร ครูชํานาญการพิเศษ
- ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 35 วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี
4. นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ
- ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนลําปาง
กัลยาณี สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงเรียน
ลําปางกัลยาณี
5. นายนิรันดร์ นามนคร ครูชํานาญการพิเศษ
- ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ/ยุวกาชาด
ประจําปีการศึกษา 2562
6. นางสาวปิญชาน์ รินง้าว ครูชํานาญการพิเศษ
- ได้รับรางวัล AFS Chapter Outstanding Volunteer of the Year 2019 จากมูลนิธิ AFS
Intercultural Programs Thailand (AFS Thailand) วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
7. นางอริศรา บุญยืน
- ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะจากครูชํานาญการเป็นครูชํานาญการพิเศษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
8. นางสาวสุวรีย์ ศิริวรรณ
- ได้รับการเลื่อนตําแหน่งจากครูผู้ช่วยเป็นครูคศ.1 วันที่ 2 ตุลาคม 2562
2. ผลการดาเนินงาน
2.1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิต
จากการดําเนินกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สําคัญกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต เช่น การวิเคราะห์
หลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทําแผนการเรียนรู้ ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ครูได้ทํา
การวิ เ คราะห์ ผ ลการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทางด้ า นความรู้ ทั ก ษะกระบวนการ สมรรถนะ คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
การจั ด การเรีย นรู้ ที่เ น้ น กระบวนการคิ ดและปฏิ บัติจ ริง ใช้เ ทคนิ ค วิธี การสอนที่ห ลากหลาย เช่ น Active
Learning วิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อนสอนเพื่อน การทําการทดลองในปฏิบัติการ การทํา
โครงงาน การทํา IS1 IS2 IS3 การจัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวัน ได้ การสอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในกลุ่มที่สนใจในช่วงเวลาก่อนเข้าชั้นเรียน กลุ่มวิชาภาษามีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเน้น 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเป็นมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5
ประการและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทําให้ครูมีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
นํา ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็ น รายบุคคลมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ร ะบบ ICT ที่เน้ น
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การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ประการและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ครูมี
ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย
2.2) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผลจากการที่ครูสร้าง พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย เหมาะสม และพร้อมต่ อการจัดการเรียนการสอน ได้รับความร่วมมือ
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมูลนิธิ สอวน. ที่สนับ สนุนอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณ ภาพสูง ให้
นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการสืบเสาะหาความรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การจัดค่าย
บูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับ ม. ต้น และ
ม.ปลาย ตลอดจนมีการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในรายวิชา IS การศึกษาวิทยาศาสตร์โ ลกทั้งระบบ
การทําโครงงานและการออกแบบเทคโนโลยี ในรายวิชาคณิตศาสตร์ใช้โปรแกรม GSP เครื่องคํานวณ
เชิงกราฟ Geogebra Notability Desmos เกมเลขฐาน เครื่องวัดมุมตรีโกณภาคปฏิบัติส่งผลให้ครูมีสื่อและ
เทคโนโลยีและนวตกรรมที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด
2.3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูจัดกิจ กรรที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกหรือเสริมแรงบวกให้แก่ผู้เรียน เช่น ให้กําลังใจผู้เรียน
มอบรางวัล ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ให้กํ าลังใจนั ก เรียนที่เรียนช้าหรือนั ก เรียนเรียนร่วม โดยส่งเสริมให้มีการสอนเสริม ซ่อมเสริมแก่ผู้เรียน
ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ รวมทั้งมีการจัดทําโครงการเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน เช่น โครงการเสริมทักษะชีวิตทางด้านชีววิทยา นักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษด้านโอลิมปิกวิชาการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานส่งผลให้ครูมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกทําให้นักเรียนมีเจตคติต่อที่ดีต่อวิชาที่เรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
รักที่จะเรียนรู้ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นมีคุณภาพ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ
2.4) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรี ยนอย่างเป็นระบบที่หลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพ ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ให้นักเรียน แสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูสามารถวางแผนการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
ปรั บ ปรุง พั ฒนา อย่า งรอบด้ า นและมี ผลการประเมิน ที่ เที่ ยงตรงและครอบคลุม ทุ กด้ า น ( KPA) ได้
แบบทดสอบที่มีคุณภาพ มาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน การสร้างและพัฒนา
สื่อครู
2.5) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ภายในและระหว่างกลุ่มสาระ และนําสรุปผลการประชุม
PLC มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้และการนิเทศภายในเพื่อติดตามการ
เรียนการสอนอยู่เสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและครูได้รับรางวัลและการยกย่องจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
3.1 จุดเด่น
1. ได้รั บ การพั ฒ นาศัก ยภาพทางด้า นความรู้ ทางวิ ชาการอย่า งเข้ มข้ น และได้ รับ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากองค์ ก รภายนอก (โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ มู ล นิ ธิ สอวน.) ในการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์
สื่อการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ
2. ครูผู้สอนได้สอนตรงตามสาขาวิชา
3. ประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
4. มีการบริหาร จัดการชั้นเรียนในเชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักในการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
5. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได้ฝึกทํา ฝึกคิด และส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ระดับภาคและ
ระดับนานาชาติ
3.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ควรนําผลการประเมินผู้เรียนมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบงานวิจัยอย่าง
เข้มข้น ตลอดจนมีการเผยแพร่สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
3. ควรนํา LKS Smart School มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
4. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ควรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5. ควรมีกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
2. จัดอบรม ทบทวน ติดตาม และมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อทําข้อกําหนดในการสร้างวิจัยใน
ชั้นเรียน
3. มีกลุ่มครูแกนนําในการนํา LKS Smart School model เพื่อขับเคลื่อนในการนํานวัตกรรมมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
จากผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ น
ผู้เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ อยู่ ใ นระดั บ ยอดเยี่ ย ม ส่ ง ผลให้ ก ารประเมิ น ในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ ยอดเยี่ ย ม การที่
สถานศึ ก ษาจั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประสบผลสํ า เร็ จ ตามที่ ตั้ ง เป้ า หมายไว้ ใ นแต่ ล ะมาตรฐาน
เนื่องมาจากสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลาย ครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษา จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มี
ได้ผลการทดสอบเฉลี่ยระดับชาติ สูงกว่าระดับชาติทุกรายวิชาที่ทดสอบ นอกจากนี้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถการคิดคํานวณการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนที่ได้วางแผนไว้ ใช้ผลการประเมินและการดําเนิ นงานที่ผ่าน
มาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล มีการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน บุคลากรทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือใน
การทํางานดีมาก ทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบและจัด
การเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลายหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และนําผลที่ได้มาพัฒนาผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นไปตามความ
ต้องการของนักเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพและมีความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะต้องนําไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนําไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา และนํ า ไปใช้ ใ นการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น จากผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้
จุดเด่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขีย น การสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของทุก
ระดับ ชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักวางแผน สามารถทํา งานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต กล้าแสดงออก ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ตลอดจน สามารถวิเคราะห์ จําแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี
สําคัญจําเป็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถเป็นไปตามอัตลักษณ์ คือ เป็น
ผู้มีความรู้ เป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลกรวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ แต่งกายสะอาดเรียบร้อยและมีเครื่องใช้ส่วนตัวที่ดี
ถูกสุขลักษณะ สามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการได้ มีการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายทั้งใน
และนอกสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
พัฒนาการทางด้านร่างกาย เจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย โดยเปรียบเทียบน้ําหนักส่วนสูงกับอายุ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพลศึก ษา หรือ สํานั กงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีทักษะในการป้ องกัน
ตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น
3. ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีได้คิดสร้างสรรค์ผลงาน เข้าร่วมกิจกรรมและนําความรู้ด้านดนตรี กีฬา
นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และนันทนาการ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน นําไปสู่การมีผลงานในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญและความร่วมมือของบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีการนําทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มาทํา เป็ น นโยบายการดํา เนิ น งานของโรงเรียน ให้ความสํา คัญ ในการจัดกิจกรรมทุกงาน/
โครงการอย่างต่อเนื่องและใช้นวัตกรรม SMART School ในการบริหารจัดการและนําระบบประกั นคุณภาพมา
เป็นวิถีในการดําเนินงาน
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2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนลําปางกัลยาณี ชมรมครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนลําปางกัลยาณี สมาคม
นั ก เรี ย นเก่ า โรงเรี ย นลํ า ปางกั ล ยาณี ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานภายนอกเช่ น เทศบาลนครลํ า ปาง สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดลําปาง โรงพยาบาลลําปางและเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง ในการพัฒนา
สถานศึกษาและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
3. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้นวัตกรรม LKS SMART SCHOOL ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษเพื่อพัฒนานักเรียนตรงตาม
ความสามารถและศั ก ยภาพในด้ า นภาษา วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ศิ ล ปะ ดนตรี กี ฬ า พร้ อ มทั้ ง มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่า งบุคลากรในสถานศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการทําบันทึกความร่วมมือ
(MOU) กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มี ค วามเป็ น เอกภาพเชิ ง นโยบายและการมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ที่ ห ลากหลายวิ ธี ก าร สถานศึ ก ษาได้ มี
การบริหารจัดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและมีคุณภาพ นําผลจากการนิเทศติดตามมารายงานผลการปฏิบัติงาน
และนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้วางแผนคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. สถานศึกษาได้มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการกําหนดหน้าที่การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน และยังได้ติดตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนามัย
6. คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษามาจากบุคลากรที่มีคุณ ภาพหลากหลาย
อาชีพ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ชุมชน สามารถประสานและนําภาคีเครือข่ ายมาระดมความคิด วางแผนร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาเห็ น ความสํ า คั ญ ของการจั ด การศึ ก ษา จึ ง กํ า กั บ ติ ด ตามดู แ ล
การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจเป้าหมายหลักสูตรและคุณภาพ
ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด มีการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการเรียนรู้
จั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก ารวั ด ผล ประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง มี ก ารทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น และมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ครูจั ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสํา คัญ สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม ส่งเสริม
การแสดงออกของผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะการคิด เลือกวิธีการแก้ปัญหาเป็นและสามารถ
นําเสนอผลงานโดยการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3. ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถนํา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
4. ครูดําเนินงานระบบดูแลนักเรียนช่วยเหลือนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
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จุดควรพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ คือ ระดับยอดเยี่ยม จึงควรมีแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจน
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมให้กับครูและผู้เรียน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
1. ควรมีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษานวัตกรรม LKS SMART School ให้เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนอย่างต่อเนื่องและควรทําวิจัยและนําผลการวิจัยมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ควรให้ผู้ปกครองเครือข่ายมีบทบาทในการสร้างจิตสํานึกให้ผู้ปกครองบางส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เ ข้ ม แข็ ง และมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ควรจัดให้มีแหล่งหรือศูนย์ข้อมูลสําหรับบริการแก่ผู้ทําการวิจัยและมีคณะกรรมการ ประสานงาน
ติดตาม ประเมิน ผล เกี่ ยวกั บ งานวิ จั ยเพื่ อให้การติดตามงานวิจัยเป็ น ระบบมากขึ้น อีกทั้งควรจัดให้มีการ
เผยแพร่ผลงานการวิจัยของครู
2. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรและ
เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด นําภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้น สามารถหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมี
วิจารณญาณ
3. ครูควรลดภาระงานและการบ้านของนักเรียนแต่ให้ใช้วิธีบูรณาการข้ามรายวิชาในการมอบหมาย
งานและพิจารณามอบหมายการบ้านให้มีความเหมาะสมกับลักษณะวิชา
4. ควรใช้กระบวนการนิเทศภายในให้คําแนะนําการเป็นแบบอย่างที่ดีของครูบางส่วนให้นักเรียนได้
เห็นเป็นตัวอย่างและเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ เป็นคนดี มีคุณค่า และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เลือกวิธีการวัดผล ประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
3. พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น สั ง คมแหล่ ง เรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน อาคารสถานที่ โครงสร้ า งพื้ น ฐานมี
ความพร้อม ร่มรื่นน่าอยู่ทําให้ครู นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีความรู้สึกอยากมาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
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ความต้องการและความช่วยเหลือ
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
และมีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
2. การพัฒนาครูให้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ใช้ระบบ ICT ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น
3. การพัฒนาองค์ก รและการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักการของ PLC (Professional Learning
Community) ให้เป็นวิถีลําปางกัลยาณี
4. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมินO-Net และ PISA
5. การพัฒนาครูให้มีคุณสมบัติในการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
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ส่วนที่ 4
มาตรฐานความโดดเด่นของสถานศึกษา
1. มาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนลาปางกัลยาณี
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ระดับ 3 หมายถึง ดี
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา
ข้อ

