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มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
มีภำระหน้ำที่จะต้องดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้กำหนดไว้ชัดเจนในมำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ
ที่ต้ อ งด ำเนิ น กำรอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ มี กำรจั ดท ำรำยงำนประจ ำปีเ สนอต่ อ หน่ว ยงำนต้ นสั ง กั ด
หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อง และเปิ ด เผยต่อ สำธำรณชน เพื่อ นำไปสู่ กำรพัฒ นำคุณ ภำพและมำตรฐำน
กำรศึ ก ษำและเพื่ อ รองรั บ กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยนอก และกฎกระทรวง กำรประกั น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึก ษำ โดยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ เป็น ไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศกำหนด
พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและดำเนินกำร
ตำมแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึก ษำภำยในสถำนศึกษำ
ติดตำมผลกำรดำเนินกำร เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผล
กำรประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจำทุกปี
ดังนั้น โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง จึงได้จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง จำกกำรจัดกำรศึกษำ
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ผลงำน และผลกำรประเมินคุณภำพ จำกกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนกีฬำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นำยสมพร วะเท)
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
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ก

คานา
รำยงำนกำรประเมินตนเอง จำกกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำจั งหวัดลำปำง ฉบับนี้
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำ ปีกำรศึกษำ 2563 ที่สะท้อนผล
กำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียน ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ประกอบด้วย 4 มำตรฐำน ได้แก่ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร และมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และมำตรฐำนที่ 4
คุณภำพด้ำนกีฬำของโรงเรียนกีฬำ ซึ่งสอดคล้องมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และบริบทของโรงเรียน
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้สูงขึ้น และเตรียมควำมพร้อม
ในกำรรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป
ขอขอบคุณ คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมจัดทำรำยงำนประเมิน ตนเอง จำกกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้สำเร็จไปได้
ด้วยดี

พ.อ.อ.
(อธิสันต์ ทับทิม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
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ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลำกร
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรโรงเรียนกีฬำ
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน (O-NET)
ผลสัมฤทธิ์ดำ้ นกีฬำของผู้เรียน
รำงวัลเกียรติยศ
ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน
ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ข้อมูลควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มำตรฐำนที่ 4 คุณภำพด้ำนกีฬำของโรงเรียนกีฬำ
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
-

หน้ำ
ก
ข
ค–ช
1
1
4
10
13
15
94
98
103
104
113
113
135
151
163
172
173

ประกำศมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ เรื่อง กำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ประกำศ ลงวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2563
ประกำศโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ประกำศโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง เรื่อง กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
คำสั่งโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
ประจำปีกำรศึกษำ 2563
คำสั่งโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน
กีฬำจังหวัดลำปำง ประจำปีกำรศึกษำ 2563
คำสั่งโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง เรื่อง กำรมอบหมำยงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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ค

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ในปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ เป็นโรงเรียน
ที่มีกำรจัดกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน สำหรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะทำงด้ำนกีฬำ มีกำรดำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติกำหนดขึ้น โดยมีกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
4 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และมำตรฐำนที่ 3
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมำตรฐำนที่ 4 คุณภำพด้ำนกีฬำของโรงเรียนกีฬำ
โดยมีผลกำรประเมินตนเอง ดังนี้

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 คุณภำพด้ำนกีฬำของโรงเรียนกีฬำ
ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา

ค่าเป้าหมายที่กาหนด ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
ระดับ
ความ
ระดับ
ความ
คุณภาพ หมาย คุณภาพ หมาย

บรรลุ/ไม่บรรลุ

3
4
3

ดี
ดีเลิศ
ดี

4
4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

4
4
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ง

โรงเรียน ได้ทำกำรวิเครำะห์จำกผลกำรประเมินตนเองโรงเรียนกีฬำ พบว่ำ มีประเด็นที่ต้องพัฒนำ
และแนวทำงกำรพัฒนำในแต่ละด้ำน ดังนี้
1. ด้านผู้เรียน
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรมีพยำบำลวิชำชีพมำประจำห้องพยำบำล
2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรปรับปรุงอำคำรเรียนสำมัญ เช่น ทำสีห้องเรียน ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา
- จัดสรรงบประมำณ/บุคลำกรวิชำชีพมำประจำห้อง
พยำบำล
แนวทางการพัฒนา
- จัดสรรงบประมำณปรับปรุงอำคำรเรียนสำมัญ

3. ด้านครูผู้สอน
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
- ควรพัฒนำครูอย่ำงหลำกหลำยให้ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน - จัดอบรมพัฒนำครูให้ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
และเหมำะสมกับนักเรียนโรงเรียนกีฬำ
และเหมำะสมกับนักเรียนโรงเรียนกีฬำ
4. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
- ควรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำยให้ทัน - ครูควรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย
ต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบันและเหมำะสมกับนักเรียนโรงเรียนกีฬำ ให้ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบันและเหมำะสมกับนักเรียน
โรงเรียนกีฬำ
5. ด้านคุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา
จุดที่ควรพัฒนา
- ครูกีฬำควรมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลให้
ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา
- ครูกีฬำมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง
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จ

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำกับค่ำเป้ำหมำยที่โรงเรียนกำหนด
ประเด็น
พิจารณา

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1

1.2

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน
กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลีย่ น ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติ
ที่ดีต่องำนอำชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน
1) กำรมีคณ
ุ ลักษณะและค่ำนิยมที่ดี
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย
3) กำรยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกัน
บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม

ภาพรวม : คุณภาพของผู้เรียน

ค่าเป้าหมายที่กาหนด
ปีการศึกษา 2563
ระดับ
ความหมาย
คุณภาพ

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ระดับ
ความหมาย
คุณภาพ

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

3
3

ดี
ดี

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

บรรลุ
บรรลุ

3

ดี

4

ดีเลิศ

บรรลุ

3

ดี

4

ดีเลิศ

บรรลุ

3
3

ดี
ดี

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

บรรลุ
บรรลุ

3

ดี

4

ดีเลิศ

บรรลุ

3

ดี

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

3

ดี

4

ดีเลิศ

บรรลุ
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ประเด็น
พิจารณา

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ
2.1
กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
2.2
มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ
2.3
ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุม่ เป้ำหมำย
2.4
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ
2.5
จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคม
ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
2.6
จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
ภาพรวม : กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1
จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิ
จริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
3.3
มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
3.4

ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่ำงเป็นระบบ
และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
3.5
มีกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้
ภาพรวม : กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมายที่กาหนด
ปีการศึกษา 2563
ระดับ
ความหมาย
คุณภาพ

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ระดับ ความหมาย
คุณภาพ

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

3

ดี

4

ดีเลิศ

บรรลุ

3

ดี

4

ดีเลิศ

บรรลุ

3

ดี

4

ดีเลิศ

บรรลุ

3
3

ดี
ดี

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

บรรลุ
บรรลุ

3

ดี

4

ดีเลิศ

บรรลุ

3

ดี

4

ดีเลิศ

บรรลุ
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ประเด็น
พิจารณา

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา

4.2

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของ
โรงเรียนกีฬา
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกีฬำ
สู่ควำมเป็นเลิศ
ผลสัมฤทธิ์ด้ำนกีฬำ

4.3

ด้ำนบริหำรจัดกำรด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ

4.1

ภาพรวม : คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา

ค่าเป้าหมายที่กาหนด
ปีการศึกษา 2563
ระดับ
ความหมาย
คุณภาพ

ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ระดับ ความหมาย
คุณภาพ

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

บรรลุ
บรรลุ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

บรรลุ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ตั้งอยู่เลขที่ 398/35 หมู่15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง รหัสไปรษณีย์ 52100
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 บุคลำกร ประกอบด้วย 1) ผู้บริหำร จำนวน 5 คน
2) ครู จำนวน 42 คน และ 3) บุคลำกรสำยสนับสนุน จำนวน 28 คน โดยมีผู้อำนวยกำรโรงเรียน คือ พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม
และมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 375 คน
1.1 ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง สังกัด มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ตั้งขึ้น
ตำมนโยบำยของรัฐบำลต้องกำรยกระดับและพัฒนำมำตรฐำนทำงกำรกีฬำให้ทัดเทียมนำนำอำรยประเทศด้วยกำรส่งเสริมกำรกีฬำ
อย่ำงกว้ำงขวำงและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตและพัฒนำมำตรฐำนกำรกีฬำให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำกับนำนำชำติได้ดียิ่งขึ้น ตำมประกำศจัดตั้งโรงเรียนกีฬำของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 19 สิงหำคม
2542 โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงจัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 8 ของโรงเรียนกีฬำสังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติทั้งหมด 11
โรงเรียน
เริ่มรับนักเรียนในปีกำรศึกษำ 2543 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 และมัธยมศึกษำปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 65 คน
ใน 5 ชนิดกีฬำ คือ กรีฑำ เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส ยิงธนูและว่ำยน้ำ โดยมีคำสั่ งแต่งตั้ง ให้ นำยกอบกิจ ธรรมำนุชิต
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยกำรวิทยำลัยพลศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ มำปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรโครงกำรจัดตั้งโรงเรียนกีฬำ
จังหวัดลำปำง
ต่อมำมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กำหนดให้มีกำรจัดตั้งกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ขึ้นในหมวด 5 มำตรำ 14 โดยกำหนดให้ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำมีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรส่ งเสริม
สนับสนุนและพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกำรศึกษำด้ำนกีฬำนันทนำกำรและรำชกำรอื่นๆ ตำมที่กฎหมำย
กำหนดให้เป็นอำนำจของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำตำมมำตรำ 5 ให้มีกำรจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำกำรกีฬำ
และนันทนำกำรโดยโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำที่ของ กรมพลศึกษำเดิมมำจัดตั้งเป็นสำนักงำนพัฒนำกำรกีฬำ
และนันทนำกำรและกำหนดให้มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒ นำกีฬำและนันทนำกำร เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพพลำนำมัย
ของประชำชน ส่งผลให้โรงเรียนกีฬำจำกเดิมสังกัดกรมพลศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรเปลี่ยนสังกัดเป็นสังกัด
สำนักงำนพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ปี พ.ศ. 2548 มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศจัดตั้งสถำบันกำรพลศึกษำ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2548 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2548 ส่งผลให้โรงเรียนกีฬำเป็นส่วนรำชกำรในสังกัด
สถำบันกำรพลศึกษำตำมมำตรำ 3 ของพระรำชบัญญัติสถำบันกำรพลศึกษำ พ.ศ. 2548
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ปี พ.ศ. 2552 ตำมคำสั่งสภำสถำบันกำรพลศึกษำที่ 22/2552 ลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2552 ได้มีคำสั่ง
แต่งตั้งให้ นำยเพิ่มพร บุพพวงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2552 วันที่ 30 กันยำยน 2558 (เกษียณอำยุรำชกำร)
ปี พ.ศ. 2558 สถำบั น กำรพลศึ ก ษำ มี ค ำสั่ ง ที่ 649/2558 ลงวั น ที่ 29 กั น ยำยน 2558 แต่ ง ตั้ ง ให้
นำยทรงเดช ยะจินะวงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กีฬำจังหวัดลำปำง ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2558 - วันที่ 17 มกรำคม 2559
ปี 2559 สถำบันกำรพลศึกษำ มีคำสั่งที่ 1014/2558 แต่งตั้ง นำยกอบกิจ ธรรมำนุชิต ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ตั้งแต่วันที่ 18 มกรำคม 2559 - วันที่ 30 กันยำยน 2561 (เกษียณอำยุรำชกำร)
ปี 2561 สถำบันกำรพลศึกษำ มีคำสั่งที่ 1344/2561 แต่งตั้ง พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 มำถึงปัจจุบัน
ปี 2562 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร รำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ทรงพระกรุณำมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ลงพระปรมำภิไธย ในร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ
พ.ศ.2562 และออกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ.2562 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23
พฤษภำคม 2562 โดยเป็นกำรยกฐำนะสถำบันกำรพลศึกษำเป็นมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ เพื่อจัดกำรศึกษำและกำรวิจัย
ด้ำนกำรกีฬำ กำรพลศึกษำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กำรบริหำรจัดกำรกีฬำ กำรประกอบธุรกิจและอุตสำหกรรมกำรกีฬำรวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำกีฬำภูมิปัญญำไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำของประเทศ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงเป็นส่วนรำชกำร สังกัด
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ตำมมำตรำ 10 ของพระรำชมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2562
ปัจจุบันโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง มีนักเรียนทั้งสิ้น 314 คน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 1 - 6
มีชนิดกีฬำที่เปิดสอน 6 ชนิดกีฬำ ได้แก่ กีฬำกรีฑำ กีฬำจักรยำน กีฬำเซปักตะกร้อ กีฬำฟุตบอล กีฬำยิงธนูและกีฬำมวยไทย
1.2 ปรัชญา
“พัฒนำกีฬำ พัฒนำคน เพื่อชุมชนและประเทศชำติ”
1.3 วิสัยทัศน์
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง มุ่งพัฒนำนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำอย่ำงเต็มศักยภำพ มีควำมรู้
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ อนุรักษ์ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอำสำ
1.4 พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำหรับผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกำรกีฬำ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำนักกีฬำให้มีควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพตำมหลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
3. รักษำไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอำสำ
1.5 อัตลักษณ์ของโรงเรียนกีฬา
เก่งกีฬำ สำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน
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เก่งกีฬำ
หมำยถึง มีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ
สำมัคคี
หมำยถึง มีควำมพร้อมเพรียงกัน ควำมกลมเกลียวกัน ควำมปรองดองกัน
มีวินัย
หมำยถึง มีระเบียบ แบบแผน ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ใส่ใจกำรเรียน หมำยถึง มีควำมตั้งใจและเอำใจใส่ในกำรเรียน
1.6 เอกลักษณ์ของโรงเรียนกีฬา
“สถำนศึกษำที่พัฒนำผู้มีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ”
คำอธิบำยเอกลักษณ์
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงเป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ
ให้ได้รับกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติและพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกีฬำของผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ
2. โครงสร้างโรงเรียนกีฬา

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
ผู้อานวยการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

งำนสำรบรรณ
งำนวำงแผนและงบประมำณ
งำนกำรเงินและบัญชี
งำนยำนพำหนะ
งำนพัสดุ
งำนบุคคลและสวัสดิกำร
งำนอำคำรสถำนที่
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
9. งำนประชำสัมพันธ์

1.
2.
3.
4.

