
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศกึษำ 

(SELF – ASSESSMENT REPORT : SAR) 

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564 

ส ำนักงำนเขตื้นนีีกกำรศึกษำล ำปำง ล ำืูน  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันนื้นนฐำน 



 

   

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ด้วยโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี จังหวัดล ำปำง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้  เพ่ือเป็นกำรรำยงำนผล         

กำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564          

ที่สอดคล้องกบัสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยสะท้อน

คุณภำพควำมส ำเร็จอย่ำงชัดเจนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ซ่ึงมีเป้ำหมำยเพ่ือ

พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมเห็นชอบในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง

ฉบับน้ีของโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ที่สะท้อนคุณภำพผู้เรียนและผลส ำเร็จของกำรบริหำร          

จัดกำรศึกษำ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้พัฒนำกำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป  

  

 

 

            ( นำยวีรยุทธ  จงสถำพรพงศ์ ) 

           ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

            โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ค าน า 

 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self - Assessment Report : SAR) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี จังหวัดล ำปำง จัดท ำขึ้ นตำมกฎกระทรวง         

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 ข้อ 3 ระบุให้สถำนศึกษำส่งรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี          

เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่สะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ซ่ึงเป็นผลส ำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

จ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ 1) คุณภำพของผู้เรียน 2) กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร         

3) กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และควำมโดดเด่นของกำรจัด

กำรศึกษำของโรงเรียน เพ่ือน ำเสนอรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อหน่วยงำน

ต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้รับทรำบ และเตรียมควำม

พร้อมในกำรรับกำรประเมินภำยนอก โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ต่อไปโดยผ่ำนกระบวนกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน กำรรวบรวม

ข้อมูลสำรสนเทศ กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ และได้น ำเสนอข้อมูล          

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพิจำรณำให้            

ควำมเหน็ชอบ 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และผู้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ              

ปีกำรศึกษำ 2564 ฉบับน้ี คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์

ต่อกำรน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ในปีกำรศึกษำ 2565 

ต่อไป 

 

 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี จงัหวดัล าปาง 

 ปีการศึกษา 2564 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ตั้งอยู่เลขที่ 224 ต ำบลสวนดอก อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง สังกัด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

กระทรวงศึกษำธิกำร จัดกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 มีจ ำนวนนักเรียน 3,466 คน มี

ข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 164 คน ฝ่ำยบริหำรจ ำนวน 5 คน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคือ นำยนิรันดร หมื่นสขุ

ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ ได้มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบโดยผู้บริหำรยึด

หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (SBM) และใช้

นวัตกรรม LKS SMART School มำบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยแยกกำรบริหำรเป็น 4 ฝ่ำย 

จำกกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พบว่ำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำโดยรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรและกิจกรรม ที่

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งผลให้สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประสบผลส ำเร็จตำม

เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในแต่ละมำตรฐำน ดังต่อไปน้ี 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน โดยกำรส่งเสริมนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ

ตำมเกณฑข์องทุกระดับชั้น ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  มีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนโดยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผ่ำน

กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและกิจกรรมต่ำงๆ มีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี

ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์โดยค ำนึงถึงคุณธรรม ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน  

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีกำรน ำเสนอผลงำน ตลอดจนกำรท ำงำนร่วมกันโดยใช้

เทคโนโลยีผ่ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom , 

Google Meet และโปรแกรมกำรสอนออนไลน์อื่นๆ ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด-19

ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  มี           

กำรปรับปรุงพัฒนำแนวทำงในกำรวัดและประเมินผลให้เหมำะสมกับผู้เรียน ท ำให้ผู้เรียนมีควำมรู้และ

ทกัษะพ้ืนฐำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับที่สงูขึ้น กำรท ำงำน หรือกำรประกอบอำชีพ

ต่ำงๆ 

สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เกดิคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสตูร

โดยส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนที่มีควำมรู้  มีคุณค่ำ ตลอดจนเกิดเป็นค่ำนิยมที่ดี และ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตำมค่ำนิยม 12 ประกำร มีควำมภมูิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย มี

กำรท ำกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมมือยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำยกัน 

ดูแลส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสขุภำพทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ อยู่ในระดับ           

ยอดเยี่ยม โรงเรียนมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน มีระบบ             

กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (SBM) ใช้กระบวนกำร PDCA มำบริหำรจัดกำรศึกษำ และบริหำรงำนด้วย

นวัตกรรม LKS SMART School ลงสู่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้น



 

   

คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน และใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดพัฒนำทั้งด้ำนวิชำกำร

และกำรจัดกำร ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติกำร ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ จัดสภำพแวดล้อม

ให้เอื้ อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทนัสมัยในกำรจัด    

กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ มีกำรอบรมให้ควำมรู้กำรใช้ Google Classroom , Google Meet และ

โปรแกรมกำรสอนออนไลน์อื่นๆ มีกำรใช้ระบบงำน ICT โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี มำสนับสนุน           

กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมถึงคณะกรรมกำร

บริหำรคอยให้ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำและเอำใจใส่ครู บุคลำกร ผู้ปกครองและนักเรียนเตม็ศักยภำพ

และเต็มเวลำ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับกำรประเมินภำยนอกรอบสี่ในภำพรวม อยู่ระดับคุณภำพ       

ยอดเยี่ยม และได้รับเกียรติบัตรระดับดีเด่น ของกำรบริหำรจัดกำรกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ตลอดจนรำงวัลระดับประเทศ 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ คุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จำกกำรด ำเนินกจิกรรมอย่ำงหลำกหลำยเพ่ือพัฒนำให้ครูจัดกำรเรียน

กำรสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งเสริมกระบวนกำรคิดและปฏบิัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้

ในกำรด ำเนินชีวิต จำกกำรที่ครูสร้ำง พัฒนำและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนกำรจัด            

กำรเรียนรู้   และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้ อต่อกำรเรียนรู้ ของผู้เรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ

นักเรียนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด ครูจัดกิจกรรมที่มีกำรปฏิสัมพันธ์เชิงบวกหรือ

เสริมแรงบวกให้แก่ผู้เรียน ท ำให้นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุขรักที่จะเรียนรู้  ครูมีกำรตรวจสอบและ

ประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบที่หลำกหลำย และมีประสทิธภิำพ ส่งผลให้ผู้เรียน

ได้รับกำรปรับปรุง พัฒนำ อย่ำงรอบด้ำนและมีผลกำรประเมินที่เที่ยงตรงและครอบคลุมทุกด้ำน 

(KPA) ครูมีกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (PLC) ภำยในและระหว่ำงกลุ่มสำระ และน ำผลกำรประชุม 

มำพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศภำยในเพ่ือติดตำม        

กำรเรียนกำรสอนอยู่เสมอ ส่งผลให้ครูได้รับรำงวัลและกำรยกย่องจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ตลอดจนได้รับ

วิทยฐำนะที่สงูขึ้น  

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีกำรด ำเนินงำนผ่ำน

งำนระดับช้ันที่เข้มแขง็ ครูทุกคนท ำหน้ำที่เป็นครูที่ปรึกษำตำมแนวทำงพ่อครู-แม่ครู มีควำมรักและ

เมตตำต่อศิษย์ อบรมดูแลเพ่ือให้ผู้เรียนรู้ เทำ่ทนักำรเปลี่ยนแปลง และกำรพัฒนำของสงัคมโลก  

มีกำรใช้นวัตกรรม LKS SMART SCHOOL ในกำรบริหำรจัดกำร น ำระบบประกันคุณภำพมำ

เป็นวิถีในกำรด ำเนินงำน มีครูผู้สอนที่สอนตรงตำมคุณวุฒิทำง กำรศึกษำ และมีทกัษะกระบวนกำรใน

กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้   มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ กำรจัดกำรเรียนรู้   

โรงเรียนมีแผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้สงูขึ้น คือ มีกำรประเมิน นิเทศ 

ติดตำมและร่วมกนัพัฒนำงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด มีเครือข่ำยที่เขม็แขง็ให้ควำมร่วมมือในกำร

บริหำรจัดกำร เพ่ือให้กำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน ประสบผลส ำเร็จเชิงประจักษ์ และมี

ประสทิธภิำพในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
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จ ำนวน

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ห้องเรียน

วทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (สสวท) 6 24 30 4 24 28 7 23 30 17 71 88 3

วทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 80 184 264 65 204 269 49 213 262 194 601 795 18

ภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์ 9 35 44 16 27 43 8 37 45 33 99 132 3

ภำษำอังกฤษ-สังคมศึกษำ 13 31 44 16 28 44 15 30 45 44 89 133 3

ภำษำอังกฤษ-ภำษำฝร่ังเศส 4 40 44 11 33 44 7 35 42 22 108 130 3

ภำษำอังกฤษ-ภำษำญีปุ่่น 16 28 44 15 29 44 10 34 44 41 91 132 3

ภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน 15 73 88 13 79 92 12 77 89 40 229 269 6

รวมนักเรียน/ห้องเรียน ท้ังสิ้น 143 415 558 140 424 564 108 449 557 391 1288 1679 39

กลุ่มกำรเรียน
ม. 4 ม. 5 ม. 6 รวม

ส่วนท่ี 1  

ขอ้มูลพื้ นฐาน 

 

1.  ขอ้มูลพื้ นฐานของสถานศึกษา 

1.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

 ช่ือสถำนศึกษำ  โรงเรียนล าปางกลัยาณี    

 ช่ือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ นำยนิรันดร  หม่ืนสขุ 

 ต้ังอยู่เลขที่ 224    ถนน พหลโยธิน ต ำบล สวนดอก     

 อ ำเภอ   เมืองล าปาง    จังหวัด  ล าปาง    รหัสไปรษณีย์   52100 

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

  สงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

  เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

โดยใช้หลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2560 และในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย จัดกลุ่มวิชำเลือกเรียน (แผนกำรเรียน) ตำม

ควำมถนัด ควำมสนใจและควำมต้องกำร ดังน้ี 

 

จ านวนนกัเรียนแยกตามโครงการเรียน ปีการศึกษา 2564 
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จ านวนนกัเรียนพิการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดบัชั้น 
จ านวนนกัเรียน 

ความพกิาร 

ชาย หญิง รวม 

ม.1     

ม.2     

ม.3 1  1 บกพร่องทางสายตา 

รวม ม. ตน้ 1  1   

ม. 4    

 ม.5 2  2 บกพร่องทางสายตา  ออทิสติก 

ม.6      

รวม ม. ปลาย 2  2 

  รวมทั้งหมด 3  3 

 

โครงการพเิศษ (หอ้งเรียนพเิศษ) 

- ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) 

- ห้องเรียนพิเศษดนตรี 

- ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 
 

ขนาดของโรงเรียน 
 

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี เร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ.2458 โดย พล.ต.ต.เจ้ำรำชวงศ์ (แก้ว ภำพเมรุ  

ณ ล ำปำง) เป็นผู้อุทิศที่ดินให้ 1 ไร่เศษ ทำงฝั่งขวำของแม่น ำ้วัง ถนนปงสนุก อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 

ต่อมำพ่อเล้ียงหม่องหง่วยสิ่น  สุวรรณอัตถ์ ได้ก่อสร้ำงอำคำรเรียนให้ 1 หลัง เป็นอำคำรไม้  ช้ันเดียว มี 3 

ห้องเรียน แต่ไม่มีครูสอน โรงเรียนจึงถูกทอดทิ้งไว้ให้ร้ำงอยู่ถึง 2 ปี ต่อมำเมื่อ ปี พ.ศ. 2460 คุณครูแคลระ 

รัตนศำสตร์สมบูรณ์ ได้มำเที่ยวที่จังหวัดล ำปำง พระยำสุเรนทร์ รำชเสนีย์ เจ้ำเมืองล ำปำงได้ขอร้องให้คุณครู

แคลระ ท ำกำรเปิดสอนด้วยควำมอนุเครำะห์ของโรงเรียนรัฐบำลหญิงแห่งแรกของจังหวัดล ำปำงจึงเกิดขึ้นเป็น

คร้ังแรก เม่ือวันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2460 จัดสอนแบบสหศึกษำ มีนักเรียนชำย  57 คน นักเรียนหญิง 3 

คน มีครูเพียงคนเดียว กำรสอนต้องใช้วิธีจัดให้เดก็โตช่วยสอนเดก็เลก็ ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ ด้วยควำม

ตั้งใจจริงของคุณครูแคลระ รัตนศำสตร์สมบูรณ์ ท่ำนได้ทุ่มเทก ำลังกำย ก ำลังทรัพย์ท ำงำนพัฒนำโรงเรียนแต่

ล ำพังผู้เดียวเป็นเวลำถึง 5 ปี โดยไม่เหน็แก่ควำมเหนด็เหน่ือย ในปี พ.ศ. 2465  จึงได้ครูที่ส ำเรจ็จำกจังหวัด

พระนครมำช่วยสอนและแบ่งเบำภำระจำกทำ่นไปบ้ำง นับได้ว่ำทำ่นเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่กำรยกย่อง พ.ศ. 

2478 มีนักเรียนเพ่ิมข้ึน 300 คน และเปิดขยำยช้ันเรียนถึง   ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 ท ำให้เกดิปัญหำในเร่ือง 

สถำนที่ คับแคบมำก สนำมและที่พักผ่อนไม่พอกับจ ำนวนนักเรียน คุณครู แคลระ  รัตนศำสตร์สมบูรณ์       

จึงได้จัดซ้ือที่ดินจ ำนวน 16 ไร่ 20 ตำรำงวำ ที่ถนนพหลโยธนิ อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง (สถำนที่โรงเรียน 

ล ำปำงกลัยำณีในปัจจุบัน)  ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวของทำ่นเป็นจ ำนวนเงิน 600 บำท  ปัจจุบันมีเน้ือที่ 23 ไร่     

2 งำน 30 ตำรำงวำ   
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 ขอ้มูลทรพัยากรทีจ่ าเป็น 

  ปริมำณสื่อ/เทคโนโลยี/สำธำรณปูโภค 

ชนดิ แหล่ง ขนาด จ านวน 

ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
500 KVA 2 หน่วย 

250 KVA 1 หน่วย 

ระบบประปา 

กำรประปำส่วนภมูภิำค 2 นิ้ว 1 หน่วย 

ระบบน ำ้บำดำล 2 นิ้ว 2 หน่วย 

หน่วยผลิตน ำ้ดื่ม RO 12,000 ลิตร/วนั 1 หน่วย 

ตู้น ำ้เยน็ระบบ RO 2 - 6 หัวจ่ำย 12 ตู้ 

จุดบริกำรน ำ้ดื่ม RO 1 หัวจ่ำย 26 จุด 

ระบบโทรศพัท ์ ระบบผ่ำนอนิเทอร์เนต็ (VOIP) - - 

เคร่ืองรบัโทรทศัน ์ 

ระบบเสียงตามสาย  

เคร่ืองเสียงช่วยสอน 

ตำมงำน/สำระกำรเรียนรู้ 

ภำยนอก/ภำยในอำคำร 

ตำมห้องเรียน 

20  - 61 นิ้ว  

- 

- 

80 เคร่ือง 

36 จุด 

65 ชุด 

คอมพวิเตอร/์อินเตอรเ์น็ต    

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

 ศูนย์อนิเตอร์เนต็  - 12 เคร่ือง 

ระบบ WIFI อำคำรเรียน - 136 จุด 

จ ำนวนคอมพิวเตอร์ต่ออนิเตอร์เนต็ งำน/สำระกำรเรียนรู้/ศูนย์วิชำ - 765 เคร่ือง 

- คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรบริหำร กลุ่มงำน - 283 เคร่ือง 

- คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน ห้องเรียน/ห้องสบืค้น/ศูนย์กำรเรียน - 482 เคร่ือง 

- คอมพิวเตอร์ NOTE BOOK ฝ่ำยบริหำร/สำระวิชำ - 49 เคร่ือง 

 อตัรำส่วนนักเรียน :คอมพิวเตอร์ 1 : 4.5  

อุปกรณน์ าเสนอ    

โปรเจคเตอร์ ห้องประชุม/ห้องเรียน/ศูนย์วิชำ 2000 LANSI ขึ้นไป 123 ชุด 

Visuallizer ห้องประชุม/ห้องเรียน/ศูนย์วิชำ - 12 ชุด 

อุปกรณป์รบัคุณภาพน ้า    

- เคร่ืองสร้ำงสนำมแม่เหลก็ก ำจดัตะกรัน หน่วยผลิตน ำ้ดื่ม Scale Washer IE-4 1 ชุด 

- เคร่ืองปรับสภำพโครงสร้ำงน ำ้ หน่วยผลิตน ำ้ดื่ม Energy Shell 1 ชุด 

 

1.2  ขอ้มูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

1) จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลากร 
ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครูผูส้อน 

(คน) 

ครูอตัราจา้ง 

(คน) 

ลูกจา้งประจ า 

(คน) 

เจา้หนา้ที่

อื่นๆ (คน) 

รวม 

(คน) 

ปีกำรศึกษำ 2564 5 163 14 6 72 260 
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ชาย หญิง ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม เฉลี่ย รวม เฉลี่ย รวม เฉลี่ย

 1  ผู้บริหาร  3  2  4  1  5  49  9.8  250  50  108  21.6

 2  งานห้องสมดุ  3  1  2  3  103  34.33  138  46  53  17.67

 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  5  1  4  5  167  33.4  216  43.2  87  17.4

 4  ภาษาไทย  1  12  5  7  13  397  30.54  636  48.92  302  23.23

 5  สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  2  14  7  9  16  552  34.5  760  47.5  335  20.94

 6  คณติศาสตร์  5  20  11  12  25  821  32.84  1104  44.16  473  18.92

 7  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร์)  13  29  21  20  42  1337  31.83  1818  43.29  715  16.63

 8  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  1  16  10  5  17  633  37.24  793  46.65  334  19.65

 9  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝร่ังเศส)  1  2  3  3  62  20.67  127  42.33  46  15.33 1

0  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญ่ีปุ่ น)  1  3  3  1  4  74  18.5  138  34.5  27  6.75 1

1  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  4  4  4  108  27  159  39.75  42  10.5 1

2  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)  2  2  2  13  6.5  63  31.5  9  4.5 1

3  ศลิปศกึษา (ทศันศลิป์)  1  2  1  2  3  85  28.33  121  40.33  44  14.67 1

4  ศลิปศกึษา (นาฏศลิป์)  4  3  4  94  23.5  155  38.75  55  13.75 1

5  ศลิปศกึษา (ดนตรีศกึษา)  1  1  1  29  29  58  58  32  32 1

6  ศลิปศกึษา (ดนตรีไทย)  1  2  3  3  84  28  147  49  70  23.33 1

7  สขุศกึษาและพลศกึษา  4  3  3  2  7  253  36.14  301  43  94  13.43 1

8  การงานอาชีพฯ (เกษตร)  1  1  1  19  19  34  34  0  - 1

9  การงานอาชีพฯ (คหกรรม)  3  2  1  3  49  16.33  174  58  101  33.67 2

0  การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ)  3  2  1  3  42  14  129  43  50  16.67 2

1  การงานอาชีพฯ (ธุรกิจ)  1  3  3  1  4  52  13  208  52  114  28.5

 รวมข้าราชการคร/ูเฉล่ีย  39  129  86  72  1  168  5023  29.9  7529  44.82  3091  18.29 2

2  ครจู้างสอนชาวไทย (ภาษาไทย)  1  1  1  37  37  26  26  - 2

3  ครจู้างสอนชาวไทย (วทิยาศาสตร์)  1  1  1  32  32  - 2

4  ครจู้างสอนชาวไทย (สงัคมศกึษา)  1  1  1  37  37  27  27  - 2

5  ครจู้างสอนชาวไทย (ศลิปศกึษา)  1  2  3  3  108  36  88  29.33  7  2.33 2

6  ครจู้างสอนชาวต่างชาติ  5  3  8  223  37.17  219  27.38  -

 รวมครจู้างสอน/เฉล่ีย  6  8  6  -  -  14  405  36.82  392  28  7  0.5

 รวมทัง้หมด/เฉล่ีย  45  137  92  72  1  182  5428  30.32  7921  43.52  3098  16.93

 ร้อยละ  24.73  75.27  50.55  39.56  0.55  100

ที่ งาน/สาระการเรียนรู ้
เพศ วุฒิการศึกษา รวม

ครู

คาบสอน อายุ(ปี) ประสบการณส์อน(ปี)

2) วุฒิกำรศึกษำสงูสดุของบุคลำกร 
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3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลีย่ของครู 1 คน        

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สปัดาห)์ 

ฝ่ำยบริหำร 5 0.00 

สนับสนุนกำรสอน 3 34.33 

งำนแนะแนว 5 33.40 

ภำษำไทย 13 30.54 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 42 31.83 

คณิตศำสตร์ 25 32.84 

สงัคมศึกษำฯ 16 34.50 

ศิลปศึกษำ (ทศันศิลป์) 3 28.33 

ศิลปศึกษำ (นำฏศิลป์) 4 23.50 

ศิลปศึกษำ (ดนตรีศึกษำ) 4 28.20 

สขุศึกษำและพลศึกษำ 7 36.14 

กำรงำนอำชีพฯ (เกษตร) 1 19.00 

กำรงำนอำชีพฯ (คหกรรม) 3 16.33 

กำรงำนอำชีพฯ (อุตสำหกรรม) 3 14.00 

กำรงำนอำชีพฯ (ธุรกจิ) 4 13.00 

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ) 17 37.24 

ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำฝร่ังเศส) 3 20.67 

ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำญ่ีปุ่น) 4 18.50 

ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำจีน) 4 27.00 

ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำเกำหลี) 2 6.50 

รวม 168 29.90 
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 1.3 ขอ้มูลนกัเรียน 

  จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวนทั้งหมด 3,446 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564) 

 

จ านวนนกัเรียนปีการศึกษา 2564 

ระดบัชั้น 
จ านวน จ านวนนกัเรียน รอ้ยละ 

หอ้ง ชาย หญิง รวม เฉลีย่/หอ้ง ชาย หญิง รวม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 14 217 365 582 41.57 37.29 37.29 100 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 14 185 414 599 42.79 30.88 69.12 100 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 14 202 377 579 41.36 34.89 65.11 100 

รวม ม. ตน้ 42 604 1,156  1,760  41.90 34.32 65.68 100 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 13 143 413 566 42.77 25.72 74.28 100 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 13 140 426 566 43.54 24.73 75.27 100 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 13 110 454 564 43.38 19.50 80.50 100 

รวม ม. ปลาย 39 393 1,293 1,686 43.23 23.31 76.69 100 

รวมทั้งหมด 75 997 2,449  3,446    28.93 71.07 100 

 

 1.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET)  

  1.4.1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 

  1)  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564                        

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดบัโรงเรียน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 64.74 54.51 51.19 

คณิตศาสตร ์ 29.86 24.75 24.47 

วิทยาศาสตร ์ 36.08 31.67 31.45 

ภาษาองักฤษ 34.48 30.79 31.11 
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 2) กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 

รายวิชา 

คะแนนเฉลีย่ 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภำษำไทย 64.73 64.74 -0.01 

คณิตศำสตร์ 32.42 29.86 -2.56 

วิทยำศำสตร์ 35.73 36.08 0.35 

ภำษำองักฤษ 40.43 34.48 -5.95 

 

  1.4.2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 

  1)  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564                        

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดบัโรงเรียน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 

ภำษำไทย 61.85 47.74 46.40 

สงัคมศึกษำฯ 43.41 37.45 36.87 

คณิตศำสตร์ 33.82 21.83 21.28 

วิทยำศำสตร์ 34.80 29.04 28.65 

ภำษำองักฤษ 36.15 25.83 25.56 

 

 2) กำรเปรียบเทยีบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 

รายวิชา 

คะแนนเฉลีย่ 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภำษำไทย 56.51 61.85 5.34 

สงัคมศึกษำฯ 40.94 43.41 2.47 

คณิตศำสตร์ 34.06 33.82 -0.24 

วิทยำศำสตร์ 41.21 34.80 -6.41 

ภำษำองักฤษ 34.69 36.15 1.46 

 

 

 

 



8 

 

บทท่ี 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเย่ียม 

 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รียน 

ระดบัคุณภาพ : ยอดเยีย่ม 

1. กระบวนการพฒันา 

1.1 วิธีด าเนนิงาน 

ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน  

1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  

 สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร 

และกำรคิดค ำนวณ โดยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนำทกัษะเหล่ำน้ี

และนักเรียนสำมำรถสรุปควำมคิดจำกเร่ืองที่อ่ำน ฟัง ดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของ

ตนเอง ส่งผลให้กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์ สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม

กิจกรรมในโครงกำรพัฒนำผู้เรียนของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร 

โครงกำรเติมควำมรู้มุ่งสู่ควำมส ำเรจ็ โครงกำรปลูกศิษย์รักเป็นนักอ่ำน โดยมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้

มีนิสยัรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ รอบตัว กำรจัดสอบ

วัดควำมรู้ และทักษะทำงด้ำนวิชำกำร ของแต่ละกลุ่มสำระฯ กำรสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง      

กำรเรียนของนักเรียน กำรใช้ระบบเครือข่ำยทำงอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ กำรจัดท ำเอกสำรประกอบ 

กำรสอน กิจกรรมสอนเสริมโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย ปีกำรศึกษำ 2564 มีกำรจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ กำรศึกษำ

ค้นคว้ำอิสระ (IS) STEM Education กิจกรรมอบรมยุวอำสำคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)  กิจกรรมชุมนุม

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมพ้ืนฐำนอำชีพ โครงกำรพัฒนำห้องสมุดประเทศไทย 4.0 

และโครงกำรปลูกศิษย์รักเป็นนักอ่ำน โดยมีกิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนทุกระดับช้ัน 

กำรจัดอบรมเครือข่ำยนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ กำรจัดแนะแนวกำรศึกษำต่อและอำชีพแก่นักเรียนทุกระดับช้ัน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ยุวกำชำด  นอกจำกน้ีมีกำรประชุมครูระดับช้ัน ม.1- ม.6 

เพ่ือวำงแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรอ่ำนกำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ทุกระดับช้ัน

ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำฯ และประชุมสรุป รำยงำนผล/PLC  รวมถึงพัฒนำกำรจัด        
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กำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติรำยบุคคล รำยกลุ่ม แบบคละควำมสำมำรถคือ เก่ง        

ปำนกลำง อ่อน นักเรียนกลุ่มเก่งช่วยนักเรียนกลุ่มอ่อนและกลุ่มกลำง ครูมีกำรติดตำมให้ค ำปรึกษำดูแล

นักเรียนอย่ำงทั่วถึง ส่งเสริมให้นักเรียน สืบค้นควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น ห้องศูนย์กำรเรียนรู้กลุ่ม

สำระฯ ห้องสมุด Internet อย่ำงหลำกหลำย ทำงด้ำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์มีกำรจัดกิจกรรมเจำะ

เวลำซ่อมอดีต เพ่ือพัฒนำทักษะกำรบวก ลบ คูณ หำร จ ำนวนเตม็ของนักเรียนทุกระดับช้ัน เพ่ือยกระดับ

ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน จัดสอนซ่อมเสริมในช่วงนอกเหนือเวลำเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มี

ปัญหำทำงด้ำนกำรเรียน คณิตศำสตร์แบบ online /onsite และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ

นักเรียน และกจิกรรมคลินิกคณิตศำสตร์ในช่วงนอกเหนือเวลำเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำทำงด้ำน

กำรเรียนคณิตศำสตร์  ทำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษมีกำรจัดกจิกรรมส่งเสริมทกัษะควำมสำมำรถทำง

ภำษำอังกฤษทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำอย่ำงหลำกหลำย เช่น กิจกรรมกำรสอบวัดควำมสำมำรถ

ด้ำนภำษำอังกฤษเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล (CEFR) กิจกรรมกำรทดสอบควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ 

(Ability Test) กิจกรรม SMART English Conversation กิจกรรมแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ ค่ำย

ภำษำองักฤษ ทำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงประเทศที่ 2 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย โดย

เจ้ำของภำษำ มีกำรประเมินอย่ำงต่อเน่ือง มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน จัดกิจกรรม        

กำรเรียนกำรสอน ที่เน้นทั้ง 4 ทักษะ  ฟัง พูด อ่ำน เขียน มีควำมเป็นมำตรฐำนสำกล ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำ

ร่วมกำรแข่งขันและทดสอบทกัษะทำงด้ำนภำษำ มีกำรสอนภำษำและสอดแทรกวัฒนธรรมให้กับผู้เรียน สร้ำง

เจตคติที่ดีให้กับผู้เรียนภำษำต่ำงประเทศที่ 2 ทำงด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้มีกำรฝึกปฏิบัติกำรเขียน

รำยงำนเชิงวิชำกำร กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำระดับห้อง ระดับช้ัน ระดับโรงเรียน ตลอดจนเป็นตัวแทน

โรงเรียนในกำรแข่งขันกับหน่วยงำนภำยนอกต่อไป ด้วยวิธีกำรน ำเสนอที่หลำกหลำยและใช้สื่อหลำยประเภท 

กำรฝึกปฏิบัติกำรท ำหนังสือเล่มเล็กและยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรฝึกปฏิบัติกำรให้ค ำปรึกษำ

ช่วยเหลือดูแลเพ่ือน กำรจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อและอำชีพแก่นักเรียนทุกระดับช้ัน สังเกตจำก

พฤติกรรมของนักเรียนในกำรร่วมกิจกรรม กำรเรียนกำรสอน ทดสอบอ่ำน-เขียนก่อนเรียน และสรุปจำก

ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน   

2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำม

คิดเหน็และแก้ปัญหำ 

สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนโดยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้จัดกำรเรียนกำรสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและกิจกรรมต่ำงๆ ดังน้ี กิจกรรมบูรณำกำร STEM ศึกษำ ของห้องเรียนพิเศษ

วิทยำศำสตร์ระดับช้ัน ม.1-3  ซ่ึงเน้นให้นักเรียนท ำงำนร่วมกนัเป็นกลุ่ม ใช้ทกัษะกำรคิดวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ 

และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณในกำรแก้ปัญหำจำกโจทย์หรือสถำนกำรณ์ที่ก  ำหนดให้ และส่งเสริมให้เกิด       

กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยในกลุ่มและระดับช้ัน และมีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ด้วยภำษำและเทคโนโลยีที่

หลำกหลำย ห้องเรียนพิเศษฯ ม.ต้น และม.ปลำย เน้นให้ นักเรียนสร้ำงงำนวิจัยจัดท ำเป็นโครงงำน

วิทยำศำสตร์เพ่ือแก้ปัญหำที่พบในชีวิตประจ ำวัน โดยมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็ระหว่ำงนักเรียนและครู

อย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรส่งเสริมกำรน ำเสนอผลงำนทั้งในระดับช้ันเรียนและเผยแพร่สู่ชุมชน กำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนแบบบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระ ในระดับช้ัน ม.1-6 โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้น ำควำมรู้ที่

เรียนในแต่ละสำระวิชำมำสร้ำงเป็นนวัตกรรมหรือช้ินงำนที่ช่วยแก้ปัญหำต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันได้ มีกำร

น ำเสนอผลงำนโดยกำรใช้กำรสื่อสำร ภำษำ และเทคโนโลยีที่หลำกหลำย กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระของนักเรียน
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ช้ัน ม.2 และ ม.5 เป็นวิชำที่เน้นกำรน ำเสนอ วิธีคิด วิธีแก้ปัญหำ โดยมีเหตุผลประกอบ นักเรียนสำมำรถใช้

ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ผลงำนและน ำเสนอผลงำนได้อย่ำงภำคภูมิใจ ครูทุกคนมีกำรจัดท ำแผนกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย แลกเปล่ียน

ควำมคิดเหน็และแก้ปัญหำ เช่น โครงกำรโอลิมปิกวิชำกำร (คณิตศำสตร์)  TEDET คณิตศำสตร์นำนำชำติ 

อัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ เป็นต้น กิจกรรมอบรมยุวอำสำคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ให้ควำมรู้ในเร่ือง

กำรรักษำสทิธิ์ของผู้บริโภคและกำรเลือกใช้ผลิตภัณฑอ์ย่ำงถูกต้อง และตัวแทนนักเรียนน ำควำมรู้ไปขยำยผลสู่

ชุมชน กจิกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้ำงทกัษะให้แก่นักเรียนเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ

เข้ำร่วมกำรแข่งขันทกัษะทำงวิชำกำร กิจกรรมส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐำนอำชีพ เพ่ือเป็นทกัษะในกำรด ำรงชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 ทำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงประเทศที่ 2 ได้มีกำรจัดค่ำยภำษำและวัฒนธรรม มีกิจกรรม

แลกเปล่ียนภำษำและวัฒนธรรม และมีจัดกิจกรรมส่งเสริมทำงด้ำนภำษำที่หลำกหลำย เช่น โครงงำนกำร

แสดงละคร  นอกจำกน้ีแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมเปิดโอกำสให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น 

สำมำรถวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  เช่น จัดอภิปรำยกลุ่มย่อย ระดมควำมคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้

ระดับกลุ่ม ระดับห้อง ระดับช้ัน และระดับโรงเรียน นอกจำกน้ีสถำนศึกษำจัดท ำโครงกำรพัฒนำกระบวนกำร

เรียนรู้และกระบวนกำรคิดสู่ห้องเรียน เน้นให้ผู้เรียนท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม ใช้ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 

สร้ำงสรรค์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณในกำรแก้ปัญหำจำกโจทย์หรือสถำนกำรณ์ที่ก  ำหนดให้ และส่งเสริมให้

เกดิกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยในกลุ่มและระดับช้ัน  

3)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม โดยทุก

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและกิจกรรมต่ำงๆ ดังน้ี โครงงำน

วิทยำศำสตร์ โครงงำนคณิตศำสตร์ โครงงำนคอมพิวเตอร์ กำรประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ โครงกำรสร้ำงรูปแบบ

เผยแพร่ควำมรู้เร่ือง อย.น้อย สู่ชุมชน โครงงำนกำรแสดงละครภำษำต่ำงๆ โดยใช้เทคโนโลยีในกำรน ำเสนอ

ผลงำน ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมจำกหน่วยงำนภำยนอก เข้ำร่วมกำรแข่งขันทกัษะทำงด้ำนกำรสร้ำงและ

พัฒนำนวัตกรรมจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ STEM Education 

กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ IS ส่งเสริมให้นักเรียนสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหำใน

ชีวิตประจ ำวัน และเผยแพร่สู่ชุมชน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี กำรจัดกิจกรรม

ส่งเสริมกำรคิด แก้ปัญหำ และเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ครูได้ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนให้ท ำ

โครงงำนตำมควำมสนใจและส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด แข่งขัน ไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  องค์กำร

พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ เช่น มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงใหม่  ครูทุกคนมีกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรสอน เพ่ือน ำมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ืองโดยกำรขอมีหรือเล่ือนวิทยฐำนะและรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC 

AWARDS) 
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4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร โดยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและกิจกรรมต่ำง ๆ 

โดยสถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และ

แหล่งสืบค้นข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนมีระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงที่มีเสถียรภำพ ส่งเสริมให้

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน ช้ินงำน สื่อโซเชียลและมัลติมีเดีย เช่น กำรใช้ 

Infographic กำรน ำเสนอโดย โปรแกรม Microsoft Power Point และมีกำรน ำเสนอในรูปแบบหนังสั้น       

กำรท ำงำนร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีผ่ำนโปรแกรม Google docs online ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เคร่ืองค ำนวณ