ประเด็นพิจารณา

รหัสวิชา

(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40)

ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ระดับ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ เป้าหมาย
5
4
3
2 1 รวม

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ คิดคานวณ
เป้าหมายของโรงเรียน
4
63584 19393 9458 3854 992 97281 4.45
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ดีเลิศ
88.93 (88.93)
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.1 65.36 19.94 9.72 3.96 1.02 -

ต่ากว่า

1.1.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
เป้าหมายของโรงเรียน
63046 19859 9564
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.2 64.80 20.41 9.83
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
เป้าหมายของโรงเรียน
63074 18999 10016
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80)
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.3 64.71 19.49 10.28
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าหมายของโรงเรียน
67758 18584 7890
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 95)
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.4 68.87 18.89 8.02
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เป้าหมายของโรงเรียน
63856 18751 9346
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80)
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.5 65.65 19.28 9.61
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ต่องานอาชีพ
เป้าหมายของโรงเรียน
67648 17785 8395
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80)
ร้อยละของระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.6 69.00 18.14 8.56

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1.1
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)

4
ดีเลิศ
88.80 (88.80)

ต่ากว่า

4
ดีเลิศ
88.47 (88.47)

สูงกว่า

3803 1023 97295 4.44
3.91 1.05

-

4377 1001 97467 4.42
4.49 1.03

-

5
ยอดเยี่ยม ต่ำกว่ำ
90.29 (90.29)

3201 949 98382 4.51
3.25 0.96

-

4
ดีเลิศ สูงกว่ำ
88.81 (88.81)

4298 1021 97272 4.44
4.42 1.05

-

5
ยอดเยี่ยม สูงกว่ำ
90.18 (90.18)

3279 931 98038 4.51
3.34 0.95

ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

4.46

89.25

-

ระดับคุณภาพ
4
ดีเลิศ
(89.25)

เทียบกับเป้าหมาย
ต่ากว่า
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ระดับ 3 หมายถึง ดี
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา

(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40)

ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ค่าเฉลี่ย
5
4
3 2 1 รวม
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
เป้าหมายของโรงเรียน
75813 15274 2891 351 316 94645 4.75
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.1 80.10 16.14 3.05 0.37 0.33 - 95.06
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย
เป้าหมายของโรงเรียน
76265 15118 2668 252 314 94617 4.76
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.2 80.60 15.98 2.82 0.27 0.33 - 95.25
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เป้าหมายของโรงเรียน
77619 13763 2625 265 314 94586 4.78
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.3 82.06 14.55 2.78 0.28 0.33 - 95.55
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
เป้าหมายของโรงเรียน
77499 13716 2626 340 316 94497 4.78
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.4 82.01 14.51 2.78 0.36 0.33 - 95.50
ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1.2
5
เป้าหมายของโรงเรียน
4.77
95.34
ยอดเยียม
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
(95.34)
ข้อ

ประเด็นพิจารณา

รหัสวิชา

ระดับ เทียบกับ
คุณภาพ เป้าหมาย
5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
(95.06)
5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
(95.25)
5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
(95.55)
5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
(95.50)
เทียบกับเป้าหมาย
สูงกว่า
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ระดับ 3 หมายถึง ดี
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา
ข้อ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ประเด็นพิจารณา
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถาน
ศึกษากาหนดชัดเจน
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.1
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.2
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.3
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่ วชาญ
ทางวิชาชีพ
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.4
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.5
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.6
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)

(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40)

ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
5
4
3
2
1
รวม
124

38

7

0

0

73.37 22.49 4.14 0.00 0.00
109

51

9

0

0

64.50 30.18 5.33 0.00 0.00

101

60

8

0

0

59.76 35.50 4.73 0.00 0.00

111

49

9

0

0

65.68 28.99 5.33 0.00 0.00

121

44

4

0

0

71.60 26.04 2.37 0.00 0.00

117

50

2

0

0

69.23 29.59 1.18 0.00 0.00
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

4.64

92.70

169

ค่าเฉลี่ย

เทียบกับ
เป้าหมาย

4.69

-

93.85

169

4.59

-

91.83

169

4.55

-

91.01

169

4.60

-

92.07

169

4.69

-

93.85

169

4.68

-

ระดับ
คุณภาพ

93.61

ระดับคุณภาพ
5
ยอดเยียม
(92.70)

5
ยอดเยีย่ ม
(93.85)

สูงกว่า

5
ยอดเยีย่ ม
(91.83)

สูงกว่า

5
ยอดเยีย่ ม
(91.01)

สูงกว่า

5
ยอดเยีย่ ม
(92.07)

สูงกว่า

5
ยอดเยีย่ ม
(93.85)

สูงกว่า

5
ยอดเยีย่ ม
(93.61)

สูงกว่า

เทียบกับเป้าหมาย
สูงกว่า
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มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ
ระดับ 3 หมายถึง ดี
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง กาลังพัฒนา
ข้อ

ประเด็นพิจารณา

(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-79)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40-59)
(ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 40)

ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ระดับ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ เป้าหมาย
5
4 3 2 1 รวม

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ 120 47 2 0
ในชีวิตได้
3.1
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.1
71.01 27.81 1.18 0.00
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
117 49 3 0
เรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.2
69.23 28.99 1.78 0.00
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.3 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.3
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.4
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80)
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้ มูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
3.5
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.5
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 4 (ร้อยละ 80)
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
เป้าหมายของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ 5 (ร้อยละ 90)

135 32

2

0

0

0.00

0

0.00
0

79.88 18.93 1.18 0.00 0.00

109 58

2

0

0

64.50 34.32 1.18 0.00 0.00

114 51

4

0

0

67.46 30.18 2.37 0.00 0.00
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

4.69

93.78

169 4.70

-

93.96

5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
(93.96)

169 4.67

-

5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
93.49 (93.49)

169 4.79
-

5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
95.74 (95.74)

169 4.63

-

5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
92.66 (92.66)

169 4.65

-

93.02

ระดับคุณภาพ
5
ยอดเยียม
(93.78)

5
ยอดเยี่ยม สูงกว่า
(93.02)