งำนหลักสูตรและกำรสอน
งำนทะเบียนและวัดผล
งำนห้องสมุด
งำนแนะแนวและบริกำร
กำรศึกษำ
5. งำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ
6. งำนผลิต เอกสำรตำรำ
และวิจัย
7. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
8. งำนวิเทศสัมพันธ์

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา

รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

และกิจการนักเรียน
1. งำนพัฒนำกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ
2. งำนจัดกำรสนำมกีฬำและครุภัณฑ์
กีฬำ
3. งำนทะเบียนและสถิติข้อมูล
นักกีฬำ
4. งำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
5. งำนโภชนำกำร

และกิจการนักเรียน
1. งำนส่งเสริมบุคลิกภำพและวินัย
นักเรียน
2. งำนหอพักนักเรียน
3. งำนสภำนักเรียน
4. งำนนันทนำกำรกิจกำรพิเศษ
และบริกำรชุมชน
5. งำนวัสดุเครื่องแต่งกำย
6. งำนพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ
7. งำนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
8. งำนชมรมผู้ปกครองและครู
9. งำนชมรมศิษย์เก่ำ
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3. ข้อมูลบุคลากร
3.1 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
(เฉพาะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)

ประเภท
ผู้บริหำร
- ประถมศึกษำ

ครู

- มัธยมศึกษำ
รวม

บุคลำกรสำยสนับสนุน
รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี
-

วุฒิการศึกษา (คน)
ปริญญาตรี ปริญญาโท
-

ปริญญาเอก
-

รวม
-

(สาหรับโรงเรียนกีฬา 10 โรง และโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 2 โรง)

ประเภท
ผู้บริหำร
ครู
บุคลำกรสำยสนับสนุน
รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี
14
14

วุฒิการศึกษา (คน)
ปริญญาตรี ปริญญาโท
4
37
5
14
51
9

ปริญญาเอก
1
1

รวม
5
42
28
75

3.2 ข้อมูลผู้บริหาร จาแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

ประเภท

ต่ากว่าปริญญาตรี
ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร (ถ้ำมี)
รวม
-

วุฒิการศึกษา (คน)
ปริญญาตรี ปริญญาโท
1
3
4

ปริญญาเอก
1
1

รวม
1
4
5
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3.3 ข้อมูลผู้บริหาร จาแนกตามวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

วิทยฐานะ (คน)
ประเภท

ครูผู้ช่วย

ครู
(ค.ศ.1)

ครูชานาญการ
(ค.ศ.2)

ครูชานาญการพิเศษ
(ค.ศ.3)

ครูเชี่ยวชาญ
(ค.ศ.4)

รวม

-

1
1

-

1
3
4

-

1
4
5

ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร (ถ้ำมี)
รวม

3.4 ข้อมูลครู จาแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
(เฉพาะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)

ประเภท
ครูวิชำสำมัญ

- ประถมศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
รวม

ครูวิชำกีฬำ

- ประถมศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
รวม

รวม

วุฒิการศึกษา (คน)
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
-

รวม
-

(สาหรับโรงเรียนกีฬา 10 โรง และโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 2 โรง)

ประเภท
ครูวิชำสำมัญ
ครูวิชำกีฬำ
รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี
-

วุฒิการศึกษา (คน)
ปริญญาตรี ปริญญาโท
16
4
21
1
37
5

ปริญญาเอก
-

รวม
20
22
42
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3.5 ข้อมูลครู จาแนกตามวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
(เฉพาะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)

วิทยฐานะ (คน)
ประเภท
ครูวิชำสำมัญ

- ประถมศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
รวม

ครูวิชำกีฬำ

- ประถมศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
รวม

รวม

ครูผู้ช่วย

ครู
(ค.ศ.1)

ครูชานาญการ
(ค.ศ.2)

ครูชานาญการพิเศษ
(ค.ศ.3)

ครูเชี่ยวชาญ
(ค.ศ.4)

รวม

-

-

-

-

-

-

หมำยเหตุ : ไม่นับรวมครูที่เป็นลูกจ้ำง (จ้ำงเหมำบริกำร)
(สาหรับโรงเรียนกีฬา 10 โรง และโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 2 โรง)

วิทยฐานะ (คน)
ประเภท
ครูวิชำสำมัญ
ครูวิชำกีฬำ
รวม

ครูผู้ช่วย

ครู
(ค.ศ.1)

ครูชานาญการ
(ค.ศ.2)

ครูชานาญการพิเศษ
(ค.ศ.3)

ครูเชี่ยวชาญ
(ค.ศ.4)

รวม

-

3
2
5

-

3
1
4

-

6
3
6

หมำยเหตุ : ไม่นับรวมครูที่เป็นลูกจ้ำง (จ้ำงเหมำบริกำร)
3.6 ข้อมูลครู จาแนกตามประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
(เฉพาะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)

ประเภท
ครูวิชำสำมัญ
ครูวิชำกีฬำ

- ประถมศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
รวม
- ประถมศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
รวม

รวม

ประเภท (คน)
ลูกจ้าง
ข้าราชการ
(จ้างเหมาบริการ)

รวม

-

-

-

-

-

-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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(สาหรับโรงเรียนกีฬา 10 โรง และโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 2 โรง)

ประเภท (คน)
ประเภท
ครูวิชำสำมัญ
ครูวิชำกีฬำ

6
3
9

รวม

รวม

ลูกจ้าง
(จ้างเหมาบริการ)
14
19
33

ข้าราชการ

20
22
42

3.7 ข้อมูลครู จาแนกตามประเภทการปฏิบัตงิ านในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
(เฉพาะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)

ประเภทการปฏิบัติงาน
ข้ำรำชกำร - ประถมศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
รวม

ลูกจ้ำง

- ประถมศึกษำ

(เจ้ำเหมำ
บริกำร)

- มัธยมศึกษำ
รวม

รวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
-

หมำยเหตุ : 1 หมำยถึง กลุ่มสำระภำษำไทย, 2 หมำยถึง กลุ่มสำระคณิตศำสตร์, 3 หมำยถึง กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโนโลยี 4
หมำยถึง กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ,5 หมำยถึง กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ, 6 หมำยถึง กลุ่มสำระศิลปะ,7 หมำยถึง กลุ่มสำระ
กำรงำนอำชีพ 8 หมำยถึง กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ, 9 หมำยถึง กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและ 10 หมำยถึง ระดับประถมศึกษำ ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้บริหำร
(สาหรับโรงเรียนกีฬา 10 โรง และโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 2 โรง)

ประเภทการปฏิบัติงาน
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำง (เจ้ำเหมำบริกำร)
รวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
1
2

3
3

1
4
5

1
2
3

4
20
24

1
1

1
1

1
2
3

-

-

รวม
9
33
42

หมำยเหตุ : 1 หมำยถึง กลุ่มสำระภำษำไทย, 2 หมำยถึง กลุ่มสำระคณิตศำสตร์, 3 หมำยถึง กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโนโลยี 4
หมำยถึง กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ,5 หมำยถึง กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ, 6 หมำยถึง กลุ่มสำระศิลปะ,7 หมำยถึง กลุ่มสำระ
กำรงำนอำชีพ 8 หมำยถึง กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ, 9 หมำยถึง กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและ 10 หมำยถึง ระดับประถมศึกษำ ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้บริหำร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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3.8 ข้อมูลครูวิชากีฬา จาแนกตามชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
(เฉพาะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)

ประเภท
ครูวิชำกีฬำ

- ประถมศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
รวม

รวม

กรีฑา
-

ชนิดกีฬาที่เปิดสอน (คน)
(ใส่ชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียน)
กอล์ฟ ฟุตบอล ... ... ... ...
- - - - - - - - - - - - -

รวม
-

-

-

-

หมายเหตุ : ชนิดกีฬำให้เรียงตำมลำดับอักษรและรวมผู้เชี่ยวชำญด้ำนกีฬำทั้งในและต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้บริหำร
(สาหรับโรงเรียนกีฬา 10 โรง และโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 2 โรง)

ประเภท
ครูวิชำกีฬำ
21รวม

ชนิดกีฬาที่เปิดสอน (คน)
(ใส่ชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียน)
กรีฑา จักรยาน เซปักตะกร้อ ฟุตบอล ยิงธนู
6
1
3
6
2
6
1
3
6
2

รวม
มวยไทย
3
3

21
21

หมายเหตุ : ชนิดกีฬำให้เรียงตำมลำดับอักษรและรวมผู้เชี่ยวชำญด้ำนกีฬำทั้งในและต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้บริหำร

3.9 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

ประเภท
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี
14
14

วุฒิการศึกษา (คน)
ปริญญาตรี ปริญญาโท
2
12
14
-

ปริญญาเอก
-

รวม
2
26
28

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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3.10 ข้อมูลนักเรียน จาแนกตามระดับชั้น

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
เพศ (คน)
รวม
ชาย
หญิง
44
33
77
54
25
79
39
26
65
40
30
70
33
14
47
24
18
42
234
146
380

ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6
รวม

ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563
เพศ (คน)
รวม
ชาย
หญิง
45
35
80
54
25
79
39
24
63
41
30
71
32
14
46
23
18
41
234
146
380

หมายเหตุ

3.11 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

ประเภท
2.10.1 ระดับประถมศึกษา
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน
อัตรำส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง
จำนวนครู ครบชั้น

หมายเหตุ

1 : ....-....
1 : ....-....
 ครบชัน้
 ไม่ครบชัน้ ในระดับชัน้ ......

2.10.2 ระดับมัธยมศึกษา
อัตรำส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน

1 : ....10....
1 : ....63....

อัตรำส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง
จำนวนครู ครบชั้น

 ครบชัน้
 ไม่ครบชัน้ ในระดับชัน้ ......

2.10.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ประถมศึกษำปีที่ 6
มัธยมศึกษำปีที่ 3
มัธยมศึกษำปีที่ 6
2.10.4 จานวนวันที่โรงเรียนกีฬาจัดการเรียนการสอนจริง ในปีการศึกษา 2563
ระดับประถมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ
2.10.5 จานวนห้องเรียน
ห้องเรียนประถมศึกษำ
ห้องเรียนมัธยมศึกษำ

จานวน

100
100
12

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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ประเภท

จานวน
2
1

ห้องปฏิบัติกำร
ห้องพยำบำล
อื่นๆ โปรดระบุ (ห้องเรียนฝึกซ้อมกีฬำ)
- สนำมฝึกซ้อมกีฬำกรีฑำ
- สนำมฝึกซ้อมกีฬำฟุตบอล
- สนำมฝึกซ้อมกีฬำจักรยำน
- สนำมฝึกซ้อมกีฬำยิงธนู
- สนำมฝึกซ้อมกีฬำมวย
- สนำมฝึกซ้อมกีฬำเซปักตะกร้อ
- ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

หมายเหตุ

1
2
1
1
2
1

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา
ระดับชั้น

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน)

ม.1

81

ม.2

78

ม.3

64

รวมมัธยมต้น

223

ม.4

66

ม.5

45

ม.6

41

รวมมัธยมปลาย

152

ภาพรวมโรงเรียน

375

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดหลักสูตร
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

1.00-1.49

1.50-1.99

2.00-2.49

2.50-2.99

3.00-3.49

3.50-3.99

4.00

1
2.22
1
0.66

2
2.56
2
3.13
4
1.79
3
6.67
3
1.97

7
8.64
11
14.10
12
18.75
30
13.45
14
21.21
6
13.33
3
7.32
23
15.13

15
18.52
20
25.64
18
28.13
53
23.77
20
30.30
9
20.00
11
26.83
40
26.32

31
38.27
25
32.05
14
21.88
70
31.39
17
25.76
16
35.56
17
41.46
50
32.89

28
34.57
20
25.64
17
26.56
65
29.15
15
22.73
10
22.22
10
24.39
35
23.03

1
1.56
1
0.45
-

1
0.27

7
1.87

53
14.13

93
24.80

120
32.00

100
26.67

1
0.27
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5. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น ความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ระดับชั้น จานวนผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย
จานวนผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ทั้งหมด (คน)

จานวน (คน)

78
78
63
70
47
41
377

75
76
60
67
42
38
358

ร้อยละ

96.15
97.44
95.24
95.71
89.36
92.68
94.96

ทั้งหมด (คน)

จานวน (คน)

81
78
64
66
45
41
375

80
74
62
65
43
39
363

ร้อยละ

98.77
94.87
96.88
98.48
95.56
95.12
96.80

97.46
96.16
96.06
97.10
92.46
93.90
95.88

หมายเหตุ
1. ค่ำเป้ำหมำยที่กำหนด ระดับ ดี (3) ร้อยละ 70 - 79
2. ให้นำผลสัมฤทธิ์ของวิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และคณิตศำสตร์ ที่ผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป มำกรอกข้อมูล

6. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ของโรงเรียนกีฬา
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ระดับชั้น จานวนผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย
จานวนผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ทั้งหมด (คน)

จานวน (คน)

78
78
63
70
47
41
377

69
54
45
43
33
32
276

ร้อยละ

88.46
69.23
71.43
61.43
70.21
78.05
73.21

ทั้งหมด (คน)

จานวน (คน)

81
78
64
66
45
41
375

69
56
42
39
32
34
272

ร้อยละ

85.19
71.79
65.63
59.09
71.11
82.93
72.53

86.79
70.51
68.50
60.29
70.65
80.49
72.87

หมายเหตุ
1. ค่ำเป้ำหมำยที่กำหนด
1.1 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษำปีที่ 4 - 6) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลกำรเรียน 3.40 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69
1.2 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลกำรเรียน 2.70 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69
1.3 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลกำรเรียน 2.80 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69
2. ให้นำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ผู้เรียนมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป มำกรอกข้อมูล
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7. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียน
โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ระดับชั้น จานวนผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย
จานวนผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ทั้งหมด (คน)

จานวน (คน)

78
78
63
70
47
41
377

78
78
63
70
47
41
377

ร้อยละ

100
100
100
100
100
100
100

ทั้งหมด (คน)

จานวน (คน)

81
78
64
66
45
41
375

81
78
64
66
45
41
375

ร้อยละ

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

หมายเหตุ
1. ค่ำเป้ำหมำยที่กำหนด ระดับ ดีเลิศ (4) ร้อยละ 90 - 94
2. ให้นำผลสัมฤทธิ์ของกำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี ที่ผู้เรียนมีผลกำรประเมินอยู่ใน ระดับ ดีเลิศ (4) มำกรอกข้อมูล

8. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียน
โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ระดับชั้น จานวนผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป
ค่าเฉลีย่
จานวนผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ทั้งหมด (คน)

จานวน (คน)

78
78
63
70
47
41
377

72
70
58
65
45
38
348

ร้อยละ

92.31
89.74
92.06
92.86
95.74
92.68
92.31

ทั้งหมด (คน)

จานวน (คน)