เชิงกรำฟ (Graphing Calculator) และโปรแกรมทำงคณิตศำสตร์ เช่น โปรแกรม The Geometers Sketchpad 

โปรแกรม Geogebra Notability Desmos เกมเลขฐำน  เพ่ือช่วยพัฒนำทกัษะด้ำนคณิตศำสตร์ให้เป็นไปตำม

ศักยภำพ โครงงำนกำรแสดงละครภำษำต่ำง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีในกำรน ำเสนอผลงำน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้

เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน โดยครูมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอน เช่น มีกำร

ท ำคลิปกำรสอน มีกำรใช้ใบงำนออนไลน์ LiveWorksheet  มี google classroom บทเรียนออนไลน์ เวบ็ไซด์

วิชำออกแบบและเทคโนโลยี (CODE.org) นอกจำกน้ียังกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ผ่ำน

โปรแกรมต่ำง ๆ เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Discord 

5) ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ตำมหลักสตูรสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร

สถำนศึกษำ โดยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงข้ึน มีแนวทำงในกำรวัดและประเมินผลให้เหมำะสมกับผู้เรียนมำกข้ึน และพัฒนำ

สื่อกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรจัดโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โครงกำรเติมควำมรู้มุ่งสู่

ควำมส ำเร็จ โครงกำรติวโอลิมปิกวิชำกำรทุกสำขำวิชำ โครงกำรติวนักเรียนเพ่ือสอบวิทยำศำสตร์โลกและ

อวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ (IESO) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ต่ำง ๆ โดยครูพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีประกอบกำรเรียนกำรสอนด ำเนินกำรพัฒนำ

และยกระดับผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนนักเรียนทุกระดับช้ัน  

6) มีควำมรู้ ทกัษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่ออำชีพ 

สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำน

อำชีพ โดยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยมีกำรจัดท ำโครงกำร

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับที่สูงข้ึน          

กำรท ำงำน หรือกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ เช่น โครงกำรเติมควำมรู้มุ่งสู่ควำมส ำเรจ็ โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรจัดกจิกรรมแนะแนว เพ่ือให้ครูแนะแนวมีศักยภำพในกำรจัดกจิกรรมแนะแนวที่สงูข้ึน มีกจิกรรมแนะแนว

อำชีพโดยเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน มำให้ควำมรู้และกำรวำงแผนกำรเรียนและกำรประกอบอำชีพใน

อนำคตให้กับนักเรียนช้ัน ม.1 กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพมีวิชำเลือกเสรี ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนใน

วิชำที่ตนเองสนใจหรือถนัด ซ่ึงอำจน ำไปสู่กำรประกอบอำชีพในอนำคตได้ กำรแนะแนวอำชีพและกำรศึกษำ

ต่อในระดับที่สูงข้ึนให้แก่ผู้เรียน ครูได้สอดแทรกเน้ือหำ ข้อมูล เกี่ยวกับอำชีพต่ำงๆในกิจกรรมกำรเรียนกำร

สอนทุกระดับช้ัน มีกำรบูรณำกำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและอำชีพในลักษณะของกิจกรรมโครงงำนต่ำงๆ 

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในกิจกรรมแนะแนวด้ำนกำรศึกษำต่อและแนะแนวอำชีพ เช่น ให้นักเรียนท ำ
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แบบทดสอบค้นหำตนเองในด้ำนอำชีพ  โครงกำรอัจฉริยะภำพทำงด้ำนสังคมศึกษำ เช่น กำรแข่งขัน

ประวัติศำสตร์เพชรยอดมงกุฎ กำรแข่งขันเศรษฐศำสตร์เพชรยอดมงกุฎ กำรแข่งขันตอบปัญหำทำงกฎหมำย 

กำรแข่งขันภมูิศำสตร์โอลิมปิก กำรแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่ท ำนองสรภัญญะ กำรบรรยำยธรรม เป็นต้น 

 

1.2  ขอ้มูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ทีส่นบัสนุนผลการประเมินตนเอง 

1. แบบบันทกึคะแนนกำรอ่ำน กำรเขียน 

2. แบบบันทกึคะแนนกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์  

3. แบบบันทกึคะแนนคุณลักษณะ 

4. แบบบันทกึผลกำรเรียน 

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

6. เอกสำรกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  

7. แผนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้   

8. แผนพัฒนำตนเอง  

9. แบบบันทึกข้อตกลงรำยวิชำ (กิจกรรม ภำระงำน กำรวัดและประเมินผล อัตรำส่วน

คะแนน) ทุกรำยวิชำทุกระดับช้ัน 

10. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ)  

11. โครงกำรเรียนกบัเจ้ำของภำษำ  

12. โครงกำรพัฒนำอจัฉริยภำพห้องเรียนพิเศษภำษำองักฤษ (MEP)  

13. แฟ้มสรุปผลงำนนักเรียนและครู 

14. แฟ้มสรุปกำรไปรำชกำรของครู 

15. รำยงำนวิจัยในช้ันเรียน 

16. บันทกึกำรประชุมกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ) 

17. บันทกึกำรประชุม PLC กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ) 

18. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

19. รำยงำนกำรพัฒนำห้องเรียนพิเศษภำษำองักฤษ (MEP) 

20. ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  

21. ผลงำน/รำงวัลที่ได้รับของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 

22. สื่อประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

23. สรุปโครงกำร/กจิกรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ต่ำงๆ 

24. หลักสตูรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ต่ำงๆ  

25. กจิกรรมชุมนุม 

26. เอกสำรประเมินผลตำมหลักสตูรขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.) 

27. ข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน, กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และครูผู้สอน 

28. รำงวัลกำรพัฒนำผู้เรียน ดังน้ี 

 

 



13 

 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  

เม่ือวันที่ 19 - 23 กรกฎำคม 2564 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี จัด

กิจกรรมกำรแข่งขันทกัษะภำษำไทยแบบออนไลน์ ผ่ำนแอปพลิเคช่ัน Google Meet และ Google Classroom 

เน่ืองในวันภำษำไทย 29 กรกฎำคม 2564 โดยมีผลกำรแข่งขัน ดังน้ี 

 - น.ส.อลิสำ กนัทำ 6/8 รำงวัลชนะเลิศ กำรคัดลำยมือระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 - ด.ญ.พิชญธิดำ ปิงน ้ำโท้ง ม.1/12 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันคัดลำยมือระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น 

 - น.ส.น้องนำน ตำเงิน ม.5/12 และ น.ส.กนิษฐำ บุตรชุมแสง ม.5/12 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 

กำรแต่งค ำประพันธก์ลอนสภุำพ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 - ด.ญ.เพชรกะรัต สัตย์ต่อชำติและ ด.ญ.ภโรภัย เงินฮอม ม.2/10 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ       

กำรแข่งขันแต่งค ำประพันธก์ำพย์ยำนี 11 ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 

 - น.ส.จุฑำภัทร อินต๊ะสงค์ ม.4/13 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำรประกวด

เรียงควำมในหัวข้อ “ผู้น ำทำงกำรเมืองในสถำนกำรณ์โควิด 19” ในงำนสำนศิลป์ถิ่นมนุษย์ คร้ังที่ 11 จัดโดย 

สำขำกำรเมืองและกำรปกครอง คณะมนุษยศำสตร์ และสงัคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง เม่ือวันที่ 27 

กรกฎำคม 2564 

- น.ส.วรัญญำ ใจจันทร์ ม.5/10 ได้รับรำงวัลชนะเลิศพร้อมเงินรำงวัล จ ำนวน 5,000 บำท จำก

กำรประกวดบทกลอน เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ 

พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 12 สงิหำคม 2564 จัดโดยส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำปำง 

- เด็กหญิงบุหงำ สุเรียมมำ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  กำรแข่งขันกำรเขียนเรียงควำม ระดับช้ัน

มัธยมศึกษำตอนต้น เน่ืองในวันภำษำไทยแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- เดก็หญิงนพธีรำ สำยค ำ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กำรแข่งขันวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ

ด้ำนวรรณคดีไทยที่เป็นผลงำนประพันธข์องทำ่นสนุทรภู่กวีเอกของไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น เน่ืองใน

วันสนุทรภู่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- เดก็หญิงชวัลพัชร ใจช่วย ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กำรแข่งขันวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ

ด้ำนวรรณคดีไทยที่เป็นผลงำนประพันธข์องทำ่นสนุทรภู่กวีเอกของไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น เน่ืองใน

วันสนุทรภู่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- เดก็หญิงพีรดำ ปำสงิห์ และเดก็หญิงศศิประภำ แสงเพชร ได้รับรำงวัลชมเชย  กำรแข่งขันแต่งค ำ

ประพันธก์ำพย์ยำนี 11 ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น เน่ืองในวันภำษำไทยแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- เด็กหญิงนิรัชพร ปันม้ำ ชนะเลิศกำรแข่งขันกำรอ่ำนท ำนองเสนำะโดยอัดคลิปลงในแอป 

TIKTOK เน่ืองในวันสนุทรภู่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- เดก็หญิงเพญ็พิชชำ สำยสม ชนะเลิศกำรทดสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวรรณคดีไทย ที่เป็น

ผลงำนประพันธข์องทำ่นสนุทรภู่กวีเอกของไทย เน่ืองในวันสนุทรภู่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โรงเรียน

ล ำปำงกลัยำณี   

- เด็กหญิงชญำน์ทิพย์ ชัชวำลย์ รองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขันกำรประกวดวำดภำพจำก

วรรณคดีที่เป็นผลงำนของสนุทรภู่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   
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- เดก็หญิงอรพรรณ วงศ์จันทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 กำรทดสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน

วรรณคดีไทย ที่เป็นผลงำนประพันธ์ของท่ำนสุนทรภู่กวีเอกของไทย เน่ืองในวันสุนทรภู่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี     

- นำงสำววรัญญำ ใจจันทร์ ชนะเลิศ กำรประกวดแต่งค ำประพันธ์ประเภทกลอนสุภำพเน่ืองในวัน

แม่ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำปำง   

- นำงสำวจุฑำภัทร อนิตะ๊สงค์ ชนะเลิศ  เรียงควำมเร่ือง ตำมรอย 1,300 ปี เขลำงค์นคร โรงเรียน

ล ำปำงกลัยำณี   

- นำยวีรพงษ์ กติิโรจน์ ชนะเลิศ แข่งขันอ่ำนท ำนองเสนำะลง แอป TikTok โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวภัทรำพร เครือจันทร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 กำรประกวดเขียนเรียงควำม โตยฮอย     

เมืองเก่ำ 1,300 ป๋ี ฮีตฮอยคนดีของดีต้ีล ำปำงเมือง 3 ยุค ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำปำง   

- นำงสำวนรีภัทร เศวษพงศ์พันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประกวดเขียนเรียงควำม โตยฮอย 

เมืองเก่ำ 1,300 ป๋ี ฮีตฮอยคนดีของอต้ีีเมืองล ำปำง ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำปำง   

-  เดก็หญิงกวินธดิำ หลีแก้วสำย รองชนะเลิศอนัดับ 1 กำรแข่งขันประกวดวำดภำพจำกวรรณคดี ที่

เป็นผลงำนของสนุทรภู่ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- เดก็หญิงอำภัสรำ อนิยำศรี ช้ัน ม.1/11 รองชนะเลิศอนัดับ 2  กำรแ ข่งขัน เขียนเ รียงควำม 

เน่ืองในวันภำษำไทยแห่งชำติ โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- เด็กหญิงกุลณัฐ พวงประเสริฐศิลป์ รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม เน่ืองในวัน

ภำษำไทยแห่งชำติ โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

 

กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

- นำยโสฬส กันทะวัง ม.6/2 ได้รับคัดเลือกและได้รับเกียรติบัตรเยำวชนดีเด่นจังหวัดล ำปำง        

และเยำวชนดีเด่นสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จำกพลตรีหญิง คุณหญิง

อัสนีย์ เสำวภำพ ประธำนสมำคมสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ เน่ืองในวัน

เยำวชนแห่งชำติประจ ำปี 2564 เม่ือวันที่ 21 กนัยำยน 2564 ณ ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง 

- ด.ญ.ณัฐนรินทร์ ชัยวิสุทธิ์ ม.3/1 ได้รับรำงวัลโล่พระรำชทำนฯ ชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ 

ผ่ำนวีดีโอ ระดับ ม.ต้น กำรแข่งขันกำรประกวดบรรยำยธรรม จำกสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และน.ส.ปภำวรินทร์ มณีจันทรำ ม.6/2 ได้เข้ำร่วมกำรประกวด

บรรยำยธรรม ระดับประเทศ ระดับ ม.ปลำย จัดโดยกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริหำร

กำรศึกษำ พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ หนกลำง ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ เม่ือวันที่ 26 กันยำยน 2564 ณ 

โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศำสนำ วัดประยุรวงศำวำส กรุงเทพมหำนคร 

- นักเรียนโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี และครูกลุ่มสำระฯ สงัคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม รับเกียรติ

บัตรแสดงควำมช่ืนชมจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่กิจกรรมจิตอำสำยุวทัคคุเทศก์เที่ยวเมืองเก่ำเขลำงค์นคร งำน     

ข่วงหลวงเวียงละกอน 1300 ปี คร้ังที่ 1 จัดโดยเครือข่ำยล ำปำงรักษ์เมืองเก่ำ  
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-  เด็กหญิงณัฐนรินทร์ ชัยวิสุทธิ์ ม.3/1  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ช่วงช้ันที่ 3 (ม.1-ม.3)          

กำรประกวดบรรยำยธรรม ระดับภำคคณะสงฆ์ ภำค 6 งำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เน่ืองในเทศกำล 

วิสำขบูชำ ประจ ำปี 2564 จัดโดย กรมศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะ

สงครำม 

- รำงวัลชมเชยอันดับที่ 1 กำรประกวดบรรยำยธรรมนักเรียน  ระดับประเทศ ผ่ำนวีดีโอ ช่วงช้ัน      

ที่ 3 มัธยมศึกษำตอนต้น โล่พระรำชทำนสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ

สยำมบรมรำชกุมำรี  งำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เน่ืองในเทศกำลวิสำขบูชำ วันส ำคัญสำกลของโลก 

ประจ ำปี 2564  

-   นำงสำวปภำวรินทร์ มณีจันทรำ ม.6/2  รำงวัลชนะเลิศ ระดับช่วงช้ันที่  4 กำรประกวด        

บรรยำยธรรม ระดับภำค คณะสงฆ์ภำค 6 และ  ได้เป็นตัวแทนเข้ำร่วมประกวดระดับประเทศ  ประจ ำปี พ.ศ. 

2564 กรมศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกบัศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดชัยชนะสงครำม 

-   นำงสำวกำนต์สิริ  กิจเพ่ิมพูนไพศำล นำงสำวพิมพ์วิภำ  วงศ์จันทร์ นำงสำวสุกัญญำ บุญเป็ง 

นำงสำวสรัลรัตน์  ตำมวงศ์  นำงสำวจรรยำ  อุณทนำรัตน์ กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 

ท ำนองสรภัญญะ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 ประเภททีมหญิงล้วน  ระดับช้ันมัธยมศึกษำ รำงวัลชนะเลิศ ระดับ

จังหวัดล ำปำง ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำปำง ได้แก่ 

         -  นำยธนำกำร  ค ำป่ำแลว  ม.4/1  นำยนันทวัฒน์  ชมภกููล ม.4/1  นำยนำวิน  ปงกองเเก้ว ม.4/1      

นำยสรวิชญ์ นิลรัตนำนนท ์ม.4/1  นำยวีรพงษ์   กติิโรจน์  ม.4/1  เดก็ชำยปวเรศ  ลือชำโคตร ม.2/3   

เด็กชำยวีรภัทร  ธรรมสิทธิ์ ม.2/3  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัด ระดับมัธยมศึกษำ ประเภททีม        

ชำยล้วน กจิกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท ำนองสรภัญญะ ประเภททมี 5 คน ประจ ำปี 

พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด 

-  นำงสำวพิมพ์วิภำ วงศ์จันทร์  ม.5/2 นำงสำวศลิษำ ชัยเกิด  ม.4/1  นำงสำวปิยะฉัตร ปำนเทอืก 

ม.4/4 นำงสำวอภิชำดำ เจิมภู่  ม.4/4  นำงสำวสุกัญญำ  บุญเป็ง ม.6/7  นำงสำวจิรัชยำ เมืองใจ ม.4/1  

นำงสำวสปุรียำ อำนนท ์ม.4/1  ได้รำงวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 1  ระดับจังหวัด ระดับมัธยมศึกษำ ประเภททมี

หญิงล้วน กจิกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท ำนองสรภัญญะ ประเภททมี 5 คน ประจ ำปี 

พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด 

 

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์

- ด.ญ.นรมน นุชพงษ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ช้ัน ม.1/13 ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน จำกกำร

แข่งขัน Hong Kong International Science Olympiad (HKISO) 2021-2022 รอบคัดเลือก (Heat Round) 

ประเทศไทย และได้รับสทิธิ์เข้ำสอบ Final Round Online ต่อไป 

- ด.ญ.นรมน นุชพงษ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ช้ัน ม.1/13 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ ระดับ

เหรียญเงิน กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ BIG BAY BEI รอบระดับประเทศ และเป็นตัวแทน

ประเทศไทยแข่งขันในระดับนำนำชำติ (เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน ในรูปแบบ Online)  

- ด.ญ.นรมน นุชพงษ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MPE ช้ัน ม.1/13 ได้รับรำงวัลชมเชยคณิตศำสตร์

ระดับประเทศ จำกกำรแข่งขันโครงกำรประเมินและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

(TEDET)  
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- นำยธนภัทร สมศรี ได้รับเหรียญเชิดชูเกยีรติ  นักเรียนดีเด่นทำงด้ำนกีฬำ  โรงเรียนล ำปำง

กลัยำณี 

- นำยรัชพล งำมจรัส นำงสำวกุลนำถ ปำระมี ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง รำงวัลเรียนดี 

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- ด.ช.พชรพล นิลคง ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ได้คะแนนโอเน็ตวิชำคณิตศำสตร์ 100 คะแนนเตม็ 

สทศ.   

- นำงสำวพรธิตำ ยศตื้ อ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ The Fifteenth place winner-Certificate of 

Excellence (English G.10) Dhammakaya Foundation and World Peace Ethics Club   

- นำงสำวพัชริดำ เช้ือไทยเหนือ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  The Ninth place winner- Certificate of 

Excellence(English G.10-12)  Dhammakaya Foundation and World Peace Ethics Club   

- นำงสำวณิชำภัทร ช ำนำญกำร ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1  เหรียญเ งิน กำรแข่งขันกีฬำ

เยำวชนและประชำชน จังหวัดล ำปำง ประจ ำปี 2565 สมำคมกฬีำแห่งจังหวัดล ำปำง   

- นำงสำวพัชริดำ เช้ือไทยเหนือ ได้รับรำงวัลชมเชย  Listening and Speaking for Communication 

Mahidol University   

- เดก็หญิงบุญญิสำ จิระชีวะ, เดก็หญิงพิชญธิดำ ปิงน ้ำโท้ง, เดก็หญิงศรัณยำ นันต๊ะภำพ ได้รับ

รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง รำงวัลเรียนดี  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- น.ส.เพชรไพลิน เปรมพิทกัษ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ฯ ช้ัน ม.4/13 สอบผ่ำนกำร

คัดเลือกเพ่ือเข้ำค่ำยโอลิมปิกวิชำกำรค่ำย 1 สำขำวิชำฟิสิกส์ (สอวน.) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ณ คณะ

วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

- ด.ญ.ดำรำวดี ทรำยใจ, ด.ญ.ธัญพร อรรคเสลำ, ด.ญ.แสงทิพย์ ขู่ค ำรำม ได้รับรำงวัลเหรียญ

ทองแดง กำรประกวดโครงงำน เร่ือง กำรศึกษำคุณภำพน ำ้และควำมหลำกหลำยของแพงก์ตอนพืชในแม่น ำ้วัง 

เขตสะพำนรัษฎำภิเศกและเขตสะพำนเทศบำลนครล ำปำง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สำขำชีวภำพ ในงำน

สปัดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2564 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

- ด.ญ.วิรัชตรำ ชมภูน ้ำเงิน, ด.ญ.เบญญำภำ สุนันตำ, ด.ญ.ธำรพระพร ทรัพย์รุ่งทวีผล ได้รับ

รำงวัลเชิดชูเกียรติ กำรประกวดโครงงำน เร่ือง กำรศึกษำประสิทธิภำพของยีสต์ในสัปปะรดต่อกำรขึ้ นฟูของ

ขนมปัง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สำขำชีวภำพ ในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2564 คณะ

วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

- น.ส.ณัฐริกำ วงศ์พลกำนันท์, น.ส.นัทธมน นันต๊ะน้อย, น.ส.ตุลยำ เลิศตระกำรดี ได้รับรำงวัล          

เชิดชูเกียรติ กำรประกวดโครงงำน เร่ือง กำรศึกษำควำมเป็นไปได้เชิงเทคนิคในกำรผลิตวัสดุปูพ้ืนจำกขยะ          

เซรำมิก ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สำขำประยุกต์ ในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2564 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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- นำยกรภพ เรือนแป้น นำงสำวจุฑำภรณ์ ค ำทำ นำงสำวปฏกิรณ์ หน่ิวหย่ิน รองชนะเลิศอันดับ 2  

รำงวัลเหรียญทองแดง กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สำขำวิทยำศำสตร์

ประยุกต์ งำนสปัดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภมูิภำค ประจ ำปี 2564 สมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 

- นำยกรภพ เรือนแป้น, น.ส.จุฑำภรณ์ ค ำทำ, น.ส.ปฏภิรณ์ หน้ิวหย่ิน, น.ส.ตุลยำ เลิศตระกำรดี, 

น.ส.นัทธมน นันต๊ะน้อย และ น.ส.ณัฐริกำ วงศ์พลำกำนันท์ ม.6/13 ได้รับรำงวัลชมเชย จำกกำรแข่งขัน

โครงงำนสิ่งประดิษฐ์เพ่ือใช้ในชีวิตประจ ำวันจำกวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ในงำน 

"สปัดำห์วิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่” ผ่ำนระบบออนไลน์ เม่ือวันที่ 8 สงิหำคม 2564 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ 

- นำยกรภพ เรือนแป้น, น.ส.จุฑำภรณ์ ค ำทำ และ น.ส.ปฏภิรณ์ หน้ิวหย่ิน ม.6/13 ได้รับรำงวัล

ชนะเลิศ อนัดับ 1 กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ ในงำนสปัดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2564 มหำวิทยำลัย

แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 สงิหำคม 2564 

- น.ส.ตุลยำ เลิศตระกำรดี, น.ส.นัทธมน นันตะ๊น้อย และ น.ส.ณัฐริกำ วงศ์พลำกำนันท ์ม.6/13 

ได้รับรำงวัลชมเชย จำกกำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ ในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2564 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 สงิหำคม 2564 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 

- ด.ช.พชรพล นิลคง ม.3/12, ด.ช.ธนัช ไชยมงคล ม.2/12 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขัน

ทักษะกำรแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในกำรแข่งขันทักษะและโครงงำน

วิทยำศำสตร์ ระดับ ม.ต้น ในงำน “วิทยำศำสตร์นิทศัน์ รำชภัฏล ำปำง 64” ผ่ำนระบบ Online ระหว่ำงวันที่ 

18 – 19 สงิหำคม 2564 

- ด.ญ.วิรัชตรำ ชมภูน ้ำเงิน, ด.ญ.เบญญำภำ สุนินตำ และ ด.ญ.ธำรพระพร ทรัพย์รุ่งทวีผล       

ม.3/12 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในงำน 

“วิทยำศำสตร์นิทศัน์ รำชภัฏล ำปำง 64” ผ่ำนระบบ Online ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 สงิหำคม 2564 

- น.ส.ตุลำ เลิศตะกำรดี, น.ส.นัทธมน นันต๊ะน้อย และ น.ส.ณัฐริกำ วงศ์พลกำนันท์ ม.6/13 

ได้รับรำงวัลชนะเลิศ อันดับ 2 กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ในงำน 

“วิทยำศำสตร์นิทศัน์ รำชภัฏล ำปำง 64” ผ่ำนระบบ Online ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 สงิหำคม 2564 

- น.ส.ชนกำนต์ ใจเป้ีย, น.ส.ณัฐกำนต์ ใจฝั้น ม.5/7 ได้รับรำงวัลชมเชย กำรแข่งขันทักษะ        

กำรแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ในงำน “วิทยำศำสตร์นิทศัน์ รำชภัฏล ำปำง 64” 

ผ่ำนระบบ Online ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 สงิหำคม 2564 

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม 

- นำยกรภพ เรือนแป้น นำงสำวจุฑำภรณ์ ค ำทำ นำงสำวปฏิกรณ์ หน้ิวหย่ิน ชนะเลิศเหรียญทอง  

กิจกรรมกำรแข่งขันโครงงำนระดับเครือข่ำยภำคเหนือตอนบน โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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-  นำงสำวกุลนำถ ปำระมี นำงสำวพลอยนภัส พิสิฐพิพัฒนำ นำงสำวสุปวีณ์ พอชัย  รองชนะเลิศ

อันดับ 1 เหรียญเงิน  กำรสังเครำะห์และศึกษำประสิทธิภำพแผ่นฟิล์มที่ มีซีโอไลต์ในกำรดูดซับแก๊ส 

คำร์บอนไดออกไซด์ โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

เครือข่ำยภำคเหนือตอนบน 

- นำงสำวจิณณพัต อัดแอ นำงสำวธวัลรัตน์ สุนันทชัยกุล นำยพำทิศ แก้วงำม รองชนะเลิศอันดับ 2 

เหรียญทองแดง  กำรเปรียบเทยีบชนิดแป้งที่มีผลต่อสมบัติทำงกำยภำพของแป้งคอมโพสิตเพ่ือเป็นพลำสติก

ชีวภำพ  โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ำยภำคเหนือ

ตอนบน 

- นำงสำวชนิกำ นิลใบ นำงสำวเนตรสุนันท ์วำเลก็บุตร นำยรัชพล งำมจรัส รองชนะเลิศอันดับ 2 

เหรียญทองแดง โครงงำนประเภทกำรน ำเสนอแบบบรรยำยเป็นภำษำไทย สำขำชีววิทยำ กิจกรรมกำรแข่งขัน

โครงงำนระดับเครือข่ำยภำคเหนือตอนบน โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

มหำวิทยำลัยพะเยำ 

- นำยกรภพ เรือนแป้น นำงสำวจุฑำภรณ์ ค ำทำ นำงสำวปฏกิรณ์ หน้ิวหย่ิน รองชนะเลิศอันดับ 1 

เหรียญเงิน กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

ส่วนภมูิภำค ประจ ำปี 2564 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

- นำงสำวชนิกำ นิลใบ นำงสำวเนตรสุนันท ์วำเลก็บุตร นำยรัชพล งำมจรัส รองชนะเลิศอันดับ 1  

เหรียญเงิน กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

ส่วนภูมิภำค ประจ ำปี 2564 กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหำวิทยำลัย

พะเยำ 

- นำงสำวมนัชยำ สุนทรร่ืน นำงสำวอำรียำ อ้ำงอิง นำงสำวกมลชนก นุบพนัสสัก  รองชนะเลิศ

อันดับ 2 เหรียญทองแดง กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย งำนสัปดำห์

วิทยำศำสตร์แห่งชำติส่วนภมูิภำค ประจ ำปี 2564 กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ร่วมกบัมหำวิทยำลัยพะเยำ 

- ด.ญ. ดำรำวดี ทรำยใจ ด.ญ. แสงทิพย์ ขู่ค ำรำม รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กำร

ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติส่วนภูมิภำค 

ประจ ำปี 2564 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

- เดก็หญิงกมลทพิย์ นันต๊ะกูล ชนะเลิศเหรียญทอง กำรประกวดเรียงควำมทำงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

- นำงสำวพำทินธดำ แต้มคู รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กำรประกวดเรียงควำมทำง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

- นำยกรภพ เรือนแป้น นำงสำวจุฑำภรณ์ ค ำทำ นำงสำวปฏิกรณ์ หน่ิวหย่ิน รำงวัลชมเชย 

ระดับประเทศ ในกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ โครงงำนเคร่ืองดักจับไมโครพลำสติกจำกน ำ้หลังกำรซัก

ผ้ำ สำขำกำยภำพ เน่ืองในงำนสปัดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที ่2 (ภาษาองักฤษ) 

-  น.ส.ปรำงสุภรณ์ แสงมีอำนุภำพ ม.6/8 สอบผ่ำนกำรแข่งขันและได้เดินทำงเข้ำร่วมโครงกำร

เยำวชนเอเอฟเอสเพ่ือกำรศึกษำและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมนำนำชำติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 ปีกำรศึกษำ 2564 

- 2565 ณ โรงเรียนมัธยมปลำย SMITHS FALLS DISTRICT COLLEGIATE INSTTTUTE ประเภท

แคนำดำ 

- ด.ญ.กลัยำ เหล่ำตระกูล และ ด.ญ.ชมพูนุช ปัญญำเรือน ม.3/13 ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกโครงกำร

เยำวชนเอเอฟเอสเพ่ือกำรศึกษำและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมนำนำชำติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ.2565 – 

2566) ส ำนักงำนเอเอฟเอสเขตล ำปำง (โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี) ณ ประเทศอำร์เจนติน่ำ และประเทศ

ปำรำกวัย 

- น.ส.ปิยพัชร ทรัพย์มี ม.5/4, น.ส.ทัณฑิกำ ไตรฆ้อง ม.5/2, นำยปฏิพัทธ์ แขง็แรง ม.5/2,             

น.ส.ปำระพี บ้ำนคุ้ม ม.6/3, น.ส.ศศิคุณ นำมคุณ ม.6/8 และ น.ส.ธิดำพร ชัยพุฒ ม.6/12 เข้ำร่วมกำร

สัมมนำ CRPAO Lead Youth Conference 2021 คร้ังที่ 3 ผ่ำนระบบวีดีทศัน์ทำงไกล (Video Conference) 

ผ่ำนระบบปฏบัิติกำร Zoom ภำยใต้แนวคิดของ “The New Beginning : Gender Equality, Anti-bullying, 

and Hope after COVID และน ำเสนอผลงำนแข่งขัน (Project Presentation)” ผลกำรแข่งขันฯ นักเรียนได้รับ      

เกียรติบัตรและผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ (Finalists Competition) จำกโรงเรียนผู้เข้ำแข่งขัน 6 ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศญ่ีปุ่น, ประเทศลำว และประเทศเมียนมำร์ จ ำนวน 29 ทีม เม่ือ

วันที่ 25 – 29 ตุลำคม 2564 

- เม่ือวันที่ 8 ธันวำคม 2564 นำงธิติพร จินดำหลวง ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย จังหวัดล ำปำง      

นำงสิญำภรณ์ บุรินทรำพันธุ์ รองประธำนแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดล ำปำง และสมำชิกแม่บ้ำนมหำดไทย

จังหวัดล ำปำง ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมเยำวชนที่ได้รับทุนกำรศึกษำของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ โรงเรียนล ำปำง

กัลยำณี ได้แก่ ด.ช.จิรเดช ธรรมเสน นักเรียนช้ัน ม.2 โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ทั้งน้ี ได้มอบทุนกำรศึกษำ

จ ำนวน 1,000 บำท สิ่งของอุปโภคบริโภคและผ้ำห่ม เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจแก่นักเรียนฯ โดยมีคณะครู

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ให้กำรต้อนรับ ณ ห้องประชุมฝ่ำยบริหำรทั่วไป โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- น.ส.วรรณณภัทร อักษร นักเรียนแผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ – ภำษำฝร่ังเศส ม.6/2 ได้รับ

รำงวัลที่ 2 จำกกำรแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภำษำฝร่ังเศส ระดับมัธยมศึกษำ ประจ ำปี 2564 “Concours de 

recitation de poesie” ในงำนกิจกรรมกำรแข่งขันทกัษะภำษำฝร่ังเศสส ำหรับนักเรียน ผ่ำนระบบออนไลน์ จัด

โดยสมำคมครูภำษำฝร่ังเศสแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ฯ และ SMLH - Section Thailand 

- นักเรียนโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรแข่งขันกิจกรรมประกวด

ร้องเพลง พร้อมจัดท ำ Clip Music Video (MV) “บ้ำนเกิดเมืองนอน” ของเยำวชนในสถำนศึกษำ (ระดับ

มัธยมหรือเทยีบเทำ่) ใน 17 จังหวัดภำคเหนือ เพ่ือชิงรำงวัลโล่เกียรติยศจำก พลโท อภิเชษฐ์ ซ่ือสัตย์ แม่ทพั

ภำคที่ 3/ผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในภำค 3 โดยกิจกรรมกำรประกวดฯ ดังกล่ำว จัดข้ึนเพ่ือรณรงค์

ให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีแก่คนในชำติ ตำมแนวคิดของคนรุ่นใหม่ และเผยแพร่ให้กับประชำชน ผ่ำน

ระบบ Social Media ควบคุมและฝึกซ้อมโดย คณะครูกลุ่มสำระฯ ศิลปศึกษำ (สำระดนตรี) โรงเรียนล ำปำง

กลัยำณี 

 

‘ 
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- น.ส.ชญำดำ โคตรสมบัติ ม.5/3, ด.ช.นิธิกร เครือใย ม.2/14, ด.ช.จิรโชติ บุญทวี ม.3/14,               

นำยคำมิน ค ำว่อง ม.5/1, นำยปฐมพงศ์ พงศธรเจริญศรี ม.6/1 เข้ำรอบรองชนะเลิศ กำรประกวดบรรเลง

ดนตรีไทยศรทอง พุทธศักรำช 2564 (ซอด้วง/ระนำดเอก/ขลุ่ยเพียงออ/จะเข้/ซออู้ ระดับมัธยมศึกษำ) จัด

โดย มูลนิธหิลวงประดิษฐ์ไพเรำะ (ศร ศิลปบรรเลง) ร่วมกบั มูลนิธสิริิวัฒนภักดี บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด 

(มหำชน) และคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ฝึกซ้อมและควบคุมโดย คณะครูกลุ่มสำระฯ 

ศิลปศึกษำ สำระดนตรี (ดนตรีไทย) โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- ด.ช.วรพรกุล น้อยมณี นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ช้ัน ม.2/13 รับรำงวัลจำกกำรสอบวัด

ระดับ ดังน้ี 

     1.  รำงวัลชมเชย โครงกำรสอบวัดทักษะวิชำกำรระดับชำติ (สวช.) พ.ศ.2564 ระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น สำขำวิชำคณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ผลกำรสอบฯ ได้คะแนนเกิน 

50% และเป็นตัวแทนจังหวัด เข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับชำติ 

     2.  รำงวัลเหรียญเงินวิชำวิทยำศำสตร์ โครงกำรกำรแข่งขันคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ ระดับ

นำนำชำติ Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS) 

โดยสอบเป็นภำษำองักฤษ 

     3.  รำงวัลชมเชยวิชำคณิตศำสตร์ โครงกำรกำรแข่งขันคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ระดับนำนำชำติ 

Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS) โดยสอบเป็น

ภำษำองักฤษ 

- ด.ญ.นรมน นุชพงศ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ช้ัน ม.1/13 เข้ำร่วมกำรแข่งขันโครงกำร

สอบวัดระดับทักษะวิชำกำรระดับชำติ (สวช.) ประจ ำปี 2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น โดยมีผลกำร