เทียบกับเป้าหมาย
สูงกว่า
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2. ผลการจัดการศึกษา ข้อมูลมาตรฐานการศึกษา (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน)
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3. ข้อมูลระดับสถานศึกษา
3.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) รายการเปรียบเทียบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2562
ตาราง แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2562
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ รวม
บุคลากร
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
อื่นๆ (คน) (คน)
ปีการศึกษา 2560
5
159
16
9
73
262
ปีการศึกษา 2561
4
158
18
7
71
258
ปีการศึกษา 2562
4
158
17
6
68
253
(ที่มา : งานแผนงานและสารสนเทศ)
2) ข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการครู บุคลากรทั้งหมด จํานวน 253 คน โดยจําแนกตาม ตําแหน่ง/
วิทยฐานะ, กลุ่มงาน/สาระการเรียนรู้, วุฒิการศึกษา จํานวน 162 คน และบุคลากร (ลูกจ้างประจํา) จํานวน
74 คน
ตาราง แสดงข้อมูลข้าราชการครู จาแนกตามวิทยฐานะ
จานวน
ที่
หมวด
รวม
ชาย
หญิง
1 ครูผู้ช่วย
8
2
6
2 ค.ศ.1
19
5
14
3 ค.ศ.2
52
12
40
4 ค.ศ.3
83
20
63
5 ครูอัตราจ้าง
8
3
5
170
รวม
42
128
(ที่มา : งานแผนงานและสารสนเทศ)
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ตาราง แสดงจานวนข้าราชการครู บุคลากร จาแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวน
ที่
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
รวม
ชาย
หญิง
1 ฝ่ายบริหาร
4
2
2
2 สนับสนุนการสอน
3
3
3 งานแนะแนว
3
3
4 ภาษาไทย
12
1
11
5 วิทยาศาสตร์
29
10
19
6 คณิตศาสตร์
21
5
16
7 สังคมศึกษาฯ
15
2
13
8 ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
3
1
2
9 ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
5
5
10 ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
4
2
2
11 สุขศึกษาและพลศึกษา
8
4
4
12 การงานอาชีพฯ (เกษตร)
1
1
13 การงานอาชีพฯ (คหกรรม)
4
4
14 การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)
12
4
8
15 การงานอาชีพฯ (อุตสาหกรรม)
4
4
16 การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
4
1
3
17 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
17
3
14
18 ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)
3
1
2
19 ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)
4
1
3
20 ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
4
4
21 ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาเกาหลี)
2
2
162
รวม
41
121
(ที่มา : งานแผนงานและสารสนเทศ)
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ตาราง แสดงจานวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
สาขาวิชา
จานวน (คน)
ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์)
ฝ่ายบริหาร
4
0.00
สนับสนุนการสอน
3
22.50
งานแนะแนว
3
25.34
ภาษาไทย
12
23.71
วิทยาศาสตร์
29
24.42
คณิตศาสตร์
21
27.69
สังคมศึกษาฯ
15
26.14
ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์)
3
20.50
ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
5
14.40
ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)
4
16.88
สุขศึกษาและพลศึกษา
8
27.00
การงานอาชีพฯ (เกษตร)
1
17.00
การงานอาชีพฯ (คหกรรม)
4
16.25
การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)
12
26.09
การงานอาชีพฯ (อุตสาหกรรม)
4
18..00
การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)
4
18.25
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
17
24.80
ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)
3
16.17
ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)
4
14.63
ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
4
26.25
ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาเกาหลี)
2
20.00
รวม
162
23.38
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3.2 ข้อมูลนักเรียน
1) จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 จํานวนทั้งหมด 3,160 คน
ตาราง แสดงจํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562
จานวนนักเรียน (ปีการศึกษา 2562)
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
198
379
577
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
149
325
474
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
178
369
547
รวม ม. ต้น
525
1,073
1,598
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
114
459
573
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
117
389
506
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
89
394
483
รวม ม. ปลาย
320
1,242
1,562
รวมทั้งหมด
845
2,315
3,160
2) จํ า นวนนั ก เรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ของกรมพลศึกษาหรือสํา นั กงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2,844
คน คิดเป็นร้อยละ 83.56
3) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 2,452 คน คิดเป็นร้อยละ 79.17
4) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 6
คน คิดเป็นร้อยละ 0.19
5) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
645 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83
6) จํานวนนักเรียนปัญญาเลิศ
469 คน คิดเป็นร้อยละ 45.41
ม.3 จํานวน 260 คน (เข้าสอบ 554 คน)
ร้อยละ 46.94
ม.6 จํานวน 209 คน (เข้าสอบ 479 คน)
ร้อยละ 43.64
(พิจารณาจากคะแนน O-Net 5 รายวิชารวมกัน เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป)
7) จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.19
8) จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน
27 คน คิดเป็นร้อยละ 0.86
9) สถิติการขาดเรียน
75 คน/วัน คิดเป็นร้อยละ 2.38
10) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น
14 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45
11) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 98.72
ศึกษาต่อ สายสามัญ จํานวน 500 คน คิดเป็นร้อยละ 91.41
สายอาชีพ จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58
ไม่ศึกษาต่อ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73
มัธยมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 98.75
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จํานวน 468 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50
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12) อัตราส่วนครูมัธยมต้น : นักเรียน
= 76 : 1,598 (เฉลี่ย) = 1 : 21.03
อัตราส่วนครูมัธยมปลาย : นักเรียน
= 95 : 1,562 (เฉลี่ย) = 1 : 16.45
13) จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ วรรณคดี และนั น ทนาการ
1,044 คน คิดเป็นร้อยละ 33.04
14) จํานวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง 3,048 คน คิดเป็นร้อยละ 96.46
15) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3,048 คน คิดเป็นร้อยละ 96.46
16) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
จํานวน 1,428 คน คิดเป็นร้อยละ 45.19
17) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ําเสมอ จํานวน 3,160 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
18) จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
จํานวน 2,609 คน คิดเป็นร้อยละ 82.97
19) จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 2,780 คน คิดเป็นร้อยละ 88.41
4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ตาราง แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
66.61
39.84
36.82
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
56.74
33.64
28.33
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด
55.91
32.98
26.98
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
55.14
33.25
26.73

วิทยาศาสตร์
35.49
31.05
30.22
30.07

ตาราง แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
51.25
39.77
32.58
31.83
32.52
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
43.25
36.70
29.69
27.23
30.49
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 43.02
36.10
28.97
25.62
29.40
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
42.21
35.70
29.20
25.41
29.20

90
2) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562
ตาราง แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
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3) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562
ตาราง แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562

97
4) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562
ตาราง แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562

98
ตาราง สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
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5. ศูนย์เซรามิกส์

ตลอดปีการศึกษา

1,000 ครั้ง

6. ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
7. ห้องสมุดกลาง

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

750 ครั้ง
49,331 ครั้ง

เป้าหมาย
- นักเรียน ครูและบุคลากร
- บุคคลภายนอก

จุดประสงค์
- แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองลําปาง
- ประวัติศาสตร์โรงเรียนลําปางกัลยาณี

นักเรียน ม.6

- แหล่งสืบค้นเพื่อการศึกษาต่อ

- นักเรียน

- กิจกรรมวันทานาบาตะ วัฒนธรรมญี่ปุ่น

- นักเรียน ครูและบุคลากร

- แหล่งเรียนรู้วิธีการเรียนการสอน
ภาษาจีน
- แหล่งเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตเซรามิกส์

-

นักเรียน ครูและบุคลากร
ผู้สนใจภายนอก
นักเรียน ครูและบุคลากร
นักเรียน ครูและบุคลากร

- แหล่งเรียนรู้การเพาะเลี่ยงเนื้อเยื่อ
- เรียนรูแ้ หล่งค้นคว้าในห้องสมุด
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4. แหล่งเรียนรู้
1) สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
ตาราง การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน
วันเดือนปีที่ใช้
สถิติการใช้/ปี
1. พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา ตลอดปีการศึกษา - ผู้เข้าเยี่ยมชมภายใน
มากกว่า 3,000 คน
- ผู้เข้าเยี่ยมชมจาก
ภายนอกมากกว่า
1,000 คน
2. ห้อง Resource Center
ตลอดปีการศึกษา - ให้บริการภายใน
1,500 คน
3. ห้องศูนย์พัฒนา
ตลอดปีการศึกษา
100 ครั้ง
การเรียนการสอนญี่ปุ่น
(ห้อง 236)
4. ศูนย์ห้องเรียนขงจื่อ
ตลอดปีการศึกษา
500 ครั้ง

วันเดือนปีที่ใช้
ตลอดปีการศึกษา

สถิติการใช้/ปี
3,160 คน

เป้าหมาย
- นักเรียน

9. ห้องศูนย์สังคมศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

1,000 คน

- นักเรียน

10. ห้องอาเซียน

ตลอดปีการศึกษา

1,000 คน

- นักเรียน

11. ห้องศูนย์/ห้องพักครู
ฝรั่งเศส

ตลอดปีการศึกษา

150 คน

- นักเรียน

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน
12. ห้องมัลติมีเดีย

วันเดือนปีที่ใช้
ตลอดปีการศึกษา

สถิติการใช้/ปี
50 ครั้ง

- คณะครู นักเรียน

13. ห้องศูนย์ภาษาไทย
(ห้อง 131)

ตลอดปีการศึกษา

50 ครั้ง

- คณะครู นักเรียน

เป้าหมาย

จุดประสงค์
- เรียนรู้พุทธประวัติ หลักธรรม ศาสน
พิธี
- เรียนรู้เรื่องกฎหมาย การเมืองการ
ปกครอง ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
- เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
- สืบค้นความรู้ทั่วไป, ความรู้ภาษา
ฝรั่งเศส วัฒนธรรมฝรั่งเศส
จุดประสงค์
- กิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักเรียนและการประชุมอบรมสัมมนา
ของคณะครู
- กิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักเรียนและการประชุมอบรมสัมมนา
ของคณะครู
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน
8. ห้องศาสนา

ตาราง ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก
วันเดือนปีที่ใช้
1. ศาลหลักเมืองลําปาง
30 พฤษภาคม 2562

สถิติการใช้/ปี
1 ครั้ง

เป้าหมาย

55 คน

- คณะกรรมการสภานักเรียน

13 กรกฎาคม 2562

55 คน

- คณะกรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2562

- ค่ายอบรมเยาวชนผู้นํา เพื่อพัฒนางานและ
กิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน

12 กรกฎาคม 2562
8 พฤศจิกายน 2562

547 คน
150 คน

5. วัดสวนดอก

12 กรกฎาคม 2562

573 คน

6. วัดน้ําล้อม

12 กรกฎาคม 2562

506 คน

7. วัดเมืองศาสน์

12 กรกฎาคม 2562

483 คน

- นักเรียนระดับชั้น ม.3
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
- สมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ - ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี
เครือข่ายผู้ปกครอง
ชมรมครูเกษียณอายุราชการ
สมาคมนักเรียนเก่า
- นักเรียนระดับชั้น ม.4
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
- นักเรียนระดับชั้น ม.5
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
- นักเรียนระดับชั้น ม.6
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
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12 กรกฎาคม 2562

- ให้คณะครู นักเรียน ได้ร่วมพิธีบวงสรวง
สักการะบูชาหลักเมืองและสืบชะตาเมือง
ลําปาง ประจําปี 2562
- ศึกษาดูงานต้นแบบสภานักเรียน

2. โรงเรียนชลกันยานุกูล
จ.ชลบุรี
3. หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน กองทัพเรือ
จ.ชลบุรี
4. วัดศรีชุม

- คณะครู นักเรียน บุคลากร

จุดประสงค์

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก
8. วัดพระแก้วดอนเต้า
สุชาดาราม
9. วัดเมืองศาสน์
วัดศรีชุม
แหล่งชุมชนในจังหวัด
10. ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ
จังหวัดลําปาง
11. วัดม่อนพระยาแช่

13. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35
14. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15. โรงเรียนสงวนหญิง
จ.สุพรรณบุรี

สถิติการใช้/ปี
50 คน

เป้าหมาย

25 กรกฎาคม 2562

1,073 คน

27 กรกฎาคม 2562

45 คน

- นักเรียนระดับชั้น ม.4/8

28 กรกฎาคม 2562
29 กรกฎาคม 2562
4 สิงหาคม 2562
31 กรกฎาคม –
22 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562

129 คน
39 คน
39 คน
30 คน

-

5 คน

นักเรียนกลุ่มสนใจ
นักเรียน ม.6/11
นักเรียน ม.6/9
คณะครูและนักเรียนสาระ
นาฏศิลป์และดนตรีไทย
- คณะครูงานห้องสมุด