81
78
64
66
45
41
375

76
74
60
60
43
40
353

ร้อยละ

93.83
94.87
93.75
90.91
95.55
97.56
94.13

93.07
92.31
92.91
91.89
95.65
95.12
93.22

หมายเหตุ
1. ค่ำเป้ำหมำยที่กำหนด ระดับ ดีเลิศ (4) ร้อยละ 90 - 94
2. ให้นำผลสัมฤทธิ์ของสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม ที่ผู้เรียนมีผลกำรประเมินอยู่ใน ระดับ ดีเลิศ (4) มำกรอกข้อมูล
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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9. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และร้อยละของผลต่างระหว่าง ปีการศึกษา 2561-2563
ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา
รายวิชา

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์

2561

2562

2563

จานวน
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

จานวน
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

จานวน
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

94
94
94
94

48.60
25.87
31.65
24.78

ปำนกลำง
พอใช้
พอใช้
พอใช้

96
96
96
96

48.85
27.94
27.26
21.22

ปำนกลำง
พอใช้
พอใช้
พอใช้

62
62
62
62

45.32
27.66
26.92
20.77

ปำนกลำง
พอใช้
พอใช้
พอใช้

แผนภูมิ 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

60
50
40
30
20
10
0
2561
ภาษาไทย

2562
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

2563
คณิตศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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ตารางที่ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
2561

รายวิชา

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม

2562

2563

จานวน
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

จานวน
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

จานวน
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

45
45
45
45
45

34.44
23.19
23.11
17.17
31.22

พอใช้
ปำนกลำง
พอใช้
พอใช้
พอใช้

43
43
43
43
43

28.43
21.05
21.98
14.83
29.91

ควรปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

42
42
42
42
42

31.01
20.76
25.30
16.46
30.59

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

40
30
20
10
0
2561

2562

2563

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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10. ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬาของผู้เรียน
10.1 ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ
ที่

ชื่อ-สกุล

เด็กชำยกิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย

ระดับชั้น

ม.2

ชนิดกีฬา

ระยะเวลา/สถานที่ในการ
แข่งขัน

รายการแข่งขั้น

จักรยำน กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกิติ์" เก็บคะแนน
สะสม ประจำป
สนำมที่ 1 ชีวิต
ใหม่ New Normal ประเภทลู่ รุน่ ยุวชน
ชำย TCA Sprint
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 2 ชีวิตใหม่New Normal
ประเภทลู่ รุ่นยุวชนชำย TCA Sprint
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย

ทอง

ผลการแข่งขัน
เงิน
ทองแดง

รวม
(เหรียญ)

10 - 12 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

1

-

1

24 - 26 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

1

-

-

1

21 - 22 สิงหำคม 2563
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์

-

-

-

-

หมายเหตุ

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2563 สนำมที่ 3 ประเภทถนน รุน่ ยุวชน
ชำย ไทม์ไทรอัลและประเภทถนน
รุ่นยุวชนชำย อินไลน์เรซ
กำรแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำทำงเรียบ
ใจเกินรอย ชิงแชมปประเทศไทย
ประจำป
ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร สนำมที่ 1 ประเภทเสือภูเขำ
ทำงเรียบใจเกินรอย รุน่ อำยุไม่เกิน
15 ปีชำย
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 4 ประเภทลู่ รุน่ ยุวชนชำย
ทีม TCA Sprint
กำรแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำทำงเรียบ
ใจเกินรอย ชิงแชมปประเทศไทย
ประจำป
ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ กรมสมเด็จ

อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

12 กันยำยน 2563
ณ พระบรมรำชำนุสรณ
ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย
จ.สุพรรณบุรี

-

1

-

1

25 - 27 กันยำยน 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

1

-

1

14 พฤศจิกำยน 2563
ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

-

-

-

-

ได้รับถ้วย
พระรำชทำน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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2

เด็กหญิงศิรประภำ ดู่ซึ่ง

ม.2

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร สนำมที่ 2 ประเภทเสือภูเขำ
ทำงเรียบใจเกินรอย รุ่นอำยุไม่เกิน 15
ปีชำย ได้รับรำงวัลอันดับที่ 4 คะแนน
รวมสะสม
กำรแข่งขันจักรยำนปนเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชย
เจำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สนำมที่ 2 Sport
Tourism Bike 4 All รุ่น AV 35 Men
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน ชิง
แชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
"คิงส์ภูมิพล" ประจำปี 2564 สนำมที่ 1
รุ่นยุวชนชนชำย ไทม์ไทรอัล (ถนน)
และรุ่นยุวชนชนชำย อินไลน์เรซ
จักรยำน กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกิติ์"เก็บคะแนน
สะสม ประจำป
สนำมที่ 1
ชีวิตใหม่ New Normal ประเภทลู่

15 พฤศจิกำยน 2563
ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

5 - 7 มีนำคม 2564
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

10 - 12 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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รุ่นยุวชนหญิง ไทม์ไทรอัล 500 เมตร,
ประเภทลู่ รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูท
บุคคล 2 กม.,ประเภทลู่ รุ่นยุวชนหญิง
ไทม์ไทรอัล 200 เมตร และประเภทลู่
รุ่นยุวชนหญิง One Lap Sprint
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทยชิงถวยพระรำชทำน สมเด็จ
พระนำงเจำสิริกิติ์ พระบรมรำชินนี ำถ
พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 2 ชีวิตใหม่New Normal
ประเภทลู่ รุ่นยุวชนหญิง ไทม์ไทรอัล
500 เมตร และประเภทลู่ รุ่นยุวชนหญิง
One Lap Sprint
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2563 สนำมที 3 ประเภทถนน
รุ่นเยำวชนหญิง ไทม์ไทรอัลและประเภท
ถนน รุน่ เยำวชนหญิง อินไลน์เรซ
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทยชิงถวยพระรำชทำน สมเด็จ

พระนำงเจำสิริกิติ์ พระบรมรำชินนี ำถ

24 - 26 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

21 - 22 สิงหำคม 2563
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

25 - 27 กันยำยน 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

19
พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 4 ประเภทลู่ รุน่ ยุวชนหญิง
ไทม์ไทรอัล 500 เมตร และประเภทลู่
รุ่นยุวชนหญิง เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.
กำรแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำทำงเรียบ
ใจเกินรอย ชิงแชมปประเทศไทย
ประจำป
ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร สนำมที่ 2 ประเภทเสือภูเขำ
ทำงเรียบใจเกินร้อย รุ่นอำยุไม่เกิน
14 ปี หญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขัน
กีฬำที่ 5 "พะเยำเกมส์" ประเภทครอส
คันทรีหญิงและจักรยำนไทม์ไทร์อัล
15 กิโลเมตร
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน “คิงส์ภูมพิ ล” ประจำปี
2564 สนำมที่ 1 รุน่ เยำวชนหญิง

14 พฤศจิกำยน 2563
ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

-

-

-

-

25 พฤศจิกำยน - 3 ธันวำคม 2563

2

-

-

2

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ จังหวัดพะเยำ

5 – 7 มีนำคม 2564
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

20

3

เด็กชำยสรัล แสงปวง

ม.4

ไทม์ไทรอัลและรุน่ เยำวชนหญิง
อินไลน์เรซ
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทลู่ ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจำปี 2564 สนำมที่ 2
ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิติ์" รุ่นยุวชน
หญิง สแครส 10 รอบ
จักรยำน กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกิติ์" เก็บคะแนน
สะสม ประจำป
สนำมที่ 1
ชีวิตใหม่ New Normal ประเภทลู่
รุ่นยุวชนชำย TCA Sprint
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 2 ชีวิตใหม่ New Normal
ประเภทลู่ รุ่นยุวชนชำย TCA Sprint

19 - 21 มีนำคม 2564
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

-

1

1

10 - 12 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

1

-

1

24 - 26 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

1

-

-

1

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

21
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2563 สนำมที 3 ประเภทถนน
รุ่นยุวชนชำย ไทม์ไทรอัลและประเภท
ถนน รุ่นยุวชนชำย อินไลน์เรซ
กำรแข่งขันจักรยำนปั่นเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี สนำมที่ 1 Sport
Tourism Bike 4 All รุ่น AV 35 Men
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทยชิงถวยพระรำชทำน สมเด็จ
พระนำงเจำสิริกิติ์ พระบรมรำชินนี ำถ
พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 4 ประเภทลู่ รุน่ ยุวชนชำย
ทีม TCA Sprint
กำรแข่งขันจักรยำนปนเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ

21 - 22 สิงหำคม 2563
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

13 กันยำยน 2563
ณ พระบรมรำชำนุสรณ์
ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

25 - 27 กันยำยน 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

1

-

1

15 พฤศจิกำยน 2563
ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

22

4

นำยจิรครินทร์ ทิพย์พรม

ม.5

สยำมบรมรำชกุมำรี สนำมที่ 2 Sport
Tourism Bike 4 All รุ่น AV 35 Men
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2564 สนำมที่ 1 รุน่ เยำวชนชำย
อินไลน์เรซ
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทลู่ ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจำปี 2564 สนำมที่ 2
ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพนั ปีหลวง "ควีนส์สริ ิกิต"ิ์ รุน่ เยำวชน
ชำย ทีมเปอร์ซตู 4000 เมตร
จักรยำน กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกิติ์" เก็บคะแนน
สะสม ประจำป
สนำมที่ 1 ชีวิต
ใหม่ New Normal ประเภทลู่ รุน่ ยุวชน
ชำย TCA Sprint
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน

5 - 7 มีนำคม 2564
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

-

-

-

-

19 – 21 มีนำคม 2564
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

1

-

-

1

10 - 12 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

1

-

1

24 - 26 กรกฎำคม 2563

1

-

-

1

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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23
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 2 ชีวิตใหม่New Normal
ประเภทลู่ รุ่นยุวชนชำย TCA Sprint
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2563 สนำมที 3 ประเภทถนน รุน่ ยุวชน
ชำย อินไลน์เรซ
กำรแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำทำงเรียบ
ใจเกินรอย ชิงแชมปประเทศไทย
ประจำป
ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำร สนำมที่ 1 ประเภทเสือ
ภูเขำทำงเรียบใจเกินร้อย รุ่นอำยุไม่เกิน
18 ปีชำย
กำรแข่งขันจักรยำนปั่นเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สนำมที่ 1 Sport

ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

21 - 22 สิงหำคม 2563
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

12 กันยำยน 2563
ณ พระบรมรำชำนุสรณ
ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย
จ.สุพรรณบุรี

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

13 กันยำยน 2563
ณ พระบรมรำชำนุสรณ์ดอน
เจดีย์ อ.ดอนเจดีย
จ.สุพรรณบุรี

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

24
Tourism Bike 4 All รุ่น AV 35 Men
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 4 ประเภทลู่ รุน่ ยุวชนชำย
ทีม TCA Sprint
กำรแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำทำงเรียบ
ใจเกินรอย ชิงแชมปประเทศไทย
ประจำป
ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำร สนำมที่ 2 ได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 และถ้วย
เกียรติยศ
กำรแข่งขันจักรยำนปนเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สนำมที่ 2
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

25 - 27 กันยำยน 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

1

-

1

14 พฤศจิกำยน 2563
ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

1

-

-

1

15 พฤศจิกำยน 2563
ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

-

-

-

-

25 พฤศจิกำยน - 3 ธันวำคม 2563

-

1

-

1

ณ จ.พะเยำ

ได้รับรำงวัลอันดับ
ที่ 10 คะแนนรวม
สะสม และได้รับ
ถ้วยพระรำชทำน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

25

5

นำยวันชนะ ธรรมปัญญำ

ม.5

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขัน
กีฬำที่ 5 "พะเยำเกมส์" ประเภทครอส
คันทรีชำย
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2564 สนำมที่ 1 รุน่ เยำวชนชำย
อินไลน์เรซ
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทลู่ ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจำปี 2564 สนำมที่ 2
ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพนั ปีหลวง "ควีนส์สริ ิกิต"ิ์
รุ่นเยำวชนชำย ทีมเปอร์ซูท 4000 เมตร
และรุน่ เยำวชนชำย สแครส 15 รอบ
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขัน
กีฬำที่ 5 "พะเยำเกมส์" ประเภทครอส
คันทรีชำย
จักรยำน กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์

5 - 7 มีนำคม 2564
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
จ.กำญจนบุรี

-

-

-

-

19 - 21 มีนำคม 2564
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

1

1

-

2

25 พฤศจิกำยน - 3 ธันวำคม 2563

-

1

-

1

-

1

1

2

ณ จังหวัดพะเยำ

10 - 12 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

26
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกิติ์" เก็บคะแนน
สะสม ประจำป
สนำมที่ 1 ชีวิต
ใหม่ New Normal ประเภทลู่ รุน่ ยุวชน
ชำย TCA Sprint และประเภทลู่ รุ่นยุวชน
ชำย เปอร์ซูทบุคคล 2 กม.
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 2 ชีวิตใหม่ New Normal
ประเภทลู่ รุ่นยุวชนชำย TCA Sprint
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2563 สนำมที 3 ประเภทถนน รุน่ ยุวชน
ชำย อินไลน์เรซ
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2563 สนำมที 3 คะแนนรวม 42
คะแนน รุ่นยุวชนชำย ประเภทถนน ไทม์

24 - 26 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

1

-

-

1

21 - 22 สิงหำคม 2563
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

-

-

-

-

21 - 22 สิงหำคม 2563
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

-

-

-

-

พร้อม
ถ้วยพระรำชทำน
คิงส์ภูมิพล

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

27
ไทรอัล ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 3
กำรแข่งขันจักรยำนปั่นเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี สนำมที่ 1 Sport
Tourism Bike 4 All รุ่น AV 35 Men
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 4 ประเภทลู่ รุน่ ยุวชนชำย
ทีม TCA Sprint
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 4 ประเภทลู่ รุน่ ยุวชนชำย
เปอร์ซทู บุคคล 2 กม.
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน

13 กันยำยน 2563
ณ พระบรมรำชำนุสรณ์ดอน
เจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

-

1

-

1

25 - 27 กันยำยน 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

1

-

1

25 - 27 กันยำยน 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

1

-

1

25 - 27 กันยำยน 2563

-

-

1

1

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 4 ประเภทลู่ รุน่ ยุวชนชำย
แดสแครซ 20 รอบ
กำรแข่งขันจักรยำนปนเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สนำมที่ 2
Sport Tourism Bike 4 All
รุ่น AV 35 Men ได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
กำรแข่งขันจักรยำนปนเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สนำมที่ 2
Sport Tourism Bike 4 All รุ่น AV
35 Men ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
คะแนนรวมสะสม
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