สอบวัดระดับ ดังน้ี 

     1.  รำงวัลเหรียญทองแดง วิชำภำษำองักฤษ ได้อนัดับวิชำภำษำองักฤษระดับจังหวัด อนัดับที่ 5 

     2.  รำงวัลชมเชย วิชำคณิตศำสตร์ ได้อนัดับวิชำคณิตศำสตร์ระดับจังหวัด อนัดับที่ 9 

     3.  รำงวัลชมเชย วิชำวิทยำศำสตร์ ได้อนัดับวิชำวิทยำศำสตร์ระดับจังหวัด อนัดับที่ 15 

 ในกำรน้ีได้สทิธิ์เข้ำร่วมกำรแข่งขันในรอบสดุยอดอจัฉริยภำพระดับประเทศต่อไป 

- น.ส.ฉันท์ชนก ไชยมังคลำยนต์ ม.5/2 สอบผ่ำนกำรแข่งขันและได้เดินทำงเข้ำร่วมโครงกำร

เยำวชนเอเอฟเอสเพ่ือกำรศึกษำและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมนำนำชำติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 ปีกำรศึกษำ 2565 

– 2566 ระหว่ำงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 20 มกรำคม 2566 ณ สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล 

(Brazil) ในกำรน้ี วันที่ 14 กุมภำพันธ ์2565 นำยนิรันดร หม่ืนสขุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน พร้อมผู้บริหำรและ

ครู มอบเงินจ ำนวน 3,000 บำท แก่ น.ส.ฉันทช์นก ไชยมังคลำยนต์ เพ่ือเป็นขวัญถุงส ำหรับกำรเดินทำงฯ ใน

คร้ังน้ี 
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นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันตอบปัญหำศีลธรรมเพ่ือสันติภำพโลก คร้ังที่ 14 ปีกำรศึกษำ 

2564 (The 14
th
 World Peace Ethics Contest 2021) โครงกำรส่งเสริมศีลธรรมเพ่ือสันติภำพโลก (ภำค

ภำษำอังกฤษ) ระดับเยำวชนนำนำชำติ ได้แก่ ไทย เมียนมำร์ บังกลำเทศ เนปำล และอินเดี ย ผ่ำน

ระบบปฏบัิติกำร Zoom ระหว่ำงวันที่ 4 ธันวำคม 2564 – 22 กุมภำพันธ์ 2565 เพ่ือส่งเสริมเยำวชนทั้งใน

ประเทศและนำนำชำติ ได้รับกำรศึกษำคุณธรรมข้ันพ้ืนฐำน อันเป็นควำมรู้สำกลที่เยำวชนทุกเช้ือชำติ ศำสนำ 

สำมำรถเรียนรู้และน ำไปใช้ฝึกฝนอบรมตนเองในชีวิตประจ ำวัน ด ำรงชีวิตด้วยสันติและเป็นกำรขยำยสุขให้กับ

ครอบครัว สงัคมและประเทศชำติ ผลกำรแข่งขัน ดังน้ี 

- น.ส.ศิริประภำ เตวี ม.4/9 สอบได้ล ำดับที่ 7 รับเกยีรติบัตรและเงินรำงวัล จ ำนวน 1,500 บำท 

- น.ส.พัชริดำ เช้ือไทยเหนือ ม.4/6 สอบได้ล ำดับที่ 9 รับเกียรติบัตรและเงินรำงวัล จ ำนวน 

1,500 บำท 

- น.ส.พรธติำ ยศต้ือ ม.4/6 สอบได้ล ำดับที่ 15 รับเกยีรติบัตรและเงินรำงวัล จ ำนวน 1,000 บำท 

- นำงสำวพัชริดำ เช้ือไทยเหนือ, นำงสำวพรธิตำ ยศตื้ อ ได้รับรำงวัลชมเชย  กำรแข่งขันตอบ

ปัญหำศีลธรรมเพ่ือสันติภำพโลก (ภำคภำษำอังกฤษ) ระดับเยำวชนนำนำชำติ (The 14th World Peace 

Ethics Contest 2021) World Ethics Club 

- นำยศิวภัทร ยะนิน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  4/10, นำยพุทธิมำ น ำพล นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษำ ปีที่ 4/10, นำยพญำบุญ พุทธพงค์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำป่ีที่ 4/10 ได้รับรำงวัลชมเชย        

เข้ำร่วมโครงกำรประกวด YoungTuber Challenge ป้ันน้องให้ดัง สร้ำงสรรค์ให้ปังชมรมพุทะศำสตร์สำกล ใน

อุปถัมภ์สมเดจ็พระมหำรัชมังคลำจำรย์ (เพจ Wake up Media) ร่วมกับองค์กรภำคี บริษัท 365 จ ำกัด         

(เพจเกลำ นิสัยอันตรำย) และทมี Youtuber ได้จัดประกวดโครงกำร Young Youtuber Challenge โครงกำร

ประกวด YoungTuber Challenge ป้ันน้องให้ดัง สร้ำงสรรค์ให้ปัง 

 

สาระภาษาต่างประเทศที ่2 

สาระภาษาจีน 

-  น.ส.ภัทรธร จอมวงศ์, น.ส.ธิติมำ หอมแก่นจันทร์, นำยวีรณัฐ วันทะยะ, นำยธนำกร ติ๊บแก้ว,          

น.ส.อภิชญำ วรรณเลิศ, น.ส.ปภำวรินทร์ คนสุข, น.ส.เพียงฟ้ำ เผือกอ่อน, นำยปฎิภัทร ค ำเขื่อน ได้รับ

ทุนกำรศึกษำ 100 เปอร์เซน็ต์ ศึกษำต่อระดับปริญญำตรี ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ปีกำรศึกษำ 2564        

จำกสถำบันขงจ่ือ, CSC สมำคมครูจีนแห่งประเทศไทย 

- นำงสำวณัฐพร อ่อนไธสง ช้ันม.6/5 ชนะเลิศกำรแข่งขันร้องเพลงจีน ในกำรแข่งขันทกัษะ

ภำษำจีน ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ปี 2564 ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวบุญยำนุช วงศ์โห้ ช้ัน ม.6/4 ชนะเลิศ กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวปิยะภรณ์ ทพิย์กำ๋ ช้ัน ม.5/4  ชนะเลิศ กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวชลฎำ แซ่ล้ี  ช้ัน ม.5/4 ชนะเลิศ กำรแข่งขันตอบปัญหำควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัประเทศจีน

ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  
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- นำงสำวทกัษิณำ กนัเพช็ร์ ม.5/1, นำงสำวเกวลิน ใหม่ยศ ม.5/2, นำงสำวเพียงขวัญ สทุธกำร       

ม.5/2, นำยธนัช ไชยมงคล ม.2/12 ชนะเลิศกำรแข่งขันเต้น Cover Dance (เพลงจีน) งำนตรุษจีนโรงเรียน

ล ำปำงกลัยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำยกนัตธร์ี วงค์ชมภ ูช้ันม.4/4 ชนะเลิศ กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียนโรงเรียน

ล ำปำงกลัยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี  

- นำงสำวอญัชิสำ เครือค ำหล่อ ช้ัน ม.4/4 รองชนะเลิศอันดับ 1  กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีน

ของนักเรียนโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวรวิษฎำ เลิศศิลำ ช้ัน ม.5/4 รองชนะเลิศอนัดับ 1 กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของ

นักเรียนโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวภัคจิรำ สนัวงศ์ตำ ช้ัน ม.6/4  รองชนะเลิศอนัดับ 1 กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของ

นักเรียนโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวณัชชำ ตรีศร ม.4/5, นำงสำวปรียำพร มำเปียง ม.4/5, นำงสำวภลดำ เอกวรินทร์         

ม.4/5 นำยอศันัย กูลใจ ม.4/12, นำงสำวภัทรกร ม่วงจินดำ ม.4/12 รองชนะเลิศอนัดับ 1 กำรแข่งขันเต้น 

Cover Dance (เพลงจีน) งำนตรุษจีนโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- นำงสำวภัทรนิษฐ์ จิรกติติวัฒน์ ช้ัน ม.5/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีน

ของนักเรียนโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวอรจิรำ ชัยลังกำ ช้ัน ม.5/4 รองชนะเลิศอนัดับ 2 กำรแข่งขันตอบปัญหำควำมรู้ทั่วไป

เกี่ยวกบัประเทศจีน ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวอญัชิษฐำ เกี๋ยงแก้ว ช้ัน ม.4/4 รองชนะเลิศอนัดับ 2 กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของ

นักเรียนโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวนิภำพร บุตรดำ ช้ัน ม.6/5 รองชนะเลิศอนัดับ 2 กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของ

นักเรียนโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำยกนัตธร์ี วงค์ชมภ ูช้ัน ม.4/4 รองชนะเลิศอนัดับ 2  กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนในกำร

แข่งขันทกัษะภำษำจีน ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ปี 2564 ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

- นำงสำวสวุรรณภมูิ เรืองศิลำ ม.4/2, นำงสำวทณัฑกิำ ไตรฆ้อง ม.5/2, นำงสำวแพรวศุภำงค์         

อนิไชย ม.5/2, นำงสำวณฐพร ตำต่อม ม.5/3, นำงสำวภัทรวี เช้ือค ำ ม.5/4, นำยธนกฤต พงศ์ชนะกุล,  

นำงสำวปิยำพัชร ทรัพย์มี ม.5/4  รองชนะเลิศอนัดับ 2 กำรแข่งขันเต้น Cover Dance (เพลงจีน) งำนตรุษจีน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวภัทรวี เช้ือค ำ ช้ัน ม.5/4 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันร้องเพลงจีน ในกำรแข่งขันทกัษะ

ภำษำจีน ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ปี 2564 ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวดวงนภำ ใจวงศ์ค ำ ช้ัน ม.4/5 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำววิรชำ ธรรมสอน ช้ัน ม.4/5 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวภลดำ เอกวรินทร์ ช้ัน ม.4/5 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  
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- เดก็หญิงสริิกร สภุโชคสหกุล, นำงสำวนพธรีำ สำยค ำ ม.3/2, เดก็หญิงกญัญำพัชร กำตำสำย       

ม.1/13, เดก็หญิงลักษิกำ วงค์ศรีชัย ม.2/13, เดก็หญิงวรรษมณ มูลลออ ม.2/1,1 เดก็หญิงสริิกลัยำ ไกร

โต  ม.2/8 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันเต้น Cover Dance (เพลงจีน) งำนตรุษจีนโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวฉันทชำ ดวงสภุำ ช้ัน ม.5/5 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวชินหยี นุ่นสวัสด์ิ ช้ัน ม.5/5 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำยเจษฎำภรณ์ หน่อปำ ช้ัน ม.6/5 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี  

- นำงสำวชมพูนุช บุญแรง ช้ัน ม.6/4 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวกนกวรรณ ชนะ ช้ัน ม.6/5 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำวอำทติยำ ไชยเนตร ช้ัน ม.5/5 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำจีนของนักเรียน

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำว ปภำวรินทร์ คนสุข ช้ัน ม.6/4 ได้รับทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัย         

暨南大学 ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำว อภิชญำ วรรณเลิศ ช้ัน ม.6/4  ได้รับทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัย          

暨南大学 ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำว ภัทรธร จอมวงศ์ ช้ัน ม.6/4 ได้รับทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัย 西南大

学ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำว เพียงฟ้ำ เผือกอ่อน ช้ัน ม.6/4 ได้รับทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัย  暨南大

学ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำย ธนำกร ติ๊บแก้ว ช้ัน ม.6/4 ได้รับทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัย 暨南大

学ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำยวีรณัฐ วันทะยะ ช้ัน ม.6/4 ได้รับทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัย                  

沈阳师范大学 ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำย ปฎิภัทร ค ำเขื่อน ช้ัน ม.6/442 ได้รับทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัย  暨南大

学ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

- นำงสำว ธติิมำ หอมแก่นจันทร์ ช้ัน ม.6/4 ได้รับทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัย           

华侨大学 ห้องเรียนขงจ่ือโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  
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สาระภาษาฝรัง่เศส 

- น.ส.วรรณณภัส อักษร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6/2 แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำ

ฝร่ังเศส รับมอบเกยีรติบัตรจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ในโอกำสได้รับรำงวัลที่ 2 จำกกำรแข่งขัน

ทกัษะภำษำฝร่ังเศส ท่องบทกวีนิพนธ์ภำษำฝร่ังเศส Concours de recitation de poesie ระดับมัธยมศึกษำ 

งำนกิจกรรมประจ ำปี 2564 le franais,que c est chic! จัดโดยสมำคมครูภำษำฝร่ังเศสแห่งประเทศไทยใน

พระรำชูปถัมภ์ฯ 

-  นำงสำววรรณณภัส อักษร ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1  กำรแข่งขันท่องกวีนิพนธ์ภำษำฝร่ังเศส 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำ สมำคมครูภำษำฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย 
 

สาระภาษาญีปุ่่น 

- ด.ญ.กัญญำรัตน์ พิริยะ ม.2/1, ด.ญ.สิริกัลยำ ไกลโต ม.2/8, ด.ญ.อภิญญำ ปะละน่ำน ม.2/8 

ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กำรประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “อำชีพสุด cool” ในกำรแข่งขันทักษะ

ภำษำญ่ีปุ่น (ออนไลน์) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน เม่ือวันที่ 

21 – 22 สิงหำคม 2564 และได้เป็นตัวแทนของศูนย์ภำษำญ่ีปุ่น สพม.ล ำปำง ล ำพูน เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ระดับประเทศต่อไป 

- น.ส.ปำนระพี บ้ำนคุ้ม, น.ส.มลธกำนต์ ปีบ้ำนใหม่ ม.6/3 ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

เหรียญทอง กำรประกวดคลิปวีดีโอรีวิว “ของดีประจ ำจังหวัด” ในกำรแข่งขันทักษะภำษำญ่ีปุ่น (ออนไลน์) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน เม่ือวันที่ 21 – 22 สิงหำคม 2564 

และได้เป็นตัวแทนของศูนย์ภำษำญ่ีปุ่น สพม.ล ำปำง ล ำพูน เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับประเทศต่อไป 

-  ด.ญ. กัญญำรัตน์ พิริยะ ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน กำรประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น 

หัวข้ออำชีพสดุ cool” ในกำรประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทกัษะภำษำญ่ีปุ่นระดับภำค ปีกำรศึกษำ 2564 สพฐ.  
 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  

- น.ส.ชญำดำ โคตรสมบัติ ม.5/3, ด.ช.นิธิกร เครือใย ม.2/14, ด.ช.จิรโชติ บุญทวี ม.3/14,              

นำยค ำมิน ค ำว่อง ม.5/1 และนำยปฐมพงศ์ พงศธรเจริญศรี ม.6/1 ได้ผ่ำนเ ข้ำรอบรองชนะเลิศ            

กำรประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักรำช 2564 (ซอด้วง/ระนำดเอก/ขลุ่ยเพียงพอ/จะเข้/ซออู้ 

ระดับมัธยมศึกษำ) จัดโดย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเรำะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี 

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) และคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

- นักเรียนโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันกิจกรรมประกวดร้อง

เพลง พร้อมจัดท ำ Clip Music Video (MV) “บ้ำนเกิดเมืองนอน” ของเยำวชนในสถำนศึกษำ (ระดับ

มัธยมศึกษำหรือเทยีบเท่ำ) ใน 17 จังหวัดภำคเหนือ เพ่ือชิงรำงวัลโล่เกียรติยศจำก พลโท อภิเชษฐ์ ซ่ือสัตย์ 

แม่ทพัภำคที่ 3/ผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในภำค 3 โดยกิจกรรมกำรประกวดฯ ดังกล่ำว จัดข้ึนเพ่ือ

รณรงค์ให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีแก่คนในชำติ ตำมแนวคิดของคนรุ่นใหม่และเผยแพร่ให้กับประชำชน

ผ่ำนระบบ Social Media  

 

 

‘ ‘ 
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- ด.ช.ภำกรณ์ เหมจินดำ ม.2/13 รับโล่รำงวัลชนะเลิศพร้อมทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 2,000 บำท            

จำกกำรประกวดภำพถ่ำย ในหัวข้อ “ฮักล ำปำง” ภำพถ่ำยล ำปำงในมุมมองที่โดดเด่น ควำมประทับใจใน

สถำนที่ท่องเที่ยว สะท้อนศิลปะ วัฒนธรรม ควำมเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในช่ือ

ผลงำน วัดพระธำตุดอยพระฌำน เน่ืองในวันเดก็แห่งชำติ ประจ ำปี 2565 จัดโดย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ล ำปำง  

- ด.ญ.พุทธรักษำ ทองสุขำ ม.1/14 รับโล่รำงวัลชนะเลิศ พร้อมรับทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 5,000 

บำท จำกกำรประกวดคลิปวีดีโอ “ล ำปำงบ้ำนฉัน” บอกเล่ำเร่ืองรำวควำมประทับใจ แนะน ำแหล่งท่องเที่ยว

ของดีของเด่นของท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในช่ือผลงำน สุขใจ ล ำปำงบ้ำนฉัน เน่ืองในวันเด็ก

แห่งชำติ ประจ ำปี 2565 จัดโดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง 

- ด.ญ.พรปวีณ์ ศรีวงศ์เนียม ม.1/13 รับโล่รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำรประกวดคลิป

วีดีโอ “ล ำปำงบ้ำนฉัน” บอกเล่ำเร่ืองรำว ควำมประทบัใจ แนะน ำแหล่งท่องเที่ยว ของดีของเด่นของท้องถิ่น 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในช่ือผลงำน ล ำปำงบ้ำนน้องพรำว เน่ืองในวันเดก็แห่งชำติ ประจ ำปี 2565 จัดโดย

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง 

- เด็กหณิงตีรณำ ลีลำวโรภำส ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดวำดภำพระบำยสีสะพำน           

รัษฎำภิเศก ภำยใต้แนวคิดเสน่ห์ขัวหลวง เทศบำลนครล ำปำง 

- นำงสำวสุตำภัทร ไชยวรรณะ ได้รับรำงวัลชมเชย  กำรประกวดวำดภำพระบำยสีสะพำน           

รัษฎำภิเศก ภำยใต้แนวคิดเสน่ห์ขัวหลวง เทศบำลนครล ำปำง 

- นำงสำวแพรววนิต เปำปวง ได้รับรำงวัลชมเชย กำรประกวดวำดภำพระบำยสีสะพำนรัษฎำภิเศก 

ภำยใต้แนวคิด เสน่ห์ขัวหลวง เทศบำลนครล ำปำง 

- นำงสำวอรอุมำ แก้ววงศ์, นำงสำวปำนทิพย์ ทินกร ณ อยุธยำ, เดก็หญิงพุทธรักษำ ทองสุขำ  

ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  กำรประกวดร้องเพลง บ้ำนเกดิเมืองนอน มณฑลทหำรบกที่ 32 

 - ด.ช.นิธกร เครือใย ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กำรแข่งขันเด่ียวระนำดเอก  มูลนิธิหลวง

ประดิษฐ์ไพเรำะ 

- ด.ญ.ภัทรธิดำ ลัมยศ, น.ส.ปำนทพิย์ ณ อยุธยำ, ด.ช.ธนกฤษ จันทร์ประภำภรณ์ รำงวัลชมเชย       

กำรประกวดวงโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษำ กฟผ.แม่เมำะ  

 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำ ในรำยกำรกำรแข่งขันชิงชนะเลิศ

แห่งจังหวัดล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จัดโดยจังหวัดล ำปำงร่วมกับสมำคมกีฬำจังหวัดล ำปำง 

ระหว่ำงวันที่ 7 - 12 กรกฎำคม 2564 โดยมีผลรำงวัลจำกกำรแข่งขันดังน้ี 

 - นำยเจษฎำกร ดวงแก้วกูล ม.6/6 ได้รับรำงวัลเหรียญทอง (กีฬำยูยิดสู) ประเภทปล ำ้ลอ็ก , 

รำงวัลเหรียญเงิน (กฬีำยูยิดส)ู ประเภทต่อสู้ , รำงวัลเหรียญทองแดง (กฬีำเทควันโด) 

 - ด.ช.สิทธิภำคย์ ดิ๊กซอน ม.2/9 ได้รับรำงวัลเหรียญทอง (กีฬำยูยิดสู) ประเภทต่อสู้ , รำงวัล

เหรียญทอง (กฬีำยูยิดส)ู ประเภทปล ำ้ลอ็ก, รำงวัลเหรียญเงิน (กฬีำเทควันโด) 

 - น.ส.ณัฐติยำ เววำ ม.5/12 ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง (กฬีำเทวันโด) 
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 - น.ส.ณัฐพล อ่อนไธสง ม.6/5 ได้รับรำงวัลเหรีญทอง (กีฬำยูยิดสู) ประเภทปล ำ้ลอ็ก , รำงวัล

เหรียญทอง (กฬีำยูยิดส)ู ประเภทต่อสู้, รำงวัลเหรียญทอง (กฬีำเควันโด) 

 - น.ส.กมลทพิย์ อำสนะนันท ์ม.6/11 ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง (กีฬำยูยิดสู) ประเภทต่อสู้ , 

รำงวัลเหรียญทองแดง (กฬีำยูยิดส)ู ประเภทปล ำ้ลอ็ก, รำงวัลเหรียญเงิน (กฬีำเทวันโด) 

 - น.ส.วรดำ รำชเจริญ ม.4/9 ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง (กีฬำยูยิดสู) ประเภทต่อสู้ , รำงวัล

เหรียญเงิน (กฬีำยูยิดส)ู ประเภทปล ำ้ลอ็ก, รำงวัลเหรียญทอง (กฬีำเทควันโด) 

- นำยกุลพัทธ์ ชักชวน ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬำเทควันโด ประเภท

ต่อสู้  ชำย 63-68 กิโลกรัม ในกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ รอบคัดเลือกภำค 5 คร้ังที่ 47 “ล ำพูนเกมส์” 

ระหว่ำงวันที่  14 – 23 มกรำคม 2565 ณ จังหวัดล ำพูน 

- น.ส.ปิลันธร สุขพันธ์พงษ์ ม.6/6, น.ส.ปุณยนุช รักเหล่ำ ม.6/5, น.ส.ริชนันทน์ อินตำงำม       

ม.6/2 และน.ส.ภัทรำภรณ์ เหมือนโต ม.4/6 นักกีฬำแฮนด์บอลชำยหำดโรงเรียน ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 จำกกำรแข่งขันกีฬำแฮนด์บอลชำยหำด กำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ภำค 5 คร้ังที่ 47 “ล ำพูนเกมส์” 

จัดโดยกำรกีฬำแห่งประเทศไทยและ 15 จังหวัดภำคเหนือ ระหว่ำงวันที่  14 – 23 มกรำคม 2565          

ณ จังหวัดล ำพูน 

- ทีมนักกีฬำแชร์บอลหญิง โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำกกำร

แข่งขัน แชร์บอล ในกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนและประชำชนจังหวัดล ำปำง คร้ังที่ 9 ประจ ำปี พ.ศ.2565 เม่ือ

เดือนกุมภำพันธ ์2565ณ สนำมกฬีำโรงเรียนพินิจวิทยำ จังหวัดล ำปำง  

- น.ส.วรดำ รำชเจริญ ม.4/9 ได้รับรำงวัลเหรียญทอง จำกกำรแข่งขันกีฬำ “ยูยิตสู ประเภทต่อสู้

บุคคลหญิง รุ่นน ำ้หนักไม่เกนิ 49 กโิลกรัม” ในกำรแข่งขันกฬีำแห่งชำติ คร้ังที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่ำง

วันที่ 5 – 25 มีนำคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

- นำยอบับำส สงัข์ศิลปชัย นำยมงคล ศิริวงค์ นำยพล อินลังกำ นำยวรำ สำลี นำยวัฒน์ สัณฐิติวิฑูร 

นำยศักด์ิ กันธิมำ นำยทวีป โพธิ์เยน็ นำยวัฒน์ เตม็เมือง นำยพิเชษฐ์ชัย กัลยำ นำยอิสระ วงศ์จุมปู ได้รับ

รำงวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เยำวชนและประชำชนจังหวัดล ำปำง ประจ ำปี  สมำคมกีฬำแห่ง

จังหวัดล ำปำง ระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ-์ 30 มีนำคม 2565 

 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 โครงการ To Be Number One โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

- น.ส.สิรีธร ยำจินะ, นำยพงพิสุทธิ์ ธนสำรปัญญำ และนำยนวพล แสนปินตำ ม.6/1 ได้รับรำงวัล

ชนะเลิศอนัดับ 3 กำรประกวดคลิปวิดีโอ “เยำวชนล ำปำงม่ันใจชนะภัยยำเสพติด” จัดโดยเทศบำลนครล ำปำง 

เม่ือวันที่ 17 กนัยำยน 2564 ณ ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง จังหวัดล ำปำง 

- นำงนิชำนันท ์เมฆศิริ หัวหน้ำงำน To Be Number One โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี น.ส.นันทน์ภัทร         

วังก๋ำใจ, น.ส.ภัทรธร จอมวงค์ และนำยสหรำช ปำระมี นักเรียนล ำปำงกัลยำณี เข้ำรับเกียรติบัตรบุคคล

ต้นแบบ To Be Number One ด้ำนกำรช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่ำงที่ดี ประจ ำปี 2564 ที่ด ำเนิน

กิจกรรมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One จังหวัดล ำปำง ให้บรรลุ

เป้ำหมำยและสร้ำงช่ือเสียงให้กับจังหวัดล ำปำง จำกนำยณรงค์ศักด์ิ โอสถธนำกร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง 
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จัดโดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง ณ ที่ประชุมคณะกรรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัด

ล ำปำง ประจ ำเดือนกนัยำยน 2564 หอประชุมใหญ่ ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง เม่ือวันที่ 20 กนัยำยน 2564 

- น.ส.ปำนทพิย์ ทินกร ณ อยุธยำ ม.3/14, นำยรพีพงศ์ เจนตวำนิชย์ ม.4/5 ได้รับกำรคัดเลือก

เยำวชต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG 2022 ฝ่ำยหญิง ล ำดับที่ 1 และฝ่ำย

ชำย ล ำดับที่ 3 จำกกำรประกวดเยำวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG 

2022 จัดโดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง ภำยใต้โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

TO BE NUMBER ONE ประจ ำปี 2565 เพ่ือคัดเลือกเยำวชนเป็นตัวแทนของจังหวัดล ำปำง เข้ำแข่งขันใน

ระดับภำค ณ ห้องประชุมช้ัน 3 ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัดล ำปำง 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 

- น.ส.พรลภัส วงศ์วำรไชย ม.4/12 ได้ รับพระมหำกรุณำธิ คุณ โปรดเกล้ำฯ ให้เ ข้ ำ

เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูล และสมเดจ็

พระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เน่ืองในโอกำสเข้ำรับพระรำชทำนทุนกำรศึกษำ

พระรำชทำน สมเดจ็พระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 โดยมีนำยสิธิชัย จินดำ

หลวง            ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง และนำงสำวปนัดดำ ยะติน ครูกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (งำนแนะ

แนว) ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระรำชทำนฯ น ำนักเรียนเข้ำเฝ้ำรับพระรำชทำนทุนฯ ในคร้ังน้ี ณ ศำลำดุสิดำลัย 

สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสติ เม่ือวันที่ 28 ธนัวำคม 2564 

- วันที่ 10 มกรำคม 2565 นำยนิรันดร หม่ืนสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี เป็นผู้แทน

สมำคมศิษย์เก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ล ำปำง มอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียนโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

จ ำนวน 2 คน ที่ ผ่ำนคุณสมบัติกำรคัดเลือกของสมำคมฯ ได้แก่ ด.ญ.อมรรัตน์ สมจิตร ม.2/5 รับ

ทุนกำรศึกษำระดับช้ัน ม.ต้น จ ำนวน 1 ทุน ทุนละ 200 บำท และนำยธนภัทร แซ่เตียว ม.5/3 รับ

ทุนกำรศึกษำระดับช้ัน ม.ปลำย จ ำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,200 บำท ณ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำง

กลัยำณี 

 งานเวทีศกัยภาพผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

- นำงสำวชัญญำภัค ด ำรงศรี, นำยบริวัฒน์ วงค์ต๊ะมำ, นำงสำวพรกนก ตั้งตฤษณกุล, นำงสำว

วชิรญำณ์ มหำวัน, นำยอภิพล สรุะเสน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5/3  และ น.ส.ธมลวรรณ ทพิย์แดง, น.ส.พรนภำ  

สุขป้อม, น.ส.วรำภรณ์ เตจำ, น.ส.ศิรินภำ สรำค ำ, นำยอนุภำพ จันทร์แสน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5/6 ได้รับ

รำงวัลชนะเลิศ เกยีรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำ

เชิงคุณภำพ งำนเวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5/8 นำงสำวจีรนันท ์ณ ล ำปำง, นำงสำวชนิกำนต์ เดชก ำจร, นำงสำวฐิติวรดำ 

มงคลสรรพ์, นำยพีรภัทร มะลิค ำ, นำงสำวรัชนก ตื้ อยศ, นำงสำววริศรำ วงศ์ธิดำ, นำงสำววิยะดำ ยำรังษี       

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5/10 นำยกรรชัย ค ำเครือ, นำงสำวกุลสตรี ธิยำนัน, นำงสำววนิดำ ต๊ะโน, นำงสำววัลลี

นนท ์เครือรัตน์, นำงสำวศศิวิมล ถ่อมกำย ได้รับรำงวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงทดลอง งำนเวทศัีกยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี    
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- ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2/2 ด.ญ. รัตติยำภรณ์ วรรณมณี, ด.ญ.ระพีพร ไชยวงค์, ด.ญ.อนุตตรีย์       

เชำว์วิเศษโกมล, ด.ญ.อภิสรำ วงศ์ค ำลือ, ด.ญ.ศรัณยำ บุบผำ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2/5 ด.ญ.นันทิชำ            

วงศ์ลังกำ,  ด.ญ.ประภัสสร บุญโนนเเต้, ด.ญ.รวิศรำ ศรีโวย, ด.ญ.วิธำวดี ทรำยสมุทร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 

2/8 ด.ญ กชพร อำรมณ์, ด.ช.กันตพงศ์ น่ิมอุบลพันธุ์, ด.ญ.กุลธนศรัณย์ ธุรนิรันดร์, ด.ช.ณกรณ์ บุญย้ิม, 

ด.ช.ฐำกูร ผ่ำนอ้น   ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2/14 ด.ญ.กุศลิน สำรใจวงศ์, ด.ช.นิธิกร เครือใย, ด.ญ.ภัทรธิดำ 

แก้วปัญญำฟู,  ด.ช.ภัทรพงษ์ เทพแปง, ด.ช.จิรวัฒน์ ศรีธจิิน ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรคุณภำพระดับ

เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงทดลอง งำนเวทศัีกยภำพผู้เรียนโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- นำยไกรวิชญ์ อภิวงศ์, นำยณิชำภัทร วงศ์แก้ว, นำยอิทธิกร ขวำวงษ์, น.ส.เจติยำ โกลัวะ,             

น.ส.ฐิติวรดำ ชัยชนะ, น.ส.นิชำนันท์ ค ำภิระยศ, น.ส.พิชญำ บ่อแก้ว, น.ส.สุชำดำนำรี ณ ล ำปำง ชนะเลิศ 

เหรียญทอง  เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำ

เชิงทดลอง งำนเวทศัีกยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  วั น ที่ 

25 กุมภำพันธ ์2565 

- น.ส.กุลนิษฐ์ งำมเริง, น.ส.พรไพลิน เพช็รรัตน์, นำยภำคภมิู แก้วทพิย์, น.ส.สุดที่รัก สุริยะวงค์, 

น.ส.ณัฐนรีย์ ฟุ้งเฟ่ือง, นำยภูริชกำนต์ ธิดำวงศ์, น.ส.สุนิตำ มูลเมืองมำ, น.ส.อัจฉรำภรณ์ จักรค ำบำง 

ชนะเลิศเหรียญทอง เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภทกำรศึกษำ

ค้นคว้ำเชิงทดลอง งำนเวทศัีกยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วันที่ 25 กุมภำพันธ ์2565   

- น.ส.ณัฐชญำ ดวงแก้ว, น.ส.ณัฐชำ เมืองแมะ, นำยพุฒิพงษ์ เป็งงำมเมือง, น.ส.สิริกมล วงศ์รัตน

ฉัตร, น.ส.ไหล่ฟ้ง เหล่ือง, น.ส.อรณิชำ เรือนแก้ว, น.ส.สิริกร เตพำ, น.ส.ทกัษิณำ กันเพช็ร์ ชนะเลิศเหรียญ

ทอง เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิง

คุณภำพ งำนเวทศัีกยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 วันที่ 25 

กุมภำพันธ ์2565   

- น.ส.ณัชฐ์นรี หล้ำอิน, น.ส.ณัฐธิชำ แจงสว่ำง, น.ส.ธัญญวีร์ ศรีวิชัย, น.ส.ณัฐฐิกำ พิทำค ำ,         

นำยธนกฤต พงศ์ชนะกุล, น.ส.อรจิรำ ชัยลังกำ, น.ส.อังคณำ ธรรมชัย ชนะเลิศเหรียญทองเกียรติบัตร

คุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงทดลอง งำนเวที

ศักยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  วันที่  25 กุมภำพันธ ์

2565   

 ด.ญ.ธัญลักษณ์ ผื้ อยศ, ด.ญ.วิชญำดำ ดวงใจ, ด.ญ.ศิริขวัญ สุกใส, ด.ญ.สิริกร อบอุ่น ชนะเลิศ

เหรียญทอง  เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิง

คุณภำพ งำนเวทศัีกยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 วันที่ 25 

กุมภำพันธ ์2565   

- ด.ช.พีระพัฒน์ ปำพันธ์, ด.ญ.วีระนุช ระวังวงค์, ด.ญ.สุธำสินี วงศ์กำปิน, ด.ญ.อนัดดำ เจญกำร 

ด.ญ.อภิชญำ จิรินสำ ชนะเลิศเหรียญทอง  เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงคุณภำพ งำนเวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 วันที่ 25 กุมภำพันธ ์2565   
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- ด.ญ.ภำวินี ใจตรง, ด.ญ.ศิริญำกร มังคะละ, ด.ญ.ศุภำพิชญ์ แก่นทอง, ด.ญ.สวิชญำ ลังกำแก้ว 

ด.ญ.สสมิน งำนจรัส ชนะเลิศเหรียญทอง  เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงคุณภำพ งำนเวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  วันที่ 25 กุมภำพันธ ์2565   

- ด.ญ.นิศำชล ต๊ะตุ้ ย, ด.ญ.พนิตำ อินบุญส่ง, ด.ญ.เพชรกะรัต สัตย์ต่อชำติ, ด.ญ.เมธำพร          

เผือกใจแผ้ว, ด.ญ.สมิตำนัน พุทธสอน, ด.ช.อ่อน มีศิริ ชนะเลิศเหรียญทอง  เ กี ย ร ติ บั ต ร คุณภ ำพ ร ะ ดั บ

เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงทดลอง งำนเวทศัีกยภำพผู้เรียนโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  วันที่ 25 กุมภำพันธ ์2565   

- ด.ช.ชลศรำนนท์ แซ่ตัง, ด.ช.พิรชัช ชิดบุรี, ด.ช.ภำกรณ์ เหมจินดำ, ด.ช.วรพรกุล น้อยมณี,       