18 สิงหาคม 2562

1,500 คน

- นักเรียน

30 – 31 สิงหาคม
2562

180 คน

- คณะครูและบุคลากร

จุดประสงค์

- ตัวแทนคณะครู นักเรียน
- ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
ผู้ปกครอง
เข้าพรรษา
- ยุวกาชาดระดับชั้น ม.1 – 3 - ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ บําเพ็ญ
ประโยชน์และจิตอาสาพัฒนาแหล่งชุมชน
- กิจกรรมจิตอาสาให้กับผู้สูงอายุ เพื่อจุด
ประกายให้นักเรียนมีจิตใจที่งามต่อตนเอง
ครอบครัวและโอบอ้อมอารีย์ต่อสังคม
- ร่วมสร้างฝายชะลอน้ํา เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสําคัญของป่า น้ํา อากาศบริสุทธิ์ และ
มีจิตสาธารณะ
- เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านนานชาติ
- จัดนิทรรศการผลการดําเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน
- ศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
- ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา
และการเรียนการสอน
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12. ประเทศโปรตุเกส

วันเดือนปีที่ใช้
16 กรกฎาคม 2562

วันเดือนปีที่ใช้
18 – 20 กันยายน
2562

สถิติการใช้/ปี
60 คน

เป้าหมาย

17. อาคารฟองหลี
กาดกองต้า
18. โรงเรียนโทนันซีเนีย
ไฮสคูล เมืองเกียวโต
ประเทศญี่ปุ่น

22 พฤศจิกายน
2562
19 – 26
พฤศจิกายน 2562

20 คน

- คณะครู นักเรียน

18 คน

- คณะครู นักเรียน

19. พิพิธภัณฑ์มิวเซียมลําปาง

7 มกราคม 2563

200 คน

- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1

20. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

29 – 30 มกราคม
2563

1,562 คน

- นักเรียนระดับชั้น ม.4 – 6

21. วัดดอยพระฌาน
อ.แม่ทะ จ.ลําปาง
22. พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหิน
ลิกไนต์ศึกษา อ.แม่เมาะ
จ.ลําปาง

2 กุมภาพันธ์ 2563

36 คน

6 กุมภาพันธ์ 2563

325 คน

- ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น
ม.5/11
- นักเรียนยุวกาชาด ม.2

- คณะครูและบุคลากร

จุดประสงค์
- จัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมในงานเวที
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับชาติ ครั้งที่ 3
- เรียนรู้และร่วมกิจกรรมวาดภาพศิลปะบน
กําแพงร่วมกับศิลปินชาวอเมริกัน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาและ
วัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้และทักษะทางด้านการ
สื่อสารและแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม
- เรียนรู้วิถีชีวิต การดําเนินชีวิตของชาว
ลําปางในอดีต
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน ทําให้เกิด
ความรู้อย่างกว้างขวางและตระหนักถึง
การดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติ
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก
16. โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม จ.พิษณุโลก

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก
23. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

24. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาลําปาง
25. บ้านเสานัก จ.ลําปาง

วันเดือนปีที่ใช้
6 – 8 กุมภาพันธ์
2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
7 – 8 กุมภาพันธ์
2563
9 กุมภาพันธ์ 2563

สถิติการใช้/ปี
200 คน
198 คน
150 คน
30 คน

เป้าหมาย
- นักเรียนลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ม.3
- นักเรียนยุวกาชาด ม.1
- นักเรียนลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ม.2
- นักเรียน

จุดประสงค์
- ทัศนศึกษแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ลูกเสือ
- ประวัติความเป็นมาของช้างไทย
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และจัด
กิจกรรมค่ายลูกเสือ
- เรียนรู้การให้การต้อนรับและทําหน้าที่
นักสื่อความหมาย
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2) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2562
ตาราง ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อวิทยากร

ให้ความรู้เรื่อง

พระภัคพงค์

พระสอนศีลธรรม

2

นางกาญจนี โชติสุข
Mr.Shammer Blanex
Ms.Jing Cheng
Mr.Justin Rule
Mr.Thanittah Thinwinun
Mr.Devon Rollins
Mr.Shannon Steffan
Mr.Sean Hodell
Ms.Collum Stenenan
Mr.Zue Harrou
Ms.Carly Brear
Mr.Nathan Hughes
Mr.Sam Black
Mr.Adam Peters
ดร.รุ่งรัตน์ มองทะเล

กิจกรรมค่าย MEP English Camp
2019

3

ทักษะการนําเสนอภาษาอังกฤษ
โครงงานวิจัยระดับนานาชาติ ITEX
2019

1 พฤษภาคม 2562

จานวนนักเรียน

จุดประสงค์

787 คน

ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
1. เพื่อพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ
MEP ให้มีความรู้ มีทักษะต่าง ๆ ในวิชา
ภาษาอังกฤษโดยผ่านกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษซึ่งสามารถส่งผลทําให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ
MEP สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้สูงขึ้น
เกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษมีความ
พร้อมมากขึ้นในการก้าวสู่ประชมคม
อาเซียนและประชาคมโลก

- นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
MEP จํานวน
15 คน
- นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
จํานวน 30 คน
รวม 45 คน

15 คน

ฝึกทักษะการนําเสนอและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
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1

วัน/เดือน/ปี
ที่ใช้
ภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2
8 – 9 เมษายน
2562

ที่

ชื่อวิทยากร

4

นายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์

5

นางสาวพรพรรณ หว้าคํา

ให้ความรู้เรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัน/เดือน/ปี
ที่ใช้
4 พฤษภาคม 2562

จุดประสงค์

ม.4 ทุกคน

มีความรู้ความเข้าใจและน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
เพื่อเป็นแกนนําในการดูแลสุขภาพของ
เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะทางด้าน
นาฏศิลป์พื้นเมือง
ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของนคร
ลําปางแก่นักเรียน
เพื่อพัฒนาเทคนิคการบรรเลงเครื่องสาย
และขับร้องไทย
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้การซ่อมเครื่อง
ดนตรีไทยพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยตาม
โครงการห้องเรียนดนตรี
เพื่อพัฒนาเทคนิคการบรรเลง ซอด้วง ซออู้
จะเข้
เพื่อพัฒนาเทคนิคการเป่าขลุ่ย/ปี่ไทย

11 มิถุนายน 2562

150 คน

6

อบรมผู้นําเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน
(ย.ส.ร.)
นางสามปอยดง เครือนันตา นาฏศิลป์พื้นเมือง

14 มิถุนายน 2562

60 คน

7

คณะวิทยากรมิวเซียมลําปาง ศิลปวัฒนธรรมนครลําปาง

21 มิถุนายน 2562

47 คน

8

นางสาวบุตรี สุขปาน

4 กรกฎาคม 2562

50 คน

9

นายพรชัย ผลนิโครธ

4 กรกฎาคม 2562

40 คน

27 กรกฎาคม 2562

80 คน

27 กรกฎาคม 2562

24 คน

27 กรกฎาคม 2562

30 คน

27 กรกฎาคม 2562

38 คน

10 นายประชา คชเดช
11 นายสรายุทธ รอบรู้
12 นายคํารณ สุกใส
13 นายสิทธิศักดิ์ ไชยวงศ์

ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
(เครื่องสาย/ขับร้องไทย)
การปรับซ่อมเครื่องดนตรีไทยขั้น
พื้นฐาน
เทคนิคการเล่นดนตรีไทยให้ไพเราะ
ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
(ประเภทเครื่องสาย)
ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
(ประเภทเครื่องเป่า)
ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
(ประเภทปี่พาทย์)

เพื่อพัฒนาเทคนิคการบรรเลง/ระนาดเอก
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องเล็ก
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จานวนนักเรียน

ที่

ชื่อวิทยากร

ให้ความรู้เรื่อง

วัน/เดือน/ปี
ที่ใช้
28 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ํากึ่งถาวรบน
ยอดเขาป่าม่อนพญาแช่

15 นายวีระพงษ์

- การสร้างวินัยจราจร
6 สิงหาคม 2562
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ
- การขับขี่ปลอดภัย และการอนุญาต
ขับขี่
- หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้าน
การเกิดอุบัติเหตุ
- สาธิตและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการขับขี่
ปลอดภัยด้านวินัยจราจร โดยศูนย์สาธิต
Honda บริษัทนิยมพานิช

จุดประสงค์

นักเรียนชั้น
- เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจในการ
ม.1/13
อนุรักษ์ผืนป่าโดยการสร้างฝายชะลอน้ํา
ม.6/2
ม6/7
ม.6/8
ม.6/13
จํานวน 100 คน
150 คน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
การขับขี่ปลอดภัยและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
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14 นางสาวนิตยา เวฬุไวโรจน์

จานวนนักเรียน

ที่

ชื่อวิทยากร

ให้ความรู้เรื่อง

วัน/เดือน/ปี
ที่ใช้
17 สิงหาคม 2562

จุดประสงค์

200 คน

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบัน
ต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมและมีเวทีในการ
แสดงออก ด้านความสามารถภาษาจีน
ร่วมกัน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน ตลอดจน
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
ครูผู้สอนภาษาจีน
เพื่อให้นักเรียนภาษาญี่ปุ่นได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการทํางานร่วมกันและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใช้ภาษาญี่ปุ่น
ในการทํากิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนภาษาญี่ปุ่นได้รับความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านการบริบาล และ
ทุนการศึกษาต่อด้านการบริบาล ณ
ประเทศญี่ปุ่น

16 นายชาคริต ไชยวรรณ
MS.ZHAO JINGJING
MS.ZHANG ZITIAN
MS.CAI BINGBING
MS.ZHANG KAIHONG
Ms.Liu Xilin
Ms.Chen Cui
Ms.Wang Lin
17 น.ส.อักษร วรรณกันทา

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

ค่ายภาษาญี่ปุ่นผ่านภาระงาน ประจําปี
การศึกษา 2562

18 สิงหาคม 2562

250 คน

18 โรงเรียนรามบริรักษ์
เชียงใหม่

การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นด้วยการ
บริบาล

20 สิงหาคม 2562

122 คน

19 นางอรนุช เชิงเวลลิ่งค์
นางสาวอชิพร ราดใจฝึก
นายณรงค์ สัญญาเขื่อน
นางนภาพร เมืองใหม่
นายเพียรชัย รัตนโกศิลป์