15 พฤศจิกำยน 2563
ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

-

-

-

-

ได้รับ
ถ้วยเกียรติยศ

15 พฤศจิกำยน 2563
ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

-

-

-

-

ได้รับ
ถ้วยพระรำชทำน

25 พฤศจิกำยน - 3 ธันวำคม 2563

-

-

1

1

ณ จังหวัดพะเยำ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

29

6

นำยธนพนธ์ วงค์หล้ำ

ม.5

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขัน
กีฬำที่ 5 "พะเยำเกมส์" จักรยำนไทม์
ไทร์อัล 30 กิโลเมตร
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2564 สนำมที่ 1 รุ่นเยำวชนชำย
อินไลน์เรซ
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทลู่ ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจำปี 2564 สนำมที่ 2
ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพนั ปีหลวง "ควีนส์สริ ิกิต"ิ์
รุ่นเยำวชนชำย ทีมเปอร์ซูท 4000 เมตร
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทลู่ ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจำปี 2564 สนำมที่ 2
ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพนั ปีหลวง "ควีนส์สริ ิกิต"ิ์
รุ่นเยำวชนชำย สแครส 15 รอบ
จักรยำน กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์

5 - 7 มีนำคม 2564
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

-

-

1

1

19 - 21 มีนำคม 2564
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

1

-

-

1

19 - 21 มีนำคม 2564
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

1

-

1

10 - 12 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกิติ์" เก็บคะแนน
สะสม ประจำป
สนำมที่ 1 ชีวิต
ใหม่ New Normal ประเภทลู่
รุ่นเยำวชนชำย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.
และ ประเภทลู่ รุ่นเยำวชนชำย One Lap
Sprint
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู่ ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 2 ชีวิตใหม่New Normal
ประเภทลู่ รุ่นเยำวชนชำย เปอร์ซูท
บุคคล 3 กม. และประเภทลู่
รุ่นเยำวชนชำย TCA Sprint
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2563 สนำมที 3 ประเภทถนน
รุ่นเยำวชนชำย ไทม์ไทรอัล และคะแนน
รวม 50 คะแนน รุน่ เยำวชนชำย
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล ได้รับรำงวัล

24 - 26 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

2

-

2

21 - 22 สิงหำคม 2563
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

1

-

-

1

ได้รับ
ถ้วยพระรำชทำน
คิงส์ภูมิพล

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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ชนะเลิศอันดับ 2
กำรแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำทำงเรียบ
ใจเกินรอย ชิงแชมปประเทศไทย
ประจำป
ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร สนำมที่ 1 ประเภทเสือภูเขำทำง
เรียบใจเกินร้อย รุน่ อำยุไม่เกิน 18 ปี
ชำย
กำรแข่งขันจักรยำนปั่นเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สนำมที่ 1 Sport
Tourism Bike 4 All รุ่น AV 35 Men
ได้รับรำงวัลอันดับที่ 6
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 4 ประเภทลู่ รุน่ เยำวชนชำย
สแครซ 20 รอบ

12 กันยำยน 2563
ณ พระบรมรำชำนุสรณ
ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย
จ.สุพรรณบุรี

1

-

-

1

13 กันยำยน 2563
ณ พระบรมรำชำนุสรณ
ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย
จ.สุพรรณบุรี

-

-

-

-

25 - 27 กันยำยน 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

1

-

-

1

ได้รับถ้วย
พระรำชทำน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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กำรแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำทำงเรียบ
ใจเกินรอย ชิงแชมปประเทศไทย
ประจำป
ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร สนำมที่ 2 ประเภทเสือภูเขำ
ทำงเรียบใจเกินร้อย รุ่นอำยุไม่เกิน 18
ปีชำย ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
กำรแข่งขันจักรยำนเสือภูเขำทำงเรียบ
ใจเกินรอย ชิงแชมปประเทศไทย
ประจำป 2563 ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร สนำมที่ 2 ประเภทเสือภูเขำ
ทำงเรียบใจเกินร้อย รุ่นอำยุไม่เกิน 18
ปีชำย ได้รับรำงวัลชนะเลิศ คะแนนรวม
สะสม
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" ประเภทครอสคันทรี
ชำย

14 พฤศจิกำยน 2563
ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

1

-

-

1

ได้รับ
ถ้วยเกียรติยศ

14 พฤศจิกำยน 2563
ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

1

-

-

1

ได้รับถ้วย
พระรำชทำน

25 พฤศจิกำยน - 3 ธันวำคม 2563

1

-

-

1

ณ จังหวัดพะเยำ
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7

นำยพิรชัช ขันทอง

ม.6

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" จักรยำนไทม์ไทร์อัล
30 กิโลเมตร
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2564 สนำมที่ 1 รุ่นเยำวชนชำ ไทม์
ไทรอัล(ถนน)
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2564 สนำมที่ 1 รุ่นเยำวชนชำย
อินไลน์เรซ
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทลู่ ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจำปี 2564 สนำมที่ 2
ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพนั ปีหลวง "ควีนส์สริ ิกิต"ิ์
รุ่นเยำวชนชำย ทีมเปอร์ซูท 4000 เมตร
จักรยำน กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน

-

1

-

1

5 - 7 มีนำคม 2564
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

1

-

-

1

5 - 7 มีนำคม 2564
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
จ.กำญจนบุรี

1

-

-

1

19 - 21 มีนำคม 2564
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

1

-

-

1

10 - 12 กรกฎำคม 2563

-

-

-

-

25 พฤศจิกำยน - 3 ธันวำคม 2563

ณ จังหวัดพะเยำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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34
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกิติ์" เก็บคะแนน
สะสม ประจำป
สนำมที่ 1 ชีวิต
ใหม่ New Normal ประเภทลู่
รุ่นเยำวชนชำย เปอร์ซูทบุคคล 3 กม.
และประเภทลู่ รุ่นเยำวชนชำย One Lap
Sprint
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 2 ชีวิตใหม่New Normal
ประเภทลู่ รุ่นเยำวชนชำย TCA Sprint
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2563 สนำมที 3 คะแนนรวม
รุ่นเยำวชนชำย ประเภทถนน
ไทม์ไทรอัล รำงวัลชนะเลิศอันดับ 3
กำรแข่งขันจักรยำนปนเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All ชิงถ้วย

ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

24 - 26 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

1

-

1

21 - 22 สิงหำคม 2563
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

-

-

1

1

ได้รับ
ถ้วยพระรำชทำน
คิงส์ภูมิพล

15 พฤศจิกำยน 2563

-

-

-

-

ได้รับถ้วยเกียรติยศ
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8

นำยกฤษณกำน ฟองอินทร์

ม.6

พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สนำมที่ 2
Sport Tourism Bike 4 All รุ่น AV
35 Men ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
กำรแข่งขันจักรยำนปนเพื่อชีวิต Sport
Tourism Bike 4 All ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สนำมที่ 2
Sport Tourism Bike 4 All รุ่น AV
35 Men ได้รับรำงวัลชนะเลิศ คะแนน
รวมสะสม
จักรยำน กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกิติ์" เก็บคะแนน
สะสม ประจำป
สนำมที่ 1 ชีวิต
ใหม่ New Normal ประเภทถนน
รุ่นเยำวชนชำย One Lap Sprint
กำรแขงขันจักรยำนประเภทลู ชิงแชมป

ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

15 พฤศจิกำยน 2563
ณ เขือ่ นขุนด่ำนปรำกำรชล
จ.นครนำยก

-

-

-

-

ได้รับถ้วย
พระรำชทำน

10 - 12 กรกฎำคม 2563
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

24 - 26 กรกฎำคม 2563

-

1

-

-
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9

10

เด็กชำยวิชญะ เรืองหล้ำ

เด็กชำยธนำพิพัฒน์ แตงทอง

ม.1

ม.1

ประเทศไทย ชิงถวยพระรำชทำน
สมเด็จพระนำงเจำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปหลวง "ควีนสสิริกติ ิ์" ประจำป 2563
สนำมที่ 2 ชีวิตใหม่New Normal
ประเภทลู่ รุ่นเยำวชนชำย TCA Sprint
จักรยำน กำรแข่งขันจักรยำนประเภทถนน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระรำชทำน "คิงส์ภูมิพล" ประจำปี
2564 สนำมที่ 1 รุ่นยุวชนชน
ชำย ไทม์ไทรอัล(ถนน)
กำรแข่งขันจักรยำนประเภทลู่ ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจำปี 2564 สนำมที่ 2
ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพนั ปีหลวง "ควีนส์สริ ิกิต"ิ์
รุ่นยุวชนชนชำย ไทม์ไทรอัล 500 ม.
ยิงธนู กำรแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2563 รำยกำรคันธนูทดกำลัง
ระยะ 50 เมตร และคันธนูทดกำลัง
ระยะ 18 เมตรระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

5 - 7 มีนำคม 2564
ณ เขื่อนวชิรำลงกรณ์
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

19 - 21 มีนำคม 2564
ณ สนำมเวลโลโดรม
หัวหมำก กรุงเทพฯ

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

12 - 13 กันยำยน 2563
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
27 - 29 พฤศจิกำยน 2563

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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ประเภทคันธนูทดกำลัง ระยะ 30 เมตร

11

เด็กชำยศุภกรณ์ อู่เหล็ก

ม.1

ยิงธนู

12

เด็กชำยปัณณวัฒน์ บูรณเครือ

ม.1

ยิงธนู

กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูทดกำลัง ทีมชำย
รอบเก็บคะแนนระยะ 50 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูทดกำลัง ทีมชำย
รอบแพ้คัดออก ระยะ 50 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery

ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

1

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

1

27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
2 - 5 เมษำยน 2564

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ
13

เด็กชำยกนกพล ดำรงค์กุล

ม.2

ยิงธนู

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง
กำรแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 12 - 13 กันยำยน 2563
ประจำปี 2563 คันธนูโค้งกลับ ประเภท ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
ทีม ระยะ 18 เมตร ระดับมัธยมศึกษำ บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery 27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
ระดับมัธยมต้น (รอบเก็บคะแนน)
จ.ระยอง
กำรแข่งขันคัดตัวนักกีฬำยิงธนู
13 - 16 มีนำคม 2564
เพื่อเตรียมกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
กีฬำซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮำนอย บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
ประเทศไทย
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
2 - 5 เมษำยน 2564
ประจำปี 2564 “Lampang Archery ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
Open Championship 2021”
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำยรอบแพ้ ลำปำง จ.ลำปำง
คัดออก ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
2 - 5 เมษำยน 2564
ประจำปี 2564 “Lampang Archery

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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เด็กชำยนันทวัฒน์ ธิคำ

ม.2

ยิงธนู

Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำยรอบ
เก็บคะแนน ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำยรอบ
เก็บคะแนนระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำย
รอบแพ้ คัดออก ระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำย
รอบจัดอันดับ ระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง
2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

-

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

1

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

1

27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
2 - 5 เมษำยน 2564

-

-

-

-

-

-

1

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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นำยนครินทร์ จุนเนียง

ม.3

ยิงธนู
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เด็กชำยจักรกฤต แจ้งเล็ก

ม.3

ยิงธนู

17

เด็กชำยอภิชำต ทำแปง

ม.3

ยิงธนู

ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำยรอบ
จัดอันดับ ระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง
2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง
27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง
27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
2 - 5 เมษำยน 2564

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

1

-

1
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รอบเก็บคะแนนระยะ 60 เมตร
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นำยภูเบศ เชิ้อสุวรรณ์

ม.4

ยิงธนู

กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำย รอบ
จัดอันดับ ระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2563 คันธนูโค้งกลับ
ประเภททีม ระยะ 18 เมตร
ระดับมัธยมศึกษำ
กำรแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2563 คันธนูทดกำลัง
ระยะ 70 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันคัดตัวนักกีฬำยิงธนู
เพื่อเตรียมกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮำนอย

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง
2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง
12 - 13 กันยำยน 2563
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
12 - 13 กันยำยน 2563
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
13 - 16 มีนำคม 2564

-

-

1

1

-

1

-

1

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

คะแนนรวมสะสม
อยู่ในลำดับที่ 3
ได้รับคัดเลือก
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42
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ บุคคลชำย
รอบเก็บคะแนนระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ บุคคลชำย
รอบเก็บคะแนนระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำย
รอบเก็บคะแนน ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำย
รอบแพ้คัดออก ระยะ 30 เมตร

ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

เป็นตัวแทนทีมชำติ

1

-

-

1

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

-

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

-

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

1

-

-

1
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ม.5

ยิงธนู

กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำย
รอบเก็บคะแนน ระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ บุคคลชำย
รอบแพ้คัดออกระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ บุคคลชำย
รอบแพ้คัดออกระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำย

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

1

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

1

-

-

1

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

1

27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

-

-

-

-

-

1

1

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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ม.5

ยิงธนู

รอบจัดอันดับ ระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 12 - 13 กันยำยน 2563
ประจำปี 2563 คันธนูโค้งกลับ ประเภท ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
ทีม ระยะ 18 เมตร ระดับมัธยมศึกษำ
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery 27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
กำรแข่งขันคัดตัวนักกีฬำยิงธนู
13 - 16 มีนำคม 2564
เพื่อเตรียมกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
กีฬำซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮำนอย บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
ประเทศไทย
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
2 - 5 เมษำยน 2564
ประจำปี 2564 “Lampang Archery ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
Open Championship 2021”
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำย
ลำปำง จ.ลำปำง
รอบเก็บคะแนน ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
2 - 5 เมษำยน 2564
ประจำปี 2564 “Lampang Archery ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
Open Championship 2021”
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำย
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

1

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

1

-

1

1

-

-

1
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นำยธงชัย กองสี

ม.6

ยิงธนู

รอบแพ้คัดออก ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำย
รอบเก็บคะแนน ระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูโค้งกลับ ทีมชำย
รอบจัดอันดับ ระยะ 60 เมตร
กำรแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2563 คันธนูทดกำลัง
ระยะ 50 เมตร อันดับที่ 6

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

1

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

1

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1

-

-

1

12 - 13 กันยำยน 2563
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
กำรแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 12 - 13 กันยำยน 2563
ประจำปี 2563 คันธนูทดกำลัง
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
ระยะ 18 เมตร ระดับมัธยมศึกษำตอน
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ปลำย อันดับที่ 4
ประเทศไทย
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery 27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
ประเภทคันธนูทดกำลัง ระยะ 30 เมตร (อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
ทั่วไปชำย (รอบแพ้คัดออก)
จ.ระยอง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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นำยกิติพงษ์ ไกลถิ่น

ม.6

ยิงธนู

กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ประเภทคันธนูทดกำลัง ระยะ 30 เมตร
ระดับมัธยมปลำย (รอบเก็บคะแนน)
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ประเภทคันธนูทดกำลัง ระยะ 30
เมตร ทั่วไปชำย (รอบเก็บคะแนน)
กำรแข่งขันคัดตัวนักกีฬำยิงธนู
เพื่อเตรียมกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮำนอย
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
ประเภทคันธนูทดกำลัง ระยะ 50 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูทดกำลัง
รอบแพ้คัดออก ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2563 คันธนูทดกำลัง
ระยะ 50 เมตร อันดับที่ 25