ด.ช.สพีุรณัฐ หม่ืนตำบุตร, ด.ช.รชต วงค์เเสน ชนะเลิศเหรียญทอง  เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงคุณภำพ งำนเวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  วันที่ 25 กุมภำพันธ ์2565 

- เด็กหญิงบุญญำภัทร สุขสมรูป, เด็กหญิงพิจิตรำ พรมเมือง, เด็กหญิงรัตนำวดี เช้ือผักชี, 

เดก็หญิงรุจิรำ ป๋ันแก้ว, เดก็หญิงเรณุกำ เจริญฐำนพันธุ์, เดก็หญิงวรัณภรณ์ อินตำโย, เดก็หญิงศิริภัสสร      

โตบุญ, เดก็หญิงสุภัชญำ จิงจู, เดก็หญิงอำฟำร์ ขันค ำ ชนะเลิศ เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงคุณภำพงำนเวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- นำยตะวัน วังสะปัญญำ, นำงสำวพิมลนำฎ ตันวงค์, นำงสำวภัคจิรำ ใจค ำเป็ก, นำงสำวมำนิตำ  

เตยะ นำงสำววิรัญชนำ กัญจำ, นำยอภิเดช รวีวรรณ์, นำยสิทธิกร ด้วงบุญมำ ชนะเลิศ เกียรติบัตรคุณภำพ

ระดับ เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงทดลอง งำนเวทศัีกยภำพผู้เรียน

โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี    

- นำยก้องภพ เจริญพันธ,์ นำยกติตินันท ์ริมค ำ, นำงสำวชนิกำนต์ ตุมมำ, นำยธนำยุทธ เเก้วเมือง 

นำงสำวนิษิตำ ค ำภีระ, นำงสำวศุภัชญำ เตวี, นำงสำวอจัริยำพร ใจหงอก, นำยบุณวัทน์ สว่ำงอำรมณ์  

ชนะเลิศ เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิง

ทดลอง งำนเวทศัีกยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- นำงสำวกมลชนก องึสวัสด์ิ, นำงสำวฉันทชำ ดวงสภุำ, นำงสำวปัทมวรรณ มีสุวรรณ์, นำยพชรพล 

เทพำรักษ์, นำงสำววริยำ บุตรำ ชนะเลิศ เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงคุณภำพ งำนเวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- นำงสำวณัฎฐณิชำ ปัญญำงำม, นำงสำวนันท์นภัส ติ๊บมำ, นำงสำวนำรีพิไล ใจวนะ, นำงสำว          

พัชรินทร์ จอมฟอง, นำงสำวพิมพ์วิภำ วงศ์จันทร์, นำงสำวรติอำภำ สุรงครัตน์, นำงสำวรุจำกมล สุรงครัตน์  

ชนะเลิศเกยีรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงทดลอง 

งำนเวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนล ำปำง

กลัยำณี   
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- เด็กหญิงทิพย์สุดำ ธรรมทิศ, เด็กชำยพชรพล นันทะ, เด็กหญิงพิชชำพร วะเท, เด็กหญิง          

พิมพ์พินัน แซ่ฟุ้ง, เด็กหญิงเพียงฟ้ำ สง่ำศรี, เด็กหญิงหน่ึงฤทัย จระนะ, เด็กหญิงยุพเรศ โชติพำณิชย์  

ชนะเลิศ เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิง

คุณภำพ งำนเวทศัีกยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- เดก็หญิงกันทรำกร วอนดิถี, เดก็ชำยชยุตรำ ทพิย์สุวรรณ, เดก็หญิงธนำพร มำปลูก, เดก็หญิง     

ธญัวิสฏิฐ์ ลออวรำกุล, เดก็หญิงนันทน์ภัส สิงห์แก้วสืบ ชนะเลิศ เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง ระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงคุณภำพ งำนเวทศัีกยภำพผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- เดก็หญิงกวินธิดำ หลีแก้วสำย, เดก็หญิงกัลยำภรณ์ อ่ำงค ำ, เด็กหญิงณิชำกำนต์ นำมเมือง, 

เดก็หญิงปรำณปรียำ ค ำสบื, เดก็หญิงหทยัรัตน์ชนก เกศำ ชนะเลิศ  เกียรติบัตรคุณภำพระดับเหรียญทอง 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทกำรศึกษำค้นคว้ำเชิงคุณภำพ งำนเวทีศักยภำพผู้เรียนโรงเรียน

มำตรฐำนสำกล ระดับโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

รางวลัยอดนกัอ่าน 

- นำงสำวนิลนภัส มณีนิล ม.4/3 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- นำงสำวอรจิรำ ชัยลังกำ ม.5/4 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- เดก็ชำยกิตติศักด์ิ โชคดี ม.3/2 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- นำงสำวชลดำ ช่ำงสกั ม.6/9  ชนะเลิศยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนล ำปำง

กลัยำณี   

- เดก็ชำยธนำวุฒิ กำจำรี ม.2/5 ชนะเลิศยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2  โรงเรียนล ำปำง

กลัยำณี   

- เดก็หญิงสภุำพรรณ จอมแปง ม.1/12 ชนะเลิศยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1  

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- นำงสำวศิขริน เกษม ม.6/7 รองชนะเลิศอันดับ 1 ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- นำยธนกฤต พงศ์ชนะกุล ม.5/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5 

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- นำงสำววำริน สงูดี ม.4/8 รองชนะเลิศอนัดับ 1 ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี   

- เดก็ชำยจักรรินทร์ ยศเสนำ ม.3/12 รองชนะเลิศอันดับ 1 ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 

3 โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- เดก็หญิงนิรัชพร ปันม้ำ ม.3/10 รองชนะเลิศอันดับ 1 ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   
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- เดก็ชำยวันเฉลิม สืบเครือพรม ม.2/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปี

ที่ 2 โรงเรียนล ำปำงกลัยำณ ี   

- เดก็หญิงธญัชนก ดวงจันทร์ ม.1/13 รองชนะเลิศอันดับ 1 ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 

1 โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- เดก็ชำยธนกฤต ฉัตรสมสริิ ม.2/5 รองชนะเลิศอันดับ 1 ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- นำงสำวดวงกมล พรมนันตำ ม.5/10 รองชนะเลิศอนัดับ 2 ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 

5 โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- นำงสำววรำภรณ์ เทพยุหะ ม.6/13 รองชนะเลิศอนัดับ 2 ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- นำงสำวชลดำ คงทรัพย์ ม.6/9 รองชนะเลิศอันดับ 2 ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   

- เดก็ชำยกติติศักด์ิ โชคดี ม.3/2 ชนะเลิศ ยอดนักอ่ำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3  โรงเรียนล ำปำง

กลัยำณี 
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ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รียน 

1)  มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในแผนกำรจัด  

กำรเรียนรู้และมีกำรประเมินผลคุณลักษณะตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด นอกจำกน้ียังมีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีครูทุกคนเป็นครูที่ปรึกษำ ดูแลและส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนให้เป็นคนดี มีควำมรู้ มีคุณค่ำ 

จนเกิดเป็นค่ำนิยมที่ดี มีกำรส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตำมค่ำนิยม 12 ประกำร ตลอดจนส่งเสริมให้

นักเรียนปฏิบัติตนตำมโรงเรียนสุจริต มีกำรอบรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมคำบโฮมรูม ครู

คอยดูแลสอดส่องให้นักเรียนมีควำมประพฤติตำมลักษณะที่พึงประสงค์เป็นอย่ำงดี มีกำรจัดกิจกรรมทำง

ภำษำและวัฒนธรรมที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกกำรท ำงำนร่วมกัน ปลูกฝังควำมสำมัคคี ยอมรับฟังควำมคิดเหน็ของ

ผู้อื่นและมีควำมกล้ำแสดงออก 

2)  ควำมภมูิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดให้นักเรียนในแต่ละระดับท ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกิจกรรมแต่ละ

ระดับช้ัน กำรน ำภมูิปัญญำท้องถิ่นมำสอดแทรกในกำรจัดกำรเรียนรู้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณีไทย ท ำกิจกรรมบูรณำกำรภำษำอังกฤษและสถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดล ำปำง โดยกำรเข้ำร่วมเป็น 

ยุวมัคคุเทศก์ (นักสื่อควำมหมำยท้องถิ่น) โซนแอ่วเมืองเก่ำเขลำงค์ ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ

ทำงด้ำนดนตรีและนำฏศิลป์เข้ำร่วมกจิกรรมกบัชุมชน กำรส่งเสริมกำรใช้หนังสอืท้องถิ่น เล่ำเร่ือง เมืองล ำปำง

ผ่ำนหนังสือท้องถิ่น กำรเข้ำศึกษำแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของนักเรียนทุกระดับช้ัน  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

บูรณำกำรเกี่ยวกับอำชีพในท้องถิ่น  บุคลำกรในกลุ่มสำระฯ รวมถึงครูชำวต่ำงชำติแต่งกำยชุดพ้ืนเมืองในวัน

ศุกร์ รวมถึงครูชำวต่ำงชำติร่วมเป็นวิทยำกรและประชำสัมพันธ์สถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดล ำปำง มีกำรจัด

กิจกรรมแลกเปล่ียนทำงด้ำนภำษำและวัฒนธรรมให้กับนักเรียนที่มำแลกเปล่ียน กำรอนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น เช่น กำรแต่งกำยชุดพ้ืนเมือง กำรปลูกฝังมำรยำทไทย กำรร่วมกิจกรรม ปรำชญ์ชำวบ้ำน ค รูภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น กำรร่วมกิจกรรมส ำคัญทำงศำสนำและกิจกรรมวันส ำคัญที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีต่ำงๆ 

ในท้องถิ่น 

3)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

สถำนศึกษำมีกำรท ำกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน เช่น จัดกิจกรรมกำรเรียนแบบเพ่ือน

ช่วยเพ่ือน โดยมีนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปำนกลำง กลุ่มอ่อน ช่วยกันท ำงำนเป็นกลุ่ม มีจัดกำรเรียนร่วมของ

นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสำยตำให้สำมำรถด ำเนินชีวิตได้ตำมปกติเหมือนนักเรียนในช้ันเรียนได้อย่ำง

เหมำะสม มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ได้แก่ ลูกเสือ ยุวกำชำด  นักศึกษำ วิชำทหำร กิจกรรมรังสรรค์ 

กิจกรรมจิตอำสำเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ ค่ำยบูรณำกำรห้องเรียนพิเศษ มีกำรจัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนภำษำวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำทั้งตำมโอกำสที่เหมำะสม เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก เข้ำใจ และมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่ำว เข่น กิจกรรมวันฮำโลวีน กิจกรรมวันคริสต์มำส กิจกรรม English Day Camp 

กจิกรรมวันตรุษจีน กจิกรรม AFS กจิกรรมแลกเปล่ียนกบัโรงเรียนมัธยมโทนันประเทศญ่ีปุ่น เป็นต้น 
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4)  มีสขุภำพทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 

สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำวะทำงร่ำงกำย จิตใจ และสังคม  โดยกำรจัดท ำ

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ โครงกำรวัยใสใส่ใจสุขภำพ โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม มีกำรทดสอบ

สมรรถภำพทำงกำย กำรท ำแบบประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์ และกำรท ำแบบสอบถำมโรคซึมเศร้ำ 

กจิกรรมชุมนุมภำษำอังกฤษที่ช่วยส่งเสริมกำรใช้ทกัษะภำษำอังกฤษควบคู่ไปกับควำมบันเทงิ เช่น กิจกรรมดู

หนังฟังเพลง ท ำให้นักเรียนมีสุขภำพจิตที่ดี จัดกิจกรรมจิตอำสำเพ่ือพัฒนำชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น 

กิจกรรมสร้ำงฝำยชะลอน ้ำ กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยท ำตำมสถำนที่ส ำคัญในจังหวัดล ำปำง มีกำรส่งเสริมให้

นักเรียนจัดกจิกรรมที่เน้นกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ เป็นกำรพัฒนำทกัษะและส่งเสริมควำมรู้ด้ำน

ดนตรี นำฏศิลป์ และทศันศิลป์ นอกจำกน้ีครูยังเป็นที่ไว้วำงใจและให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่มีปัญหำทั้งด้ำน

ร่ำงกำยและจิตสังคม ครูประจ ำช้ันมีกำรประเมินน ำ้หนัก ส่วนสูง และประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) 

ของนักเรียนระหว่ำงภำคเรียน รวมถึงกำรจัดกจิกรรมส่งเสริมและพัฒนำสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม ใน

รำยวิชำแนะแนว และมีกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียนในทุกระดับช้ัน 

 

1.2  ขอ้มูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ ์ทีส่นบัสนุนผลการประเมินตนเอง  

-   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวง

รัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ์ สู่กำรบูรณำกำรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ ในสถำนศึกษำ 

- รำยงำนกำรพัฒนำกจิกรรมจิตสำธำรณะ  

- รำยงำนโครงงำนคุณธรรม จริยธรรม 

- รำยงำนโครงกำร TO BE NUMBER 1  

- รำยงำนสขุภำวะของผู้เรียน 

- รำยงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรของแต่ละระดับช้ัน 

- แบบบันทกึกจิกรรมชุมนุม 

- รูปภำพกำรด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ กำรให้ค ำปรึกษำนักเรียน 

- ค ำสั่งปฏบัิติงำน/ไปรำชกำรของ โรงเรียน 

- สรุปผลกำรประเมินผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

- สรุปผลกำรจัดกจิกรรม/โครงกำรต่ำงๆ แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
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2.  ผลการด าเนนิงาน 

ผู้เรียนร้อยละ 91.75 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนกำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ผู้เรียนมี

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ฟัง พูด เขียน ดู สำมำรถตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติม สรุปควำมคิดจำก

เร่ืองที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง ผู้เรียนมีทักษะในกำรคิด

ค ำนวณ สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณเป็นไปตำมเกณฑใ์นระดับยอดเย่ียม 

ผู้เรียนร้อยละ 91.75 มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย 

แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นแก้ปัญหำ ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณมำกขึ้ น 

สำมำรถแยกแยะปัญหำ เปรียบเทยีบข้อมูล จัดกลุ่มได้อย่ำงเป็นระบบ ระบุเหตุผลและเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์

ของข้อมูลให้เพียงพอจนสำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำ และสำมำรถบูรณำกำรในชีวิตประจ ำวัน เป็นผู้ฟัง และ           

ผู้พูดที่ดี เข้ำใจรู้ทนัโลกและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

ผู้เรียนร้อยละ 91.84 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ผู้เรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ผลงำน 

ช้ินงำน โครงงำนหรือโครงกำรและสำมำรถน ำไปสู่กำรได้รับรำงวัลกำรประกวดแข่งขันในระดับต่ำงๆ และเป็น

ที่ยอมรับจำกสำธำรณชน อกีทั้งยังน ำผลงำนไปเผยแพร่ให้กบัผู้อื่นอย่ำงกว้ำงขวำง 

ผู้เรียนร้อยละ 92.78 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ผู้เรียนสำมำรถ

ใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นโปรแกรม เวบ็ไซด์ แอพลิเคชัน ในกำรเรียนรู้ ค้นคว้ำข้อมูล และ

น ำเสนอผลงำนได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ ตลอดจนสำมำรถสื่อสำรข้อมูลได้อย่ำงเป็นระบบ และเช่ือมโยงกนั 

ผู้เรียนร้อยละ 92.46 มีผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสตูรสถำนศึกษำส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียน ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญทำงหลักสตูรและผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ 

ผู้เรียนร้อยละ 92.64 มีควำมรู้ ทกัษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  ผู้ เ รี ยนมี ค ว ำม รู้ แล ะ

ทักษะพ้ืนฐำน และมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับที่สูงข้ึน และเห็นแนวทำงในกำรท ำงำนหรือ

ประกอบอำชีพตำมควำมสนใจหรือควำมถนัดได้มำกขึ้น 

ผู้เรียนร้อยละ 95.59 มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ผู้เรียนมีคุณลักษณะ

และค่ำนิยม 12 ประกำรตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 95.76 มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจใน            

ท้องถิ่นของตนเอง โดยสังเกตได้จำกกำรแต่งกำยชุดพ้ืนเมือง ทุกๆ วันศุกร์ และมีกำรใช้ภำษำท้องถิ่นใน         

กำรประชำสมัพันธ์ 

ผู้เรียนร้อยละ 95.89 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำง  ผู้ เ รียนสำมำรถปรับตัวให้อ ยู่

ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซ่ึงวัดได้จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจใน          

กำรจัดกจิกรรม  

ผู้เรียนร้อยละ 95.85 มีสขุภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม  ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตใจ

เป็นไปตำมเกณฑท์ี่สถำนศึกษำก ำหนด 
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3. จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหสู้งข้ึน 

3.1  จุดเด่น 

- นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของ

ทุกระดับช้ัน สำมำรถเขียนสื่อสำรได้ดี รู้จักวำงแผน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดีตำมหลักประชำธิปไตย มี

ควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต  กล้ำแสดงออก ยอมรับควำมคิดเหน็ของผู้อื่นและกำรปลูกฝังผู้เรียนให้มีทกัษะ

ในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรเขียนและกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดวิเครำะห์ข่ำวสำร รู้เท่ำทันสื่อ 

นักเรียนมีผลกำรพัฒนำตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 และพัฒนำปรับเปล่ียนเทคนิควิธีกำรและเปิดโอกำสให้

นักเรียนมีส่วนร่วมมำกขึ้น เพ่ือพัฒนำผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเตม็ศักยภำพ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำควำมรู้

จำกแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ตลอดจน สำมำรถวิเครำะห์ จ ำแนกแยกแยะได้ว่ำสิ่งไหนดี 

ส ำคัญจ ำเป็น อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถเป็นไปตำม        

อัตลักษณ์ คือ เป็นผู้มีควำมรู้ เป็นคนดี มีคุณค่ำต่อสังคมไทยและสังคมโลกรวมทั้งรู้เท่ำทันสื่อและสังคมที่

เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ 

- นักเรียนมีสขุภำพร่ำงกำยแขง็แรงสมบูรณ์ แต่งกำยสะอำดเรียบร้อยและมีเคร่ืองใช้ส่วนตัวที่ดี

ถูกสขุลักษณะ สำมำรถปฏบัิติตนตำมสขุบัญญัติ 10 ประกำรได้ มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยทั้งใน

และนอกสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่รณรงค์เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย เจริญเติบโตสมบูรณ์ตำมวัย โดยเปรียบเทียบน ำ้หนักส่วนสูงกับอำยุ ตำมเกณฑ์

มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสขุ และมีผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ของกรมพลศึกษำ หรือส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) มีทักษะในกำรป้องกัน

ตนเองให้พ้นจำกสิ่งเสพติดและอบำยมุข ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยง มีภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจำก     

ควำมรุนแรง อุบัติเหตุ โรคภัยต่ำงๆ  สำมำรถแก้ไขปัญหำเมื่อเกดิเหตุกำรณ์คับขันได้เป็นอย่ำงดีเหน็คุณค่ำใน

ตนเอง มีควำมมั่นใจกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม มีควำมมั่นใจในกำรพูดและแสดงควำมคิดเหน็ สำมำรถ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพมองเห็นและยอมรับ

ควำมสำมำรถทั้งของตนเองและผู้อื่นสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับมำปฏบัิติใช้ในชีวิตประจ ำวันและท ำงำนร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น  ปรับตัวให้อยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  ยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล สุภำพ อ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่แสดง

พฤติกรรมที่ส่งผลเสยีต่อตนเองและผู้อื่น ยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปล่ียนแปลง สำมำรถปรับตัวและปฏบัิติตนต่อผู้อื่น

อย่ำงเหมำะสมโดยค ำนึงถึงสทิธิหน้ำที่ของตนเองและผู้อื่น 

-  นักเรียนเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้คิดสร้ำงสรรค์ผลงำน เข้ำร่วมกิจกรรมและน ำควำมรู้ด้ำนดนตรี  

กีฬำ นำฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และนันทนำกำร มำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน น ำไปสู่กำรมีผลงำนในระดับ

จังหวัด ระดับภำค และระดับประเทศอย่ำงต่อเน่ือง  

-  ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ม.3 และ ม.6 สงูกว่ำระดับประเทศ 3 ปีติดต่อกนั 

- นักเรียนมีควำมพร้อมในกำรเรียน Online, On Demand, On Hand  

3.2 จุดควรพฒันา 

-  พัฒนำผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สงูกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ต้ังไว้อย่ำงต่อเน่ือง  

- ควรมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำง

ต่อเน่ือง ตลอดจนสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรสร้ำงนวัตกรรมให้กบัครูและผู้เรียน 
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4. แผนการพฒันาเพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานทีสู่งข้ึนในปีต่อไป 

1. แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรข้ำม

กลุ่มสำระมำกขึ้น และมีแผนพัฒนำคุณภำพบุคลำกรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีกิจกรรม PLC บุคลำกรในทุก

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพ่ือวำงแผนร่วมกันในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในปีกำรศึกษำ 

2565 

2. โครงกำรพัฒนำระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน มีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน

ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ และส่งเสริมกำรพัฒนำ

นักเรียนเป็นรำยบุคคล ด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพควบคู่กับกำรพัฒนำทำงด้ำนคุณธรรม

จริยธรรมตลอดจนส่งเสริมกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพทั้ง Onsite,     

Online, On Demand, On Hand 

3. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือเลือกสรรหรือคัดเลือกหำนักเรียนที่มีอัจฉริยภำพ

ทำงวิชำกำรในด้ำนต่ำง ๆ จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และประสบกำรณ์ เพ่ือให้นักเรียนมีควำมพร้อม

มำกย่ิงขึ้ น อำทิเช่น สอนเสริมควำมรู้ กิจกรรมติวเข้มมุ่งสู่โอลิมปิกวิชำกำร สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกำส

แสดงควำมสำมำรถของตนเองในเวทแีข่งขันทุกระดับอย่ำงเตม็ศักยภำพ 

 4. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับอุดมศึกษำ เพ่ือยกระดับ 

ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้แก้ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงย่ังยืนและมีคุณภำพ 

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจดัการสถานศึกษา    

ระดบัคุณภาพ : ยอดเยีย่ม 

1. กระบวนการพฒันา 

 1.1  วิธีการด าเนนิงาน 

1) มีเป้ำหมำย วิสยัทศัน์ และพันธกจิที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค และควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ ด้วยวิธีกำร 

SWOT Analysis โดยน ำแบบประเมิน SWOT Analysis ไปให้ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลำกรในโรงเรียน   ครู

เกษียณ และกรรมกำรสถำนศึกษำ ประเมิน รวบรวมและน ำผลกำรประเมินของทุกภำคส่วนมำวิเครำะห์และ

ประเมินศักยภำพของสถำนศึกษำ และร่วมกนัก ำหนดวิสยัทศัน์ พันธกิจ และเป้ำหมำย เพ่ือให้มีวิสัยทศัน์และ

พันธกิจที่สถำนก ำหนดอย่ำงชัดเจนในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 

ควำมต้องกำรของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและของต้นสังกัด 

รวมทั้งทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงของสังคม สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน

รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในทุกกลุ่มเป้ำหมำย ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทศัน์ และ

จุดเน้นของสถำนศึกษำ โดยด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร เช่น โครงกำรพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำนและสำรสนเทศ โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของทุกกลุ่มสำระ 

โครงกำรพัฒนำกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ โครงกำรพัฒนำโรงเรียนมำตรฐำนสู่สำกล โครงกำรควำมร่วมมือ

ระหว่ำงโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีกับโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์  โครงกำรพัฒนำห้องสมุดประเทศไทย 4.0 

และโครงกำรปลูกศิษย์รักเป็นนักอ่ำน เป็นต้น 
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2) มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพสูง จึงส่งผล

ต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรน ำ

ข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเน่ืองและเป็ นแบบอย่ำงได้ มีโครงสร้ำง               

กำรบริหำรงำนที่ชัดเจน โดยแบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็น 4 ฝ่ำย มีกำรใช้เทคโนโลยีคือระบบ ICT ของ

โรงเรียนมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทุกฝ่ำยงำน  ผู้บริหำรยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ            

ใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม(SBM) และใช้กระบวนกำร PDCA มำบริหำรจัดกำรศึกษำ บริหำรงำนด้วย

นวัตกรรม LKS SMART School และขับเคล่ือนให้ทุกกลุ่มงำนใช้นวัตกรรม LKS SMART School ใน         

กำรด ำเนินงำน ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกลและเห็นคุณค่ำในกำรพัฒนำศักยภำพทีมงำนบริหำร                 

จัดกำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ           

ทั้งในส่วนกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำแผนไปปฏบัิติเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมี  

กำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเน่ือง มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกร

ทำงกำรศึกษำ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน กำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำ 

บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมกำรวำงแผน ปรับปรุง พัฒนำ และร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัด

กำรศึกษำ ในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร ส่งผลให้

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน พึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

3) ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก

กลุ่มเป้ำหมำย  

สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำง 2551 และท ำกำรปรับปรุงตำม

หลักสตูรปรับปรุง 2560 ให้เหมำะสมและบูรณำกำรกบัท้องถิ่น โดยมีกำรประเมินกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ

และน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเน่ือง  มีกำรจัดท ำรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียน

เลือกเรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถและควำมสนใจ จัดท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน

รอบด้ำนเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และมีกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนร่วม เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน วิชำเลือกเพ่ิมเติมครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมสอนเสริม ซ่ึงตอบสนองควำมต้องกำร 

ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน สถำนศึกษำสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้

ผู้เรียนได้ลงมือปฏบัิติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมศึกษำตำมแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมสะเตม็

ศึกษำ กำรท ำปฏบัิติกำรทดลอง เล่นดนตรี กฬีำ ท ำหนังสือเล่มเลก็ บันทกึรักกำรอ่ำน หนังสั้น ค่ำยบูรณำกำร

ของแต่ละกลุ่มสำระ เป็นต้น  มีกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียน

ทุกคน โดยกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง กำรประชุมเครือข่ำยผู้ปกครองสัญจร สอนเสริมแก้ไขผล

กำรเรียน และมีกำรใช้ระบบประกนัคุณภำพภำยในเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรตำม

โครงกำร เช่น โครงกำรพัฒนำกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ โครงกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศภำยใน โครงกำร

พัฒนำทกัษะกระบวนกำรเรียนรู้และกระบวนกำรคิดสู่ห้องเรียน โครงกำรพัฒนำศักยภำพภำษำอังกฤษตำม

กรอบ CEFR  นักเรียน  โครงกำรค่ำยวิชำกำรและทศันศึกษำ 2564 โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเอง 

(IS) โครงกำรเรียนร่วม เป็นต้น 
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4) ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

ผู้บริหำรส่งเสริมให้ครูพัฒนำควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของครูและ

สถำนศึกษำ โดยมีกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำครูสู่วิชำชีพ โครงกำรพัฒนำศักยภำพภำษำอังกฤษตำมกรอบ 

CEFR ครูและผู้บริหำร โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย โครงกำรประกวดสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2564 เพ่ือส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรม L.K.S. SMART School Model ไปใช้ และเพ่ือส่งเสริม

กระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพครูอย่ำงเป็นระบบ ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกำรอบรมและประชุมทำงวิชำกำรต่ำงๆ เช่น  

กำรอบรมเชิงปฏบัิติกำรเตรียมควำมพร้อมวิทยำกรครูโรงเรียนศูนย์ขยำยผลองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิธีกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนสู่โรงเรียนระดับ ม.ปลำย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดล ำปำง ปีกำรศึกษำ 2564 เป็นต้น 

นอกจำกน้ียังมีกำรส่งเสริมให้ครูมีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือพัฒนำงำน  (PLC) กำรอบรมกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย  กำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ (ว PA) กำรอบกำรกำรใช้

โปรแกรมวัดและประเมินผลออนไลน์ กำรอบรมกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษตำมกรอบ CEFR และ

กำรพัฒนำตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ในหัวข้อที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเน่ือง และได้ให้

บุคลำกรมีกำรกำรพัฒนำวิชำชีพครูตำมเกณฑ์ OBEC AWARDS (SMART TEACHER) โดยกำรใช้

กระบวนกำรวิจัยและนวัตกรรมของสถำนศึกษำเป็นฐำนในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ท ำให้ครู

สำมำรถพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ และสำมำรถพัฒนำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจน

เกิดนวัตกรรมและได้รับรำงวัลต่ำง ๆ เช่น รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS  รำงวัลครูดีเด่นด้ำน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ครูผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำ เป็นต้น ส่งผลให้ครูมีและเล่ือนวิทยฐำนะ

สูงขึ้ น นอกจำกน้ียังมีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในกลุ่มสำระฯ และมีกำรนิเทศจำกบุคลำกร

ภำยนอก จัดอบรมทบทวน พัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระฯ และหลักสูตรสถำนศึกษำ อย่ ำงต่อเน่ืองทุกปี

กำรศึกษำ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท ำผลงำนทำงวิชำกำรทั้งภำยในประเทศและระดับนำนำชำติ 

5) จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

สถำนศึกษำมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวย   

ควำมสะดวก  มีอุปกรณ์ สื่อ ICT ครบทุกห้องเรียน อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี มีเจ้ำหน้ำที่ ICT ดูแลและแก้ไข

ระบบให้ถ้ำมีปัญหำกำรใช้งำน สภำพแวดล้อมภำยนอกห้องเรียนร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน เช่น            

มีห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติกำรเคมี ห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำ ห้องปฏิบัติกำรเพำะเล้ียงเน้ือเย่ือ 

ห้องปฏบัิติกำรทำงดำรำศำสตร์ Marine aquarium ห้องเรียนขงจ่ือ ห้องศูนย์กำรเรียนของกลุ่มสำระต่ำงๆ 

ห้องพิพิธภัณฑศึ์กษำของโรงเรียนและห้องศูนย์อุตสำหกรรมเซรำมิกส์  มีห้องสืบค้นทำงวิชำกำร มีห้องสมุดที่

ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้ อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มี  

กำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก

สถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้อง มี              

กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมี โครงกำรพัฒนำห้องศูนย์กำรเรียนรู้และระบบบริหำร ICT  โครงกำรพัฒนำคุณภำพ

ห้องสมุด โครงกำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์เพ่ือกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ตลอดจนโครงกำรกิจกรรม ห้องเรียน 5ส มีห้องศูนย์แนะแนวกำรศึกษำ และห้องให้ค ำปรึกษำ ที่สำมำรถให้

เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และมีควำมปลอดภัย 
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6) จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  

สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร โดยใช้ระบบ

บริหำรงำน ICT ครบทั้ง 4 ฝ่ำย ซ่ึงสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลำ มีกำรบันทึกข้อมูลเวลำมำ

ปฏิบัติงำนโดยสแกนลำยน้ิวมือ มีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้ อต่อกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์กำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Online มี     

กำรบันทกึข้อมูลในแอพพลิเคชัน LKS เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บันทกึข้อมูลเย่ียมบ้ำน บันทกึกำร

เข้ำเรียน เป็นต้น นอกจำกน้ีสถำนศึกษำยังมีจัดระบบกำรจัดหำ ส่งเสริม สนับสนุน งบประมำณจัดซ้ือ จัดหำ/

ซ่อมแซม สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำและกำรบริหำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกบัสภำพของสถำนศึกษำ 

 

 1.2  ขอ้มูล หลกัฐาน และเอกสารเชิงประจกัษที์เ่กีย่วขอ้ง 

สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 4 ปี (ปีงบประมำณ 2565-2568) และ

แผนปฏิบัติรำชกำรปีงบประมำณ 2564 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี รำยงำนกำรประเมิน

ตนเองของสถำนศึกษำ รำยงำนกำรประเมินตนเองรำยบุคคลของบุคลำกรรำยบุคคล รำยงำนกำรเย่ียมบ้ำน

นักเรียน แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน รำยงำนวิจัยในช้ันเรียน บันทึกกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน บันทึก

กจิกรรมชุมนุม บันทกึกจิกรรมเพ่ือสงัคมและสำธำรณประโยชน์ รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร

โรงเรียน รำยงำนประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน รำยงำนกำรประชุมผู้ปกครองเครือข่ำย ผลกำรประเมินจำก

แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อพฤติกรรมและคุณลักษณะกำรสอนของครู รำงวัลของ

สถำนศึกษำและครู ข้อมูลในระบบ ICT ของโรงเรียนในเวป็ไซต์ www.lks.ac.th งำน โครงกำร กิจกรรม ที่

ก  ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร เอกสำรประกอบกำรประชุมภำคีเครือข่ำย จดหมำยข่ำว อนุทิน เอกสำรคู่มือ

ปฏบัิติงำน คู่มือครู และค ำสั่ง หลักสูตรสถำนศึกษำ  เกียรติบัตร มี Application คือ LKS School และระบบ 

ICT ของโรงเรียน ผลกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสรุปผลกำรจัดกิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ 

แต่ละกลุ่มสำระ กำรได้รับรำงวัล IQA AWOARDS ระดับยอดเย่ียม ได้รับกำรรับรองกำรประเมินผลคุณภำพ

สถำนศึกษำภำยนอกรอบที่ 4 จำก สมศ. มีกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำร

จัดกำร เพ่ือพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 4 ปี  แผนปฏิบัติรำชกำร

ปีงบประมำณ 2564 มีหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี   หลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (IS) 

และมีหลักสตูรกจิกรรม แนะแนว  สถำนศึกษำมีกำรเปิดกลุ่มวิชำเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตำมควำมสนใจ

และควำมถนัด เพ่ือสอดรับกับประชำคมอำเซียน เช่น แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต,อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-

สงัคม และกลุ่มภำษำต่ำงประเทศ เช่น จีน ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส และเกำหลี โดยร่วมมือกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ

ทั้งภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ เช่น กำรท ำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับประเทศจีน ญ่ีปุ่น เกำหลี 

และกำรท ำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำ

มำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวง

นรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำล ำปำง และโรงเรียนได้ขอควำม

ร่วมมือในกำรน ำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม กำรขอค ำปรึกษำและขอใช้ห้องปฏบัิติกำรในกำรทดลองโครงงำน

ต่ำงๆ จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และมหำวิทยำลัยรำชภัฎล ำปำง ส่งผลให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำตนเองตำม
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ควำมสนใจและควำมถนัด สำมำรถใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงเตม็ศักยภำพ  และ

ผู้ปกครองมีระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับมำก 3 ปีติต่อกัน 

 

2. ผลการพฒันา 

 สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 4 ปี ที่ก  ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จโครงกำร           

กลยุทธ์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ ที่ เป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักเรียน ผู้ปกครองและสอดคล้องกับ             

แนวทำงกำรปฏรูิปกำรศึกษำของชำติ มีแผนปฏบัิติกำรประจ ำปีประกอบด้วย โครงกำร กิจกรรม ปฏทินิกรอบ

เวลำ กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สอดคล้องกับสภำพปัญหำ 

ควำมต้องกำรพัฒนำผู้เรียน ครูและบุคลำกร และเป็นไปตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำของหน่วยงำน            

ต้นสังกัด อีกทั้งยังมีระบบข้อมูล สำรสนเทศที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันสำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำง

เป็นระบบและมีเอกภำพ มีระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีประสิทธิภำพ มีควำมปลอดภัย           

ได้มำตรฐำนและเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี 

 สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่มีกำรท ำบันทกึข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) เป็น