กิจกรรมพัฒนานักเรียน “เปิดโลก
อาชีพนักเรียนภาษาฝรั่งเศสด้านการ
โรงแรม (L’hotellerie) ให้ความรู้เรื่อง
การโรงแรมและวัฒนธรรมการ
รับประทานอาหารแบบสากล

24 สิงหาคม 2562

40 คน

- เพื่อให้นักเรียนภาษาฝรัง่ เศสได้รับ ความรู้ด้าน
การโรงแรมและวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
แบบสากล
- เพื่อแสดงออกทางภาษาฝรั่งเศสและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์เรียนภาษาฝรั่งเศสกับนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
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จานวนนักเรียน

วิทยากรติว HSK

วัยรุ่นวัยใส

5 กันยายน 2562

150 คน

22 นางทิพยา จิวกิตติศักดิ์กุล

ประวัติศาสตร์นครลําปาง

8 กันยายน 2562

47 คน

23 นางบงกช อนันตะ
นางสาวสมพร ผลศิลป์
นางสาวอรอุไร กิติวรากุล

ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ 10 กันยายน 2562
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 (การแข่งขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศส ระดับ ม.4 – ม.6 ทุกรายการ)
การศึกษาและการสะท้อนผล
30 ตุลาคม 2562
การบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์
ตํานานหล่มภูเขียว
17 พฤศจิกายน
2562

9 คน

ชื่อวิทยากร

24 ดร.พิมพ์ผกา อินทะรส
25 นายเสกสรร แดงใส

ให้ความรู้เรื่อง

จานวนนักเรียน

จุดประสงค์

160 คน

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของ
ภาษาจีนและมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และท้องไม่พร้อม
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์
นครลําปางแก่นักเรียน ม.4/1
เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อน
การแข่งขันและมีความมั่นใจในการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมฯ

49 คน
นักเรียนชั้น
ม.1/13
ม.5/13
ม.6/2
จํานวน 15 คน

ศึกษา สะท้อนผล ให้ข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการชั้นเรียนคุณภาพ
- เพื่อให้นักเรียนฝึกเป็นวิทยากรให้กับ
มัคคุเทศก์น้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในสังกัดอุทยานถ้ําผาไท จํานวน
40 คน
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20 อาจารย์เมยาวี สุทธนี
อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว
นางสาวคนัญญา ชมภูชัย
21 คุณเบญญา เหมวัฒน์

วัน/เดือน/ปี
ที่ใช้
25 สิงหาคม 2562

ที่

ที่

ชื่อวิทยากร

26 - พระมหาฉัตรดนัย
- ครูกฤษณีย์ วิกุลจรูญเดช
- ครูมงคล ถูกนึก
27 MR.SHI YU
MISS HU TING
MISS WANG YUKE

ให้ความรู้เรื่อง
เทศน์มหาชาติ
ภาษาล้านนา

วัน/เดือน/ปี
ที่ใช้
3 ธันวาคม 2562

จุดประสงค์

502 คน

- ความรู้เกี่ยวกับเทศน์มหาชาติ
- อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
ภาคเหนือ
เพื่อมุ่งหวังให้ครูไทยที่สอนภาษาจีนเป็น
กําลังสําคัญในการพัฒนาภาษาจีนให้
เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคน
ไทยในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้าน
การสอนภาษาจีน
- เพื่อให้บริการจัดบรรยายแนะแนว
การศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนลําปางกัลยาณี

อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสําหรับ
ครูไทย

12 – 13 ธันวาคม
2562

90 คน

28 คุณพัชรินทร์ บํารุง
โครงการแนะแนวการศึกษาและ
Ms. Sarah Stackhouse จาก ทุนการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
University of WinscosinEau Claire (UWEC)
คุณศิริพัชร์ ชโยภาส
(Education USA
Marketing and Media
Coordinator สถานทูต
สหรัฐอเมริกา)
29 ดร.เยาวทิวา นามคุณ
ผลการปฏิบัติงานวิจัยทีเ่ ป็นเลิศ

17 มกราคม 2563

นักเรียนชั้น
ม.4/10 และ
4/11 จํานวน
89คน

27 มกราคม 2563

นักเรียน 20 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและการปฏิบัติที่
ครู 40 คน
เป็นเลิศ
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จานวนนักเรียน

ที่

ชื่อวิทยากร

30 นางสาวเมยาวี สุทธนี
นายณรงค์เดช นามแก้ว
นายภาคภูมิ ใจน้อย
นายณัฐกิตต์ วรรณวนา

ให้ความรู้เรื่อง
แนะแนวการศึกษาต่อ

31 ท่านกงสุลฮิซาโอะ โฮริโคะชิ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุน
รัฐบาลญี่ปุ่น

วัน/เดือน/ปี
ที่ใช้
8 กุมภาพันธ์ 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

จุดประสงค์

260 คน

เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณสมบัติ
ของบุคคลที่จะศึกษาต่อ วางแผนทาง
การศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนได้
ศึกษาภาษาจีน
เพื่อให้นักเรียนภาษาญี่ปุ่นได้รับความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และมี
โอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น

122 คน
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จานวนนักเรียน

ประกาศโรงเรียนลาปางกัลยาณี
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ทั้ง ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จํา เป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึง ได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อ
เป็ น หลัก ในการเทียบเคีย งสํา หรับ สถานศึ กษา หน่ วยงานต้น สั งกัด และสํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาทั้ ง
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนลําปางกัลยาณี จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนลําปางกัลยาณี จึง
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
นี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายนิรันดร หมื่นสุข)
ผู้อํานวยการโรงเรียนลําปางกัลยาณี

(นายพีระ มานะทัศน์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาสั่งโรงเรียนลาปางกัลยาณี
ที 198/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
-------------------------------ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันนําไปสู่การ
กําหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประการใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
สําหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึก ษา ติดตามผลการดํา เนิน การเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจําทุกปี นั้น
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานมี ก ารขั บ เคลื่ อ นอย่า งเป็ น ระบบ ตามมาตรา 39 พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมทุก
ฉบับ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ กํากับ ติดตาม ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุนให้การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายนิรันดร หมื่นสุข
นายสมบูรณ์ ดาวัลย์
นายทรงพล เฟื่องฟู
นางธีรดา แก้วบุญปัน
นายสุขพัฒน์ โสรัจจกิจ
นายหรินทร์ คาระวาด
นายชลอ ประชุมฉลาด
นางวัฒนะ ทองปัญญา

ผู้อํานวยการโรงเรียน
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9.
10.
11.

นางปารมี สุปินะ
นางนงนุช แสนเงิน
นางนาริฐา อินถานะ

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
รองหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
เลขานุการงานประกันคุณภาพฯ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกําหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางปารมี สุปินะ
นางนงนุช แสนเงิน
นางจันทรัตน์ ดวงฟู
นายนพพร ปุกคํา
นายฐิติพงษ์ มิ่งเชื้อ
นายปฐวี มณีวงศ์
นางปัทมาพร อินดาวงศ์
นาวสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่
นางสายพร นวลลออ
นางอัญชลี ไชยดี
นางสุภาณี ธิสาระ
นางมยุรี ท้าวศรีชัย
นางนาริฐา อินถานะ
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์
นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล
นางสาวแววใจ แหนมเชย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ วางแผนการประเมิน ดําเนินการประเมิน และ
สรุปผลการประเมิน หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยยึดหลักการประเมินเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดําเนินงานตามเป้าหมายความสําเร็จ
และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การปฏิ บั ติ ง านตามสภาพจริ ง ของสถานศึ ก ษา เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ที่ เ หมาะสม ข้ อ มู ล มี
ความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพ
การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์
นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่
นางจันทรัตน์ ดวงฟู
นายนพพร ปุกคํา
นายฐิติพงษ์ มิ่งเชื้อ
นายปฐวี มณีวงศ์
นางปัทมาพร อินดาวงศ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นาวสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่
นางสายพร นวลลออ
นางอัญชลี ไชยดี
นางสุภาณี ธิสาระ
นางมยุรี ท้าวศรีชัย
นายชลทิศ ณ ลําปาง
นางสาววริศรา กุณาบุตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีหน้าที่ นําผลการประเมินคุณ ภาพภายในสถานศึกษา
จัดทํารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลสําเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ
และกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ นํ า เสนอรายงานต่ อ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางปารมี สุปินะ
นางนงนุช แสนเงิน
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์
นางนาริฐา อินถานะ
นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล
นางสาวแววใจ แหนมเชย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีหน้าที่ เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
โดยเตรียมการต้อนรับตามสมควร และให้ความร่วมมือ อํานวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายนอก
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางปารมี สุปินะ
นางนงนุช แสนเงิน
นายสุขพัฒน์ โสรัจจกิจ
นายหรินทร์ คะระวาด
นายชลอ ประชุมฉลาด
นายวัฒนะ ทองปัญญา
นางนาริฐา อินถานะ
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
(นายนิรันดร หมื่นสุข)
ผู้อํานวยการโรงเรียนลําปางกัลยาณี

คาสั่งโรงเรียนลาปางกัลยาณี
ที่ 153/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปี 2562 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการติดตามและ
ประเมินการดําเนินงานจากหน่วยงานและองค์ กรภายนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน และ
ปรับปรุงระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการประเมินในปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา เสนอแนะ ให้การสนับสนุนส่งเสริม ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลาปางกัลยาณี
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนลาปางกัลยาณี
นายนิรันดร
หมื่นสุข
ผู้อํานวยการโรงเรียนลําปางกัลยาณี
ประธานกรรมการ
นายทรงพล
เฟื่องฟู
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน
รองประธานกรรมการ
นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทัว่ ไป
รองประธานกรรมการ
นางธีรดา
แก้วบุญปัน รองผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ
รองประธานกรรมการ
นายชเลงศักดิ์
ฤกษ์วลั ย์
ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการการ
กรรมการ
นายหรินทร์
คะระวาด
ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ
นางวัฒนะ
ทองปัญญา ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
นายชลอ
ประชุมฉลาด ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการ
2. คณะกรรมการดาเนินการ
นางสายพร
นางญาณสิรีค์
นางวิไล
นางสาวรัตนา
น.ส.ศิริพร
นางพิมพ์ทอง
นางสาวกนกพร
นางศิริวรรณ
นางสาวศศลักษณ์
นางสาวรัตติพร
นางกัญญารัตน์
นางโสภิณ
ว่าที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน

นาละออง
วงค์เขียว
มังจักร์
ธิชโู ต
ทวีชาติ
มหาแก้ว
นิลแพทย์
วรงค์วรรธนะ
เครือนันตา
เสาจินดารัตน์
นาคอ่อน
ศิริคําน้อย
เพ็งมา

นางสาวสุปราณี
นางจุฬารัตน์
นายกิติศักดิ์
นางกาญจนา
นางสาวมัลลิกา
นางสาวเปรมจิตร
นางสาวพรศรี
นางสาวภาวรินทร์
นางสาวนันทนาพร
นางลลิตา
นางสาวเมธาพร
นางสุพรทิพย์
นางอัญชลี

กาศเกษม
ยะรินทร์
พรมคํา
ต๊ะวงศ์ษา
อิ่มลาภ
เกลียวฝั้น
เหลี่ยมพงศาพุทธิ
วงศ์ป่าขาม
วงศ์ยศ
ประชุมฉลาด
สงกานต์ทิพ
เปี้ยปลูก
ไชยดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายศราวุฒิ
นางพิกุลทอง
นายชวนากร
นางสาวณฐาวิภา
นางสาวดวงฤทัย
นายชัยวัฒน์
นายกฤชณิ์พจน์
นางสาวนารีรัตน์
นายภูวณัฐ
นางเนื้อน้อง
นางบุญฑริกา
นางสาวจริยา
นางอําไพ
นางสวลี
นายพงษ์ธลักษณ์
นางวราภรณ์
นางปราณี
นายประทีป
นางรุ้งลาวัลย์
นางสาวแพรพลอย
นางอริศรา
นางสาวสุวรีย์
นางสุภาพร
นายพงศ์เกษม
นางสาวภัสรลักษณ์
นางพิชญาภา
นายกรกฎ
นางสาวอรวรรณ
นางจันทนา
นางทิพวรรณ์
นางวาสนา
นางวัชรียา
นายณัฏฐพล
นางวาริศา
นางวรัฐทยา
นายบรรเจิด
นางจันทรัตน์
นางสาวเสาวลักษณ์
นางวีณา
นางศรีนวย
นางพรพรรณ์

สุภายอง
เปล่งศิริ
ตั๋นมาเชื้อ
ดอนอุบล
ธนามี
นิรันดร์กุลสิทธิ์
สะอาด
รุ่งเรือง
โพธิ์งาม
ศรีตะบุตร
วงศ์คําลือ
กําลังมาก
จันมะยม
มีมานะ
สิบแก้ว
ช้างวิเศษ
สวนเจริญ
จันทร์มล
ใจแก้ว
คําปิงบุตร
บุญยืน
ศิริวรรณ
อ้วนสะอาด
เตชะสาย
ใจขัด
ไชยวรรณ
อุ่นเรือน
กันธิมา
สัญญเดช
บุญเป็ง
ชัยเนตร
กฤตสิริทิพย์
ขวัญเจริญ
ไชยญา
ฝั้นสืบ
สระปัญญา
ดวงฟู
อินต๊ะสม
ศิระประภาศิริ
สําอางค์ศรี
ไชยเมือง

นางรักชนก
นางสาวทัศนีย์
นางพรทิพา
นางพราวพร
นายชลอ
นางสิรวิ ิมล
นางสาวศิริญา
นางนภารัตน์
นางจิตรา
นายนพพร
นางสาวรุจิรัตน์
นายฐิติกร
นางสาวกุญชรี
นางสาววราพร
นางมยุรี
นางพรทิพย์
นายนิรันดร์
นางสาวปิญชาน์
นายหรินทร์
นางนิชานันท์
นางสาวอัจฉรา
นางสาวศิรินทร์
นางสาวศิรินทิพย์
นางปัทมาพร
นางสาวณัฐภรณ์
นางสาวพัชรสุกาล
นางสาวประภาพร
นางสาวมานิตา
นางปิ่นทิพย์
นางนงนภัส
นายสินชัย
นางสาวอําไพ
นางณัฐนพัชร์
นางสาวศิริกานดา
นางพรนภัส
นางจุฑาทิพย์
นายชัยวุฒิ
นางวัฒนะ
นายธีรพันธ์
นางสาวสิรญ
ิ า
นางสาวสกุลรัตน์

ศรีชมภู
ทนุกิจ
ผันผาย
ปันตา
ประชุมฉลาด
นิรันดร์กุลสิทธิ์
สุวรรณศร
สูตรเลข
เครือตัน
ปุกคํา
เป็งสา
หล้าวงศ์ษา
ผ่านสุวรรณ
รัศมีจาตุรงค์
ท้าวศรีชัย
จักรแก้ว
นามนคร
รินง้าว
คะระวาด
เมฆศิริ
ชื่นใจ
สุดเจริญ
รุมารถ
อินดาวงศ์
ใจวงศ์
อธิปญ
ั ญาพันธุ์
โล่ตระกูล
ดวงสุดา
อินกร
พงศ์สุพัฒน์
ชวลิตพิเชฐ
มนัสสันติ
วงษ์วรเนตร
กันธิดา
เอื้อแท้
นิมิตเกียรติไกล
คมประดิษฐ์
ทองปัญญา
ปิงแก้ว
ศรีชัย
หอมแก่นจันทร์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายปฐวี
นางสาววิลาวัลย์
นายอดิศร
นายอมรเทพ
นางเพ็ชรศรี
นายสมบูรณ์
นายจีรศักดิ์
นายอนุชิต
นางพิชญ์รัศมิ์
นางขวัญจิตร
นางสาวสายทอง
นางอรชร
นางทิพวรรณ
นายฐิติพงศ์
นายพรชัย
นายยุทธนา
นางมาลินี
นางอนงค์วรรณ
นายเดชพล
นางปารมี
นางนงนุช
นายธีรวัฒน์
นางอัญญ์ชลีย์
นางนพพร
นางอัญชญา
นางสาวสุภานัน
นางสาวรุ่งนภา
นางสาวตรีนุช
นางนาริฐา
นายชลธิช
นางสาววริศรา

มณีวงศ์
ทะวะดี
ใจบ้านเอื้อม
ฝั้นชมภู
ทิพกนก
เหมือนจันทร์
ถาน้อย
แสงศิริรัตน์
ยูพานิช
สุวรรณวงศ์
อินถาสาร
ฤกษ์วลั ย์
หงษ์แก้ว
มิ่งเชื้อ
มั่นเมาะ
เถียรประภากุล
สายสิงห์ทอง
ไชยเตกุล
ตรีเพ็ชร
สุปินะ
แสนเงิน
กันทะ
สิทธิ
ปรียานนท์
ต๊ะนา
ปัญญาใหญ่
ถนอมรอด
เพชรแสนงาม
อินถานะ
ณ ลําปาง
กุณาบุตร

นางระวิวรรณ
นางสาววรรณกมล
นายณัฐพงษ์
นางสุภาณี
นายสุพล
นางหทัยภัทร
นางเบญญาภา
นายกู้เกียรติ
นายชัยณรงค์
นางสาวศิรินุช
นางมณีรัตน์
นางพัชรินทร์
นางสุดรัก
นางสาวสมพร
นายบุญเทียม
นายพรหมรังษี
นางผกาวรรณ์
นางสาวศิริลักษณ์

นายทศวัฒน์
นายชเลงศักดิ์
นางจันทร์ฟอง
นางจงกลณี
นางกัญญารัตน์
นายจิตตวัฒน์
นางสุพรทิพย์
นายดุษฎี
นางจิรารัตน์
นางสาวพัชรกรณ์
นางสาวแววใจ

ภักดี
ศุภวิมุติ
สีมา
ธิสาระ
เครือสาร
ลิ้นทอง
วรรณมณี
ตั้งพระกิตติคุณ
ภักศิลป์
ใจศีลธรรม
ภิญโญ
สุภายอง
ราชประสิทธิ์
กอนเชื้อ
เทพปินตา
ทรงศรีสกุล
ตุลาพันธุ์
ใจขาว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
หอมแก่นจันทร์ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ฤกษ์วลั ย์
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ประดิษฐ์ทอง
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ภักดีเจริญ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
มูลวิชา
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
เมืองมาหล้า
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
เปี้ยปลูก
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ศรีทรงราช
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
วงศ์วิไล
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ชัยชนะ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
แหนมเชย
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

มีหน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทําการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจําปีการศึกษา 2562
ร่วมกันเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา
ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นําข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
จัดประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่จะต้องช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก
6. กระตุ้นให้ครู บุคลากรและนักเรียน ได้รู้จักประเมินตนเอง
7. ร่วมวางแผนจัดระบบข้อมูลเพื่อรองรับตัวชีว้ ัดที่บ่งบอกความสําเร็จในทุกมาตรฐาน

8. นําทุกมาตรฐานคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาช่วยกันวิเคราะห์เพื่อกําหนด
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
9. กําหนดแนวทางในการจัดระบบข้อมูลที่แสดงถึงการนําผลการประเมินภายในของโรงเรียนไปปรับปรุงและ
พัฒนางาน
10. กําหนดระดับคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่พึงประสงค์ของโรงเรี ยน โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนดไว้เป็นแนวทางหรือเป็นหลักในการดําเนินการ
11. จัดทําคู่มือดําเนินการและปฏิทินปฏิบัติงาน
12. รายงานผลการดําเนินให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายนิรันดร หมื่นสุข)
ผู้อํานวยการโรงเรียนลําปางกัลยาณี

แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

โรงเรียน ลาปางกัลยาณี สหวิทยาเขตกัลยา
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ปรับปรุงจาก: แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของ นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ

องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน
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องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงประกาศใช้
1.2 การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐาน
1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุม่ ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
องค์ประกอบที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง
2.2 การกาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2.3 การกาหนดวิธีการดาเนินงานกิจกรรมโครงการทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.4 การกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องบุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้ รียนร่วมรับผิดชอบและบทบาทหน้าทีข่ องผู้เรียนอย่างชัดเจน
2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ
2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
2.7 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.8 การกาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบตั ิที่ชัดเจน
2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ
องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
3.1 การจัดโครงสร้าง / ระบบการบริหารของสถานศึกษาทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.2 การกาหนดผูร้ ับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัด
3.3 การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชนในการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 การนาแผนปฏิบตั ิการประจาสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่กาหนดไว้
4.2 ผู้รับผิดชอบและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ ได้กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