27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
13 - 16 มีนำคม 2564
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย

-

1

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

-

1

1

12 - 13 กันยำยน 2563
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย

-

-

-

-

คะแนนรวมสะสม
อยู่ในลำดับที่ 4
ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนทีมชำติ

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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กำรแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2563 คันธนูทดกำลัง
ระยะ 18 เมตร ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย อันดับที่ 7
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ประเภทคันธนูทดกำลัง ระยะ 30 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูทดกำลัง ทีมชำย
รอบเก็บคะแนน ระยะ 50 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูทดกำลัง ทีมชำย
รอบแพ้คัดออก ระยะ 50 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูทดกำลัง บุคคลชำย
รอบแพ้คัดออกระยะ 50 เมตร

12 - 13 กันยำยน 2563
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

1

-

1

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

1

2 - 5 เมษำยน 2564
ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง

-

1

-

1

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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ม.6

ยิงธนู

กำรแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 12 - 13 กันยำยน 2563
ประจำปี 2563 คันธนูทดกำลัง
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
ระยะ 50 เมตร อันดับที่ 25
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
กำรแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 12 - 13 กันยำยน 2563
ประจำปี 2563 คันธนูทดกำลัง
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
ระยะ 18 เมตร ระดับมัธยมศึกษำตอน
บริเวณของกำรกีฬำแห่ง
ปลำย อันดับที่ 7
ประเทศไทย
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy Archery 27 - 29 พฤศจิกำยน 2563
Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์
ประเภทคันธนูทดกำลัง ระยะ 30 เมตร
(อู่ตะเภำ) อ.บ้ำนฉำง
จ.ระยอง
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
2 - 5 เมษำยน 2564
ประจำปี 2564 “Lampang Archery ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
Open Championship 2021”
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ประเภทคันธนูทดกำลัง บุคคลชำย
ลำปำง จ.ลำปำง
รอบจัดระยะ 50 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
2 - 5 เมษำยน 2564
ประจำปี 2564 “Lampang Archery ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
Open Championship 2021”
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ประเภทคันธนูทดกำลัง ทีมชำย
ลำปำง จ.ลำปำง
รอบเก็บคะแนน ระยะ 50 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู ลำปำงโอเพ่น
2 - 5 เมษำยน 2564

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1
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ประจำปี 2564 “Lampang Archery
Open Championship 2021”
ประเภทคันธนูทดกำลัง ทีมชำย
รอบแพ้คัดออก ระยะ 50 เมตร
ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

24

เด็กชำยชยธร จินะกะ

ม.2

25

เด็กชำยชำญอนันต์ ขันธวงค์

ม.2

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

26

เด็กชำยรัฐภูมิ ขัติคำฟู

ม.2

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ ประจำวิทยำเขต
ลำปำง จ.ลำปำง
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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27

เด็กชำยอัศวิน แก้วรักษำ

ม.2

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

28

เด็กชำยธนำดนท์ ไชยชุมภู

ม.2

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

29

เด็กชำยวุฒิชำติ นำทอง

ม.2

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม
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30

เด็กชำยธนวัฒน์ เบญจญำติ

ม.2

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

31

เด็กชำยณัชพงค์ เเซ่ยำ่ ง

ม.2

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

32

เด็กชำยธีริทย์ เชียงคำ

ม.2

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

33

เด็กชำยศรำยุทธ ภูวงศำ

ม.3

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2

15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม
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รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

34

เด็กชำยธรำดล คำนนท์

ม.3

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

35

เด็กชำยโชคชัย แก้วเดียว

ม.3

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

36

เด็กชำยอภิสิทธิ์ บุตรจุมปำ

ม.3

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม
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37

เด็กชำยญำณพัฒน์ หนูมำ

ม.3

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

38

เด็กชำยชุณหกำญจน์ ชัยเสนำ

ม.3

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

39

เด็กชำยชนะไพรินทร์ จันทวงศ์

ม.3

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

54

40

เด็กชำยอภินันท์ กันแสน

ม.3

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

41

เด็กชำยศิวกร ปิงวงศ์ษำ

ม.3

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

42

นำยเกรียงศักดิ์ ฟักทองอ่อน

ม.4

ฟุตบอล กำรแข่งขันรำยกำรไทย-เดนมำร์ค
ฟุตบอลทัวร์นำเมนท์ ปีที่ 2
รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี (THAI-DENMARK
U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2)

แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
15 - 21 สิงหำคม 2563
รอบคัดเลือกภูมิภำค
โซนที่ 4 ภำคเหนือตอนบน
ณ สนำมสิงห์เหนือ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม

-

-

-

-

เข้ำรอบ 16 ทีม
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43

นำงสำวณัฐนิชำ วำงโต

ม.3

44

นำงสำวปำริชำติ คำหลู่

ม.3

45

นำงสำวธนภัทร สิทธิกำร

ม.3

46

นำงสำวณัฐนิชำ คำอ้ำย

ม.3

47

นำงสำวจีรนันท์ บุญสมปำน

ม.4

48

นำงสำวสุธิดำ พลยงค์

ม.4

ฟุตบอล กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์"
ฟุตบอล กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์"
ฟุตบอล กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์"
ฟุตบอล กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์"
ฟุตบอล กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์"
ฟุตบอล กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ

23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

1

-

-

1

23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

1

-

-

1

23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

1

-

-

1

23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

1

-

-

1

23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

1

-

-

1

23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

1

-

-

1
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49

นำงสำวสุธำสินี ปัญญำมี

ม.4

ฟุตบอล

50

นำงสำวศิรประภำ เนียมจิต

ม.4

ฟุตบอล

51

นำงสำวรำตรี คำบุญเรือง

ม.4

ฟุตบอล

52

นำงสำวสุชำนันท์ สิงห์ทอง

ม.4

ฟุตบอล

ที่ 5 "พะเยำเกมส์"
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์"
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์"
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์"
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์"
กำรแข่งขันฟุตบอลหญิง
รำยกำรไทยวีเมนส์ลีก
" Thai Women's League 2020/21 "

23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

1

-

-

1

23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

1

-

-

1

23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

1

-

-

1

23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

1

-

-

1

ดิวิชั่น 1

-

-

-

-

29 ตุลำคม - 1 พฤศจิกำยน 2563
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จ.กรุงเทพมหำนคร
7 - 13 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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เด็กหญิงชวัลรัตน์ พลำยกลำง

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ดงเจริญ

เด็กหญิงศิริมล หินเพชร

ม.2

ม.2

ม.3

กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
เซปัก กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
ตะกร้อ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
เซปัก กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
ตะกร้อ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
เซปัก กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
ตะกร้อ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
7 - 13 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
7 - 13 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
7 - 13 ธันวำคม 2563

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี

90

91

เด็กหญิงปัณฑิตำ คิดอ่ำน

เด็กหญิงศรัณพร แสงใส

ม.3

ม.3

กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
เซปัก กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
ตะกร้อ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
เซปัก กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
ตะกร้อ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
7 - 13 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
7 - 13 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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เด็กหญิงทักษพร เที่ยงธรรม

นำงสำวทิพวัลย์ นุปำ

นำงสำวอำฐิตยำ เขื่อนคำ

ม.3

ม.3

ม.3

เซปัก กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
ตะกร้อ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
เซปัก กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
ตะกร้อ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
เซปัก กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
ตะกร้อ แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

7 - 13 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
7 - 13 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1

-

-

1

-

-

-

-

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

7 - 13 ธันวำคม 2563

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี

กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
95

นำงสำวกัญธิชำ ดังยำงหวำย

ม.3

เซปัก กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
ตะกร้อ แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1

-

-

1

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1

-

-

1

-

-

-

-

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
96

เด็กหญิงวรัญญำ กันคำ

ม.2

เซปัก กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
ตะกร้อ แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

7 - 13 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ

7 - 13 ธันวำคม 2563

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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72
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
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เด็กหญิงนงลักษณ์ ประสำรยำ

ม.2

เซปัก กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
ตะกร้อ แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1

-

-

1

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1

-

-

1

-

-

-

-

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
98

นำงสำววรรณทิกำ อินทร์นุ

ม.4

เซปัก กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
ตะกร้อ แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

7 - 13 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ

7 - 13 ธันวำคม 2563

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

73
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
99

นำงสำวดำวเรือง ชำญชัยพิทักษ์สิน

ม.5

เซปัก กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
ตะกร้อ แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1

-

-

1

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1

-

-

1

-

-

-

-

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
100 นำงสำวสำวิตรี ไชยยำ

ม.5

เซปัก กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
ตะกร้อ แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

7 - 13 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ

7 - 13 ธันวำคม 2563

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

74
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
101 นำงสำวนุชชนก ผดุงจิตร

ม.5

เซปัก กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
ตะกร้อ แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1

-

-

1

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1

-

-

1

-

-

-

-

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
102 นำงสำวสมัญญำ กองจันทร์

ม.6

เซปัก กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
ตะกร้อ แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

7 - 13 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

กำรแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศ

7 - 13 ธันวำคม 2563

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

75
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ทีมเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 17 ปี
กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
103 นำงสำวสุพรรวิกำ ชุมชัย

ม.6

เซปัก กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
ตะกร้อ แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
104 นำงสำวพิจำริณี แสงอรุณ

ม.6

เซปัก กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
ตะกร้อ แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563
ณ จังหวัดพะเยำ

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทัว่ ไป
105 นำงสำวณัฐชำ ใจอุ่น

ม.6

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ

17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
23 - 29 พฤศจิกำยน 2563

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

76
เซปัก แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
ตะกร้อ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ

ณ จังหวัดพะเยำ

ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

106 นำงสำววรนุช ประสำรศักดิ์

ม.5

107 เด็กหญิงอรจิรำ มั่นธัญญำรักษ์

ม.1

108 เด็กหญิงจำรุวรรณ ใจดี

ม.1

กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
เซปัก กำรแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศ
ตะกร้อ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
ม.ว.ก. ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 ทีมชุด
ประชำชนหญิงทั่วไป
กรีฑำ กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่ง 800 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่ง 1,500 เมตร
กรีฑำ กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" ทุ่มน้ำหนัก

17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร
17 - 25 ธันวำคม 2563
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหำนคร

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

30 พฤศจิกำยน - 2 ธันวำคม 2563

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน - 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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109 เด็กหญิงปริยกร มำศแท้

ม.2

110 เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยยะ

ม.2

กรีฑำ

กรีฑำ

111 เด็กหญิงพัชรมณฑ์ นวลจันทร์

ม.2

กรีฑำ

112 เด็กหญิงจิรำรัตน์ กำติ้ง

ม.2

กรีฑำ

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" พุ่งแหลน
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*100 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัดผสม 4*100
ชำยหญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" กระโดดไกล
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" กระโดดไกล

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
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เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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113 เด็กหญิงนำรดำ เถียนแกล้ง

ม.2

กรีฑำ

114 เด็กหญิงวิชญำดำ หิรัญคำ

ม.3

กรีฑำ

115 เด็กหญิงกฤษณำ สูตรขุนทด

ม.3

กรีฑำ

116 เด็กหญิงภำวิตำ ขัติยะ

ม.3

กรีฑำ

117 เด็กหญิงนิศำชล ศรีคำภำ

ม.3

กรีฑำ

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" กระโดดไกล
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัดผสม 4*100
ชำยหญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*400 หญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*100 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" ขว้ำงจักร

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
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เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

79

118 เด็กหญิงชลลดำ ยอดทหำร

ม.3

กรีฑำ

119 เด็กหญิงจิรภิญญำ ปันสอน

ม.3

กรีฑำ

120 เด็กหญิงธีรำภรณ์ เคียงอมร

ม.4

กรีฑำ

121 นำงสำววรำกรณ์ อิ่นคำ

ม.4

กรีฑำ

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" ขว้ำงค้อน
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*100 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัดผสม 4*100
ชำยหญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่ง 3,000 เมตร
อันดับที่ 4
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*400 หญิง

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
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เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
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122 นำงสำวจุฑำรัตน์ สุดวอน

123 นำงสำวอรกัญญำ ภู่ศิริพันธ์

ม.5

ม.6

กรีฑำ

กรีฑำ

กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่ง 400 เมตร หญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำที่
5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*100 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*400 หญิง
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่งผลัด 4*400 หญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ

10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563
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เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
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ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*100 เมตร

124 นำงสำวกฤติมำ แก้วกล้ำ

ม.6

กรีฑำ

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัดผสม 4*400
ชำยหญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*400 หญิง
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่งผลัด 4*400 หญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*100 เมตร

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563
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เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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125 นำงสำวสุภวำณี เขื่อนเมือง

ม.6

กรีฑำ

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัดผสม 4*400
ชำยหญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*400 หญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัดผสม 4*100
ชำยหญิง
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่งผลัด 4*400 หญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563
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1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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126 นำงสำวพรชนก สุทธิสงค์

127 นำงสำวนวรัตน์ บุญชัย

128 นำงสำววันวิสำห์ ตำเขียว

ม.6

ม.4

ม.5

กรีฑำ

กรีฑำ

กรีฑำ

ที่ 5 "พะเยำเกมส์" ขว้ำงค้อน
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563 ขว้ำงค้อน
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" พุ่งแหลน
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563 พุ่งแหลน
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่ง 200 เมตร หญิง
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน

10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563
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-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
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129 นำงสำววรินทร สมหวัง

ม.4

กรีฑำ

130 เด็กชำยธีรพัตร์ สีพ่วง

ม.2

กรีฑำ

131 ด.ช. ชลกำนต์ วงศ์วำนิชญำกูล

ม.2

กรีฑำ

132 เด็กชำยธนพล แซ่ยั้ง

ม.2

กรีฑำ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่ง 100 เมตร หญิง
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่ง 100 เมตร หญิง
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่ง 1,500 เมตร
อันดับ 5
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" กระโดดไกล อันดับ 5
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่ง 800 เมตร ชำย

สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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133 นำยสรวิชญ์ ไชยยง

134 นำยปรำโมทย์ เอี่ยมสะอำด

135 นำยพีรพัฒน์ อุ่มมี

ม.2

ม.3

ม.3

กรีฑำ

กรีฑำ

กรีฑำ

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่ง 800 เมตร ชำย
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่ง 1,500 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัดผสม 4*100
ชำยหญิง
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่ง 100 เมตร ชำย
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*400 ชำย

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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136 เด็กชำยพันธวิท ไทยแท้