อย่ำงดีส่งผลให้กำรด ำเนินกจิกรรมของคู่ร่วมพัฒนำบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยควำมส ำเรจ็ทุกประกำร 

 นอกจำกน้ีผู้บริหำรและภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ผู้บริหำรใช้

หลักธรรมำภิบำลและแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ โดย

มุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำที่ทุกภำคส่วนรับทรำบและรับผิดชอบร่วมกัน และได้รับควำม

ร่วมมือที่ดีจำกทุกภำคส่วนในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ท ำให้สถำนศึกษำมีควำม

พร้อมในด้ำนบุคลำกร อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง ค่ำสำธำรณูปโภค กำรรักษำควำมสะอำด ส้วมสุขสันต์ สื่อกำรสอน 

ระบบ ICT และแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ 

 สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมที่เป็นระบบชัดเจน เปิดโอกำสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ

บุคลำกรในสถำนศึกษำประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีกำรน ำข้อเสนอแนะไป

พัฒนำปรับปรุงและมีกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนต้นสงักดัและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

 ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำทั้งหมด ส่งผลให้นักเรียน ครู และโรงเรียนได้รับรำงวัล จำก

หน่วยงำนภำยนอก ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ นอกจำกน้ี

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบ 4 ของโรงเรียนล ำปำงกลัยำณีมีควำมสอดคล้องกบัค่ำเป้ำหมำยที่ต้ังไว้ 
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3. จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหสู้งข้ึน 

3.1  จุดเด่น 

1.  ผู้บริหำรมีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำเป็นวิถีในกำรด ำเนินงำน ใช้นวัตกรรม           

LKS SMART SCHOOL ในกำรบริหำรจัดกำร และมีกำรก ำหนดหน้ำที่กำรปฏบัิติงำนชัดเจนตำมโครงสร้ำง    

กำรบริหำรงำนของโรงเรียน มีกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเน่ือง จัดตั้งโครงกำรห้องเรียนพิเศษเพ่ือพัฒนำ

นักเรียนตรงตำมควำมสำมำรถและศักยภำพในด้ำนภำษำ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ ดนตรี และกฬีำ  

2.  โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือและสนับสนุนจำกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนล ำปำง

กัลยำณี เครือข่ำยผู้ปกครองโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี  ชมรมครูเกษียณอำยุรำชกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

สมำคมนักเรียนเก่ำโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอก เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 

เทศบำลนครล ำปำง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง  โรงพยำบำลล ำปำงและเจ้ำหน้ำที่สถำนีต ำรวจภูธร

จังหวัดล ำปำง ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำและด ำเนินกจิกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 

3. ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง

ต่อเน่ืองมีควำมเป็นเอกภำพเชิงนโยบำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏบัิติที่หลำกหลำยวิธีกำร สถำนศึกษำได้มี

กำรบริหำรจัดกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้สอน

สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทนัสมัยและมีคุณภำพ น ำผลจำกกำรนิเทศติดตำมมำรำยงำนผลกำรปฏบัิติงำน

และน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้วำงแผนคุณภำพทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 

4. สถำนศึกษำได้มีกำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยและสังคมที่เอื้ อต่อกำรจัด    

กำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ มีกำรประชุมอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม มีกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบ

เทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมใช้และเอื้ อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ และยังได้บริหำรจัดกำร

ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี  

5. ด้ำนกำรพัฒนำครู โรงเรียนส่งเสริมให้ครูเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำครูแบบครบวงจร โดย

ผู้บริหำรส่งเสริมและสนับสนุนในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ มีเทคโนโลยีที่

ทนัสมัยและเอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรของผู้เรียนและบุคคลำกรในสถำนศึกษำ  

 

3.2 จุดควรพฒันา 

1.  กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม และงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ขำดกำรติดตำม และนิเทศอย่ำง

เข้มงวดในบำงงำน ควรมีกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ให้ได้รับรู้เกี่ยวกับกำรก ำกับติดตำมประเมินผล         

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือน ำผลที่ได้ไปปรับปรุงในปีกำรศึกษำต่อไป 

2. ครูมีภำระงำนในควำมรับผิดชอบหลำยฝ่ำยจึงท ำให้ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ลดน้อยลง  มีกำรแบ่งงำนให้กับบุคลำกรไม่ทั่วถึง และบุคลำกรยังไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งที่ได้รับ

มอบหมำยอย่ำงมีประสทิธภิำพ และควรมีมำตรกำรกำรติดตำมงำนของบุคลำกรในองค์กรอย่ำงชัดเจน  

3. พัฒนำระบบอนิเทอร์เนต็ให้เสถียรและครอบคลุมทุกพ้ืนที่กำรใช้งำน เพ่ือเอื้อต่อกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนแบบออนไลน์ และปรับปรุง APP LKS SCHOOL ให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสทิธภิำพมำกขึ้น 
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4.  แผนการพฒันาเพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานทีสู่งข้ึนในปีต่อไป 

1. โครงกำรนิเทศภำยใน ให้มีกำรประเมิน นิเทศ ติดตำมภำยในและร่วมกันพัฒนำงำนทุกงำนให้

เป็นไปตำมแผนที่ก  ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกิจกรรมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่บุคลำกรที่ทุ่มเทใน    

กำรท ำงำน 

2.  โครงกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภำพของผู้เรียน มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน      

กำรสอนแบบบูรณำกำรข้ำมสำระกำรเรียนรู้มำกขึ้ น เพ่ือลดภำระงำนของนักเรียน และส่งเสริมกำรใช้

ภำษำต่ำงประเทศให้มีประสทิธภิำพมำกขึ้น 

3.  โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร โดยมีกำรด ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ส่งเสริมให้ครูได้

พัฒนำตนเองเพ่ือให้ครูมีและเล่ือนวิทยฐำนะที่สงูข้ึน และกำรมอบหมำยภำระงำนสอนและงำนตำมฝ่ำยต่ำง ๆ 

ให้เหมำะสมกบัศักยภำพของครูและบุคลำกร 

4.  โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศให้มีประสทิธภิำพและทนัต่อกำรเปล่ียนแปลง 

 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ระดบัคุณภาพ : ยอดเยีย่ม 

1. กระบวนการด าเนนิงาน 

    1.1 วิธีด าเนนิงาน 

    1) จดัการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนิน

ชีวิต 

ครูร่วมกันวิเครำะห์หลักสูตร วิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ ออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้และจัดท ำ

แผนกำรเรียนรู้  เพ่ือพัฒนำทำงด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรอ่ำน

คิดวิเครำะห์และเขียนของผู้เรียน  มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีกำรท ำวิจัยในช้ันเรียนภำคเรียนละ             

1 เร่ือง ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง ใช้เทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 

เช่น Active Learning วิธีกำรแบบเปิด (Open approach) เพ่ือนสอนเพ่ือน กำรท ำกำรทดลองในปฏบัิติกำร  

กำรท ำโครงงำน กำรท ำ IS1  IS2  IS3 กำรจัดกิจกรรมบูรณำกำรในรำยวิชำออกแบบและเทคโนโลยี ซ่ึง

สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันได้  กำรสอนเสริมของกลุ่มสำระต่ำง ๆ กลุ่มวิชำภำษำมีกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเน้น 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่ำน เขียน และเป็นมำตรฐำนสำกล เน้นพัฒนำสมรรถนะ

ส ำคัญของผู้เรียน 5 ประกำรและพัฒนำผู้เรียนให้มีทกัษะในศตวรรษที่ 21  

2) ครูใชสื้อ่ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรูที้เ่อ้ือต่อการเรียนรู ้

ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ โดยกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม

และมีควำมหลำกหลำย เช่น หนังสือเรียน Google  Classroom   Google Meet   Zoom   สื่ออินเทอร์เนต็ สื่อ

เวบ็ไซต์ เกม แอปพลิเคช่ัน อกีทั้งสื่อที่มีในท้องถิ่น ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เช่น ห้องสมุดโรงเรียน 

ห้องพิพิธภัณฑ์เพ่ือกำรเรียนรู้โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี  ห้อง Resource Center วัดต่ำงๆ และมิวเซียมล ำปำง 

โดยเน้นกำรบูรณำกำรเป็นส ำคัญ สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์และมูลนิธ ิ 

สอวน. ที่สนับสนุนอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ที่มีคุณภำพสูง ให้นักเรียนได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีใน

กำรแสวงหำควำมรู้ที่ทนัสมัย มีกำรใช้โปรแกรมกำรสอนออนไลน์ Oxford Online Skills Program เพ่ือเสริม

ทักษะเพ่ือเสริมทักษะฟัง พูด อ่ำนและเขียนวิชำภำษำอังกฤษตำมกรอบ CEFR และนอกจำกน้ียังมีกำรจัด
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กิจกรรมทัศนศึกษำ กำรจัดค่ำยบูรณำกำรห้องเรียนพิเศษ ทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย ตลอดจนมี

กำรศึกษำค้นคว้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นในรำยวิชำ IS กำรศึกษำวิทยำศำสตร์โลกทั้งระบบ กำรท ำโครงงำนและ 

กำรออกแบบเทคโนโลยี   

3) ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูมีควำมรักควำมเมตตำต่อศิษย์ ดูแลเอำใจใส่ ย้ิมแย้มแจ่มใส และมีกำรสร้ำงบรรยำกำศที่

เหมำะสมกับกำรเรียนระหว่ำงครูกับนักเรียน ท ำให้ผู้เรียนทีทัศนคติที่ดีต่อครูและต่อรำยวิชำที่จัดกำรเรียน  

กำรสอน และเรียนรู้ด้วยกันอย่ำงมีควำมสุข ครูมีกำรเสริมแรงบวกให้แก่ผู้เรียน เช่น ให้ก ำลังใจผู้เ รียน มอบ

รำงวัล ตลอดจนมีกำรจัดกำรเรียน   กำรสอนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่มให้ผู้เรียนมีปฏสิัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ให้

ก ำลังใจนักเรียนที่เรียนช้ำหรือนักเรียนเรียนร่วม โดยส่งเสริมให้มีกำรสอนเสริม ซ่อมเสริมแก่ผู้เรียน ตลอดจน

ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมและกำรแข่งขันต่ำงๆ รวมทั้งมีกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือส่งเสริมศักยภำพ

ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของนักเรียน เช่น โครงกำรส่งเสริมทักษะชีวิตทำงด้ำนชีววิทยำ ดนตรี กีฬำ 

นำฏศิลป์ ศิลปะ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรด้ำนอื่น ๆ และนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนโอลิมปิก

วิชำกำร และมีกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกอย่ำง

หลำกหลำย 

4)  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

ครูผู้สอนให้มีกำรวัดผลก่อนเรียนเพ่ือดูควำมรู้พ้ืนฐำน กำรวัดผลระหว่ำงเรียนเพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนำผู้เรียน กำรวัดผลหลังเรียนเพ่ือประเมินตัดสินผลกำรเรียน ใช้วิธีกำรอย่ำงหลำกหลำยสอดคล้องกับ

มำตรฐำนและตัวช้ีวัด ทั้งทำงด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น 

วัดจำกแบบทดสอบ กำรสืบค้นข้อมูล กำรน ำเสนอข้อมูล ผลงำน ช้ินงำน ทักษะกำรท ำปฏิบัติกำรทำง

วิทยำศำสตร์ ทกัษะตำมสำระวิชำ แล้วน ำผลจำกกำรบันทกึหลังกำรจัดกำรเรียนรู้และผลกำรประเมินนักเรียน 

มำพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ เช่น กำรปรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงและพัฒนำสื่อ กำรจัดท ำ

วิจัยในช้ันเรียน เป็นต้น นอกจำกน้ีครูยังมีกำรวิเครำะห์ผลคะแนนจำกกำรประเมินระดับชำติ (O-NET) และ

น ำผลกำรประเมินมำวำงแผนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีผลกำรประเมินที่สงูข้ึนในปีกำรศึกษำต่อไป 

5)  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัด        

การเรียนรู ้ 

  ครูมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยมี

กำรด ำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ( PLC ) เพ่ือแลกเปล่ียนกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนที่เกิดข้ึน โดยมีกำรวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ และผลกำรจัดกำรเรียนรู้ รวมทั้งน ำเสนอเทคนิควิธ ี    

กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน และมี   

กำรจัดกำรนิเทศภำยในระหว่ำงครูผู้สอนเพ่ือน ำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพดีขึ้น  

 

1.2  ขอ้มูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ ์ทีส่นบัสนุนผลการประเมินตนเอง 

- นำยนิรันดร หม่ืนสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS 

คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ และได้

เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 



44 

 

- นำงพนิดำ สุประกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง        

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC 

AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำน

มำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำยฐิติกร หล้ำวงศ์ษำ ได้รับรำงวัลระดับภำค เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน จำกกำร

ประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือ

วันที่ 25 – 30 สงิหำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ  

- นำยพิสิฐ ค ำภิโร ได้รับรำงวัลเข้ำร่วม ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระ       

กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ 

สพฐ. OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 

2563 ที่ผ่ำนมำ  

- นำยบรรเจิด สระปัญญำ ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำ

ตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน จำกกำร

ประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือ

วันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติ

ต่อไป 

- นำงสำวเมธำพร สงกำนต์ทพิ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียน

กำรสอน จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วม

ประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงจุฑำทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอด

เย่ียม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

กำรเรียนกำรสอน จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำ

ร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงพรนภัส เอื้ อแท้ ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนบริหำรจัดกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC 

AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำน

มำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงศรีนวย ส ำอำงค์ศรี ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ ด้ำนบริหำรจัดกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ 

สพฐ. OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 

2563 ที่ผ่ำนมำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 
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- นำงสำวนันทนำพร วงศ์ยศ ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น บูรณำกำร ด้ำนบริหำรจัดกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC 

AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำน

มำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงวรัฐทยำ ฝั้นสืบ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนบริหำรจัดกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ 

สพฐ. OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 

2563 ที่ผ่ำนมำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงโสภิณ ศิริค ำน้อย ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำ       

ตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ ด้ำนบริหำรจัดกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 

OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 

ที่ผ่ำนมำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงสำวสิริญำ ศรีชัย ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำ          

ตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ ด้ำนบริหำรจัดกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ 

สพฐ. OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 

2563 ที่ผ่ำนมำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงศิรินทพิย์ รุมำรถ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย บูรณำกำร ด้ำนบริหำรจัดกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC 

AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำน

มำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงศิริญญำ เข่ือนแก้ว รำงวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเย่ียม (อันดับที่ 2) ตำมโครงกำร

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  ส ำ นั ก ง ำ น เ ขต พ้ื น ที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำงศิริญญำ เข่ือนแก้ว ได้รับรำงวัลระดับภำค เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำ

ตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนบริหำรจัดกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC 

AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563            

ที่ผ่ำนมำ  

- นำงศุทธินี ไชยรินทร์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนวิชำกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 

OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 

ที่ผ่ำนมำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงลลิตำ ประชุมฉลำด ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำ       

ตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ ด้ำนวิชำกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC 

AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำน

มำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 
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- นำยปฐวี มณีวงศ์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำตอน

ปลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ ด้ำนวิชำกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 

OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 

ที่ผ่ำนมำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงสำวอัจฉรำ ช่ืนใจ ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำ      

ตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนวิชำกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 

OBEC AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 

ที่ผ่ำนมำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงสำวกนกพร นิลแพทย์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย กิจกรรมแนะแนว ด้ำนวิชำกำร จำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC 

AWARDS คร้ังที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับภำคเหนือ เม่ือวันที่ 25 – 30 สิงหำคม 2563 ที่ผ่ำน

มำ และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ เข้ำร่วมประกวดในระดับชำติต่อไป 

- นำงนิชำนันท ์เมฆศิริ หัวหน้ำงำน To Be Number One โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี น.ส.นันทน์ภัทร         

วังก๋ำใจ, น.ส.ภัทรธร จอมวงค์ และนำยสหรำช ปำระมี นักเรียนล ำปำงกัลยำณี เข้ำรับเกียรติบัตรบุคคล

ต้นแบบ To Be Number One ด้ำนกำรช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่ำงที่ดี ประจ ำปี 2564 ที่ด ำเนิน

กิจกรรมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number One จังหวัดล ำปำง ให้บรรลุ

เป้ำหมำยและสร้ำงช่ือเสียงให้กับจังหวัดล ำปำง จำกนำยณรงค์ศักด์ิ โอสถธนำกร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง 

จัดโดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง ณ ที่ประชุมคณะกรรมกำรจังหวัดและหัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัด

ล ำปำง ประจ ำเดือนกนัยำยน 2564 หอประชุมใหญ่ ศำลำกลำงจังหวัดล ำปำง เม่ือวันที่ 20 กนัยำยน 2564 

- นำงมยุรี ท้ำวศรีชัย ครูกลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ได้รับกำรคัดเลือกและ

ได้รับรำงวัล “อำสำสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ.2564 (ระดับ เอเอฟเอสเขตล ำปำง) จัดโดย มูลนิธิ

กำรศึกษำและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นำนำชำติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ณ ลำนอนุสรณ์สถำนคุณครู       

แคลระ รัตนศำสตร์สมบูรณ์ โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2564 

- นำงสำววิลำวัลย์ ทะวะดี ครูกลุ่มสำระฯ ศิลปศึกษำ สำระดนตรี (ดนตรีสำกล) ได้รับรำงวัลเชิดชู

เกียรติบุคคลผู้ส่งเสริมกิจกรรมเดก็และเยำวชนดีเด่น และองค์กรผู้ท ำคุณประโยชน์และส่งเสริมกิจกรรมเดก็ 

ประจ ำปี 2565 เน่ืองในโอกำสวันเดก็แห่งชำติ ประจ ำปี 2565 ในงำนประกำศรำงวัล “เพชรเมืองเหนือ”    

จำกสภำองค์กรเยำวชนสร้ำงสรรค์พัฒนำสังคม โดยพิธีมอบรำงวัลในวันที่ 8 มกรำคม 2565 ณ ห้องประชุม

แกรนด์วิชชัน มหำวิทยำลัยฟำร์อสีเทร์ิน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

- นำยวรกมล ตั๋นมำเช้ือ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ได้รับรำงวัล          

ยกย่องเชิดชูเกยีรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปฏบัิติ ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนกำรศึกษำ

เป็นที่ประจักษ์ “รำงวัลพฤหัสบดี ประจ ำปี 2564” ระดับจังหวัด จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

สวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จังหวัดล ำปำง ในกำรน้ีมีพิธีมอบรำงวัลฯ ในพิธีงำนวัน

ครู วันที่ 16 มกรำคม 2565 ณ ห้องประชุมปันเจิง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

 

 



47 

 

- นำงพนิดำ สุประกำร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี เน่ืองในโอกำสรับ

รำงวัล รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จัดโดยกลุ่มส่งเสริม

ประสิทธิภำพ กำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง และสหวิทยำเขต ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำล ำปำงล ำพูน 

- น.ส.เบญจมำศ นวลอนงค์, น.ส.เปรมจิตร เกลียวฝั้น ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เน่ืองใน

โอกำสรับรำงวัล ครูผู้สอนที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพ          

กำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง และสหวิทยำเขต ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

ล ำปำง ล ำพูน 

- นำงณัฐนพัชร วงษ์วรเนตร, นำงวำริศำ ไชยญำ, นำยชัยวุฒิ คมประดิษฐ์, น.ส.เสำวลักษณ์  

อินต๊ะสม ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เน่ืองในโอกำสรับรำงวัล ครูผู้สอนที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2564 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง และ         

สหวิทยำเขต ในสงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำงนำริฐำ อินถำนะ, น.ส.นำรีรัตน์ รุ่งเรือง, น.ส.รุจิรัตน์ เป็งสำ และ น.ส.วริศรำ กุณำบุตร        

ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เน่ืองในโอกำสรับรำงวัล ค รูผู้สอนที่มีผลงำนดีเด่น 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำน

ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง 

และสหวิทยำเขต ในสงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำงทัศนีย์ ตรีเพ็ชร, นำยวรกมล ตั๋นมำเช้ือ และนำงพรทิพำ ผันผำย ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

สังคมศึกษำฯ เน่ืองในโอกำสรับรำงวัล ครูผู้สอนที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โครงกำรยกย่อง          

เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จัดโดยกลุ่ม

ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง และสหวิทยำเขต ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำงศิริธร จะวรรณำ, นำงกฤติยำ เกียรติเสวี และน.ส.สุวรีย์ ศิริวรรณ ครูกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) เน่ืองในโอกำสรับรำงวัล ครูผู้สอนที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2564 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2564 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง และสหวิทยำเขต ใน

สงักดัส ำนักงำน    เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำยพงศ์เกษม เตชะสำย ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำฝร่ังเศส) และ         

น.ส.มำนิตำ ดวงสุดำ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำเกำหลี) เน่ืองในโอกำสรับรำงวัล 

ครูผู้สอนที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำร

มัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง และสหวิทยำเขต ในสงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
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- นำงเพ็ชรศรี ทิพกนก ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ เน่ืองในโอกำสรับรำงวัล 

ครูผู้สอนที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำร

มัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง และสหวิทยำเขต ในสงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำงพรพรรณ์ ไชยเมือง ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ (สำระทัศนศิลป์) และนำยอดิศร           

ใจบ้ำนเอื้ อม ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ (ดนตรีไทย) เน่ืองในโอกำสรับรำงวัล ครูผู้สอนที่มีผลงำน

ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี

ผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสทิธภิำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง

และสหวิทยำเขต ในสงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำยยุทธนำ เถียรประภำกุล ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ (สำระอุตสำหกรรม) และ         

นำยฐิติพงศ์ มิ่งเช้ือ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ (สำระธุรกิจศึกษำ) เน่ืองในโอกำสรั บรำงวัล 

ครูผู้สอนที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำร

มัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง และสหวิทยำเขต ในสงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- น.ส.ศศลักษณ์ เครือนันตำ ครูกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (งำนห้องสมุด) และ น.ส.พรศรี               

เหล่ียมพงศำพุทธิ ครูกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (งำนแนะแนว) เน่ืองในโอกำสรับรำงวัล ครูผู้สอนที่มีผลงำน

ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี

ผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสทิธภิำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง 

และสหวิทยำเขต ในสงักดัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำงฐิตำรีย์ จีรเถียรกุล และนำยชลธิช ณ ล ำปำง ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เน่ืองในโอกำสรับรำงวัล ครูผู้สอนที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2564 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดล ำปำง และสหวิทยำเขต ในสังกัด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- งำนสถำนศึกษำพอเพียง โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับดีเย่ียม จำกกำรเข้ำ

ร่วมประกวดโครงกำรแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี 2564 

ประเภทสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล ำปำง จ ำกัด  เม่ือวันที่ 15 

ตุลำคม 2564 
 

ผลการประกวดรางวลัวิธีปฏิบติัที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการนอ้มน าพระบรมราโชบายดา้น

การศึกษา ในหลวงรชักาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 รายละเอียด

ดงัต่อไปนี้  

1.  รำงวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์ โรงเรียน

ล ำปำงกลัยำณีได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อบัดับ 1 

2.   รำงวัลวิธปีฏบัิติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2 
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3. รำงวัลวิธีปฏบัิติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 

4. รำงวัลวิธปีฏบัิติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมโครงงำนคุณธรรม 

เฉลิมพระเกยีรติฯ โรงเรียนล ำปำงกลัยำณีได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 1 

5. รำงวัลวิธีปฏบัิติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 

6. รำงวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรมีงำนท ำ 

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2 

7. รำงวัลวิธปีฏบัิติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ/หลักกำร  

ทรงงำน 23 ประกำร โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 1 

8. รำงวัลวิธีปฏบัิติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ได้รับรำงวัลชมเชย 

9. รำงวัลวิธีปฏบัิติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนบูรณำกำรกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยในหลวง

รัชกำลที่ 10 โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 

 

การประกวดสือ่นวตักรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

1. นำงจิรำรัตน์    วงศ์วิไล  ชนะเลิศ เหรียญทอง 

2. นำยศรำวุฒิ   สภำยอง  รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 เหรียญทอง 

3. นำงสำวเบญจมำศ   นวลอนงค์   รองชนะเลิศอนัดับที่ 2 เหรียญทอง 

4. นำยณัฏฐพล   ขวัญเรือน  เหรียญทอง 

5. นำงสำวภัทรวรรณ   ตรีสรศัย  เหรียญทอง 

6. นำงสำวเสำวลักษณ์   อนิตะ๊สม   เหรียญทอง 

7. นำงสำวกฤติยำ    หอมเพียร  เหรียญทอง 

8. นำงสำวสวุรีย์    ศิริวรรณ  เหรียญทอง 

9. นำงสำวเปรมจิตร   เกลียวฝั้น  เหรียญทอง 

10.  นำงสำวรุจิรัตน์   เป็งสำ   เหรียญทอง 

11. นำงศรีนวย   ส ำอำงค์ศรี  เหรียญทอง 

12. นำงสำวดวงฤทยั  ธนำมี   เหรียญทอง 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1. นำยฐิติพงศ์   มิ่งเช้ือ   ชนะเลิศ เหรียญทอง 

2. นำงสำวกฤติยำ    หอมเพียร  รองชนะเลิศอนัดับที่ 1 เหรียญทอง 

3. นำงอญัญ์ชลีย์    สทิธิ   รองชนะเลิศอนัดับที่ 2 เหรียญทอง 

4. นำงสำวปนัดดำ    ยะติน   เหรียญทอง 

5. นำงนพพร   ปรียำนนท ์ เหรียญทอง 

6. นำงสำวศิรินทร์   สดุเจริญ  เหรียญทอง 
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7. นำงสำวอจัฉรำ   ช่ืนใจ   เหรียญทอง 

8. นำงสำวสปุรำณี    กำศเมฆ  เหรียญทอง 

9. นำงจริยำ    โชติคณำกุล  เหรียญทอง 

10. นำงสำววรำพร   รัศมีจำตุรงค์  เหรียญทอง 

11. นำยทศวัฒน์    หอมแก่นจันทร์ เหรียญทอง 

12. นำยฐิติกร   หล้ำวงศ์ษำ  เหรียญทอง 

13. นำยอดิศร   ใจบ้ำนเอื้อม  เหรียญทอง 

14. นำยศรำวุฒิ   สภุำยอง  เหรียญทอง 

15. นำงสพุรทพิย์  เป้ียปลูก  เหรียญทอง 

ครูโรงเรียนล าปางกลัยาณี ไดร้บัรางวลัครูดีในดวงใจ ประจ าปีการศึกษา 2564 ดงันี้  

1. ครูปำรมี   สปิุนะ 

2. ครูเปรมจิตร  เกลียวฝั้น 

3. ครูณัฏฐพล  ขวัญเจริญ 

4. ครูปัทมำพร  อนิดำวงศ์ 

5. ครูพรพรรณ ์ ไชยเมือง 

6. ครูกฤติยำ   หอมเพียร 

7. ครูปนัดดำ  ยะติน 

8. ครูพรำวพร  ปันตำ 

9. ครูทศันีย์   ตรีเพช็ร  

9. ครูมีนณำ  ธนันไชย 

9. ครูวิภำวรรณ อุตจันทร์ 

9. ครูสพุรรณี  กำทอง 

10. ครูศุทธนีิ  ไชยรินทร์ 

 

- นำงนิชำนันท ์เมฆศิริ  บุคคลต้นแบบด้ำนกำรช่วยเหลือสงัคมและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกจิกรรม          

TO BE NUMBER ONE จังหวัดล ำปำง จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง 

- นำงสำวนันทนำพร วงศ์ยศ ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น บูรณำกำร ด้ำนบริหำร

จัดกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธกิำร 

- นำงสำวศศลักษณ์ เครือนันตำ ครูผู้สอนผู้มีผลงำนดีเด่น กจิกรรมพัฒนำผู้เรียน (ห้องสมุด) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำงสำวกฤติยำ หอมเพียร ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับ 1 กำรประกวดสื่อนวัตกรรมทำง

กำรศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- นำงสำวกฤติยำ หอมเพียร ได้รับเหรียญทอง กำรประกวดสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- นำงสำวพรศรี เหล่ียมพงศำพุทธ ิ ครูผู้สอนผู้มีผลงำนดีเด่น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
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- นำงสำวกนกพร นิลแพทย์ ครูแบบอย่ำงควำมใฝ่รู้ รักกำรอ่ำน โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 

ประจ ำปี 2564  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- นำงสำวกนกพร นิลแพทย์ ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กจิกรรมแนะแนว 

ด้ำนวิชำกำร ระดับภำคเหนือ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธกิำร 

- นำงสำวกนกพร นิลแพทย์ ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กจิกรรมแนะแนว 

ด้ำนวิชำกำร ระดับเขตพ้ืนที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำงสำวเปรมจิตร เกลียวฝั้น  รำงวัลครูผู้สอนที่มีผลงำนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำงสำวเปรมจิตร เกลียวฝั้น รำงวัลเหรียญทองกำรประกวดสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำปี

กำรศึกษำ ๒๕๖๔ โดยใช้Canva และ Liveworksheet  โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

- นำงสำวเบญจมำศ นวลอนงค์  ครูผู้สอนผู้มีผลงำนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

- นำยกติิศักด์ิ พรมค ำ  ครูผู้สอน กำรเขียนเรียงควำม รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หัวข้อผู้น ำทำง

กำรเมืองในสถำนกำรณ์ COVID19 คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 

 

2. ผลการด าเนนิงาน 

ครูร้อยละ 96.31 จัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบัิติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน 

กำรด ำเนินชีวิต อยู่ในระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

ครูร้อยละ 96.90 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ อต่อกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับ

คุณภำพยอดเย่ียม 

ครูร้อยละ 96.55 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

ครูร้อยละ 96.07 มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน อยู่

ในระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

ครูร้อยละ 94.52 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุง            

กำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภำพยอดเย่ียม 

 

3.  จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหสู้งข้ึน 

3.1 จุดเด่น 

1.  ครูได้สอนตรงตำมสำขำวิชำและได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนควำมรู้ทำงวิชำกำรอย่ำง

เข้มข้น 

2.  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เน้นทักษะกระบวนกำรคิด และควำม

พร้อมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับเขต ระดับภำคและระดับ

นำนำชำติ ส่งผลให้นักเรียนสำมำรถพัฒนำได้เตม็ตำมศักยภำพ 

3. กำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรภำยนอก คือโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์  ใน     

กำรจัดซ้ืออุปกรณ์สื่อกำรสอนในสำขำวิชำต่ำง ๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำมีควำมพร้อมของสื่อและเทคโนโลยีที่

เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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3.2 จุดทีค่วรพฒันา 

1. ควรน ำผลกำรประเมินผู้เรียนมำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบงำนวิจัย และมี

กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำย และมีกำรเผยแพร่สู่ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  เพ่ือพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนให้มีประสทิธภิำพมำกขึ้น 

2. ควรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือลดภำระของนักเรียน และมีกำรน ำ LKS 

Smart School มำปรับใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. ควรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ ให้เข้มแขง็ เพ่ือน ำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  

 

4. แผนพฒันาคุณภาพเพือ่ยกระดบัใหสู้งข้ึน 

1.  จัดตั้งกลุ่มครูแกนน ำ ในกำรน ำ LKS Smart School model มำขับเคล่ือนในกำรน ำนวัตกรรมมำ

ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงชัดเจน มีกำรจัดอบรม ทบทวน ติดตำม และมีกำรสร้ำงข้อตกลงร่วมกัน

เพ่ือท ำข้อก ำหนดในกำรท ำงำนวิจัยในช้ันเรียน และส่งเสริมให้คณะครูส่งผลงำนเข้ำประกวดในรำยกำร OBEC 

Awards 

2.  จัดประชุมเชิงปฏบัิติกำร กำรออกแบบบูรณำกำรภำระงำนของนักเรียนในระดับช้ันเดียวกัน เพ่ือ

ลดภำระงำนของนักเรียน และเพ่ิมประสทิธภิำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สงูขึ้น 

3.  มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือขับเคล่ือนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) และมีกำรเชิญ

ครูผู้สอนกลุ่มสำระอื่น ๆ หรือครูในระดับช้ันเดียวกันให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของ

ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ได้แนวคิดที่หลำกหลำยในกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดบั ยอดเยีย่ม 

 จำกผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเย่ียม มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร

บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ อยู่ในระดับยอดเย่ียม มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ อยู่ในระดับยอดเย่ียม ส่งผลให้กำรประเมินในภำพรวม อยู่ในระดับยอดเย่ียม กำรที่

สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประสบผลส ำเร็จตำมที่ ต้ังเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน 

เน่ืองมำจำกสถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำ จนมีผลกำรพัฒนำคุณภำพของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเย่ียม ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  

(O-NET) ของผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564 มี        

ผลกำรทดสอบเฉล่ียระดับชำติสูงกว่ำระดับชำติทุกรำยวิชำที่ทดสอบ นอกจำกน้ีผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน           

กำรอ่ำนและเขียน กำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควำมสำมำรถกำรคิดค ำนวณกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศได้ดี และมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

ในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม เน่ืองจำก

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำก โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุก

ภำคส่วน ออกแบบกจิกรรมและด ำเนินงำนตำมแผนที่ได้วำงแผนไว้ ใช้ผลกำรประเมินและกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำน

มำเป็นฐำนในกำรพัฒนำ และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ  มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพ

ภำยในอย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอนกำรท ำงำนที่ชัดเจน บุคลำกรทุกกลุ่มงำนให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนดีมำก 

ท ำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีผล       

กำรประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม ครูได้วิเครำะห์ผู้เรียน วิเครำะห์หลักสูตร ออกแบบและจัดกำรเรียนรู้เป็นไป

ตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลำยหลำย มีกำรวัดและประเมินผลตำม

สภำพจริง และน ำผลที่ได้มำพัฒนำผู้เรียน มีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ

นักเรียน เพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเตม็ตำมศักยภำพและมีควำมเสมอภำคและเทำ่เทยีมกนั 
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ส่วนท่ี 3 

สรุปผล และแนวทางการพฒันา 

 

 ผลกำรประเมินของสถำนศึกษำถือเป็นข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญที่สถำนศึกษำจะต้องน ำไปวิเครำะห์ 

สังเครำะห์ เพ่ือสรุปน ำไปสู่กำรเช่ือมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส ำเร็จกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ( 3-5 ปี ) และน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังน้ัน จำกผล                 

กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนำของแต่ละ

มำตรฐำน พร้อมทั้งแผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือให้ได้มำตรฐำนที่สงูข้ึน ดังน้ี 

 

สรุปผล 

มาตรฐาน จุดเนน้ 

1.  คุณภาพของผูเ้รียน - พัฒนำหลักสตูรสถำนศึกษำที่เน้นสมรรถนะ และกำรจัดท ำ

กรอบหลักสตูร รวมทั้ง เสริมทกัษะกำรกำรเรียนสอนแบบ

ออนไลน์ และมุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือกำรเรียนรู้ ทุก

ระดับอย่ำงมีประสทิธภิำพ 

- เร่งแก้ปัญหำกลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์  

กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด–19 โดยเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึง

กำรศึกษำ ให้กบัผู้เรียนทุกระดับช้ัน รวมทั้งลดภำระงำน        

ลดควำมเครียด และฟ้ืนฟูสขุภำพจิตของผู้เรียน 

2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ิมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   โดยกำรกระจำย