องค์ประกอบ และประเด็นการประเมิน (ต่อ)
องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5.1 การติดตามผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษานาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
5.2 การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6.1 การกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
6.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
องค์ประกอบที่ 7 การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8.2 การนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง
8.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
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7.1 การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้การประเมินแนวใหม่
7.2 การนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
7.3 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ใน (........) ตามระดับคุณภาพแต่ละรายการประเด็นการประเมิน ที่สอดคล้องกับคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม = 5 ดีเลิศ = 4 ดี=3 ปานกลาง =2 ปรับปรุง = 1
องค์ประกอบที่ ๑ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

1.1 การศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานและ
ประเด็นพิจารณา
ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามที่
กฎกระทรวง
ประกาศใช้

ยอดยี่ยม
(……)

มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กาหนดผู้รับผิดชอบ
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ จนนาไปสู่
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กาหนดผู้รับผิดชอบ
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม จนนาไปสู่การประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน จนนาไปสู่การประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง จนนาไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง

- กฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพ พ.ศ.2561
- คาสั่งโรงเรียน
- หนังสือเชิญประชุม
- บันทึกการประชุม
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ประกาศมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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ประเด็นการประเมิน

ประเด็นการประเมิน
1.2 การกาหนด
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จของ
แต่ละมาตรฐาน

รายการพิจารณา

ยอดยี่ยม
(………)

มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของทุกมาตรฐานและกาหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดคานวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบท
ของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของทุกมาตรฐานและกาหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดคานวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายตามบริบทของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของทุกมาตรฐานและกาหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดคานวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของทุกมาตรฐาน และกาหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา แต่ยังไม่เหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากคณะครูตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของทุกมาตรฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

แหล่งข้อมูล
- คาสั่งโรงเรียน
- หนังสือเชิญประชุม
- บันทึกการประชุม
- ประกาศค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

1.3 มีการประกาศ
ค่าเป้าหมาย แต่ละ
มาตรฐานว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก
รับทราบ

ยอดยี่ยม
(………)

- ประกาศค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จของมาตรฐาน
การศึกษา
- หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
- บันทึกการประชุม
- หลักฐานการประชาสัมพันธ์

ปานกลาง
(…………)

จัดทาประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการ
หลากหลาย
จัดทาประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารับทราบ
จัดทาประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษารับทราบ
จัดทาประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

ปรับปรุง
(…………)

ไม่มีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ

ดีเลิศ
(……….…)
ดี
(…………)

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย (1.1+1.2+1.3)/3
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยีย่ ม

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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องค์ประกอบที่ ๒ การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาและ
ความต้องการจาเป็น
ของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้
ข้อมูลตามสภาพจริง

ยอดยี่ยม
(……)

มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน

- บุคลากรในสถานศึกษา
- ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
- คาสั่งมอบหมายงานของ
โรงเรียน
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- เอกสารหลักฐานการ
SWOT หรือเทคนิคอื่น ๆ
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานประจาปีของ
สถานศึกษา
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- เอกสารที่เกีย่ วข้องกับการ

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

มีการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาแต่ยังขาด
ความเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ยังไม่หลากหลาย
ไม่มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ หรือมีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
แต่ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ยังไม่ครบถ้วน ทันสมัย และไม่พียงพอต่อการใช้ประโยชน์

ประกันคุณภาพการศึกษา
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ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

๒.๒ การกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และ
เป้าหมายด้านต่างๆ
โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความสาเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม

ยอดยี่ยม
(……)

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็จ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่ไม่สะท้อนคุณภาพ
ความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีบุคลากรบางฝ่ายมีส่วนร่วม
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาแต่ขาดความถูกต้อง หรือข้อมูลวารสนเทศยังไม่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และไม่สะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม หรือขาดการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- หนังสือเชิญ
- คาสั่งมอบหมายงานของ
โรงเรียน
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานประจาปี
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

๒.๓ กาหนดวิธีการ
ดาเนินงานกิจกรรม
โครงการที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ยอดยี่ยม
(……)

กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดาเนินการในทุกระบบ
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดาเนินการในทุกระบบ
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและดาเนินการในทุกระบบ ครอบคลุม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางานที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
กาหนดวิธีการดาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
- แผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษา
- แผนปฏิบัติ
ประจาปี
- รายงานประจาปี
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
- เอกสารงานวิจัยของ
สถานศึกษา
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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๒.๔ การกาหนด
บทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรใน
สถานศึกษาและ
ผู้เรียนร่วม
รับผิดชอบและ
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้เรียนอย่างชัดเจน

ยอดยี่ยม
(……)

กาหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่
กาหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ
กาหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่
กาหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ
กาหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วม
รับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไป
ตามปฏิทินที่กาหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
กาหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่และเป็นไปตามปฏิทินที่กาหนด
กาหนดบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจน หรือขาดความครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการดาเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กาหนด

- บุคลากรในโรงเรียน
- ผู้ปกครอง
- คาสั่งมอบหมายงาน
ของโรงเรียน
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- คู่มือการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
- รายงานประจาปี
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- เว็บไซต์ของโรงเรียน
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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๒.๕ การใช้งบประมาณ
และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับ
กิจกรรม โครงการ

ยอดยี่ยม
(……)

มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกือบทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีแผนการกาหนดการใช้งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่

- บุคลากรในโรงเรียน
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานประจาปี
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- เอกสารการเงินและบัญชี
ของโรงเรียน

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

ไม่มแี ผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือมีการกาหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เวลาอย่างไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่าของโครงการและกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่

- 104 -

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

๒.๖ การเสนอแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ

ยอดยี่ยม
(……)
ดีเลิศ
(…………)

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ
มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

ดี
(…………)

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานประจาปี

ปานกลาง
(…………)

มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

ปรับปรุง
(…………)

ไม่ได้เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ
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๒.๗ การจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ยอดยี่ยม
(……)

มีการทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญและ
ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยเกือบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญ
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญ
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตาม
ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่
สาคัญยังขาดความชัดเจน ไม่สมบูรณ์
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ขาดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความครอบคลุมตาม
ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือไม่มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย
ที่สาคัญ

- ครูและบุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่โรงเรียนจัดทาขึ้น
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานประจาปี
- เว็บไซต์ของโรงเรียน

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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ประเด็นการประเมิน

ประเด็นการประเมิน
๒.๘ การกาหนดปฏิทิน
การนาแผนปฏิบัติ
การประจาปีสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน

ระดับคุณภาพ
ยอดยี่ยม
(……)

รายการพิจารณา

ดี
(…………)

มีการกาหนดปฏิทิน และแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปี
ชัดเจนครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ปานกลาง
(…………)

มีการกาหนดปฏิทิน และแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปี
ไม่ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ กิจกรรม

ปรับปรุง
(…………)

ไม่มีการกาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

- บุคลากรในโรงเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- คาสัง่ มอบหมายงานของ
โรงเรียน
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน
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ดีเลิศ
(…………)

มีการกาหนดปฏิทิน และแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปี
มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้กากับติดตามการดาเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ
กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
มีการกาหนดปฏิทิน และแผนกากับติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปี
ชัดเจนครบถ้วนเกือบในทุกโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

แหล่งข้อมูล

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

๒.๙ การเสนอแผนปฏิบัติ
การประจาปีต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ความ
เห็นชอบ

ยอดยี่ยม
(……)

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

ปานกลาง
(…………)

เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
แต่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

ปรับปรุง
(…………)

ไม่ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ

ดีเลิศ
(…………)

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
คะแนนเฉลี่ย (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)/9
 ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม

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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ดี
(…………)

- บุคลากรในโรงเรียน
เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ - คณะกรรมการสถานศึกษา
- บันทึกการประชุมของ
โรงเรียน
เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
รายงานประจาปี
เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

องค์ประกอบที่ ๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

๓.๑ การจัดโครงสร้าง /
ระบบการบริหารของ
สถานศึกษาที่เอื้อต่อ
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

ยอดยี่ยม
(……)

มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดย
กาหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถอย่างชัดเจน และเอื้อต่อการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดย
กาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน และเอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา
และเอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และเอื้อต่อ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ด้าน คือด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู
- กรรมการสถานศึกษา
- หัวหน้ากลุ่มงาน
- คาสั่งมอบหมายงานฯ
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- แผนภูมิการบริหารงาน

ดีเลิศ
(…………)

ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)
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ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

๓.๒ การกาหนด
ผู้รับผิดชอบและ
จัดระบบสารสนเทศ
ให้เป็นหมวดหมู่
ครอบคลุม เป็น
ปัจจุบัน สะดวกต่อ
การเข้าถึงและการ
ให้บริการหรือการ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัด

ยอดยี่ยม
(……)

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

ปานกลาง
(…………)

มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง - ผู้บริหารโรงเรียน ครู
และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเชื่อมโยง
- กรรมการสถานศึกษา
เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ
- หัวหน้ากลุ่มงาน
- คาสั่งมอบหมายงานฯ
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเชื่อมโยง
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
ดาเนินงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง - บันทึกการประชุม
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
และเป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
- แผนภูมิการบริหารงาน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศ ให้เป็นหมวดหมู่ แต่มีข้อมูล
สารสนเทศยังไม่ครอบคลุม และบางส่วนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน

ปรับปรุง
(…………)

ไม่มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศที่เป็นระบบไม่เป็นหมวดหมู่ หรือ
ข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
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ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

๓.๓ การนาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประ
โยชนในการบริหาร
จัดการศึกษา และ
การพัฒนาการเรียน
การสอน

ยอดยี่ยม
(……)

มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านการวางแผน
ดาเนินการ กากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียน
การสอน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ดีเลิศ
(…………)

มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านการวางแผน
ดาเนินการ กากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียน
การสอน

ดี
(…………)

มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการและ
การพัฒนาการเรียนการสอน

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู
- กรรมการสถานศึกษา
- หัวหน้ากลุ่มงาน
- คาสั่งมอบหมายงานฯ
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- แผนภูมิการบริหารงาน

ปานกลาง
(…………)

มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการหรือ
การพัฒนาการเรียนการสอน

ปรับปรุง
(…………)

ไม่มกี ารนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนา
การเรียนการสอน

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย (3.1+3.2+3.3)/3
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยีย่ ม

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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ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบที่ ๔ การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

๔.๑ การนาแผนปฏิบัติ
การประจาปี
สู่การปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการที่
กาหนดไว้

ยอดยี่ยม
(……)

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ครบถ้วน
เกินร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนโครงการ กิจกรรม