ม.3

กรีฑำ

137 เด็กชำยศุภวัฒน์ สุขรัตน์

ม.3

กรีฑำ

138 นำยปวริศ ปุกมะ

ม.4

กรีฑำ

139 นำยศักดฺรินทร์ เรืองจิตต์

ม.4

กรีฑำ

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่ง 400 เมตร อันดับ 7
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" เขย่งก้ำวกระโดด
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัดผสม 4*100
ชำยหญิง
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่ง 400 เมตร ชำย
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
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140 นำยจักร ชูชัย

141 นำยคิมหันต์ ขันธุลำ

142 นำยสรวิชญ์ บูรณจันทร์

143 นำยณัฐพนธ์ มีสุข

ม.4

ม.4

ม.5

ม.5

กรีฑำ

กรีฑำ

กรีฑำ

กรีฑำ

ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่ง 400 เมตร ชำย
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่ง 200 เมตร
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563 กระโดดไกล
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่ง 800 เมตร ชำย
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี

ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
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144 นำยธัญวำรักษ์ กัญอัศวไพศำล

145 นำยธีวุฒิ จะก่อ

ม.5

ม.5

กรีฑำ

กรีฑำ

ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่ง 800 เมตร ชำย
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" ขว้ำงค้อน
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" ทุ่มน้ำหนัก
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563 ขว้ำงค้อน
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" พุ่งแหลน
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี

ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

-

1

-

1

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
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146 นำยจิรพัฒน์ สุทธิโยช

ม.6

กรีฑำ

ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563 พุ่งแหลน

ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่ง 100 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัด 4*100 เมตร
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิ่งผลัดผสม 4*100
ชำยหญิง
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่ง 100 เมตร ชำย

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่

10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

-

1

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
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147 นำยวิชำฤทธิ์ มำอิน

148 นำยนนธวัช ยงยื่น

ม.6

ม.6

กรีฑำ

กรีฑำ

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" ขว้ำงจักร
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" ทุ่มน้ำหนัก
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563 ขว้ำงจักร
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563 ทุ่มน้ำหนัก
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกำรแข่งขันกีฬำ
ที่ 5 "พะเยำเกมส์" วิง่ ข้ำมรั่ว 400 เมตร

30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

1

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
30 พฤศจิกำยน – 2 ธันวำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
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149 นำยกันต์ชัย กันยำดี

ม.6

กรีฑำ

กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563
วิ่งข้ำมรั่ว 400 เมตร
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563 พุ่งแหลน
กำรแข่งขันกรีฑำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี
ครั้งที่ 66 ประจำปี 2563 ขว้ำงจักร

10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

-

-

-

-

เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
10 - 13 ธันวำคม พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จ.ปทุมธำนี
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10.2 ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ
ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น

1

นำงสำวชิดชนก วันจะก๋ำ

ม.5

2

นำงสำวสุชำนันท์ สิงห์ทอง

ม.4

3

นำงสำวพรพิมล เงินพล

ม.6

4

นำงสำวภัทรนันท์ อุปชัย

ม.6

5

นำยธงชัย กองสี

ม.6

ชนิดกีฬา

รายการแข่งขั้น

ระยะเวลา/สถานที่ในการแข่งขัน

ฟุตบอล กำรเข้ำร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ฟุตบอลหญิง
รุ่นอำยุไม่เกิน 20 ปี เพื่อเตรียมควำม
พร้อมสำหรับกำรแข่งขันฟุตบอล AFF
U18 Boys Championship 2021
ฟุตบอล กำรเข้ำร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ฟุตบอลหญิง
รุ่นอำยุไม่เกิน 20 ปี เพื่อเตรียมควำม
พร้อมสำหรับกำรแข่งขันฟุตบอล AFF
U18 Boys Championship 2021
ฟุตบอล กำรเข้ำร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ฟุตบอลหญิง
รุ่นอำยุไม่เกิน 20 ปี เพื่อเตรียมควำม
พร้อมสำหรับกำรแข่งขันฟุตบอล AFF
U18 Boys Championship 2021
ฟุตบอล กำรเข้ำร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ฟุตบอลหญิง
รุ่นอำยุไม่เกิน 20 ปี เพื่อเตรียมควำม
พร้อมสำหรับกำรแข่งขันฟุตบอล AFF
U18 Boys Championship 2021
ยิงธนู กำรแข่งขันคัดตัวนักกีฬำยิงธนู
เพื่อเตรียมกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ซีเกมส์ ครั้งที่31 ณ กรุงฮำนอย
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม

ทอง

ผลการแข่งขัน
เงิน
ทองแดง

รวม
(เหรียญ)

หมายเหตุ

8 - 17 มีนำคม 2564
ณ ศูนย์พัฒนำศักยภำพกีฬำ
ฟุตบอล มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

-

-

-

-

กำรเข้ำร่วมเก็บตัว
ฝึกซ้อม

8 – 17 มีนำคม 2564
ณ ศูนย์พัฒนำศักยภำพกีฬำ
ฟุตบอล มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

-

-

-

-

กำรเข้ำร่วมเก็บตัว
ฝึกซ้อม

8 - 17 มีนำคม 2564
ณ ศูนย์พัฒนำศักยภำพกีฬำ
ฟุตบอล มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

-

-

-

-

กำรเข้ำร่วมเก็บตัว
ฝึกซ้อม

8 - 17 มีนำคม 2564
ณ ศูนย์พัฒนำศักยภำพกีฬำ
ฟุตบอล มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

-

-

-

-

กำรเข้ำร่วมเก็บตัว
ฝึกซ้อม

13 – 16 มีนำคม 2564
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

-

-

-

-

เข้ำร่วมเก็บตัว
ฝึกซ้อม
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6

นำยภูเบศ เชิ้อสุวรรณ์

ม.4

ยิงธนู

7

นำยธีรวุฒิ จะก่อ

ม.5

กรีฑำ

8

นำยธัญวำรักษ์ กัญอัศวไพศำล

ม.5

กรีฑำ

กำรแข่งขันคัดตัวนักกีฬำยิงธนู
เพื่อเตรียมกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮำนอย
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์ ขอตั ว นั ก กี ฬ ำ
กรีฑำ ฝึกซ้อมในโครงกำรสร้ำงนักกรีฑำ
รุ่นใหม่เพื่อก้ำวขึ้นสู่ทีมชำติ
สมำคมกีฬำกรีฑำแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์ ขอตั ว นั ก กี ฬ ำ
กรีฑำ ฝึกซ้อมในโครงกำรสร้ำงนักกรีฑำ
รุ่นใหม่เพื่อก้ำวขึ้นสู่ทีมชำติ

13 – 16 มีนำคม 2564
ณ สนำมยิงธนูหัวหมำก
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

-

-

-

-

เข้ำร่วมเก็บตัว
ฝึกซ้อม

22 กุมภำพันธ์ - 5 เมษำยน 2564

-

-

-

-

เข้ำร่วมเก็บตัว
ฝึกซ้อม

-

-

-

ณ ค่ำยพักนักกรีฑำทีมชำติ
ศูนย์กีฬำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
รังสิต

22 กุมภำพันธ์ - 5 เมษำยน 2564
ณ ค่ำยพักนักกรีฑำทีมชำติ
ศูนย์กีฬำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
รังสิต

เข้ำร่วมเก็บตัว
ฝึกซ้อม
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11. รางวัลเกียรติยศ
11.1 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
ลาดับที่
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
1
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ ระดับทอง
11.2 รางวัลที่บุคลากรได้รับ
ลาดับที่
ชื่อ นามสกุล
1
นำงสำวฐิตยำรัตน์ บุ่งนำแซง
2
นำงสำววิภำวดี ไทยใหม่
3
นำยเมศธพร เมฆผึ้ง
4
นำยสมเกียรติ โนนิน
5
นำงสำวรัตนกำญจน์ ธรรมำสิริพรชัย
6
นำงสุทิดำ หมูคำ

หน่วยงานเจ้าของรางวัล
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลำปำง
ตาแหน่ง

ครู
ครูผู้สอน
ครู
ผู้ฝึกสอนกีฬำฟุตบอล
แม่บ้ำน
ครูชำนำญกำรพิเศษ

รางวัลที่ได้รับ
ครูผู้สอนดีเด่น
ครูผู้สอนดีเด่น
ผู้ฝึกสอนกีฬำดีเด่น
ผู้ฝึกสอนกีฬำดีเด่น
เจ้ำหน้ำที่สนับสนุนดีเด่น
บุคลำกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

11.3 รางวัลที่นักเรียนได้รับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ชนิดกีฬา

1

นำยธันวำรักษ์ กัญอัศวไพศำล

กรีฑำ

2

นำยจิรพัฒน์ สุทธิโยช

กรีฑำ

3

นำยธีรวุฒิ จะก่อ

กรีฑำ

ระดับชั้น

ผลงานกีฬา

ม.5/2 - รำงวัลนักกีฬำยอดเยี่ยมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ (เข้ำร่วมกำรเก็บตัวฝึกซ้อม
เพื่อก้ำวขึ้นสู่นักกรีฑำทีมชำติรุ่นใหม่
ระหว่ำงวันที่ 23 ตุลำคม – 30 ธันวำคม
พ.ศ.2563 ณ ค่ำยพักนักกรีฑำทีมชำติ
ศูนย์กีฬำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิต)
ม.6/2 - รำงวัลนักกีฬำยอดเยี่ยมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ (เข้ำร่วมกำรเก็บตัวฝึกซ้อม
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเยำวชน และยุวชน
ทีมชำติไทย ในรำยกำรแข่งขัน Asian Junior
Athletics Championship 2020)
ม.5/1 - รำงวัลนักกีฬำยอดเยี่ยมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ (เข้ำร่วมกำรเก็บตัวฝึกซ้อม
เพื่อก้ำวขึ้นสู่นักกรีฑำทีมชำติรุ่นใหม่ ระหว่ำง
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ - 5 เมษำยน 2564
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4

นำยธงชัย กองสี

ยิงธนู

5

นำยภูเบศ เชื้อสุวรรณ

ยิงธนู

6

นำงสำวชิดชนก วันจะก๋ำ

ฟุตบอล

7

นำงสำวสุชำนันท์ สิงห์ทอง

ฟุตบอล

ณ ค่ำยพักนักกรีฑำทีมชำติ ศูนย์กีฬำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิ)
ม.6/2 - รำงวัลนักกีฬำยอดเยี่ยมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ (กำรแข่งขันกีฬำยิงธนู Navy
Archery Open ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
ณ ชำยหำดนภำธำรำภิรมย์ (อู่ตะเภำ)
อำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทคันธนูทดกำลัง
ระยะ 30 เมตร ทั่วไปชำย และได้รับคัดเลือก
เป็นนักกีฬำทีมชำติเพื่อเป็นตัวแทน
ในกำรแข่งกีฬำซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮำนอย
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
ม.4/2 - รำงวัลนักกีฬำยอดเยี่ยมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ (ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬำ
ทีมชำติเพื่อเป็นตัวแทนในกำรแข่งกีฬำซีเกมส์
ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮำนอย สำธำรณรัฐสังคมนิยม
เวียดนำม)
ม.5/2 - รำงวัลนักกีฬำยอดเยี่ยมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ (ได้รับคัดเลือกกำรเก็บตัว
ฝึกซ้อม รุ่นอำยุไม่เกิน 20 ปีหญิง ระหว่ำงวันที่
8 - 17 มีนำคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนำศักยภำพ
กีฬำฟุตบอล ภำยในมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรแข่งขัน
ฟุตบอล AFF U18 Boys Championship
2021)
ม.4/2 - รำงวัลนักกีฬำยอดเยี่ยมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ (ได้รับคัดเลือกกำรเก็บตัว
ฝึกซ้อม รุ่นอำยุไม่เกิน 20 ปีหญิง ระหว่ำงวันที่
8 - 17 มีนำคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนำศักยภำพ
กีฬำฟุตบอล ภำยในมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรแข่งขัน
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8

นำงสำวพรพิมล เงินพล

ฟุตบอล

9

นำงสำวภัทรนันท์ อุปชัย

ฟุตบอล

10

เด็กชำยกิตติภูมิ บุญสินธ์ชัย

จักรยำน

11

นำยสรัล แสงปวง

จักรยำน

ฟุตบอล AFF U18 Boys Championship
2021)
ม.6/2 - รำงวัลนักกีฬำยอดเยี่ยมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ (ได้รับคัดเลือกกำรเก็บตัว
ฝึกซ้อม รุ่นอำยุไม่เกิน 20 ปีหญิง ระหว่ำงวันที่
8 - 17 มีนำคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนำศักยภำพ
กีฬำฟุตบอล ภำยในมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรแข่งขัน
ฟุตบอล AFF U18 Boys Championship
2021)
ม.6/1 - รำงวัลนักกีฬำยอดเยี่ยมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ (ได้รับคัดเลือกกำรเก็บตัว
ฝึกซ้อม รุ่นอำยุไม่เกิน 20 ปีหญิง ระหว่ำงวันที่
8 - 17 มีนำคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนำศักยภำพ
กีฬำฟุตบอล ภำยในมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรแข่งขัน
ฟุตบอล AFF U18 Boys Championship
2021)
ม.2/1 - รำงวัลนักกีฬำดีเด่นที่ได้รับรำงวัลกำรแข่งขัน
ระดับประเทศ (เข้ำร่วมกำรแข่งขันจักรยำน
เสือภูเขำทำงเรียบใจเกินร้อย ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระรำชทำน
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
สนำมที่ 2 ได้รับรำงวัลถ้วยพระรำชทำน
คะแนนรวมสะสม อันดับ 4 รุ่นอำยุไม่เกิน
15 ปี ชำย)
ม.4/1 - รำงวัลนักกีฬำดีเด่นที่ได้รับรำงวัลกำรแข่งขัน
ระดับประเทศ (เข้ำร่วมกำรแข่งขันจักรยำน
ประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี
2563 สนำมที่ 1 ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จ
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12