อ ำนำจให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลัก

ธรรมำภิบำล 

3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏสิัมพันธก์บักจิกรรมกำรเรียนรู้ ผ่ำน

กำรปฏบัิติที่หลำกหลำยรูปแบบ (Active Learning) มีกำรวัด 

และประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้และสมรรถนะ

ของผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 

1. คุณภำพของผู้เรียน 

- นัก เ รียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ ำน กำร เขียน          

กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของทุกระดับช้ัน 

สำมำรถเขียนสื่อสำรได้ดี รู้จักวำงแผน สำมำรถท ำงำน

ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตำมหลักประชำธิปไตย มีควำมรู้สึกที่ดี

ต่ออำชีพสุจริต  กล้ำแสดงออก ยอมรับควำมคิดเหน็ของ

ผู้อื่น 

- นักเรียนมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย เจริญเติบโต

สมบูรณ์ตำมวัย มีทักษะในกำรป้องกันตนเองให้พ้นจำก

สิ่ ง เสพติดและอบำยมุข ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ ยง 

สำมำรถตัดสนิใจแก้ไขปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ด้วย

ตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ปรับตัวให้อยู่ร่วมกันใน

สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และยอมรับควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงบุคคล  

- นักเรียนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำมพร้อมในกำรเรียน 

ได้คิดสร้ำงสรรค์ผลงำน เข้ำร่วมกิจกรรมและน ำควำมรู้

ด้ำนดนตรี  กีฬำ นำฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และนันทนำกำร 

มำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน น ำไปสู่กำรมีผลงำนใน

ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับประเทศอย่ำงต่อเน่ือง  

-  ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ม.3 และ ม.6 

ทุกวิชำสงูกว่ำระดับประเทศมำกกว่ำ 3 ปีติดต่อกนั 

 

-  พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สงูกว่ำค่ำ

เป้ำหมำยที่ต้ังไว้อย่ำงต่อเน่ือง  

- ควรมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสร้ำง

นวัตกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย

อย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั

กำรสร้ำงนวัตกรรมให้กบัครูและผู้เรียน 

 

2. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

- ผู้บริหำรมีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำเป็นวิถีในกำร

ด ำเนินงำน ใช้นวัตกรรม LKS SMART SCHOOL ใน

กำรบริหำรจัดกำร และมีกำรก ำหนดหน้ำที่กำรปฏบัิติงำน

ชัดเจนตำมโครงสร้ำง  กำรบริหำรงำนของโรงเรียน มีกำร

พัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเน่ือง จัดตั้งโครงกำรห้องเรียน

พิเศษเพ่ือพัฒนำนักเรียนตรงตำมควำมสำมำรถและ

ศักยภำพในด้ำนภำษำ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ศิลปะ 

ดนตรี และกฬีำ  

 

 

- กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม และ

งำนฝ่ำยต่ำง ๆ ขำดกำรติดตำม และนิเทศ

อย่ำงเข้มงวดในบำงงำน ควรมีกำรปฐมนิเทศ

บุคลำกรใหม่ให้ได้รับรู้เกี่ ยวกับกำรก ำกับ

ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือน ำผลที่ได้ไป

ปรับปรุงในปีกำรศึกษำต่อไป 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 

- โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือและสนับสนุนจำกสมำคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี เครือข่ำย

ผู้ปกครองโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี  ชมรมครูเกษียณอำยุ

รำชกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี สมำคมนักเรียนเก่ำ

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอก 

เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ เทศบำลนครล ำปำง 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง  โรงพยำบำลล ำปำง

และเจ้ำหน้ำที่สถำนีต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ในกำร

พัฒนำสถำนศึกษำและด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำง

ต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 

- ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมมุ่งมั่น

ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ืองมีควำมเป็น

เอกภำพเชิงนโยบำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติที่

หลำกหลำยวิธีกำร สถำนศึกษำได้มีกำรบริหำรจัดกำร

นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี

คุณภำพ มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้

อย่ำงทันสมัยและมีคุณภำพ น ำผลจำกกำรนิเทศติดตำม

มำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและน ำข้อมูลสำรสนเทศมำ

ใช้วำงแผนคุณภำพทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง 

- สถำนศึกษำได้มีกำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำง

กำยและสังคมที่เอื้ อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 

มีกำรประชุมอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม มีกำร

ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมใช้

และเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ และยัง

ได้บริหำรจัดกำรระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี  

- ด้ำนกำรพัฒนำครู โรงเรียนส่งเสริมให้ครูเข้ำร่วม

โครงกำรพัฒนำครูแบบครบวงจร โดยผู้บริหำรส่งเสริม

และสนับสนุนในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม

เช่ียวชำญทำงวิชำชีพ มีเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเอื้อต่อ

กำรบริหำรจัดกำรของผู้เรียนและบุคคลำกรใน

สถำนศึกษำ 

- ครูมีภำระงำนในควำมรับผิดชอบหลำยฝ่ำยจึง

ท ำให้ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลด

น้อยลง  มีกำรแบ่งงำนให้กับบุคลำกรไม่ทั่วถึง 

และบุคลำกรยังไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่ง

ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และควรมี

มำตรกำรกำรติดตำมงำนของบุคลำกรในองค์กร

อย่ำงชัดเจน  

- พัฒนำระบบอินเทอร์เน็ตให้เสถียรและ

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่กำรใช้งำน เพ่ือเอื้ อต่อกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ และปรับปรุง 

APP LKS SCHOOL ให้ใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพมำกขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 

3.  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 

- ครูได้สอนตรงตำมสำขำวิชำและได้รับกำรพัฒนำ

ศักยภำพทำงด้ำนควำมรู้ทำงวิชำกำรอย่ำงเข้มข้น 

- กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้ปฏบัิติจริง 

เน้นทกัษะกระบวนกำรคิด และควำมพร้อมที่จะส่งเสริมให้

นักเรียนได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันทกัษะทำงวิชำกำร ระดับเขต 

ระดับภำคและระดับนำนำชำติ ส่งผลให้นักเรียนสำมำรถ

พัฒนำได้เตม็ตำมศักยภำพ 

- กำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรภำยนอก 

คือโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์  ในกำรจัดซ้ืออุปกรณ์สื่อ

กำรสอนในสำขำวิชำต่ำง ๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำมีควำม

พร้อมของสื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียน   

กำรสอน 

 

 

 

- ควรน ำผลกำรประเมินผู้เรียนมำปรับปรุง

กระบวนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบงำนวิจัย 

และมีกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำอย่ำง

หลำกหลำย และมีกำรเผยแพร่สู่ชุมชนแห่ง 

กำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มี

ประสทิธภิำพมำกขึ้น 

- ควรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

เพ่ือลดภำระของนักเรียน และมีกำรน ำ LKS 

Smart School มำปรับใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

- ควรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ ให้เข้มแขง็  

เพ่ือน ำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนำกำรจัด   

กำรเรียนรู้ 

 

แนวทางการพฒันาเพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานทีสู่งข้ึน 

มาตรฐานที ่1 

แผนปฏบัิติกำรที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดให้มีโครงกำรพัฒนำหลักสูตรให้

สอดคล้องกบัศักยภำพของผู้เรียน มีกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรข้ำมสำระกำรเรียนรู้มำก

ขึ้ น เพ่ือลดภำระงำนของนักเรียน และส่งเสริมกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศและกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนให้มีประสทิธภิำพมำกขึ้น 

แผนปฏิบัติกำรที่ 2 กำรพัฒนำระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มให้สูงข้ึนอย่ำง

ต่อเน่ือง และส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และประสบกำรณ์ เพ่ือให้

นักเรียนมีควำมพร้อมและสนับสนุนในกำรเข้ำสู่เวทีแข่งขันอย่ำงเตม็ศักยภำพ อำทิเช่น กิจกรรมสอนเสริม 

กจิกรรมติวเข้มมุ่งสู่โอลิมปิกวิชำกำร กำรติวเตรียมควำมพร้อมเพ่ือเข้ำสู่มหำวิทยำลัย และกำรท ำโครงงำนของ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ต่ำง ๆ 

มาตรฐานที ่2 

แผนปฏบัิติกำรที่ 3 กำรเพ่ิมประสทิธภิำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  โดยกำรกระจำยอ ำนำจให้ทุกฝ่ำย

มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล มีกิจกรรมกำรนิเทศภำยใน มีกำรประเมิน นิเทศ 

ติดตำมภำยในและร่วมกันพัฒนำงำนทุกงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก  ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกิจกรรม

สร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่บุคลำกรที่ทุม่เทในกำรท ำงำน 
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มาตรฐานที ่3 

แผนปฏบัิติกำรที่ 4 กำรขับเคล่ือนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) มีกำรส่งเสริม  กำรน ำ 

LKS Smart School model มำขับเคล่ือนในกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงชัดเจน มี

กำรจัดอบรมเชิงปฏบัิติกำร ทบทวน และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมให้คณะครูส่งผลงำนเข้ำประกวด

ในรำยกำร OBEC Awards และส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐำนะที่สงูข้ึน 

แผนปฏิบัติกำรที่  5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  และ

ระดับอุดมศึกษำ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้แก้ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำได้

อย่ำงย่ังยืนและมีคุณภำพ 

 

ความตอ้งการและความช่วยเหลือ 

1. กำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษ             

ที่ 21 และมีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกบัควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน  

2. กำรพัฒนำครูให้มีกำรใช้สื่อ นวัตกรรม โปรแกรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์และกำรใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือกำรเรียนรู้ ทุกระดับอย่ำงมีประสทิธภิำพ 

3. กำรพัฒนำองค์กรและกำรพัฒนำผู้เรียนโดยใช้หลักกำรของ PLC (Professional Learning 

Community) ให้เป็นวิถีล ำปำงกลัยำณี 
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สรุปผลการประเมินระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

(ตามกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561)  

โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

 

องคป์ระกอบ คะแนน

เฉลีย่ 

ระดบั

คุณภาพ 

แปล

ความหมาย 

องค์ประกอบที่  1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 

4.74 5 ยอดเยีย่ม 

องค์ประกอบที่  2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 

4.65 5 ยอดเยีย่ม 

องค์ประกอบที่  3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

4.62 5 ยอดเยีย่ม 

องค์ประกอบที่  4 กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

4.40 5 ดีเลิศ 

องค์ประกอบที่  5 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำ

สถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

4.45 5 ดีเลิศ 

องค์ประกอบที่  6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ

สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

4.46 5 ดีเลิศ 

องค์ประกอบที่  7 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

อย่ำงต่อเน่ือง 

4.50 5 ยอดเยีย่ม 

คะแนนเฉลีย่รวม (1+2+3+4+5+6+7)/7 4.55 5 ยอดเยีย่ม 

 

สรุปผลการประเมินระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 ระดับ 5 (4.50-5.00)  = ยอดเย่ียม      

 ระดับ 4 (3.75-4.49)  = ดีเลิศ      

 ระดับ 3 (3.00-3.74)  = ดี      

 ระดับ 2 (2.50-2.99)  = ปำนกลำง     

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

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

มาตรฐานที ่1   คุณภาพของผูเ้รียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

 1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 

 2)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์   คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็  

     และแก้ปัญหำ  

 3)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

 4)  ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 5)  มีผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสตูรสถำนศึกษำ 

 6)  มีควำมรู้ ทกัษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1)  มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  

 2)  มีควำมภมูิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

 3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

 4)  มีสขุภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจดัการ  

2.1 มีเป้ำหมำย  วิสัยทศัน์  และพันธกจิที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสตูรสถำนศึกษำ และทุก

กลุ่มเป้ำหมำย     

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบัิติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

3.5 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รียน รอ้ยละ 93.63 ระดบัยอดเยีย่ม 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน รอ้ยละ 91.50 ยอดเยีย่ม 

 1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ ร้อยละ 91 ยอดเย่ียม 

 2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ   

อภิปรำย  แลกเปล่ียนควำมคิดเหน็ และแก้ปัญหำ  

ร้อยละ 91 ยอดเย่ียม 

 3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ร้อยละ 91 ยอดเย่ียม 

 4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร  ร้อยละ 93 ยอดเย่ียม 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมที่หลักสูตรสถำนศึกษำ   ร้อยละ 91 ยอดเย่ียม 

 6) มีควำมรู้ ทกัษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ   ร้อยละ 92 ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน รอ้ยละ 95.75 ระดบัยอดเยีย่ม 

 1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 95 ยอดเย่ียม 

 2) มีควำมภมูิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ร้อยละ 96 ยอดเย่ียม 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ร้อยละ 96 ยอดเย่ียม 

 4) มีสขุภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 96 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจดัการ รอ้ยละ 93.67 ระดบัยอดเยีย่ม 

2.1 มีเป้ำหมำย  วิสัยทศัน์  และพันธกจิที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  ยอดเย่ียม 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสตูร

สถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย     

ร้อยละ 93 ยอดเย่ียม 

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ ร้อยละ 93 ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 94 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ 

กำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 94 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั รอ้ยละ 94.60 ระดบัยอดเยีย่ม 

3.1 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏบัิติจริง และ

สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

ร้อยละ 95 ยอดเย่ียม 

3.2 ครูสำมำรถใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 

ต่อกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 95 ยอดเย่ียม 

3.3 ครูสำมำรถมีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 96 ยอดเย่ียม 

3.4 ครูสำมำรถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  

และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

ร้อยละ 94 ยอดเย่ียม 

3.5 ครูสำมำรถมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  

ร้อยละ 93 ยอดเย่ียม 
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2.  ผลการจดัการศึกษา  

ตารางที ่1 แสดงผลการจดัการศึกษา ตามมาตรฐานที ่1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

            1.1 ผลสมัฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

                         เกณฑร์ะดบัคุณภำพ 

  

ระดับ 5 หมำยถึง ยอดเยี่ยม   (ค่ำเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับ 4 หมำยถึง ดีเลิศ   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 80-89) 

ระดับ 3 หมำยถึง ดี   (ค่ำเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 60-79) 

ระดับ 2 หมำยถึง ปำนกลำง   (ค่ำเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 40-59) 

ระดับ 1 หมำยถึง ก ำลังพัฒนำ   (ค่ำเฉล่ียคิดเป็นร้อยละน้อยกว่ำ 40) 

ข้อ ประเดน็พิจำรณำ รหัสวิชำ 
ควำมถี่แต่ละระดับคุณภำพตัวบ่งช้ี 

ค่ำเฉล่ีย 
ระดับ 

คุณภำพ 

เทยีบกบั 

เป้ำหมำย 
5 4 3 2 1 รวม 

1.1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำร คิดค ำนวณ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ  5 (ร้อยละ 91) 
74191 16700 6739 2661 895 101186 4.59 

5 

ยอดเยี่ยม 

(91.75) 

สงูกว่ำ 

ร้อยละของระดับคุณภำพ ข้อ 1.1.1   73.32 16.50 6.66 2.63 0.88 - 91.75 

1.1.2 มีควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภปิรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็ และแก้ปัญหำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 5 (ร้อยละ 91) 
74294 17041 6699 2650 883 101567 4.59 

5 

ยอดเยี่ยม 

(91.75) 

สงูกว่ำ 

 ร้อยละของระดับคุณภำพ ข้อ 1.1.2   73.15 16.78 6.60 2.61 0.87 - 91.75 

1.1.3 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 5  (ร้อยละ 91) 
74242 17609 6387 2533 874 101645 4.59 

5 

ยอดเยี่ยม 

(91.84) 

สงูกว่ำ 

ร้อยละของระดับคุณภำพ ข้อ 1.1.3   73.04 17.32 6.28 2.49 0.86 - 91.84 

1.1.4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 5 (ร้อยละ 93) 
77480 14885 5552 2387 843 101147 4.64 

5 

ยอดเยี่ยม 

(92.78) 

ต ่ำกว่ำ 

ร้อยละของระดับคุณภำพ ข้อ 1.1.4   76.60 14.72 5.49 2.36 0.83 - 92.78 

1.1.5 มีผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสตูรสถำนศกึษำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 5  (ร้อยละ 91) 
79602 17130 6176 2376 852 106136 4.62 

5 

ยอดเยี่ยม 

(92.46) 

สงูกว่ำ 

 ร้อยละของระดับคุณภำพ ข้อ 1.1.5   75.00 16.14 5.82 2.24 0.80 - 92.46 

1.1.6 มีควำมรู้  ทกัษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ด่องำนอำชีพ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 5  (ร้อยละ 92) 
77124 15150 5835 2398 823 101330 4.63 

5 

ยอดเยี่ยม 

(92.64) 

สงูกว่ำ 

ร้อยละของระดับคุณภำพ ข้อ 1.1.6   76.11 14.95 5.76 2.37 0.81 - 92.64 

สรปุผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1.1 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดบัคุณภาพ 5 (รอ้ยละ 91.5) 

ค่ำเฉล่ียรวม ค่ำเฉล่ียร้อยละ ระดับคุณภำพ เทยีบกบัเป้ำหมำย 

4.61 92.20 

5 

ยอดเยีย่ม 

(92.20) 

สูงกว่า 
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ตารางที ่2 แสดงผลการจดัการศึกษา ตามมาตรฐานที ่1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  

1.2 คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน 

                            เกณฑร์ะดบัคุณภำพ 

  

ระดบั 5 หมำยถงึ ยอดเย่ียม   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดบั 4 หมำยถงึ ดเีลิศ   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 80-89) 

ระดบั 3 หมำยถงึ ด ี  (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 60-79) 

ระดบั 2 หมำยถงึ ปำนกลำง   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 40-59) 

ระดบั 1 หมำยถงึ ก ำลงัพัฒนำ   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละน้อยกว่ำ 40) 

ข้อ ประเดน็พิจำรณำ รหัสวิชำ 
ควำมถี่แต่ละระดบัคุณภำพตวับ่งชี้  

ค่ำเฉล่ีย 
ระดบั 

คุณภำพ 

เทยีบกบั 

เป้ำหมำย 5 4 3 2 1 รวม 

1.2.1 กำรมคุีณลักษณะและค่ำนิยมที่ดตีำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดบัคุณภำพ  5 (ร้อยละ 95) 
87900 12738 3944 595 211 105388 4.78 

5 

ยอดเย่ียม 

(95.59) 

สงูกว่ำ 

ร้อยละของแต่ละระดบัคุณภำพ ข้อ 1.2.1   83.41 12.09 3.74 0.56 0.20 - 95.59 

1.2.2 ควำมภมูใิจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดบัคุณภำพ 5 (ร้อยละ 96) 
88784 11999 3909 576 209 105477 4.79 

5 

ยอดเย่ียม 

(95.76) 

ต ่ำกว่ำ 

 ร้อยละของแต่ละระดบัคุณภำพ ข้อ 1.2.2   84.17 11.38 3.71 0.55 0.20 - 95.76 

1.2.3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดบัคุณภำพ 5  (ร้อยละ 96) 
89380 11499 3825 564 207 105475 4.79 

5 

ยอดเย่ียม 

(95.89) 

ต ่ำกว่ำ 

ร้อยละของแต่ละระดบัคุณภำพ ข้อ 1.2.3   84.74 10.90 3.63 0.53 0.20 - 95.89 

1.2.4 สขุภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสงัคม 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดบัคุณภำพ 5 (ร้อยละ 96) 
89266 11716 3832 573 200 105587 4.79 

5 

ยอดเย่ียม 

(95.85) 

ต ่ำกว่ำ 

ร้อยละของแต่ละระดบัคุณภำพ ข้อ 1.2.4   84.54 11.10 3.63 0.54 0.19 - 95.85 

สรปุผลกำรประเมนิมำตรฐำนที่ 1.2 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดบัคุณภาพ 5 (รอ้ยละ 95.75) 

ค่ำเฉล่ียรวม ค่ำเฉล่ียร้อยละ ระดบัคุณภำพ เทยีบกบัเป้ำหมำย 

4.79 95.77 

5 

ยอดเยีย่ม 

(95.77) 

สูงกว่า 
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ตารางที ่3 แสดงผลการจดัการศึกษา ตามมาตรฐานที ่2 ดา้นกระบวนการบริหารและการจัดการ 

                            เกณฑร์ะดบัคุณภำพ 

  

ระดบั 5 หมำยถงึ ยอดเย่ียม   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดบั 4 หมำยถงึ ดเีลิศ   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 80-89) 

ระดบั 3 หมำยถงึ ด ี  (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 60-79) 

ระดบั 2 หมำยถงึ ปำนกลำง   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 40-59) 

ระดบั 1 หมำยถงึ ก ำลงัพัฒนำ   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละน้อยกว่ำ 40) 

ข้อ ประเดน็พิจำรณำ 
ควำมถี่แต่ละระดบัคุณภำพตวับ่งชี้  

ค่ำเฉล่ีย 
ระดบั 

คุณภำพ 

เทยีบกบั 

เป้ำหมำย 5 4 3 2 1 รวม 

2.1 

มีเป้ำหมำยวิสยัทศัน์และพันธกจิที่สถำน 

ศกึษำก ำหนดชัดเจน 
136 29 3 0 0 168 4.79 

5 

ยอดเยี่ยม 

(95.83) 

 

สูงกว่า 
  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภำพ ข้อ 2.1 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 5 (ร้อยละ 95) 

80.95 17.26 1.79 0.00 0.00 - 95.83 

2.2 

มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศกึษำ 131 34 3 0 0 168 4.76 
5 

ยอดเยี่ยม 

(95.24) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภำพ ข้อ 2.2 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 5 (ร้อยละ 93) 

77.98 20.24 1.79 0.00 0.00 - 95.24 

2.3 

ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน 

รอบด้ำนตำมหลักสตูรสถำนศกึษำ และทุก 

กลุ่มเป้ำหมำย 

120 43 5 0 0 168 4.68 
5 

ยอดเยี่ยม 

(93.69) 

สูงกว่า 
 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภำพ ข้อ 2.3 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 5 (ร้อยละ 93) 

71.43 25.60 2.98 0.00 0.00 - 93.69 

2.4 

พัฒนำครแูละบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญ 

ทำงวิชำชีพ 
128 36 4 0 0 168 4.74 

5 

ยอดเยี่ยม 

(94.76) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภำพ ข้อ 2.4 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 5 (ร้อยละ 93) 

76.19 21.43 2.38 0.00 0.00 - 94.76 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมที่ 

เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
137 27 4 0 0 168 4.79 

5 

ยอดเยี่ยม 

(95.83) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภำพ ข้อ 2.5 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 5 (ร้อยละ 94) 

81.55 16.07 2.38 0.00 0.00 - 95.83 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน 

กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
135 27 6 0 0 168 4.77 

5 

ยอดเยี่ยม 

(95.36) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภำพ ข้อ 2.6 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 5 (ร้อยละ 94) 

80.36 16.07 3.57 0.00 0.00 - 95.36 

สรปุผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดบัคุณภาพ 5 (รอ้ยละ 93.67) 

ค่ำเฉล่ียรวม ค่ำเฉล่ียร้อยละ ระดับคุณภำพ เทยีบกบัเป้ำหมำย 

4.76 95.12 

5 

ยอดเยีย่ม 

(95.12) 

สูงกว่า 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานที่ 3 ดา้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

                          เกณฑร์ะดบัคุณภำพ 

  

ระดบั 5 หมำยถงึ ยอดเย่ียม   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดบั 4 หมำยถงึ ดเีลิศ   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 80-89) 

ระดบั 3 หมำยถงึ ด ี  (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 60-79) 

ระดบั 2 หมำยถงึ ปำนกลำง   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 40-59) 

ระดบั 1 หมำยถงึ ก ำลงัพัฒนำ   (ค่ำเฉล่ียคดิเป็นร้อยละน้อยกว่ำ 40) 

ข้อ ประเดน็พิจำรณำ 
ควำมถี่แต่ละระดบัคุณภำพตวับ่งชี้  

ค่ำเฉล่ีย 
ระดบั 

คุณภำพ 

เทยีบกบั 

เป้ำหมำย 5 4 3 2 1 รวม 

3.1 

จัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรคดิและปฏบิตั ิ

จริง และสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ช้ในชวีิตได้ 
139 27 2 0 0 168 4.82 

5 

ยอดเย่ียม 

(96.31) 

สูงกว่า   ร้อยละของแต่ละระดบัคุณภำพ ข้อ 3.1 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดบัคุณภำพ 5 (ร้อยละ 95) 

82.74 16.07 1.19 0.00 0.00 - 96.31 

3.2 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่ง 

เรียนรู้  ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
144 22 2 0 0 168 4.85 

5 

ยอดเย่ียม 

(96.90) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดบัคุณภำพ ข้อ 3.2 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดบัคุณภำพ 5 (ร้อยละ 95) 

85.71 13.10 1.19 0.00 0.00 - 96.90 

3.3 

มกีำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 141 25 2 0 0 168 4.83 
5 

ยอดเย่ียม 

(96.55) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดบัคุณภำพ ข้อ 3.3 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดบัคุณภำพ 5 (ร้อยละ 96) 

83.93 14.88 1.19 0.00 0.00 - 96.55 

3.4 

ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 

และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
138 27 3 0 0 168 4.80 

5 

ยอดเย่ียม 

(96.07) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดบัคุณภำพ ข้อ 3.4 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดบัคุณภำพ 5 (ร้อยละ 94) 

82.14 16.07 1.79 0.00 0.00 - 96.07 

3.5 

มกีำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 

กลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรงุกำรจัดกำรเรียนรู้ 
124 42 2 0 0 168 4.73 

5 

ยอดเย่ียม 

(94.52) 

สูงกว่า  ร้อยละของแต่ละระดบัคุณภำพ ข้อ 3.5 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

ระดบัคุณภำพ 5 (ร้อยละ 93) 

73.81 25.00 1.19 0.00 0.00 - 94.52 

สรปุผลกำรประเมนิมำตรฐำนที่ 3 

เป้าหมายของโรงเรียน 

ระดบัคุณภาพ 5 (รอ้ยละ 94.6) 

ค่ำเฉล่ียรวม ค่ำเฉล่ียร้อยละ ระดบัคุณภำพ เทยีบกบัเป้ำหมำย 

4.80 96.07 

5 

ยอดเยีย่ม 

(96.07) 

สูงกว่า 
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3. ขอ้มูลระดบัสถานศึกษา 

 3.1 ขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษา 

  1) รำยกำรเปรียบเทยีบข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 - 2564 

ตารางที ่5 แสดงขอ้มูลขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2564 

บุคลากร 
ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครูผูส้อน 

(คน) 

ครูอตัราจา้ง 

(คน) 

ลูกจา้งประจ า 

(คน) 

เจา้หนา้ที่

อื่นๆ (คน) 

รวม 

(คน) 

ปีกำรศึกษำ 2562 4 158 17 6 68 253 

ปีกำรศึกษำ 2563 5 164 9 6 73 257 

ปีกำรศึกษำ 2564 5 163 14 6 72 260 

(ที่มำ : งำนแผนงำนและสำรสนเทศ) 

 

  2) ข้อมูลพ้ืนฐำนของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทั้งหมด จ ำนวน 260 คน โดยจ ำแนกตำม ต ำแหน่ง/ 

วิทยฐำนะ, กลุ่มงำน/สำระกำรเรียนรู้, วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน 182 คน และบุคลำกร (ลูกจ้ำงประจ ำ) จ ำนวน 

78 คน 

ตารางที ่6  แสดงขอ้มูลขา้ราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ที ่ หมวด 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ครูผู้ช่วย 3 5 8 

2 ค.ศ.1 6 19 25 

3 ค.ศ.2 9 41 50 

4 ค.ศ.3 21 64 85 

5 ครูอตัรำจ้ำง 6 8 14 

 รวม 45 137 182 

(ที่มำ : งำนแผนงำนและสำรสนเทศ) 
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ตารางที ่7  แสดงจ านวนขา้ราชการครู บุคลากร จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ที ่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ำยบริหำร 3 2 5 

2 สนับสนุนกำรสอน  3 3 

3 งำนแนะแนว  5 5 

4 ภำษำไทย 1 12 13 

5 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 13 29 42 

6 คณิตศำสตร์ 5 20 25 

7 สงัคมศึกษำฯ 2 14 16 

8 ศิลปศึกษำ (ทศันศิลป์) 1 2 3 

9 ศิลปศึกษำ (นำฏศิลป์)  4 4 

10 ศิลปศึกษำ (ดนตรีศึกษำ) 2 2 4 

11 สขุศึกษำและพลศึกษำ 4 3 7 

12 กำรงำนอำชีพฯ (เกษตร) 1  1 

13 กำรงำนอำชีพฯ (คหกรรม)  3 3 

14 กำรงำนอำชีพฯ (อุตสำหกรรม) 3  3 

15 กำรงำนอำชีพฯ (ธุรกจิ) 1 3 4 

16 ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ) 1 16 17 

17 ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำฝร่ังเศส) 1 2 3 

18 ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำญ่ีปุ่น) 1 3 4 

19 ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำจีน)  4 4 

20 ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำเกำหลี)  2 2 

 รวม 45 137 182 

(ที่มำ : งำนแผนงำนและสำรสนเทศ) 
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  3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

ตารางที ่8  แสดงจ านวนคนทีจ่บการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลีย่ของครู 1 คน        

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สปัดาห)์ 

ฝ่ำยบริหำร 5 0.00 

สนับสนุนกำรสอน 3 34.33 

งำนแนะแนว 5 33.40 

ภำษำไทย 13 30.54 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 42 31.83 

คณิตศำสตร์ 25 32.84 

สงัคมศึกษำฯ 16 34.50 

ศิลปศึกษำ (ทศันศิลป์) 3 28.33 

ศิลปศึกษำ (นำฏศิลป์) 4 23.50 

ศิลปศึกษำ (ดนตรีศึกษำ) 4 28.20 

สขุศึกษำและพลศึกษำ 7 36.14 

กำรงำนอำชีพฯ (เกษตร) 1 19.00 

กำรงำนอำชีพฯ (คหกรรม) 3 16.33 

กำรงำนอำชีพฯ (อุตสำหกรรม) 3 14.00 

กำรงำนอำชีพฯ (ธุรกจิ) 4 13.00 

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ) 17 37.24 

ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำฝร่ังเศส) 3 20.67 

ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำญ่ีปุ่น) 4 18.50 

ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำจีน) 4 27.00 

ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำเกำหลี) 2 6.50 

รวม 168 29.90 
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 3.2 ขอ้มูลนกัเรียน 

  1)  จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวนทั้งหมด 3,446 คน 

ตำรำงที่ 9  แสดงจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564 

ระดบัชั้น 
จ านวนนกัเรียน (ปีการศึกษา 2564) 

ชาย หญิง รวม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 217 365 582 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 185 414 599 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 202 377 579 

รวม ม. ตน้ 604 1,156  1,760  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 143 413 566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 140 426 566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 110 454 564 

รวม ม. ปลาย 393 1,293 1,686 

รวมทั้งหมด 997 2,449  3,446  
 

2)  จ ำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำหรือส ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ (สสส.)      1,941  คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 

3) จ ำนวนนักเรียนที่มีน ำ้หนัก ส่วนสงู ตำมเกณฑข์องกรมอนำมัย 2,624  คน คิดเป็นร้อยละ 75.70 

4) จ ำนวนนักเรียนที่มีควำมบกพร่องเรียนร่วม     3  คน คิดเป็นร้อยละ   0.08 

5)  จ ำนวนนักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำร    683   คน คิดเป็นร้อยละ   19.70 

6)  จ ำนวนนักเรียนปัญญำเลิศ     482  คน   คิดเป็นร้อยละ   71.09 

  ม.3 จ ำนวน   208 คน  (เข้ำสอบ 278 คน)   ร้อยละ  74.82 

  ม.6 จ ำนวน   274  คน  (เข้ำสอบ 400 คน)   ร้อยละ  68.50 

  (พิจำรณำจำกคะแนน O-Net 5 รำยวิชำรวมกนั เทำ่กบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป) 

7)  จ ำนวนนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ    3 คน คิดเป็นร้อยละ  0.08 

8)  จ ำนวนนักเรียนที่ลำออกกลำงคัน            20 คน คิดเป็นร้อยละ  0.58 

9)   สถิติกำรขำดเรียน                   169 คน/วัน คิดเป็นร้อยละ  4.90 

10) จ ำนวนนักเรียนที่เรียนซ ำ้ช้ัน             26 คน คิดเป็นร้อยละ  0.75 

11) จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสตูร 

   มัธยมศึกษำปีที่ 3   จ ำนวน   538 คน   คิดเป็นร้อยละ    94.39 

   ศึกษำต่อ  สำยสำมัญ จ ำนวน   434 คน คิดเป็นร้อยละ    76.14 

       สำยอำชีพ จ ำนวน     84   คน คิดเป็นร้อยละ    14.74 

       ไม่ศึกษำต่อ  จ ำนวน     12    คน คิดเป็นร้อยละ      2.11 

       อื่น ๆ  จ ำนวน      8 คน คิดเป็นร้อยละ    1.40 

   มัธยมศึกษำปีที่ 6   จ ำนวน   545 คน   คิดเป็นร้อยละ    98.20 

   ศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน   545 คน คิดเป็นร้อยละ    100.00 

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 
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12)  อตัรำส่วนครูมัธยมต้น : นักเรียน    =    86 : 2,079  (เฉล่ีย)  =    1 :  24.17 

   อตัรำส่วนครูมัธยมปลำย : นักเรียน   =    91 : 2,247  (เฉล่ีย)  =   1 :  24.69 

13) จ ำนวนนักเรียนที่ เข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนำกำร             

1,346 คน คิดเป็นร้อยละ  39.05 

14) จ ำนวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง 3,277  คน  คิดเป็นร้อยละ 95.09 

15) จ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3,277 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.09 

16) จ ำนวนนักเรียนที่ท  ำกจิกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมทั้งในและนอกสถำนศึกษำ  

  จ ำนวน  1,156  คน  คิดเป็นร้อยละ 33.54 

17) จ ำนวนนักเรียนที่มีบันทกึกำรเรียนรู้จำกกำรอ่ำนและกำรสบืค้นจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง 

  สม ่ำเสมอ จ ำนวน  3,466 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

18) จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดตำมที่ก  ำหนดในหลักสตูรสถำนศึกษำ  

  จ ำนวน  3,293  คน  คิดเป็นร้อยละ 95.56 

19) จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมตำมที่

ก ำหนดในหลักสตูรสถำนศึกษำ จ ำนวน 2,502 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.60 

 

4. ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 1)   รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดบัชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

 

ตารางที ่10 แสดงขอ้มูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดบัชาติ) ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ระดบั/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 64.74 34.48 29.86 36.08 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 54.51 31.72 26.09 32.74 

คะแนนเฉล่ีย สังกดั สพฐ.ทั้งหมด 52.13 30.79 24.75 31.67 

คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 

 

ตารางที ่11 แสดงขอ้มูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดบัชาติ) ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ระดบั/รายวิชา ภาษาไทย สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 61.85 43.41 36.15 33.82 34.80 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 50.31 38.60 28.67 25.62 30.74 

คะแนนเฉล่ีย สังกดั สพฐ.ทั้งหมด 47.74 37.45 25.83 21.83 29.04 

คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 46.40 36.87 25.56 21.28 28.65 
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป สาระ

ท22101 ภาษาไทย 3 597 11 75 52 65 78 108 86 122 597 2.66 316 ภาษาไทย

ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 597 8 31 22 32 28 49 76 351 597 3.38 476 สังคมศึกษา

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 597 11 25 43 44 46 99 98 231 597 3.11 428 ภาษาต่างประเทศ