ดีเลิศ
(…………)

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ระหว่าง
ร้อยละ70-79 ของจานวนโครงการ กิจกรรม

ดี
(…………)

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ระหว่าง
ร้อยละ60-69 ของจานวนโครงการ กิจกรรม

ปานกลาง
(…………)

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ระหว่าง
ร้อยละ50-59ของจานวนโครงการ กิจกรรม

ปรับปรุง
(…………)

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนโครงการ กิจกรรม

แหล่งข้อมูล
- ผู้บริหารโรงเรียน ครู
- กรรมการสถานศึกษา
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานประจาปี
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- สื่อ วีดิทัศน์นาเสนอ
กิจกรรม/ผลงาน/ข้อมูลสถิติ
ต่าง ๆ ฯลฯ
- สังเกตบรรยากาศการทางาน
ของบุคลากรในโรงเรียน
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ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

4.2 ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามที่ ได้
กาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด

ยอดยี่ยม
(……)

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้
กาหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
พึง
พอใจการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้
กาหนด โดยร้อยละ 70-79 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70-79 พึงพอใจการ
ดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้
กาหนด โดยร้อยละ 60-69 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 60-69 พึงพอใจการ
ดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้
กาหนด ร้อยละ 50-59 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ
และทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 50-59 พึงพอใจการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้
กาหนด หรือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือมีการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่า หรือผู้เกีย่ วข้องน้อยกว่าร้อยละ 50 พึง
พอใจการดาเนินงาน

- ผู้บริหารโรงเรียน ครู
- กรรมการสถานศึกษา
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
- ผู้แทนชุมชน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
- รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
- รายงานประจาปี
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- สื่อ วีดิทัศน์นาเสนอกิจกรรม/
ผลงาน/ข้อมูลสถิติตา่ ง ๆ ฯลฯ
- สังเกตบรรยากาศการทางาน
ของบุคลากรในโรงเรียน

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย (4.1+4.2)/2
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยีย่ ม

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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องค์ประกอบที่ ๕ การติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
5.1 การกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ยอดยี่ยม
(……)
ดีเลิศ
(…………)

ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กาหนดภารกิจ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กาหนดภารกิจ
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
ไม่มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือไม่มี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา

แหล่งข้อมูล
-

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บันทึกการประชุม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
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ดี
(…………)

รายการพิจารณา

ประเด็นการประเมิน
5.2 การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับ
สถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและ เครื่องมือ
ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ดีเลิศ
(…………)

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ดี
(…………)

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง

ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษาไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

-

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บันทึกการประชุม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
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ยอดยี่ยม
(……)

แหล่งข้อมูล

ประเด็นการประเมิน
5.3 รายงานและนาผล
การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา

ระดับคุณภาพ
ยอดยี่ยม
(……)

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

ปานกลาง
(…………)

สถานศึกษามีการจัดทารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการนาผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใช้วางแผนดาเนินงาน

ปรับปรุง
(…………)

สถานศึกษาไม่มีการจัดทารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง

ดีเลิศ
(…………)
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ดี
(…………)

สถานศึกษามีการจัดทารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและ
- รายงานผลการดาเนินงาน
นาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดาเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
และการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
- บันทึกการประชุม
สถานศึกษามีการจัดทารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและ
- สรุปผลการติดตาม
นาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดาเนินงาน
ตรวจสอบคุณภาพฯ
สถานศึกษามีการจัดทารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและ
นาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

5.4 เตรียมการและให้
ความร่วมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้น
สังกัด

ยอดยี่ยม
(……)

สถานศึกษามีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการ
ดาเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความ
ร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษามีการเตรียมการ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงาน
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

ดี
(…………)

สถานศึกษามีการเตรียมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

ปานกลาง
(…………)

สถานศึกษามีการเตรียมการ แต่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงานต่าง ๆ
บางอย่างขาดความครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

ปรับปรุง
(…………)

สถานศึกษาไม่มีการเตรียมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

- แผนการประเมินคุณภาพฯ
- เครื่องมือการประเมิน
คุณภาพฯ
- แบบบันทึกผลการประเมินฯ
- สรุปรายงานผลการประเมินฯ
- รายงานประจาปีของ
สถานศึกษา
- บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์ ฯ

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
คะแนนเฉลี่ย (5.1+5.2+5.3+5.4)/4
 ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม

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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ดีเลิศ
(…………)

- บันทึกการประชุม

องค์ประกอบที่ ๖ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

6.1 การกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา

ยอดยี่ยม
(……)

ปานกลาง
(…………)

มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้าง
ความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมาย
งานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กาหนดภารกิจปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความ
เข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้
ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กาหนดภารกิจ ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้าง
ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ
มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ

ปรับปรุง
(…………)

ไม่มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือไม่มีกระบวนการ
สร้างความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)

แหล่งข้อมูล
-

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บันทึกการประชุม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
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6.2 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับ
สถานศึกษาด้วย
วิธีการที่เหมาะสม

ยอดยี่ยม
(……)

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
และมีการจัดทารายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน

ดีเลิศ
(…………)

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม

ดี
(…………)

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่
แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีวิธีการที่เหมาะสม

ปานกลาง
(…………)

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีวิธีการที่เหมาะสม

ปรับปรุง
(…………)

สถานศึกษาไม่มีการประเมินคุณภาพการศึกษา

แหล่งข้อมูล
- รายงานผลการดาเนินงาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
- เครื่องมือติดตามตรวจสอบ
- บันทึกการนิเทศของผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ
- บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
คะแนนเฉลี่ย (6.1+6.2)/2
 ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม

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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องค์ประกอบที่ ๗ การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

7.1 การจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใช้การ
ประเมินแนวใหม่

ยอดยี่ยม
(……)

จัดทารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความ
เชีย่ วชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment)
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
จัดทารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert
judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
จัดทารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และการประเมินการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert
judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
จัดทารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาครอบคลุม
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่ยังไม่สะท้อนคุณภาพผูเ้ รียนและผลสาเร็จของการบริหารจัด
การศึกษา
ไม่จัดทารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือมีการ
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่ไม่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน
และผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาที่ครอบคลุมตามตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หรือไม่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- บันทึกการประชุม
- บันทึกการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
- บุคลากรในสถานศึกษา

ดีเลิศ
(…………)

ดี
(…………)

ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

-

บุคลากรภายนอก
สถานศึกษา
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แหล่งข้อมูล

7.2 การนาเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ

ยอดยี่ยม
(……)

ดี
(…………)

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึง
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ
ตามช่วงเวลาที่กาหนด และนาข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ
ตามช่วงเวลาที่กาหนด และนาข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ตามช่วงเวลา
ที่กาหนด และนาข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- บันทึกการประชุม
- รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน บุคลากร
ในสถานศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ปานกลาง
(…………)

นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ แต่ไม่ทัน
ตามช่วงเวลาที่กาหนด

ปรับปรุง
(…………)

ไม่ได้นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

ดีเลิศ
(…………)
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7.3 การเผยแพร่รายงาน
ต่อสาธารณชน
หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ยอดยี่ยม
(……)

ปานกลาง
(…………)

มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนา
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผูไ้ ด้รับการเผยแพร่ และนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนาข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับนาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้
สาหรับการพัฒนาการจัดการศึกษา
มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุง
(…………)

ไม่มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อสาธารณชน หน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)

แหล่งข้อมูล
- เอกสาร เว็บไซต์ เอกสาร
หรือสื่อต่าง ๆ ที่สรุปเพื่อ
เผยแพร่การประเมิน
คุณภาพภายใน
- รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
บันทึกความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการ
เผยแพร่

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 7 การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
คะแนนเฉลี่ย (7.1+7.2+7.3)/3
 ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม

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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องค์ประกอบที่ ๘ การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

8.1 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับ
ครูและบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษา
และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

ยอดยี่ยม
(………)

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา
มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จนเป็นวัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา
มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ดีเลิศ
(…………)

ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

- คาสั่งมอบหมายงาน
- บันทึกการประชุม
- รูปภาพ
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
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ดี
(…………)

- แผนปฏิบัติการประจาปี

ระดับคุณภาพ

8.2 การนาผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาจากการ
ประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการ
บริหารและการเรียน
การสอนอย่าง
ต่อเนื่อง

ยอดยี่ยม
(……)
ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

รายการพิจารณา
มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้
มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน
มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้นสังกัด
มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน
ไม่มีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานต้นสังกัด
มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารหรือการเรียนการสอน หรือมีการนาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้แต่ขาดการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ

แหล่งข้อมูล
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาปี
- ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน
- รายงานผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียน
- บันทึกการประชุม
- บุคลาภายในและภายนอก
สถานศึกษา
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ระดับคุณภาพ

รายการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

8.3 การรับการติดตาม
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อนาผล
มาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงาน
ภายนอก

ยอดยี่ยม
(……)

สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม น่าเชื่อถือ
และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม และให้
ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และให้ความร่วมมือในการ
ประเมินคุณภาพเพื่อนาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ร่องรอยการดาเนินงานต่าง ๆ และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพ แต่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
การดาเนินงานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน และไม่น่าเชื่อถือ แต่ให้ความร่วมมือในการ
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก

- รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสถานศึกษา
- ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก
- บันทึกการประชุม
- สรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพฯ

ดีเลิศ
(…………)
ดี
(…………)
ปานกลาง
(…………)
ปรับปรุง
(…………)

สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คะแนนเฉลี่ย (8.1+8.2+8.3)/3
 ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม

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

- 125 -

ประเด็นการประเมิน

สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561)
โรงเรียนลาปางกัลยาณี อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
องค์ประกอบ
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลความหมาย
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๕
๕
ยอดเยี่ยม
องค์ประกอบที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
๕
๕
ยอดเยี่ยม
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยีย่ ม

ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ

ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี

ลงชื่อ ......................................ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร หมื่นสุข)

ลงชื่อ ......................................กรรมการ
(นายทรงพล เฟื่องฟู)

ลงชื่อ ......................................กรรมการ
(นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์)

ลงชื่อ ......................................กรรมการ
(นางธีรดา แก้วบุญปัน)

ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง

ลงชื่อ ......................................กรรมการและเลขานุการ
(นางปารมี สุปินะ)

- 126 -

สถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 7 การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คะแนนเฉลี่ยรวม (1+2+3+4+5+6+7+8)/8