นำยจิรครินทร์ ทิพย์พรม

จักรยำน

ม.5/2

13

นำยธนพนธ์ วงส์หล้ำ

จักรยำน

ม.5/1

14

นำยวันชนะ ธรรมปัญญำ

จักรยำน

ม.5/1

15

นำยพิรชัช ขันทอง

จักรยำน

ม.6/1

พระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ พระบรม
ชนนีพันปีหลวง "ควีนส์สิริกิติ์" ได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นยุวชนชำย TCA
สปริ้นท์)
- รำงวัลนักกีฬำดีเด่นที่ได้รับรำงวัลกำรแข่งขัน
ระดับประเทศ (เข้ำร่วมกำรแข่งขันจักรยำนปั่น
เพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 all ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี สนำมที่ 2 ได้รับรำงวัลถ้วย
พระรำชทำน คะแนนรวมสะสม อันดับ 10
รุ่น AV 35 Men ประเภทถนน)
- รำงวัลนักกีฬำดีเด่นที่ได้รับรำงวัลกำรแข่งขัน
ระดับประเทศ (เข้ำร่วมกำรแข่งขันจักรยำนเสือ
ภูเขำทำงเรียบใจเกินร้อย ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สนำมที่ 2
ได้รับรำงวัลถ้วยพระรำชทำน คะแนนรวม
สะสม อันดับ 1 รุ่นอำยุไม่เกิน 18 ปี ชำย)
- รำงวัลนักกีฬำดีเด่นที่ได้รับรำงวัลกำรแข่งขัน
ระดับประเทศ (เข้ำร่วมกำรแข่งขันจักรยำนปั่น
เพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 all ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี สนำมที่ 2 ได้รับรำงวัลถ้วย
พระรำชทำน คะแนนรวมสะสม อันดับ 2
รุ่น AV 35 Men ประเภทถนน)
- รำงวัลนักกีฬำดีเด่นที่ได้รับรำงวัลกำรแข่งขัน
ระดับประเทศ (เข้ำร่วมกำรแข่งขันจักรยำน
ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 all
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16

นำงสำวสมัญญำ กองจันทร์

ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี สนำมที่ 2 ได้รับรำงวัลถ้วย
พระรำชทำน คะแนนรวมสะสม อันดับ 1
รุ่น AV 35 Men ประเภทถนน)
เซปักตะกร้อ ม.6/2 - รำงวัลนักกีฬำดีเด่นที่ได้รับรำงวัลกำรแข่งขัน
ระดับประเทศ (กำรแข่งขันตะกร้อหญิง
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี
พ.ศ.2563 ณ ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์
กรุงเทพมหำนคร ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทตะกร้อ
ลอดห่วง)

12. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
12.1 แหล่งเรียนรู้ภายใน
ลาดับที่
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1
หอสมุด
2
ห้องพยำบำล
3
โรงอำหำร
4
ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ (Sound Lab)
5
สระน้ำหน้ำหอพักหญิง
6
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
7
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
8
ห้องเรียนอัจฉริยะ
9
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
10 สนำมกรีฑำ
11 สนำมฟุตบอล
12 สนำมฟุตซอล
13 ศูนย์ฝึกซ้อมจักรยำน
14 สนำมเซปักตะกร้อ
15 โรงยิมธนิต คงมนต์

จานวนครั้งที่ใช้ต่อปีการศึกษา
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
360 ชั่วโมง/ปี
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ

หมายเหตุ
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โรงยิมมวยไทย
สนำมเซปักตะกร้อ
ศูนย์อำเซียนศึกษำ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สนำมเซปักตะกร้อชำยหำด
สนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม
สนำมฝึกซ้อมยิงธนู
ศำลำพระพุทธ
ห้องกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ศำลำพระพลบดี
สนำมเปตอง
สวนพฤกษศำสตร์
จุดเช็คอินโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง

12.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ลาดับที่
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1
วัดปงสนุกเหนือจังหวัดลำปำง
2
วัดพระเจ้ำทันใจ
3
วัดพระแก้วดอนเต้ำสุชำดำรำม
4
โรงพยำบำลศูนย์ลำปำง
5
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตลำปำง
6
สนำมยิงธนูหัวหมำก กำรกีฬำแห่งประเทศไทย
7
สนำมเวลโลโดม กำรกีฬำแห่งประเทศไทย
8
สนำมมวยลุมพินี
9
สนำมมวยนำนำชำติท่ำแพ จ.เชียงใหม่
10 สนำมมวย 7 สี จ.กรุงเทพฯ
11 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเชียงใหม่
12 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำชลบุรี
13 ศูนย์ฝึกกรีฑำแห่งชำติ สมำคมกีฬำกรีฑำแห่งประเทศไทย

ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ

จานวนครั้งที่ใช้ต่อปีการศึกษา
8 ชั่วโมง/ปี
8 ชั่วโมง/ปี
8 ชั่วโมง/ปี
8 ชั่วโมง/ปี
ตลอดปีกำรศึกษำ
192 ชั่วโมง/ปี
192 ชั่วโมง/ปี
192 ชั่วโมง/ปี
192 ชั่วโมง/ปี
192 ชั่วโมง/ปี
ตลอดปีกำรศึกษำ
120 ชั่วโมง/ปี
120 ชั่วโมง/ปี

หมายเหตุ

ในพระบรมรำชูปถัมภ์

14

หำดนภำธำรำภิรมย์ กองบินทหำรเรือ จ.ระยอง

240 ชั่วโมง/ปี
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15
16
17
18
19
20

โรงเรียนกีฬำจ.ขอนแก่น
เขื่อนวชิรำลงกรณ์ กำญจนบุรี
ศูนย์กำรค้ำแฟชั่นไอส์แลนด์ จ.กรุงเทพ
เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล จังหวัดนครนำยก
กว๊ำนพะเยำ จังหวัดพะเยำ
กำดกองต้ำ สะพำนรัษฎำภิเศก

13. ข้อมูลอาคาร สถานที่
ลาดับที่
ชื่ออาคาร สถานที่
1
อำคำรเรียน
2
อำคำรสระว่ำยน้ำ
3
หอสมุด
4
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
5
อำคำรประชำสัมพันธ์
6
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
7
อำคำรชั่วครำว
8
โรงยิมส์ธนิต คงมนต์
9
โรงยิมส์ฝึกมวยไทย
10 โรงฝึกกีฬำยิงธนู
11 โรงอำหำร
12 เรือนพยำบำล
13 หอพัก นักเรียน
14 หอพักบุคลำกร
15 สนำมฟุตบอล
16 สนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม
17 โรงฝึกกีฬำเซปักตะกร้อ
18 ลำนเอนกประสงค์
19 ลำนฝึกกรีฑำ

120 ชั่วโมง/ปี
240 ชั่วโมง/ปี
240 ชั่วโมง/ปี
240 ชั่วโมง/ปี
240 ชั่วโมง/ปี
48 ชั่วโมง/ปี

จานวน
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
5 หลัง
1 หลัง
1 สนำม
1 สนำม
1 หลัง
2 แห่ง
2 แห่ง

หมายเหตุ
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14. ปราชญ์ขาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้กับครูและนักเรียน
ลาดับที่

ชื่อปราชญ์ขาวบ้าน/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่องที่เชิญมาให้ความรู้

วัน เดือน ปี

1

นำยชัชวำลย์ เพ็ชรไทย

กระบวนกำรฝึกสอนกีฬำ
(Coaching process)

14 ก.ย. 2563

2

นำยอำคม ปันน้อย

ปรัชญำของผูฝ้ ึกสอนกีฬำ

14 ก.ย. 2563

3

นำงสำวธิดำวรรณ ดำวสกุล

แนวทำงกำรพัฒนำกำรกีฬำ
สู่ควำมสำเร็จ

14 ก.ย. 2563

4

ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลำง

18 ส.ค. 2563

5

สถำนีตำรวจภูธรเมืองลำปำง

6

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลบ้ำนม่วงแงว

7

นำยชัชวำลย์ เพ็ชรไทย

8

นำยวัชระ เพชรคล้ำย

ระบบกำรศึกษำ และแนวทำง
กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ
ของโรงเรียนกีฬำ สังกัด
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
กำรพนัน สื่อลำมกอนำจำร
ทะเลำะวิวำท ร้ำนเกมส์
สถำนบันเทิง และปัจจัยเสี่ยง
ได้อย่ำงเป็นระบบ (ขับเคลื่อน
กำรดำเนินโครงกำรตำรวจ
ประสำนงำนโรงเรียน
(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน))
กำรป้องกันตนเองและควบคุม
ของโรคไข้เลือดออก
และชิกุนคุนยำ
สร้ำงแรงบันดำลใจในด้ำน
กำรศึกษำ และสร้ำงวินยั
เชิงบวกให้กับนักเรียน
แนะแนวกำรเข้ำศึกษำต่อ

สถานที่

ห้องประชุมชัน้ 1
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
ห้องประชุมชัน้ 1
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
ห้องประชุมชัน้ 1
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
ห้องประชุมชัน้ 4
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง

25 ส.ค. 2563

ห้องประชุมสถำนีตำรวจภูธร
เมืองลำปำง

3 ก.ย. 2563

ห้องประชุมชัน้ 4
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
ห้องประชุมชัน้ 4
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
ห้องประชุมชัน้ 4
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง

30 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563
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9

น.ส.สุขุมำล ทองดี

10

พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม

11

ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์พุฒิ

12

ร.ต.ต.พุฒิพงศ์ ผ่ำนสำแดง

13

ร.ต.ต.ทะนงศักดิ์ ไชยรุ่งเรือง

14

บริษัท มำรำธอน
(ประเทศไทย) จำกัด

จำกมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตลำปำง
คณะศึกษำศำสตร์
แนะแนวกำรเข้ำศึกษำต่อ
จำกมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตลำปำง
คณะศิลปศำสตร์ หลักสูตร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
สุขภำพ
มำตรำกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำด และลดโอกำสเสี่ยง
ในกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19)
กำรป้องกันอำชญำกรรม
และกำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติด สร้ำงเจตคติ
ที่ดีให้แก่เยำวชน
กำรป้องกันอำชญำกรรม
และกำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติด สร้ำงเจตคติ
ที่ดีให้แก่เยำวชน
กำรป้องกันอำชญำกรรม
และกำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติด สร้ำงเจตคติ
ที่ดีให้แก่เยำวชน
อบรม กำรใช้ระบบ Polar
Team Pro ระบบติดตำม
ควำมหนัก (Training Load)
ในกำรฝึกซ้อม

18 ธ.ค. 2563

ห้องประชุมชัน้ 1
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง

23 ธ.ค. 2563

ห้องประชุมชัน้ 4
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง

23 ก.พ. 2564

ห้องประชุมชัน้ 4
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง

23 ก.พ. 2564

ห้องประชุมชัน้ 4
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง

23 ก.พ. 2564

ห้องประชุมชัน้ 4
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง

5 มี.ค. 2564

ห้องประชุมชัน้ 1
อำคำรเรียนสำมัญ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
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15. ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพ
(รายงาน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564)
จานวนนักเรียน
จานวนนักเรียน (คน)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาเร็จการศึกษา
ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ ประกอบอาชีพ ร้อยละ
ทั้งหมด (คน)
41
41
100
40 97.56
1
2.44

หมายเหตุ

หมำยเหตุ : ใช้ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จปีกำรศึกษำ 2563
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16. ข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษา
ลาดับที่

รายการความร่วมมือ

หน่วยงาน
ที่ทาความร่วมมือ

1

ด้ำนกำรศึกษำต่อ
ระดับอุดมศึกษำ

โรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำงกับมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง

2

ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ

โรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำงกับโรงเรียน
เทศบำลบ้ำนห้วยอ้อ
และเทศบำลห้วยอ้อ

กิจกรรมที่ทาร่วมกัน

- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงเข้ำร่วมเป็น
“โรงเรียนเครือข่ำยกำรรับนักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง” โดยได้รับจัดสรร
โควตำพิเศษในโครงกำรเครือข่ำยครูแนะแนว
ทุกปีกำรศึกษำ
1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำกีฬำ
ประจำโรงเรียนเทศบำลบ้ำนห้วยอ้อ
2. คัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรเล่นกีฬำ เข้ำศึกษำต่อโรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำง
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำและชุมชน
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนกำรกีฬำ
4. จัดสภำพแวดล้อมภำยในศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ
และพัฒนำกีฬำ ให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน
5. สนับสนุนบุคลำกรเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกีฬำ

ปีที่ทา
ความร่วมมือ

ปีที่สิ้นสุด
ความร่วมมือ

19 ต.ค. 2563

ทุกปีกำรศึกษำ

10 ม.ค. 2563

คำเนินกำรตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรยกเลิกกำรทำควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ
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3

ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ

4

ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ

แก่สมำชิกภำยในศูนย์ส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำ
กีฬำ
1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำกีฬำ
โรงเรียนกีฬำจังหวัด
ประจำโรงเรียนเทศบำล 1 (ป่ำก่อดำ)
ลำปำงกับโรงเรียน
2. คัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะควำมสำมำรถ
เทศบำล 1 (ป่ำก่อดำ)
ในกำรเล่นกีฬำ เข้ำศึกษำต่อโรงเรียนกีฬำจังหวัด
และเทศบำลป่ำก่อดำ
ลำปำง
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำและชุมชน
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรกีฬำ
4. จัดสภำพแวดล้อมภำยในศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ
และพัฒนำกีฬำ ให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน
5. สนับสนุนบุคลำกรเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกีฬำ
แก่สมำชิกภำยในศูนย์
1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำกีฬำ
โรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำงกับโรงเรียนองค์กำร ประจำโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ทรำยขำว (บ้ำนท่อฮ่อ)
บริหำรส่วนตำบล
2. คัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะควำมสำมำรถ
ทรำยขำว (บ้ำนท่อฮ่อ)
และองค์กำรบริหำรส่วน ในกำรเล่นกีฬำ เข้ำศึกษำต่อโรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำง
ตำบลทรำยขำว
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำและชุมชน

15 ม.ค. 2563

คำเนินกำรตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรยกเลิกกำรทำควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ

16 พ.ย. 2563 คำเนินกำรตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรยกเลิกกำรทำควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ
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5

ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ

โรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำงกับโรงเรียน
บ้ำนบ่อแสงและสำนัก
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย
เขต 4

6

ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ

โรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำงกับศูนย์เครือข่ำย
กำรศึกษำแม่ต๋ำตำดควัน

เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรกีฬำ
4. จัดสภำพแวดล้อมภำยในศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ
และพัฒนำกีฬำ ให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน
5. สนับสนุนบุคลำกรเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกีฬำ
แก่สมำชิกภำยในศูนย์
1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำกีฬำ
ประจำโรงเรียนบ้ำนบ่อแสง
2. คัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรเล่นกีฬำ เข้ำศึกษำต่อโรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำง
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำและชุมชน
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรกีฬำ
4. จัดสภำพแวดล้อมภำยในศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ
และพัฒนำกีฬำ ให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน
5. สนับสนุนบุคลำกรเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกีฬำ
แก่สมำชิกภำยในศูนย์
1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำกีฬำ
ประจำศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำแม่ต๋ำตำดควัน
2. คัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะควำมสำมำรถ

29 ต.ค. 2563

คำเนินกำรตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรยกเลิกกำรทำควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ

29 ต.ค. 2563

คำเนินกำรตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรยกเลิกกำรทำควำมร่วมมือ
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และสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 4