อ22101 ภาษาองักฤษ 3 597 5 9 14 33 44 60 106 326 597 3.45 492 คณิตศาสตร์

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 591 4 85 53 90 108 120 71 60 591 2.48 251 วิทยาศาสตร์

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 563 17 38 46 51 82 114 117 98 563 2.77 329 การงานอาชีพ

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 565 2 26 39 59 45 68 92 234 565 3.15 394 สุขศึกษา

ง22101 การงานอาชีพ 3 597 5 97 32 33 32 36 60 302 597 3.04 398 ศิลปะ

พ22101 สุขศึกษา 3 595 2 7 10 27 64 120 106 259 595 3.37 485

พ22102 พลศึกษา 3 597 1 81 8 17 23 12 11 444 597 3.41 467

ศ22101 ศิลปะ 3 597 1 13 2 6 10 29 72 464 597 3.77 565

รวมทุกวิชา 6493 67 487 321 457 560 815 895 2891

คิดเป็นร้อยละ 100.00 1.03 7.50 4.94 7.04 8.62 12.55 13.78 44.52

ระเบียน

การคัดกรองนักเรียน 

875 1017 4601 3.156493 4601

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2

ร้อยละ

รหัสวิชา

13.48 15.66 70.86

ออ่น ปานกลาง

รายวิชา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

เกง่

เฉล่ีย/รวม

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาพืน้ฐาน ม. 2 ภาค 1/64

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป สาระ

ท21101 ภาษาไทย 1 581 16 80 44 45 41 62 59 234 581 2.87 355 ภาษาไทย

ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 581 33 55 40 66 55 114 100 118 581 2.67 332 สังคมศึกษา

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 580 10 60 23 38 34 39 70 306 580 3.18 415 ภาษาต่างประเทศ

อ21101 ภาษาองักฤษ 1 581 21 34 34 43 53 85 68 243 581 3.04 396 คณิตศาสตร์

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 581 6 36 56 99 102 110 81 91 581 2.67 282 วิทยาศาสตร์

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 581 20 34 31 64 76 64 78 214 581 2.96 356 การงานอาชีพ

ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 581 2 26 53 101 102 126 81 90 581 2.73 297 สุขศึกษา

ง21101 การงานอาชีพ 1 581 0 65 9 14 16 47 34 396 581 3.43 477 ศิลปะ

พ21101 สุขศึกษา 1 581 7 42 42 80 106 177 72 55 581 2.64 304

พ21102 พลศึกษา 1 581 0 1 0 13 51 69 102 345 581 3.61 516

ศ21101 ศิลปะ 1 581 1 0 2 10 81 68 82 337 581 3.55 487

รวมทุกวิชา 6390 116 433 334 573 717 961 827 2429

คิดเป็นร้อยละ 100.00 1.82 6.78 5.23 8.97 11.22 15.04 12.94 38.01

ระเบียน

รายวิชา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

3.03 4217

การคัดกรองนักเรียน 

883 1290 4217

13.82 20.19 65.99

ออ่น ปานกลาง เกง่

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพืน้ฐานของนักเรียน ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564

โรงเรียนล าปางกลัยาณี  อ. เมอืง  จ. ล าปาง

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1

ร้อยละ

รหัสวิชา

6390

เฉล่ีย/รวม

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาพืน้ฐาน ม. 1 ภาค 1/64

 2)   รายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา (ระดบัสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที ่12 แสดงขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิรายวิชา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป สาระ

ท23101 ภาษาไทย 5 570 30 37 19 18 49 106 105 206 570 3.04 417 ภาษาไทย

ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 570 10 36 24 25 48 74 94 259 570 3.21 427 สังคมศึกษา

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 570 57 48 61 77 78 71 68 110 570 2.42 249 ภาษาต่างประเทศ

อ23101 ภาษาองักฤษ 5 570 3 36 21 34 47 92 110 227 570 3.20 429 คณิตศาสตร์

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 552 17 20 33 50 58 80 72 222 552 3.07 374 วิทยาศาสตร์

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 570 17 28 37 51 109 98 105 125 570 2.84 328 การงานอาชีพ

ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 5 570 16 9 13 31 50 92 94 265 570 3.30 451 สุขศึกษา

ง23101 การงานอาชีพ 5 570 1 24 32 32 39 47 72 323 570 3.37 442 ศิลปะ

พ23101 สุขศึกษา 5 570 4 11 2 12 18 57 80 386 570 3.65 523

พ23102 พลศึกษา 5 570 1 3 5 11 2 11 25 512 570 3.87 548

ศ23101 ศิลปะ 5 568 3 27 6 12 6 5 28 481 568 3.72 514

รวมทุกวิชา 6250 159 279 253 353 504 733 853 3116

คิดเป็นร้อยละ 100.00 2.54 4.46 4.05 5.65 8.06 11.73 13.65 49.86

ระเบียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3

ร้อยละ

รหัสวิชา รายวิชา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

11.06การคัดกรองนักเรียน 

6250 47023.24691 857 4702

13.71 75.23

ออ่น ปานกลาง เกง่

เฉล่ีย/รวม

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาพืน้ฐาน ม. 3 ภาค 1/64

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป สาระ

ท31101 ภาษาไทย 1 556 8 54 28 40 58 81 86 201 556 3.00 368 ภาษาไทย

ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 556 5 7 18 31 68 102 157 168 556 3.23 427 สังคมศึกษา

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 556 2 2 0 5 19 122 129 277 556 3.57 528 ภาษาต่างประเทศ

อ31101 ภาษาองักฤษ 1 556 1 9 3 10 29 45 104 355 556 3.64 504 คณิตศาสตร์

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 551 2 6 15 18 59 86 96 269 551 3.42 451 วิทยาศาสตร์

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 556 15 11 12 17 41 67 95 298 556 3.40 460 การงานอาชีพ

ง31101 การงานอาชีพ 1 556 4 9 12 9 10 28 44 440 556 3.72 512 สุขศึกษา

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 556 0 0 0 1 4 5 3 543 556 3.97 551 ศิลปะ

ศ31101 ศิลปะ 1 556 0 7 2 7 4 18 22 496 556 3.87 536

รวมทุกวิชา 4999 37 105 90 138 292 554 736 3047

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.74 2.10 1.80 2.76 5.84 11.08 14.72 60.95

ระเบียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4

รหัสวิชา

ร้อยละ
เกง่

รายวิชา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

การคัดกรองนักเรียน 

232 430 4337

4.64 8.60 86.76

ออ่น

4999 3.54 4337

ปานกลาง

เฉล่ีย/รวม

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาพืน้ฐาน ม. 4 ภาค 1/64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่13 แสดงขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิรายวิชา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป สาระ

ท32101 ภาษาไทย 3 563 7 30 33 40 46 202 147 58 563 2.89 407 ภาษาไทย

ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 563 9 35 26 26 27 65 107 268 563 3.26 440 สังคมศึกษา

ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 563 15 18 10 13 16 24 24 443 563 3.60 491 ภาษาต่างประเทศ

อ32101 ภาษาองักฤษ 3 563 11 5 5 12 11 21 110 388 563 3.67 519 คณิตศาสตร์

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 563 8 16 29 25 37 56 62 330 563 3.39 448 วิทยาศาสตร์

ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 266 0 35 20 19 23 40 52 77 266 2.90 169 การงานอาชีพ

ว32107 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 297 0 0 0 0 0 0 0 297 297 4.00 297 สุขศึกษา

ง32101 การงานอาชีพ 2 253 2 5 6 5 8 13 23 191 253 3.67 227 ศิลปะ

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 563 0 3 3 5 9 21 34 488 563 3.86 543

ศ32101 ศิลปะ 3 563 0 2 3 5 5 18 43 487 563 3.87 548

รวมทุกวิชา 4757 52 149 135 150 182 460 602 3027

คิดเป็นร้อยละ 100.00 1.09 3.13 2.84 3.15 3.83 9.67 12.66 63.63

ระเบียน

7.06 6.98 85.96

ออ่น ปานกลาง เกง่
ร้อยละ

การคัดกรองนักเรียน 

336 332 4757 3.51 4089

รหัสวิชา

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5

รายวิชา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

4089

เฉล่ีย/รวม

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาพืน้ฐาน ม. 5 ภาค 1/64

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป สาระ

ท33101 ภาษาไทย 5 556 6 19 25 69 60 95 121 161 556 3.05 377 ภาษาไทย

ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 556 0 5 3 11 15 42 54 426 556 3.76 522 สังคมศึกษา

อ33101 ภาษาองักฤษ 5 556 4 13 10 17 11 19 47 435 556 3.69 501 ภาษาต่างประเทศ

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 556 1 17 5 9 18 44 66 396 556 3.66 506 คณิตศาสตร์

ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 264 0 6 7 8 28 33 48 134 264 3.43 215 วิทยาศาสตร์

ว33104 ฟสิิกส์พืน้ฐาน 291 0 6 4 32 82 80 54 33 291 2.89 167 การงานอาชีพ

ว33105 ชีววิทยาพืน้ฐาน 1 290 0 1 3 5 8 21 58 194 290 3.72 273 สุขศึกษา

ว33106 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพืน้ฐาน 292 0 0 0 1 0 8 30 253 292 3.91 291 ศิลปะ

ง33101 การงานอาชีพ 3 556 0 15 10 15 18 27 40 431 556 3.69 498

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 556 0 0 0 0 0 16 46 494 556 3.93 556

ศ33101 ศิลปะ 5 555 0 2 0 0 0 21 6 526 555 3.95 553

รวมทุกวิชา 5028 11 84 67 167 240 406 570 3483

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.22 1.67 1.33 3.32 4.77 8.07 11.34 69.27

ระเบียน

การคัดกรองนักเรียน 

162 407 4459

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6

ร้อยละ
3.22 8.09 88.68

ออ่น ปานกลาง เกง่

5028 3.63

รหัสวิชา รายวิชา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

4459

เฉล่ีย/รวม

ผลการเรียนเฉล่ียวิชาพืน้ฐาน ม. 6 ภาค 1/62
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป

ท21102 ภาษาไทย 2 580 8 111 34 47 46 54 71 209 580 2.79 334
ส21103 สังคมศึกษาฯ 2 580 17 27 33 62 69 83 90 199 580 2.99 372
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 563 21 53 30 50 45 70 75 219 563 2.95 364
อ21102 ภาษาองักฤษ 2 580 26 68 47 47 60 96 67 169 580 2.73 332
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 580 11 82 46 83 80 80 78 120 580 2.60 278
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 580 57 69 52 67 62 80 44 149 580 2.46 273
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 580 2 31 34 79 134 137 76 87 580 2.76 300
ง21102 การงานอาชีพ 2 580 1 10 53 16 22 26 48 404 580 3.51 478
พ21103 สุขศึกษา 2 578 0 0 0 3 20 119 165 271 578 3.59 555
พ21104 พลศึกษา 2 580 2 0 0 0 0 106 0 472 580 3.80 578
ศ21102 ศิลปะ 2 580 2 69 25 45 35 85 43 276 580 3.09 404

รวมทุกวิชา 6361 147 520 354 499 573 936 757 2575
คิดเป็นร้อยละ 100.00 2.31 8.17 5.57 7.84 9.01 14.71 11.90 40.48

ระเบียน

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพืน้ฐานของนักเรียน ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนล าปางกลัยาณี  อ. เมอืง  จ. ล าปาง

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1

ร้อยละ

รหัสวิชา รายวิชา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

6361 42683.02
การคัดกรองนักเรียน 

1021 1072 4268
16.05 16.85 67.10
ออ่น ปานกลาง เกง่

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป

ท22102 ภาษาไทย 4 597 10 82 45 88 70 91 72 139 597 2.65 302
ส22103 สังคมศึกษาฯ 4 593 4 23 10 18 32 60 68 378 593 3.51 506
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 597 3 42 26 16 27 53 76 354 597 3.39 483
อ22102 ภาษาองักฤษ 4 597 0 29 32 50 63 106 130 187 597 3.11 423
ค22102 คณิตศาสตร์ 4 597 9 113 64 76 96 78 56 105 597 2.43 239
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 597 27 51 47 61 55 94 138 124 597 2.75 356
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 597 1 3 27 72 102 154 134 104 597 3.00 392
ง22102 การงานอาชีพ 4 597 0 52 21 43 46 62 74 299 597 3.23 435
พ22103 สุขศึกษา 4 597 2 2 2 3 41 123 96 328 597 3.57 547
พ22104 พลศึกษา 4 597 0 0 0 0 0 0 0 597 597 4.00 597
ศ22102 ศิลปะ 4 597 3 7 9 16 9 27 35 491 597 3.76 553

รวมทุกวิชา 6563 59 404 283 443 541 848 879 3106
คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.90 6.16 4.31 6.75 8.24 12.92 13.39 47.33

ระเบียน 4833

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2

746 984 4833

ร้อยละ

รหัสวิชา

11.37 14.99 73.64
ออ่น ปานกลาง เกง่

รายวิชา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

การคัดกรองนักเรียน 
6563 3.22

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพืน้ฐานของนักเรียน ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนล าปางกลัยาณี  อ. เมอืง  จ. ล าปาง

ตารางที ่14 แสดงขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิรายวิชา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป
ท23102 ภาษาไทย 6 570 3 21 24 51 74 113 101 183 570 3.10 397
ส23103 สังคมศึกษาฯ 6 563 5 53 51 65 68 110 85 126 563 2.77 321
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 570 11 37 42 81 98 121 61 119 570 2.74 301
อ23102 ภาษาองักฤษ 6 570 3 37 23 47 62 95 99 204 570 3.10 398
ค23102 คณิตศาสตร์ 6 570 10 52 43 72 96 87 76 134 570 2.74 297
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 570 9 46 45 67 60 111 88 144 570 2.83 343
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 6 570 8 6 83 34 45 83 62 249 570 3.11 394
พ23103 สุขศึกษา 6 570 2 1 0 1 3 33 66 464 570 3.85 563
พ23104 พลศึกษา 6 570 1 1 4 2 2 4 5 551 570 3.95 560
ศ23102 ศิลปะ 6 570 3 9 3 7 6 38 58 446 570 3.76 542

รวมทุกวิชา 5693 55 263 318 427 514 795 701 2620
คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.97 4.62 5.59 7.50 9.03 13.96 12.31 46.02

ระเบียน 3.20 4116

ออ่น ปานกลาง เกง่

5693
การคัดกรองนักเรียน 

636 941 4116

รหัสวิชา รายวิชา

11.17 16.53 72.30

จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพืน้ฐานของนักเรียน ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนล าปางกลัยาณี  อ. เมอืง  จ. ล าปาง

ร้อยละ

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป
ท31102 ภาษาไทย 2 555 7 24 18 35 61 79 117 214 555 3.20 410
ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 555 11 13 13 31 43 61 102 281 555 3.36 444
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 555 8 45 21 67 64 143 78 129 555 2.86 350
อ31102 ภาษาองักฤษ 2 555 4 8 4 6 24 29 37 443 555 3.74 509
ค31102 คณิตศาสตร์ 2 555 8 2 18 25 40 76 126 260 555 3.40 462
ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 555 32 35 61 41 30 45 62 249 555 2.94 356
ง31102 การงานอาชีพ2 555 4 7 3 5 9 30 52 445 555 3.78 527
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 555 3 0 1 3 3 5 9 531 555 3.94 545
ศ31102 ศิลปะ 2 550 5 3 2 6 14 17 17 486 550 3.83 520

รวมทุกวิชา 4990 82 137 141 219 288 485 600 3038
คิดเป็นร้อยละ 100.00 1.64 2.75 2.83 4.39 5.77 9.72 12.02 60.88

ระเบียน
การคัดกรองนักเรียน 

360 507 4123 4990

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4

3.45 4123

รายวิชา

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพืน้ฐานของนักเรียน ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนล าปางกลัยาณี  อ. เมอืง  จ. ล าปาง

ออ่น ปานกลาง เกง่

จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

ร้อยละ
7.21 10.16 82.63

รหัสวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่15 แสดงขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิรายวิชา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป
ท32102 ภาษาไทย 4 562 14 21 40 53 67 125 115 127 562 2.92 367
ส32103 สังคมศึกษาฯ 4 561 10 29 16 27 25 64 80 310 561 3.35 454
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 560 9 18 15 9 12 21 32 444 560 3.64 497
อ32102 ภาษาองักฤษ 4 562 2 3 9 8 18 60 104 358 562 3.65 522
ค32102 คณิตศาสตร์ 4 561 10 17 26 19 23 29 74 363 561 3.48 466
ว32102 วิทยาศาสตร์ 4 266 0 43 23 35 44 33 51 37 266 2.57 121
ว32107 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 563 0 0 0 1 3 8 43 508 563 3.94 559
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 562 2 0 0 4 9 17 49 481 562 3.87 547
ศ32102 ศิลปะ 4 562 4 7 7 9 12 15 16 492 562 3.80 523

รวมทุกวิชา 4759 51 138 136 165 213 372 564 3120
คิดเป็นร้อยละ 100.00 1.07 2.90 2.86 3.47 4.48 7.82 11.85 65.56

ระเบียน
6.83 7.94 85.23
ออ่น

325 378 4056

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพืน้ฐานของนักเรียน ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนล าปางกลัยาณี  อ. เมอืง  จ. ล าปาง

ปานกลาง

รายวิชา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

การคัดกรองนักเรียน 
ร้อยละ

เกง่

รหัสวิชา

4759 3.52 4056

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5

นักเรียน รวม เกรด เกรด

เข้าสอบ (คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระเบียน เฉล่ีย 3 ขึ้นไป
ท33102 ภาษาไทย 6 555 1 33 43 61 77 60 79 201 555 3.01 340
ส33103 สังคมศึกษาฯ 6 555 0 20 15 33 50 120 105 212 555 3.26 437
อ33102 ภาษาองักฤษ 6 555 5 22 23 19 18 26 60 382 555 3.52 468
ค33102 คณิตศาสตร์ 6 555 7 10 13 19 34 57 83 332 555 3.50 472
ว33102 วิทยาศาสตร์ 6 264 0 3 9 10 15 27 60 140 264 3.50 227
ว33108 เคมพีืน้ฐาน 291 0 2 5 14 44 79 74 73 291 3.21 226
ว33109 ชีววิทยาพืน้ฐาน 2 291 0 1 3 9 10 15 46 207 291 3.72 268
ว33110 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพืน้ฐาน 291 0 1 0 1 4 7 23 255 291 3.90 285
ง33102 การงานอาชีพ 4 555 2 20 13 6 17 33 58 406 555 3.64 497
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 555 0 0 0 0 0 0 97 458 555 3.91 555
ศ33102 ศิลปะ 6 555 0 2 1 5 4 11 13 519 555 3.92 543

รวมทุกวิชา 5022 15 114 125 177 273 435 698 3185
คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.30 2.27 2.49 3.52 5.44 8.66 13.90 63.42

ระเบียน

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพืน้ฐานของนักเรียน ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2564
โรงเรียนล าปางกลัยาณี  อ. เมอืง  จ. ล าปาง

5022 3.55 4318

รหัสวิชา

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6

5.06 8.96 85.98

รายวิชา
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับผลการเรียน (คน)

การคัดกรองนักเรียน 
254 450 4318

ร้อยละ
ออ่น ปานกลาง เกง่
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นักเรียน รวม

เข้าสอบ (คน) 0 1 2 3 ระเบียน

ภาคเรียนท่ี 1 580 0 23 109 448 580

ภาคเรียนท่ี 2 576 0 4 96 476 576

ภาคเรียนท่ี 1 596 0 14 54 528 596

ภาคเรียนท่ี 2 472 2 4 88 379 472

ภาคเรียนท่ี 1 569 0 8 43 518 569

ภาคเรียนท่ี 2 547 2 10 37 498 547

ภาคเรียนท่ี 1 557 0 5 91 461 557

ภาคเรียนท่ี 2 565 0 1 53 511 565

ภาคเรียนท่ี 1 563 0 8 24 531 563

ภาคเรียนท่ี 2 502 0 4 16 482 502

ภาคเรียนท่ี 1 556 0 2 25 529 556

ภาคเรียนท่ี 2 480 3 5 37 435 480

รวมทุกวิชา 6563 8 88 672 5795 6563

4 42 322 2776 3144

0.12 1.35 10.24 88.30 100

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6

คิดเป็นร้อยละ

จ านวนคนแยกตามผลการประเมนิ

จ านวนนักเรียนท้ังหมด 3144 คน

สรุปประเมนิคุณลักษณะของนักเรียน  ปีการศึกษา  2564

โรงเรียนล าปางกลัยาณี  อ. เมอืง  จ. ล าปาง

ระดับชั้น ภาคเรียนท่ี
ผลการประเมนิ

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4

 3)   รำยงำนผลคุณลักษณะอนัพึงประสงค์รำยวิชำ (ระดับสถำนศึกษำ) ปีกำรศึกษำ 2564 

 

ตารางที ่16 แสดงขอ้มูลผลคุณลกัษณะอนัพงึประสงคร์ายวิชา ภาคเรียนที ่1 และภาคเรียนที ่2 

            ปีการศึกษา 2564 
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นักเรียน รวม

เข้าสอบ (คน) 0 1 2 3 ระเบียน

ภาคเรียนท่ี 1 580 0 25 174 381 580

ภาคเรียนท่ี 2 576 0 6 129 441 576

ภาคเรียนท่ี 1 486 0 12 59 415 486

ภาคเรียนท่ี 2 471 1 4 88 378 471

ภาคเรียนท่ี 1 569 0 11 74 484 569

ภาคเรียนท่ี 2 547 3 7 53 484 547

ภาคเรียนท่ี 1 555 0 5 93 457 555

ภาคเรียนท่ี 2 565 1 1 135 428 565

ภาคเรียนท่ี 1 459 0 6 24 429 459

ภาคเรียนท่ี 2 502 0 4 48 450 502

ภาคเรียนท่ี 1 446 0 2 35 409 446

ภาคเรียนท่ี 2 481 4 4 54 418 481

รวมทุกวิชา 6237 8 88 966 5175 6237

4 44 487 2609 3144

0.13 1.40 15.49 82.97 100

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1

สรุปประเมนิการอา่น คิด วิเคราะห์และเขียน ของนักเรียน  ปีการศึกษา  2562

โรงเรียนล าปางกลัยาณี  อ. เมอืง  จ. ล าปาง

ระดับชั้น ภาคเรียนท่ี
ผลการประเมนิ

คิดเป็นร้อยละ

จ านวนนักเรียนท้ังหมด 3144 คน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6

จ านวนคนแยกตามผลการประเมนิ

 4)   รำยงำนผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนรำยวิชำ (ระดับสถำนศึกษำ) ปีกำรศึกษำ 2564 

 

ตารางที ่17 แสดงขอ้มูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียนของนกัเรียน ภาคเรียนที ่1 และภาคเรียนที ่2 

           ปีการศึกษา 2564 
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5.  แหล่งเรียนรู ้ 

1)  สรุปขอ้มูลการใชแ้หล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรียน 

ตารางที ่18 การใชแ้หล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรูภ้ายใน วนัเดือนปีทีใ่ช ้ สถติิการใช/้ปี เป้าหมาย จุดประสงค ์

1. ห้องสมุดโรงเรียน ตลอดปีกำรศึกษำ  567 คร้ัง - นักเรียน ครูและบุคลำกร 

3,400 คน 

- เรียนรู้แหล่งค้นคว้ำในห้องสมุด/

เพ่ิมเติมควำมรู้ 

2. ห้องศูนย์คณิตศำสตร์ ตลอดปีกำรศึกษำ 200 คร้ัง -  นักเรียน 1,000 คน - เพ่ิมเติมควำมรู้ 

3. ห้องวิทยำศำสตร์ ตลอดปีกำรศึกษำ 6 คร้ัง -  นักเรียน 44 คน - เพ่ิมเติมควำมรู้ 

4. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ตลอดปีกำรศึกษำ 28 คร้ัง -  นักเรียน 63 คน - เพ่ิมเติมควำมรู้ 

5. พิพิธภัณฑเ์พ่ือกำรศึกษำ

โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 

ตลอดปีกำรศึกษำ ผู้เข้ำเย่ียมชมภำยใน 15 

คร้ัง และภำยนอก 5 คณะ 

- ครู นักเรียน และบุคลำกร

ภำยนอก 1,500 คน 

-  แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์เมืองล ำปำง 

-  ประวัติศำสตร์โรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 

-  ค้นคว้ำหำควำมรู้ ฝึกทกัษะกำรสงัเกต 

-  ได้ฝึกกำรปฏบัิติจริง 

6. ห้องศำสนำ (ห้อง 136) ตลอดปีกำรศึกษำ 9 คร้ัง - 2,500 คน - เรียนรู้ พุทธประวัติ หลักธรรม                   

ศำสนพิธ ี

- ค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเอง พัฒนำ

ทกัษะกระบวนกำรคิด 

7. ห้องศูนย์ครอบครัว

พอเพียง โรงเรียน

ล ำปำงกลัยำณี 

ตลอดปีกำรศึกษำ 18 คร้ัง -  550 คน - ศึกษำปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง/

นักเรียนได้ค้นคว้ำควำมรู้ด้วยตนเอง 

และได้ปฏบัิติจริง พัฒนำทกัษะ

กระบวนกำรกลุ่ม 
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ชื่อแหล่งเรียนรูภ้ายใน วนัเดือนปีทีใ่ช ้ สถติิการใช/้ปี เป้าหมาย จุดประสงค ์

8. ห้องศูนย์วัฒนธรรมของ

โรงเรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 10 คร้ัง - 19 คน - เรียนรู้วัฒนธรรมที่น่ำสนใจและเป็น

ประโยชน์ต่อบทเรียน 

9. ห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส ์

โรงเรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 20 คร้ัง - 19 คน - ค้นคว้ำหำควำมรู้ในระบบออนไลน์ 

10. บริเวณแหล่งเรียนรู้รอบ

โรงเรียน (กจิกรรม

ชุมนุม) 

ตลอดปีกำรศึกษำ 5 คร้ัง -  3,000 คน - นักเรียนได้ฝึกปฏบัิติจริง 

11. ห้อง Resource Center ตลอดปีกำรศึกษำ - ให้บริกำรภำยใน              

โรงเรียนตลอดปี

กำรศึกษำ 

-  ครูและนักเรียน  - แหล่งสบืค้นเพ่ือกำรศึกษำ 

12. ห้องศูนย์ภำษำองักฤษ

โรงเรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 20 คร้ัง -  19 คน - เรียนรู้ภำษำองักฤษเพ่ิมเติมจำก 

แหล่งเรียนรู้ 

13. ห้องศูนย์แนะแนว 

(121) 

ตลอดปีกำรศึกษำ 65 คร้ัง -  500 คน - ครูให้ค ำปรึกษำเพ่ิมเติม 

14. ป้ำยประชำสมัพันธ์

ข่ำวสำรกำรศึกษำต่อ 

บริเวณหน้ำห้องพักครู

แนะแนว (122) 

ตลอดปีกำรศึกษำ 100 คร้ัง -  200 คน - เพ่ือทรำบข้อมูลประชำสมัพันธบ์ริกำร

แนะแนวและกำรศึกษำต่อ 

15. ร้ำนคุณย่ำคำเฟ่ ตลอดปีกำรศึกษำ 10 คร้ัง -  10 คน - ฝึกอำชีพ 
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ชื่อแหล่งเรียนรูภ้ายใน วนัเดือนปีทีใ่ช ้ สถติิการใช/้ปี เป้าหมาย จุดประสงค ์

16. ห้องศูนย์สำระฯ ต่ำง ๆ ตลอดปีกำรศึกษำ 12 คร้ัง -  130 คน - เรียนรู้ ข้อมูลกำรศึกษำต่อของกลุ่ม

สำระต่ำง ๆ 

- ศึกษำแหล่งสำรสนเทศภำยใน

โรงเรียน 

17. ห้องเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อ ตลอดปีกำรศึกษำ 50 คร้ัง - นักเรียน  - แหล่งเรียนรู้กำรเพำะเล่ียงเน้ือเย่ือ 

18. ห้องพิพิธภัณฑเ์ซรำมิค

ของโรงเรียน 

ตลอดปีกำรศึกษำ 50 คร้ัง 

 

- นักเรียน  - แหล่งเรียนรู้ขั้นตอนกำรผลิตเซรำมิค 

19. ห้องศูนย์พัฒนำ         

กำรเรียนกำรสอนญ่ีปุ่น 

(ห้อง 236) 

ตลอดปีกำรศึกษำ 6 คร้ัง - นักเรียนสำยกำรเรียนญ่ีปุ่น - วัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

20. ศูนย์ห้องเรียนขงจ่ือ ตลอดปีกำรศึกษำ 16 คร้ัง - นักเรียนสำยกำรเรียน

ภำษำจีน  

- แหล่งเรียนรู้ วิธกีำรเรียนกำรสอน

ภำษำจีน 

21. ห้องศูนย์ภำษำฝร่ังเศส ตลอดปีกำรศึกษำ 3 คร้ัง - นักเรียนสำยกำรเรียนภำษำ

ฝร่ังเศส 

- สบืค้นควำมรู้ทั่วไป, ควำมรู้ภำษำ

ฝร่ังเศส วัฒนธรรมฝร่ังเศส 

22. ห้องศูนย์ภำษำเกำหลี ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - นักเรียนสำยกำรเรียน 

ภำษำเกำหลี 

- กจิกรรมกำรเรียนกำรสอนของ

นักเรียน 

23. ห้องเรียนดนตรีไทย ตลอดปีกำรศึกษำ 50 คร้ัง - นักเรียน 1,000 คน - จัดกำรเรียนกำรสอน 

24. ห้องปฏบัิติกำรศิลปะ ตลอดปีกำรศึกษำ 50 คร้ัง - นักเรียน 1,000 คน - จัดกำรเรียนกำรสอน 

25. ห้องเรียนนำฏศิลป์ ตลอดปีกำรศึกษำ 50 คร้ัง - นักเรียน 1,000 คน - จัดกำรเรียนกำรสอน 

26. หอประชุมโรงเรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 8 คร้ัง - นักเรียน 500 คน - จัดอบรม 
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 ตารางที ่19 ขอ้มูลการใชแ้หล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรูภ้ายนอก วนัเดือนปีทีใ่ช ้ สถติิการใช/้ปี เป้าหมาย จุดประสงค ์

1. วัดศรีชุม ตลอดปีกำรศึกษำ 7 คร้ัง - คณะครู นักเรียน 2,320 คน 

- นักเรียนห้องสมุด 

- กจิกรรมเทศกำลเข้ำพรรษำ 

- ทอดกฐินและผ้ำป่ำสำมัคคี 

- เรียนรู้ประวัติศำสตร์ของจังหวัดล ำปำง 

- ศึกษำแหล่งสำรสนเทศภำยในท้องถิ่น 

- กจิกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ 

2. มหำวิทยำลัยสวนดุสติ 

ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ต้ัง 

ล ำปำง 

19 พฤศจิกำยน 2564 

22 พฤศจิกำยน 2564 

2 คร้ัง 

 

- คณะครูกลุ่มสำระฯ          

สงัคมศึกษำฯ 

- นักเรียน ม.4/1, ม.5/1 

- นักเรียนยุวบรรณำรักษ์

ห้องสมุด 

- อบรมควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์นครล ำปำง 

 

3. วัดพระแก้วดอนเต้ำ

สชุำดำรำม 

19 พฤศจิกำยน 2564 

4 – 6 ธนัวำคม 2564 

2 คร้ัง - คณะครูกลุ่มสำระฯ          

สงัคมศึกษำฯ 

- นักเรียน ม.4/1, ม.5/1 

- นักเรียนยุวมัคคุเทศก์ 

- อบรมควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์นครล ำปำง 

- กจิกรรม “งำนข่วงหลวงเวียงละกอน           

คร้ังที่ 1” 

4. วัดปงสนุก 19 พฤศจิกำยน 2564 

4 – 6 ธนัวำคม 2564 

1 คร้ัง 

22 คน 

 

 

1 คร้ัง 

- คณะครูกลุ่มสำระฯ          

สงัคมศึกษำฯ 

- นักเรียน ม.4/1, ม.5/1 

- นักเรียนยุวมัคคุเทศก์ 

- นักเรียน 300 คน 

- อบรมควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์นครล ำปำง 

- กจิกรรม “งำนข่วงหลวงเวียงละกอน           

คร้ังที่ 1” 

 

- เรียนรู้ วิถีกำรด ำรงชีวิตของคนในสมัยก่อน 
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ชื่อแหล่งเรียนรูภ้ายนอก วนัเดือนปีทีใ่ช ้ สถติิการใช/้ปี เป้าหมาย จุดประสงค ์

5. กำดกองต้ำ 19 พฤศจิกำยน 2564 3 คร้ัง - คณะครูกลุ่มสำระฯ          

สงัคมศึกษำฯ 

- นักเรียน ม.4/1, ม.5/1 

- นักเรียนห้องสมุด 41 คน 

- อบรมควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์นครล ำปำง 

- ศึกษำแหล่งสำรสนเทศภำยในท้องถิ่น 

6. วัดศรีรองเมือง 22 พฤศจิกำยน 2564 1 คร้ัง - คณะครูและบุคลำกรงำน

ห้องสมุด 

- นักเรียนยุวบรรณำรักษ์

ห้องสมุด 

- อบรมควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์นครล ำปำง 

7. วัดประตูป่อง 22 พฤศจิกำยน 2564 1 คร้ัง - คณะครูและบุคลำกรงำน

ห้องสมุด 

- นักเรียนยุวบรรณำรักษ์

ห้องสมุด 

- อบรมควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์นครล ำปำง 

8. บ้ำนหลุยส์ 22 พฤศจิกำยน 2564 

4 – 6 ธนัวำคม 2564 

3 คร้ัง 60 คน 

22 คน 

- คณะครูและบุคลำกรงำน

ห้องสมุด 

- นักเรียนยุวบรรณำรักษ์

ห้องสมุด 

- นักเรียนยุวมัคคุเทศก์ 

- อบรมควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์นครล ำปำง 

- กจิกรรมงำน “ข่วงหลวงเวียงละกอน    

คร้ังที่ 1” ปฏบัิติหน้ำที่ยุวมัคคุเทศก์ 

9. โบรำณสถำนกู่เจ้ำย่ำสตุำ 22 พฤศจิกำยน 2564 1 คร้ัง - คณะครูและบุคลำกรงำน

ห้องสมุด 

- นักเรียนยุวบรรณำรักษ์

ห้องสมุด 

- อบรมควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์นครล ำปำง 
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ชื่อแหล่งเรียนรูภ้ายนอก วนัเดือนปีทีใ่ช ้ สถติิการใช/้ปี เป้าหมาย จุดประสงค ์

10. ถนนสำยวัฒนะธรรม 22 พฤศจิกำยน 2564 1 คร้ัง - คณะครูและบุคลำกรงำน

ห้องสมุด 

- นักเรียนยุวบรรณำรักษ์

ห้องสมุด 

- อบรมควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์นครล ำปำง 

11. ลำนหน้ำมิวเซียมล ำปำง 4 – 6 ธนัวำคม 

2564 

22  คน - นักเรียนยุวมัคคุเทศก์ - กจิกรรมงำน “ข่วงหลวงเวียงละกอน    

คร้ังที่ 1” ปฏบัิติหน้ำที่ยุวมัคคุเทศก์ 

12. วัดผำบ่อง 4 – 6 ธนัวำคม 

2564 

22  คน - นักเรียนยุวมัคคุเทศก์ - กจิกรรมงำน “ข่วงหลวงเวียงละกอน    

คร้ังที่ 1” ปฏบัิติหน้ำที่ยุวมัคคุเทศก์ 

13. หออะมอ๊ก 4 – 6 ธนัวำคม 

2564 

22  คน - นักเรียนยุวมัคคุเทศก์ - กจิกรรมงำน “ข่วงหลวงเวียงละกอน    

คร้ังที่ 1” ปฏบัิติหน้ำที่ยุวมัคคุเทศก์ 

14. แหล่งกำรเรียนรู้

ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 

ชุมชนทำ่มะโอ จังหวัด

ล ำปำง 

ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - นักเรียน 300 คน - นักเรียนได้เรียนรู้ วิถีกำรด ำรงชีวิตของคน

ในย่ำนเศรษฐกจิของจังหวัดล ำปำง 

15. พิพิธภัณฑ ์Museum 

Lampang 

ตลอดปีกำรศึกษำ 1 คร้ัง - นักเรียน 200 คน - นักเรียนได้เรียนรู้ในสถำนที่จริงทำง

พระพุทธศำสนำของจังหวัดล ำปำง 

16. ตลำดสดเทศบำล ตลอดปีกำรศึกษำ 10 คร้ัง - นักเรียน 100 คน - กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 

17. ห้ำงสรรพสนิค้ำ ตลอดปีกำรศึกษำ 32 คร้ัง - นักเรียน 390 คน - กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร/ศึกษำแหล่ง

อำชีพ 
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ชื่อแหล่งเรียนรูภ้ายนอก วนัเดือนปีทีใ่ช ้ สถติิการใช/้ปี เป้าหมาย จุดประสงค ์

18. อนิเตอร์เนต็/เวบ็ไซต์ 

สื่อออนไลน์/ดิกชันนำรี

ออนไลน์ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 1,350 คร้ัง - นักเรียน 2,900 คน - เพ่ิมพูนควำมรู้คณิตศำสตร์/ค้นคว้ำหำ

ข้อมูลเพ่ิมเติมภำษำองักฤษ สร้ำงบทเรียน

ออนไลน์/แนะแนวกำรศึกษำ 

19. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ล ำปำง 

ตลอดปีกำรศึกษำ 24 คร้ัง - นักเรียน 2100 คน - เพ่ิมพูนควำมรู้คณิตศำสตร์/ภำษำจีน 

20. ห้องสมุดประชำชน ตลอดปีกำรศึกษำ 96 คร้ัง - นักเรียน 455 คน - ค้นคว้ำและฝึกทกัษะทำงคณิตศำสตร์/

ภำษำองักฤษ เพ่ิมเติม/ค้นคว้ำข้อมูล 

21. แหล่งเรียนรู้ทำง

ประวัติศำสตร์ในชุมชน/

ท้องถิ่น 

ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - นักเรียน 19 คน - ทศันศึกษำ เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ ภำยนอก

ห้องเรียน 

22. ศูนย์ข้อมูลกำรทอ่งเที่ยง 

จังหวัดล ำปำง 

ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - นักเรียน 19 คน - หำข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกำรเรียน 

23. แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกจิ

พอเพียง 

ตลอดปีกำรศึกษำ 1 คร้ัง - นักเรียน 19 คน - เรียนรู้กำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

24. แหล่งเรียนรู้อำชีพ

ท้องถิ่น 

ตลอดปีกำรศึกษำ 50 คร้ัง - นักเรียน 300 คน - เพ่ือศึกษำแหล่งอำชีพ 

25. ห้องสมุด TK ล ำปำง ตลอดปีกำรศึกษำ 45 คร้ัง - นักเรียน 345 คน - ท ำรำยงำน 

26. สะพำนด ำ (สะพำน

รถไฟข้ำมแม่น ำ้วัง) 

ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - นักเรียน 41 คน - ศึกษำแหล่งสำรสนเทศภำยในท้องถิ่น 

27. สะพำนขำว (สะพำน

รัษฎำภิเษก) 

ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - นักเรียน 41 คน - ศึกษำแหล่งสำรสนเทศภำยในท้องถิ่น 
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ชื่อแหล่งเรียนรูภ้ายนอก วนัเดือนปีทีใ่ช ้ สถติิการใช/้ปี เป้าหมาย จุดประสงค ์

28. กำดเกำ๊จำว ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - นักเรียน 41 คน - ศึกษำแหล่งสำรสนเทศภำยในท้องถิ่น 

29. วัดป่ำฝำง ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - นักเรียน 41 คน - ศึกษำแหล่งสำรสนเทศภำยในท้องถิ่น 

30. วัดจองคำ ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - นักเรียน 41 คน - ศึกษำแหล่งสำรสนเทศภำยในท้องถิ่น 

31. วัดม่อนปู่ยักษ์ ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - นักเรียน 41 คน - ศึกษำแหล่งสำรสนเทศภำยในท้องถิ่น 

32. วัดม่อนจ ำศีล ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - นักเรียน 41 คน - ศึกษำแหล่งสำรสนเทศภำยในท้องถิ่น 

33. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 4 คร้ัง - 180 คน - เพ่ิมพูนควำมรู้ภำษำจีน 

34. มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ตลอดปีกำรศึกษำ 4 คร้ัง - 180 คน - เพ่ิมพูนควำมรู้ภำษำจีน 

35. สถำบันขงจ่ือมหำ

วิทยำลัยเชียงใหม่ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 4 คร้ัง - 180 คน - เพ่ิมพูนควำมรู้ภำษำจีน 

36. สนำมกฬีำจังหวัดล ำปำง ตลอดปีกำรศึกษำ 15 คร้ัง - 1,200 คน - แข่งขันกฬีำ, ร่วมกจิกรรมพิธเีปิดกำร

แข่งขันกฬีำ, ฝึกซ้อมกฬีำ 

37. โรงพยำบำลล ำปำง ตลอดปีกำรศึกษำ 862 คร้ัง - 758 คน - ศึกษำดูงำน, เกบ็ข้อมูล, ฝึกประสบกำรณ์ 

38. สถำนีต ำรวจภธูรล ำปำง ตลอดปีกำรศึกษำ 2 คร้ัง - 20 คน - อบรม 

39. อุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน ตลอดปีกำรศึกษำ 6 คร้ัง - 3,260 คน - ทศันศึกษำ 
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2)  ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ผูท้รงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรูแ้ก่ครู นกัเรียน ปีการศึกษา 2564 

ตารางที ่20 ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ผูท้รงคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2564 
  

ที ่ ชื่อผูท้รงคุณวุฒิ สถติิการใชจ้ านวนครั้ง/ปี เรือ่ง หมายเหตุ 

1 คณะวิทยำกรจำก  we be the brain 1 คร้ัง กำรเตรียมตัวสอบเข้ำมหำวิทยำลัย  

2 พระครูสตุชยำภรณ์ เจ้ำอำวำสวัดศรีชุม 2 คร้ัง - หลักธรรมและกำรปฏบัิติตนในกำรเป็น

พุทธศำสนิกชนชำวพุทธที่ดี 

- คุณธรรม จริยธรรม กจิกรรมเทดิพระคุณบิดำ 

มำรดำ 

 

3 พันเอกสนัดุสติ ดีบุกค ำ ประธำน

เครือข่ำยล ำปำงรักษ์เมืองเก่ำ 

3 คร้ัง กำรฝึกปฏบัิติกำรในกำรเป็นมัคคุเทศกท์ี่ดี  

4 นำยมุขสนั ดีบุกค ำ 2 คร้ัง ลักษณะของไกด์ที่ดี  

5 นำงทพิยำ  จิวกติติศักด์ิกุล 2 คร้ัง - กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์เมืองเก่ำ 

- กำรอนุรักษ์บ้ำนเก่ำในเมืองล ำปำง 

- บ้ำนเสำนัก 

 

6 ดร.เพญ็สภุำ สขุคตะ 1 คร้ัง ประวัติศำสตร์นครล ำปำง  

7 คุณครูมงคล ถูกนึก 1 คร้ัง นครล ำปำง 3 ยุค  

8 Mr.Michael Chen 4 คร้ัง ภำษำองักฤษเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรศึกษำต่อ  

9 Ms.Rebecca Blenzler 4 คร้ัง ภำษำองักฤษเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรศึกษำต่อ  

10 (อดีต) พระมหำไพรวัลย์ วรวณโฺณ 1 คร้ัง เทศน์มหำชำติ กณัฑ์มัทรี  

11 คุณครูสขุพัฒน์  โสรัจจกจิ 2 คร้ัง ประวัติโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี  

12 เจ้ำอำวำสวัดจองคำ 2 คร้ัง ประวัติควำมเป็นมำของวัดจองคำ  

13 นำงคมคำย เจริญ ส ำนักงำน

สำธำรณสขุล ำปำง 

2 คร้ัง กำรให้ควำมรู้เร่ืองกำรดูแลสุขภำพ  
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ที ่ ชื่อผูท้รงคุณวุฒิ สถติิการใชจ้ านวนครั้ง/ปี เรือ่ง หมายเหตุ 

14 นำยพงษ์พัฒน์ วงศ์บุญมำ  

ต ำรวจรัฐสภำสภำผู้แทนรำษฎร 

1 คร้ัง แนะน ำแนวทำงกำรศึกษำต่อ  

15 นำงสำวศศิพร สำยศรีธ ินักศึกษำ 

คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยพยำบำล

บรมรำชชนนี นครล ำปำง 

1 คร้ัง แนะน ำแนวทำงกำรศึกษำต่อวิชำชีพพยำบำล  

16 นำงประภำภรณ์ สนิวรรณกุล  

ศูนย์กำรเรียนรู้กำรวำดภำพไก่ลงบน

ชำมตรำไก่ 

1 คร้ัง กำรวำดภำพไก่ลงบนชำมตรำไก่  

17 นำงทองหล่ัน สมเจตน์ ประธำนกลุ่ม

สมัมำชีพบ้ำนนำคต อ ำเภอแม่ทะ 

2 คร้ัง ให้ค ำปรึกษำกำรท ำน ำ้ยำล้ำงจำน  

18 นำงสำวกลัยำกร บูรณศักดิ กำรไฟฟ้ำ

ส่วนภมูิภำคจังหวัดล ำปำง 

2 คร้ัง ให้ค ำปรึกษำกำรค ำนวณค่ำไฟฟ้ำ  

19 นำยประเสริฐ องึสวัสด์ิ 2 คร้ัง ให้ควำมรู้เร่ืองกำรเทคฮอร์โมนเปล่ียนจำก 

เพศชำยเป็นเพศหญิง 

 

20 นำยไพฑรูย์ – นำงนงไว ตุมมำ  

ไร่ตุมมำ อ ำเภอห้ำงฉัตร 

2 คร้ัง ให้ควำมรู้เร่ืองวงจรชีวิตเพล้ีย  
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ประกาศโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

เรือ่ง  การใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561  

นโยบำยกำรปฏรูิปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก  ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพ คนไทยและ

กำรศึกษำไทยในอนำคต ประกอบกับมีนโยบำยให้ปฏรูิประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพทั้ง  ภำยในและ

ภำยนอกของทุกระดับก่อนจะมีกำรประเมินคุณภำพในรอบต่อไป จ ำเป็นต้องปรับปรุงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนให้สอดคล้องกนั จึงได้มีกำรยกเลิกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ลงวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559  ฉะน้ัน อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน

มำตรำ 5 มำตรำ 9 (3) มำตรำ 31 และมำตรำ 48 แห่ง พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ มติคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในกำรประชุม คร้ังที่ 

5/2561 เม่ือวันศุกร์ที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงศึกษำธิกำรจึง

ประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์

กำรศึกษำพิเศษ  ฉบับลงวันที่  6  สิงหำคม  พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นหลักในกำรเทียบเคียงส ำหรับสถำนศึกษำ  

หน่วยงำนต้นสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้งประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม 

สนับสนุน ก ำกบัดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  

 โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี  จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดย

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน 

ผู้ปกครอง และประชำชนในชุมชน ให้เหมำะสมและสอดคล้องกนัเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 

กำรประเมินคุณภำพภำยในและเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี จึงประกำศกำรใช้

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศน้ี เพ่ือเป็น

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรประเมินคุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำ  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับน้ี 

  

     ประกำศ ณ วันที่  16  มีนำคม  พ.ศ. 2565 

  

 

 

        (นำยนิรันดร  หม่ืนสขุ)          (นำยพีระ  มำนะทศัน์ ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี   ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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   ค าสัง่โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ที ่088/2565 

เรือ่ง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

-------------------------------- 

  ตำมที่  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  อันน ำไปสู่กำร

ก ำหนดให้มีมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขึ้ น ประกอบกับได้มีกำรประกำรใช้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ พ.ศ.2561  และกระทรวงศึกษำธกิำรมีกำรประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำ

ข้ันพ้ืนฐำน และระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2561 ส ำหรับให้

สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงด ำเนินงำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและเตรียมกำรส ำหรับกำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก ซ่ึงจะท ำให้เกดิควำมม่ันใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยว่ำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำมี

คุณภำพ  ได้มำตรฐำน  และคงรักษำไว้ซ่ึงมำตรฐำนจำกกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  โดยให้

สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

และด ำเนินกำรตำมแผนที่ก  ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

ให้แก่หน่วยงำนต้นสงักดัเป็นประจ ำทุกปี น้ัน 

  ดังน้ัน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีกำรขับเคล่ือนอย่ำงเป็นระบบ ตำมมำตรำ 39  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ

แห่งชำติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 27 พระรำชบัญญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังน้ี 
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1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่  ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ปัญหำ ตลอดจน 

    ส่งเสริม สนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีกำรขับเคล่ือนอย่ำงเป็นระบบ  

    มีประสทิธภิำพ และประสทิธผิล  ประกอบด้วย 

1. นำยนิรันดร  หมื่นสขุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวดวงเดือน จิตอำรีย์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยสมชำย ใจไหว รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 

4. นำยทวี  เข่ือนแก้ว รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 

5. นำงพนิดำ สปุระกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 

6. นำยหรินทร์   คำระวำด ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 

7. นำยชลอ   ประชุมฉลำด ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 

8. นำงจันทรัตน์ ดวงฟู ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 

9. นำงปำรมี สปิุนะ ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 

10. นำงนงนุช   แสนเงิน หัวหน้ำงำนประกนัคุณภำพฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

11. นำยทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์ รองหัวหน้ำงำนประกนัคุณภำพฯ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

11. นำงจิรำรัตน์  วงศ์วิไล เลขำนุกำรงำนประกนัคุณภำพฯ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

2. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  มีหน้ำที่  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไป 

    ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และก ำหนดค่ำเป้ำหมำยที่เหมำะสม  สอดคล้องกับบริบท 

    ของโรงเรียน  ประกอบด้วย 

1. นำงนงนุช  แสนเงิน  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงพรนภัส เอื้อแท้  กรรมกำร 

4. นำยฐิติพงศ์   มิ่งเช้ือ    กรรมกำร 

5. นำยปฐวี   มณวีงศ์  กรรมกำร 

6.    นำงปัทมำพร   อนิดำวงศ์  กรรมกำร 

7. นำวสำวสภุำนัน   ปัญญำใหญ่                           กรรมกำร 

8. นำงพิมพ์ทอง  มหำแก้ว  กรรมกำร 

9. นำงลลิตำ ประชุมฉลำด  กรรมกำร 

10. นำยจิรศักดิ์ ถำน้อย  กรรมกำร 

11. นำงมยุรี     ท้ำวศรีชัย  กรรมกำร 

12. นำงจิรำรัตน์  วงศ์วิไล                                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

13. นำงสำวแววใจ   แหนมเชย                                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหน้ำที่  วำงแผนกำรประเมิน ด ำเนินกำรประเมิน และ 

    สรุปผลกำรประเมิน  หลังกำรประเมินให้แจ้งผลกำรประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ  

    กำรศึกษำ  โดยยึดหลักกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ และสะท้อนคุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ  

    และเกณฑ์กำรประเมินตำมสภำพบริบทของสถำนศึกษำ เน้นกำรประเมินตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดจำก 

    กำรปฏิบัติงำนตำมสภำพจริงของสถำนศึกษำ เ ลือกใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เหมำะสม ข้อมูลมี 

    ควำมน่ำเช่ือถือ สำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมินได้ตำมสภำพบริบทของสถำนศึกษำ และสะท้อนคุณภำพ  

    กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำได้อย่ำงชัดเจน ประกอบด้วย 

1. นำงจิรำรัตน์  วงศ์วิไล  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงนงนุช  แสนเงิน  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวสภุำนัน  ปัญญำใหญ่  รองประธำนกรรมกำร 

4. นำงพรนภัส เอื้อแท้  กรรมกำร 

5. นำยทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์  กรรมกำร 

6. นำยฐิติพงศ์   มิ่งเช้ือ  กรรมกำร 

7. นำยปฐวี   มณวีงศ์  กรรมกำร 

9. นำงปัทมำพร   อนิดำวงศ์  กรรมกำร 

10. นำงพิมพ์ทอง  มหำแก้ว  กรรมกำร 

11. นำงลลิตำ ประชุมฉลำด  กรรมกำร 

12. นำยยุทธนำ เถียรประภำกุล  กรรมกำร 

13. นำงมยุรี     ท้ำวศรีชัย  กรรมกำร 

14. นำงศรีนวย  ส ำอำงค์ศรี  กรรมกำร 

15. นำงระวิวรรณ  ภักดี  กรรมกำร 

16. นำยธรีพันธ์  ปิงแก้ว  กรรมกำร 

17. นำงนพพร  ปรียำนนท ์  กรรมกำร 

18. นำงสำวอรวรรณ  กนัธมิำ  กรรมกำร 

19. นำยชลธชิ   ณ ล ำปำง                                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

20. นำงสำววริศรำ  กุณำบุตร                                                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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4. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  มีหน้ำที่  น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

    จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภำพผู้เรียน ผลส ำเร็จของกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

    และกระบวนกำรจัดกำรเ รียนกำรสอนที่ เ น้น ผู้ เ รียนเป็นส ำ คัญ  น ำ เสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

    สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รำยงำนต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่ 

    เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

1. นำงนงนุช  แสนเงิน  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยสมโภชน์  ฟูใจ  กรรมกำร 

4. นำงนำริฐำ  อนิถำนะ  กรรมกำร 

5. นำงสำวสภุำนัน  ปัญญำใหญ่  กรรมกำร 

6. นำงสำวมัลลิกำ  อิ่มลำภ  กรรมกำร 

7. นำงสำววริศรำ  กุณำบุตร  กรรมกำร 

8. นำยชลธชิ  ณ ล ำปำง  กรรมกำร 

9. นำงจิรำรัตน์  วงศ์วิไล  กรรมกำร 

10. นำยพิสฐิ  ค ำภิโร  กรรมกำร 

11. นำงสำวเปรมจิตร  เกลียวฝั้น                                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

12. นำงสำวแววใจ  แหนมเชย                                                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

5. คณะกรรมการรบัการประเมินคุณภาพภายนอก  มีหน้ำที่  เตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่  

    โดยเตรียมกำรต้อนรับตำมสมควร  และให้ควำมร่วมมือ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

    ของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ประกอบด้วย 

1. นงนงนุช  แสนเงิน  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงปำรมี  สปิุนะ  กรรมกำร 

4. นำยหรินทร์  คะระวำด  กรรมกำร 

5. นำยชลอ    ประชุมฉลำด  กรรมกำร 

6. นำงจันทรัตน์ ดวงฟู  กรรมกำร 

7. นำงนำริฐำ   อนิถำนะ  กรรมกำร 

8. นำยชลธชิ  ณ ล ำปำง  กรรมกำร 

9. นำงสำววริศรำ  กุณำบุตร  กรรมกำร 

10. นำงจิรำรัตน์  วงศ์วิไล                                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

11. นำงสำวแววใจ แหนมเชย                                                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่  24  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 (นำยนิรันดร  หม่ืนสุข) 
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี 
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ค าสัง่โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ที ่082/2565 

เรือ่ง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 

     ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 

ตำมที่กระทรวงศึกษำธกิำร ได้ออกกฎกระทรวงกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 มีนโยบำยปฏริูประบบ

กำรประเมนิและกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน และระดบักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พ.ศ. 2561 ส ำหรับให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงด ำเนินงำนเพ่ือกำร

ประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

โรงเรียนล ำปำงกลัยำณ ีตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ 

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีควำมเข้มแขง็ และเตรียมควำม

พร้อมส ำหรับกำรประเมนิคุณภำพภำยนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ ดงัต่อไปนี้  
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

มีหนา้ท่ี ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ ให้กำรสนับสนุนสง่เสริม ตลอดจนแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนนิงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ

บรรลุตำมวัตถุประสงค ์ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

 คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

นำยนิรนัดร หมื่นสขุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณี ประธำนกรรมกำร 

นำงสำวดวงเดอืน  จิตอำรีย ์ รองผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 

นำงพนิดำ สปุระกำร รองผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร รองประธำนกรรมกำร 

นำยสมชำย ใจไหว รองผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป รองประธำนกรรมกำร 

นำยทว ี เขื่อนแก้ว รองผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยกจิกำรนักเรยีน รองประธำนกรรมกำร 

นำงจันทรัตน ์ ดวงฟู ผู้ช่วยรองผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร กรรมกำร 

นำยหรินทร ์ คะระวำด ผู้ช่วยรองผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยกจิกำรนักเรียน กรรมกำร 

นำยชลอ ประชุมฉลำด ผู้ช่วยรองผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป กรรมกำร 

นำงปำรม ี สปิุนะ ผู้ช่วยรองผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการ  

 นำงสำยพร นำละออง นำงสำวสปุรำณ ี กำศเกษม กรรมกำร 

 นำงจุฬำรัตน ์ ยะรินทร ์ นำงวิไล มงัจักร์ กรรมกำร 

 นำงสำวรัตนำ ธชูิโต นำยกติศิักดิ์ พรมค ำ กรรมกำร 

 นำงกำญจนำ ตะ๊วงศ์ษำ นำงสำวมลัลิกำ อิ่มลำภ กรรมกำร 

 นำงพิมพ์ทอง มหำแก้ว นำงสำวพัชรกรณ ์ ชัยชนะ กรรมกำร 

 นำงสำวเบญจมำศ นวลอนงค ์ นำงสำวมนีณำ ธนันไชย กรรมกำร 

 นำงศิริญญำ เขื่อนแก้ว นำงสำวกนกพร นิลแพทย์ กรรมกำร 
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 นำงสำวพรศร ี เหล่ียมพงศำพุทธ ิ นำงสำวปนัดดำ ยะตนิ     กรรมกำร 

 นำงสำวกฤตยิำ หอมเพียร นำงสำวนำรีรัตน ์ จัดสวย กรรมกำร 

 นำงสำวศศลักษณ ์ เครือนันตำ นำงสำวรัตตพิร เสำจนิดำรัตน ์ กรรมกำร 

 นำงสำวนันทนำพร วงศ์ยศ นำงลลิตำ ประชุมฉลำด      กรรมกำร 

 นำงอญัชล ี ไชยด ี นำงกญัญำรัตน ์ นำคอ่อน กรรมกำร 

 นำงสำวเมธำพร สงกำนตท์พิ นำงโสภิณ ศิริค ำน้อย กรรมกำร 

 นำงสพุรทพิย์ เป้ียปลูก ว่ำที่ ร.ต.หญิงขวัญเรือน  เพง็มำ      กรรมกำร  

 นำยศรำวุฒิ สภุำยอง      นำงรักชนก ศรีชมภ ู กรรมกำร 

 นำงพิกุลทอง เปล่งศิร ิ นำงทศันีย ์ ตรีเพช็ร กรรมกำร 

 นำยวรกมล ตัน๋มำเชื้อ นำงพรทพิำ ผนัผำย กรรมกำร 

 นำงสำวณฐำวิภำ ดอนอบุล นำงพรำวพร ปันตำ กรรมกำร 

 ว่ำที่ ร.ต.หญิงสชญำ หล้ำอนิเชื้อ นำงสำวดวงฤทยั ธนำม ี กรรมกำร 

 นำยชลอ ประชุมฉลำด นำยชัยวฒัน ์ นิรันดร์กุลสทิธิ์ กรรมกำร 

 นำงสริวิิมล นิรันดร์กุลสทิธิ์      นำยกฤชณิ์พจน ์ สะอำด กรรมกำร 

 นำยจิตตวฒัน ์ เมอืงมำหล้ำ นำงกญัญำรัตน ์ มูลวิชำ กรรมกำร 

 นำงศิริญำ ยศบุญเรือง นำงสำวนำรีรัตน ์ รุ่งเรือง กรรมกำร 

 นำงนภำรัตน ์ สตูรเลข            นำยภวูณฐั โพธิ์งำม  กรรมกำร 

 นำงจิตรำ เครือตนั นำงเนื้อน้อง ศรีตะบุตร กรรมกำร 

 นำยนพพร ปุกค ำ นำงสำวตรีนุช เพชรแสนงำม กรรมกำร 

 นำงบุญฑริกำ วงศ์ค ำลือ นำงสำวรจุิรัตน ์ เป็งสำ  กรรมกำร 

 นำงจริยำ โชตคิณำกุล นำยฐิตกิร หล้ำวงศ์ษำ        กรรมกำร 

 นำยดุษฎ ี ศรีทรงรำช นำงสำววรำพร รัศมจีำตรุงค ์  กรรมกำร 

 นำยพงษ์ธลักษณ ์ สบิแก้ว นำงอ ำไพ พิชิตสนัต ์ กรรมกำร 

 นำงสำววิภำวรรณ อตุจันทร ์ นำงสำวจุฑำมำศ กนัทะวงั  กรรมกำร 

 นำงสำวกุญชร ี ผ่ำนสวุรรณ นำงอญัญ์ชลีย ์ สทิธ ิ  กรรมกำร 

 นำงพิชญ์รัศมิ์ ยูพำนิช นำงมณรีัตน ์ ภิญโญ กรรมกำร 

 นำยชัยณรงค ์ ภักศิลป์ นำงขวัญจิตร สวุรรณวงศ ์ กรรมกำร 

 นำงสำวศิรินุช ใจศีลธรรม นำงสำวสำยทอง อนิถำสำร กรรมกำร 

 นำงอรชร ฤกษ์วัลย์ นำงพัชรินทร ์ สภุำยอง กรรมกำร 

 นำงฐิตำรีย์ จีรเธยีรกุล นำงจงกลณ ี ภักดเีจริญ กรรมกำร 

 นำงมยุร ี ท้ำวศรีชัย   นำงพรทพิย์ จักรแก้ว  กรรมกำร 

 นำงปรำณ ี สวนเจริญ นำงสำวปิญชำน ์ รินง้ำว กรรมกำร 

 นำยหรินทร ์ คะระวำด นำงสำวแพรพลอย ค ำปิงบุตร กรรมกำร 

 นำงนิชำนันท ์ เมฆศิร ิ นำงอริศรำ บุญยืน กรรมกำร 

 นำงสำวอจัฉรำ ชื่นใจ นำงสำวสวุรีย์ ศิริวรรณ กรรมกำร 

 นำงสำวศิรินทร ์ สดุเจริญ นำงสภุำพร อ้วนสะอำด กรรมกำร 

 นำงดวงฤทยั จันทรวรเชตต ์ นำงสำวศิริธร จะวรรณำ กรรมกำร 

 นำงกฤตยิำ เกยีรตเิสว ี นำงสำวพรผกำ ต้อนรับ กรรมกำร 

 นำงนพพร ปรียำนนท ์ นำงสำวศิรินทพิย ์ รมุำรถ กรรมกำร 

 นำยพงศ์เกษม เตชะสำย นำงปัทมำพร อนิดำวงศ ์ กรรมกำร 

 นำงสำวภัสรลักษณ ์ ใจขดั นำงณฐัภรณ ์ เดชเกำะเก่ำ กรรมกำร 
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 นำงพิชญำภำ ไชยวรรณ นำงพัชรสกุำล อธปัิญญำพันธุ ์ กรรมกำร 

 นำยกรกฎ อุ่นเรือน นำงสำวประภำพร โล่ตระกูล กรรมกำร 

 นำงสำวอรวรรณ กนัธมิำ นำงสำวมำนิตำ ดวงสดุำ กรรมกำร 

 นำงจันทนำ สญัญเดช นำงป่ินทพิย์ อนิกร กรรมกำร 

 นำงทพิวรรณ ์ บุญเป็ง นำยธรีวัฒน ์ กนัทะ กรรมกำร 

 นำงธมนพัชร ์ พงศ์สพัุฒน ์ นำงวำสนำ ชัยเนตร กรรมกำร 

 นำงสำวรุ่งนภำ ถนอมรอด นำงวัชรียำ กฤตสริิทพิย์ กรรมกำร 

 นำงสำวอ ำไพ มนัสสนัต ิ นำยณฏัฐพล ขวัญเจริญ กรรมกำร 

 นำงณฐันพัชร ์ วงษว์รเนตร นำงวำรศิำ ไชยญำ กรรมกำร 

 นำงศิริกำนดำ กนัธดิำ นำงวรัฐทยำ ฝั้นสบื กรรมกำร 

 นำงพรนภัส เอื้อแท้ นำยบรรเจิด สระปัญญำ กรรมกำร 

 นำงจุฑำทพิย์ นิมติเกยีรตไิกล นำงจันทรัตน ์ ดวงฟู กรรมกำร 

 นำยชัยวฒิุ คมประดษิฐ์ นำงสำวเสำวลักษณ ์ อนิตะ๊สม กรรมกำร 

 นำงศุทธนิ ี ไชยรินทร ์ นำงสำวสพุรรณ ี กำทอง กรรมกำร 

 นำงกิง่ลดำ หมื่นสนัธ ิ นำงสำวภัทรวรรณ ตรียสรศัย กรรมกำร 

 นำงอญัชญำ ตะ๊นำ นำงวีณำ ศิระประภำศิร ิ กรรมกำร 

 นำยธรีพันธ ์ ปิงแก้ว นำงศรีนวย ส ำอำงคศ์ร ี กรรมกำร 

 นำงสำวสริิญำ ศรีชัย นำงพรพรรณ ์ ไชยเมอืง กรรมกำร 

 นำงสำวสกุลรัตน ์ หอมแก่นจันทร์ นำยปฐว ี มณวีงศ ์ กรรมกำร 

 นำงระววิรรณ ภักด ี นำงสำววรรณกมล ศุภวิมุต ิ กรรมกำร 

 นำยอดศิร ใจบ้ำนเอื้อม นำงสำววิลำวัลย์ ทะวะด ี กรรมกำร 

 นำยอมรเทพ ฝั้นชมภ ู นำงสำวพรรษเฉลิม ณ ล ำปำง กรรมกำร 

 นำงเพช็รศร ี ทพิกนก นำยสมบูรณ ์ เหมอืนจันทร ์ กรรมกำร 

 นำยจีรศักดิ์ ถำน้อย นำงเบญญำภำ วรรณมณ ี กรรมกำร 

 นำยอนุชิต แสงศิริรัตน ์ นำงสำววิภำว ี แต้มไว กรรมกำร 

 นำยบดนิทร ์ แต้มดื่ม นำงสำวทพิวรรณ ทดัเทยีมพงษ ์ กรรมกำร 

 นำงสดุรัก รำชประสทิธิ์ นำยฐิตพิงศ ์ มิ่งเชื้อ กรรมกำร 

 นำงสำวสมพร กอนเชื้อ นำยพรชัย มั่นเมำะ กรรมกำร 

 นำยยุทธนำ เถยีรประภำกุล นำยพรหมรังษ ี ทรงศรีสกุล กรรมกำร 

 นำงมำลนิ ี สำยสงิห์ทอง นำงผกำวรรณ ์ ตลุำพันธุ ์ กรรมกำร 

 นำงอนงคว์รรณ ไชยเตกุล นำยเดชพล ตรีเพช็ร กรรมกำร 

นำงนงนุช  แสนเงิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงปำรม ี  สปิุนะ นำยทศวฒัน ์ หอมแก่นจันทร์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำยสมโภชน ์  ฟูใจ นำงนำริฐำ อนิถำนะ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำงสำวสภุำนนั ปัญญำใหญ่ นำงสำววริศรำ กุณำบุตร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำยชลธชิ  ณ ล ำปำง นำงจิรำรัตน ์ วงศ์วไิล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำยพิสฐิ  ค ำภิโร นำงสำวเปรมจิตร เกลียวฝั้น กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำงสำวแววใจ แหนมเชย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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มีหนา้ท่ี  

1. จัดท ำกำรประเมนิตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

2. ร่วมกนัเขยีนรำยงำนกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

3. ร่วมกนัตดิตำม ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรงุคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 

4. น ำข้อมูลและสำรสนเทศของโรงเรียนประกอบกำรตดัสนิใจในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 

5. จัดประชุมครูและบุคลำกรของโรงเรียน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในบทบำทหน้ำที่จะต้องช่วยกันพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือรองรับกำรประเมนิภำยในและภำยนอก 

6. กระตุ้นให้คร ูบุคลำกรและนักเรยีน ได้รู้จักประเมนิตนเอง 

7. ร่วมวำงแผนจัดระบบข้อมูลเพ่ือรองรับตวัชี้ วัดที่บ่งบอกควำมส ำเรจ็ในทุกมำตรฐำน 

8. น ำทุกมำตรฐำนคุณภำพของส ำนกังำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำช่วยกนัวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดเกณฑ์

มำตรฐำนของโรงเรียน 

9. ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดระบบข้อมูลที่แสดงถงึกำรน ำผลกำรประเมนิภำยในของโรงเรียนไปปรับปรงุและพัฒนำงำน 

10. ก ำหนดระดับคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพที่พึงประสงค์ของโรงเรียน โดยยึดเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพที่

หน่วยงำนต้นสงักดัก ำหนดไว้เป็นแนวทำงหรือเป็นหลักในกำรด ำเนินกำร 

11. จัดท ำคู่มอืด ำเนินกำรและปฏทินิปฏบิตังิำน 

12. รำยงำนผลกำรด ำเนนิให้บุคลำกรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทรำบ  

 

 ทั้งนี้    ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏบิตัหิน้ำที่ให้เรียบร้อยและเกดิผลดต่ีอทำงรำชกำร 

 

สั่ง  ณ  วันที่  16 มนีำคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

           (นำยนิรันดร  หมื่นสขุ) 

         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกลัยำณ ี   
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สรุปผลการประเมินระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

(ตามกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561)  

โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

 

องคป์ระกอบ คะแนน

เฉลีย่ 

ระดบั

คุณภาพ 

แปล

ความหมาย 

องค์ประกอบที่  1 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 

4.74 5 ยอดเยีย่ม 

องค์ประกอบที่  2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 

4.65 5 ยอดเยีย่ม 

องค์ประกอบที่  3 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

4.62 5 ยอดเยีย่ม 

องค์ประกอบที่  4 กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

4.40 5 ดีเลิศ 

องค์ประกอบที่  5 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำ

สถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

4.45 5 ดีเลิศ 

องค์ประกอบที่  6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ

สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

4.46 5 ดีเลิศ 

องค์ประกอบที่  7 กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

อย่ำงต่อเน่ือง 

4.50 5 ยอดเยีย่ม 

คะแนนเฉลีย่รวม (1+2+3+4+5+6+7)/7 4.55 5 ยอดเยีย่ม 

 

สรุปผลการประเมินระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 ระดับ 5 (4.50-5.00)  = ยอดเย่ียม      

 ระดับ 4 (3.75-4.49)  = ดีเลิศ      

 ระดับ 3 (3.00-3.74)  = ดี      

 ระดับ 2 (2.50-2.99)  = ปำนกลำง     

 ระดับ 1 (0.00-2.49)  = ปรับปรุง  

 

 

 

 

 

102 