7

ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ

ในกำรเล่นกีฬำ เข้ำศึกษำต่อโรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำง
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำและชุมชน
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรกีฬำ
4. จัดสภำพแวดล้อมภำยในศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ
และพัฒนำกีฬำ ให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน
5. สนับสนุนบุคลำกรเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกีฬำ
แก่สมำชิกภำยในศูนย์
1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำกีฬำ
โรงเรียนกีฬำจังหวัด
ประจำโรงเรียนเทศบำล 2 (สำมัคคีรำษฏร์
ลำปำงกับโรงเรียน
เทศบำล 2 (สำมัคคีรำษฏร์ รังสรรค์)
2. คัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะควำมสำมำรถ
รังสรรค์) และเทศบำล
ในกำรเล่นกีฬำ เข้ำศึกษำต่อโรงเรียนกีฬำจังหวัด
ตำบลป่ำแงะ
ลำปำง
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำและชุมชน
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรกีฬำ
4. จัดสภำพแวดล้อมภำยในศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ
และพัฒนำกีฬำ ให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน
5. สนับสนุนบุคลำกรเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกีฬำ

ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ

3 ธ.ค. 2563

คำเนินกำรตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรยกเลิกกำรทำควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ
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8

ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ

โรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำงกับโรงเรียน
บ้ำนม่วงยำย

แก่สมำชิกภำยในศูนย์
1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำกีฬำ
ประจำโรงเรียนบ้ำนม่วงยำย
2. คัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะควำมสำมำรถ
ในกำรเล่นกีฬำ เข้ำศึกษำต่อโรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำง
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถำนศึกษำและชุมชน
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรกีฬำ
4. จัดสภำพแวดล้อมภำยในศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ
และพัฒนำกีฬำ ให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน
5. สนับสนุนบุคลำกรเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกีฬำ
แก่สมำชิกภำยในศูนย์

4 ธ.ค. 2563

คำเนินกำรตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรยกเลิกกำรทำควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม
สุขภำพและพัฒนำกีฬำ
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17. ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา
มาตรฐานที่
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

- ควรสร้ำงสถำนกำรณ์จำลองหรือสถำนกำรณ์จริง - สร้ำงสถำนกำรณ์จำลองหรือสถำนกำรณ์จริง

- งำนหลักสูตรและกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร

เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น

เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น

กำหนดให้ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย

ภำษำอังกฤษ และเสริมทัศนคติที่ดี

ภำษำอังกฤษ และเสริมทัศนคติที่ดีต่อ

และภำษำอังกฤษจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน

ต่อภำษำอังกฤษซึ่งอำจทำได้ในกำรจัดกำรเรียนรู้

ภำษำอังกฤษ

โดยสร้ำงสถำนกำรณ์จำลองหรือสถำนกำรณ์

ในชั้นเรียนหรือจัดเป็นโครงกำร/กิจกรรมเสริม

จริงเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น
ภำษำอังกฤษ และเสริมทัศนคติที่ดีต่อ
ภำษำอังกฤษ

- ควรนำโครงงำนของนักเรียนหรือทักษะทำงด้ำน

- นำโครงงำนของนักเรียนหรือทักษะทำงด้ำนกีฬำ

- งำนหลักสูตรและกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร

กีฬำของนักเรียนมำต่อยอดเป็นเนื้อหำสำหรับกำร

ของนักเรียนมำต่อยอดเป็นเนื้อหำสำหรับกำรทำ

นำโครงงำนของนักเรียนหรือทักษะทำงด้ำน

ทำคลิปเพื่อนำเสนอผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น

คลิปเพื่อนำเสนอผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์

กีฬำของนักเรียนมำต่อยอดเป็นเนื้อหำสำหรับ

Youtube, Facebook, Tik Tok ซึ่งอำจทำได้โดย เช่น Youtube, Facebook, Tik Tok ซึ่งอำจทำได้ กำรทำคลิปเพื่อนำเสนอผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์
กำรตัดต่อวีดิทัศน์ หำกเครื่องมือและอุปกรณ์

โดยกำรตัดต่อวีดิทัศน์ กำรถ่ำยทอดสด เป็นต้น

เช่น Youtube, Facebook, Tik Tok เป็นต้น

พร้อมหรือกำรถ่ำยทอดสดในกรณีที่เครื่องมือและ
อุปกรณ์ไม่พร้อม เพรำะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
น้อยกว่ำ
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- ควรส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์

- ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์

- งำนหลักสูตรและกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร

ทำงกำรเรียนเป็นไปตำมเกณฑ์ของโรงเรียนที่ได้

ทำงกำรเรียนเป็นไปตำมเกณฑ์ของโรงเรียนที่ได้

ส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสำระ

กำหนดไว้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กำหนดไว้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กำรเรียนรูส้ ่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
โรงเรียนที่ได้กำหนดไว้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

- ควรจัดให้ผู้เรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรม Open

- จัดให้ผู้เรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรม Open house

- งำนแนะแนวและบริกำรกำรศึกษำ

house ของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ เพื่อเพิ่มช่องทำงให้ ของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ เพื่อเพิ่มช่องทำงให้ผู้เรียน

ฝ่ำยวิชำกำร จัดให้ผู้เรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรม

ผู้เรียนได้ค้นหำตัวเอง และศึกษำเกี่ยวกับสำขำวิชำ ได้ค้นหำตัวเอง และศึกษำเกี่ยวกับสำขำวิชำที่

Open house ของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ เพื่อเพิ่ม

ที่ต้องกำรศึกษำในอนำคต

ช่องทำงให้ผู้เรียนได้ค้นหำตัวเอง และศึกษำ

ต้องกำรศึกษำในอนำคต

เกี่ยวกับสำขำวิชำที่ต้องกำรศึกษำในอนำคต
- ควรมีร่องรอย/หลักฐำนกำรสอบถำมควำม

- จัดทำแบบสอบถำมควำมต้องกำรประกอบอำชีพ - งำนแนะแนวและบริกำรกำรศึกษำ

ต้องกำรประกอบอำชีพและกำรทำงำนในอนำคต

และกำรทำงำนในอนำคต

ฝ่ำยวิชำกำร จัดทำแบบสอบถำมควำมต้องกำร
ประกอบอำชีพและกำรทำงำนในอนำคต

- ควรมีช่องทำงกำรรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหำ

- จัดทำกล่องควำมคิดเห็นเพื่อรับฟังและช่วยแก้ไข - งำนพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพ

ด้ำนสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม

ปัญหำด้ำนสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะ

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน จัดทำกล่องควำมคิดเห็น

ให้กับนักเรียน

จิตสังคมให้กับนักเรียน

เพื่อรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำวะ
ทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม
ให้กับนักเรียน
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ

- ควรกำหนดแผนกำรพัฒนำบุคลำกรใน
แผนพัฒนำระยะยำวหรือแผนยุทธศำสตร์อย่ำง
ต่อเนื่องและให้ครอบคลุมในกำรจัดกำรเรียนและ
กำรกีฬำ

- กำหนดแผนกำรพัฒนำบุคลำกรในแผนพัฒนำ
- งำนวำงแผนและงบประมำณ ฝ่ำยบริหำร
ระยะยำวหรือแผนยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเนื่องและให้ กำหนดแผนกำรพัฒนำบุคลำกรในแผนพัฒนำ
ครอบคลุมในกำรจัดกำรเรียนและกำรกีฬำ
ระยะยำวหรือแผนยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง
และให้ครอบคลุมในกำรจัดกำรเรียน
และกำรกีฬำ
- กำหนดแผนแม่บทในกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม - กำหนดแผนแม่บทในกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม - งำนอำคำรสถำนที่ ฝ่ำยบริหำร วำงแผนกำร
ให้เกิดควำมสมบูรณ์ตำมลำดับควำมสำคัญ
- พัฒนำสถำนที่ให้มีควำมสวยงำมเพิ่มขึ้น
กำหนดแผนแม่บทในกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม
- กำรพัฒนำสถำนที่ให้มีควำมสวยงำมเพิ่มขึ้น
และพัฒนำสถำนที่ให้มีควำมสวยงำมเพิ่มขึ้น
- ควรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทีป่ ระสำนรวมกัน - พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทีป่ ระสำนรวมกัน
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำมำรถค้นหำได้อย่ำงรวดเร็ว ข้อมูลสะท้อน
สำมำรถค้นหำได้อย่ำงรวดเร็ว ข้อมูลสะท้อน
ฝ่ำยบริหำร พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
กำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ที่ประสำนรวมกัน สำมำรถค้นหำได้อย่ำงรวดเร็ว
อย่ำงเป็นระบบทันสมัย ถูกต้อง
อย่ำงเป็นระบบทันสมัย ถูกต้อง
ข้อมูลสะท้อนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบทันสมัย ถูกต้อง
- ครูควรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่อออนไลน์ - จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่อออนไลน์
- งำนหลักสูตรและกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
สำหรับผู้เรียน เช่น กรณีที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ให้กับผู้เรียนในกรณีที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระ
หรือเข้ำร่วมกำรเก็บตัวเพื่อแข่งขันกีฬำระดับ
หรือเข้ำร่วมกำรเก็บตัวเพื่อแข่งขันกีฬำ
กำรเรียนรูจ้ ัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่อออนไลน์
นำนำชำติหรือเจ็บป่วยไม่สำมำรถเข้ำเรียน
ระดับนำนำชำติหรือเจ็บป่วยไม่สำมำรถเข้ำเรียน ให้กับผู้เรียนในกรณีที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ตำมปกติได้
ตำมปกติได้
หรือเข้ำร่วมกำรเก็บตัวเพื่อแข่งขันกีฬำ
ระดับนำนำชำติหรือเจ็บป่วยไม่สำมำรถ
เข้ำเรียนตำมปกติได้
- ครูควรมีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระดำนอัจฉริยะ - ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระดำนอัจฉริยะในช่วง
- งำนหลักสูตรและกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ในช่วงระหว่ำงเรียนให้มำกและต่อเนื่อง
ระหว่ำงเรียนให้มำกและต่อเนื่อง
ส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระ
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มำตรฐำนที่ 4 คุณภำพ
ด้ำนกีฬำของโรงเรียนกีฬำ

กำรเรียนรูส้ ่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระดำนอัจฉริยะ
ในช่วงระหว่ำงเรียนให้มำกและต่อเนื่อง
- ครูควรมีกำรรวบรวมและจัดเก็บร่องรอย
- รวบรวมและจัดเก็บร่องรอยกำรร่วมมือ
- งำนหลักสูตรและกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
กำรร่วมมือของผู้เรียนในกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้เรียนในกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประจำชั้นรวบรวม
ชั้นเรียนให้เป็นรูปธรรม เช่น กำรจัดทำบอร์ด
ให้เป็นรูปธรรม เช่น กำรจัดทำบอร์ดให้ควำมรู้
และจัดเก็บร่องรอยกำรร่วมมือของผู้เรียน
ให้ควำมรู้ กำรจัดทำบอร์ดเวรทำควำมสะอำด
กำรจัดทำบอร์ดเวรทำควำมสะอำดภำยในห้องเรียน ในกำรบริหำรจัดกำรชัน้ เรียน เช่น กำรจัดทำ
ภำยในห้องเรียน กำรจัดกิจกรรมโฮมรูม
กำรจัดกิจกรรมโฮมรูมหลังเลิกแถวหน้ำเสำธง
บอร์ดให้ควำมรู้ กำรจัดทำบอร์ดเวร
หลังเลิกแถวหน้ำเสำธง เป็นต้น
เป็นต้น
ทำควำมสะอำดภำยในห้องเรียน
กำรจัดกิจกรรมโฮมรูมหลังเลิกแถวหน้ำเสำธง
เป็นต้น
- ควรมีกำรประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
- ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนให้เข้ำกับบริบท
- งำนหลักสูตรและกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ให้เข้ำกับบริบทของโรงเรียนโดยสร้ำงหรือเพิ่ม
ของโรงเรียนโดยสร้ำงหรือเพิ่มรำยละเอียดในแบบ ส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระ
รำยละเอียดในแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
ประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
กำรเรียนรูป้ ระเมินพฤติกรรมผู้เรียน
ให้เข้ำกับบริบทของโรงเรียนโดยสร้ำงหรือเพิ่ม
รำยละเอียดในแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
- ควรจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรนำเทคโนโลยี
- จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรนำเทคโนโลยี
- งำนพัฒนำกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ
มำใช้ประกอบในกำรฝึกซ้อมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม มำใช้ประกอบในกำรฝึกซ้อมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ จัดทำข้อมูล
- ควรจัดทำเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลผู้เรียน
- จัดทำเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลผู้เรียน
เกี่ยวกับกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ประกอบ
ด้ำนกีฬำให้ชัดเจน
ด้ำนกีฬำให้ชัดเจน
ในกำรฝึกซ้อมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและจัดทำ
เกณฑ์กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนด้ำนกีฬำ
ให้ชัดเจน
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. นำยชัชวำลย์ เพ็ชรไทย
2. น.ส.ไพรินทร์ ตำลสันต์
3. นำยดอน ปัญญำวัน
4. น.ส.ศศิประภำ จิลิน
5. น.ส.ทิศำรัตน์ ผู้ประเสริฐผล
6. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงรจนำ ติ๊บปะละ
7. นำงสุทิดำ หมูคำ
8. น.ส.จรัญญำ ปัญญำ
9. น.ส.ณัฐฎ์ชลกร จันต๊ะวงค์
10. น.ส.ฐิตยำรัตน์ บุ่งนำแซง
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. นำยอำคม ปันน้อย
2. ครูที่ปรึกษำระดับชั้น ม. 1/1 - 6/2
3. นำยสยำม บุญมำก
ผู้กากับติดตาม
1. นำยชัชวำลย์ เพ็ชรไทย
2. นำยสมบูรณ์ ปัญญำยืน
3. นำยอำคม ปันน้อย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน

จุดเน้นของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านิยม/อื่นๆ)
- ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
ดี

ระดับคุณภาพ
ที่ประเมินตนเอง
ดีเลิศ

การบรรลุเป้าหมาย
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ
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รายละเอียดการดาเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินยั ใส่ใจกำรเรียน
โดยมีกำรวำงแผนพัฒนำ/ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศึกษำผลกำรจัดกำร
เรียนรู้และผลกำรประเมินคุณภำพใน/ภำยนอก และนำมำ
วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรจัดทำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้และวำงแผนกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
ที่นอกเหนือจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนตำมปกติ
เช่น จัดทำแบบแสดงผลพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนประจำ
รำยวิชำ (ปพ.5) จัดทำโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กิจกรรมที่ 2 วันสุนทรภู่
คู่วันภำษำไทยแห่งชำติ จัดทำชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย จัดทำ
โครงกำรวันสำคัญของเจ้ำของภำษำ กิจกรรม Christmas

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน
กำรสื่อสำรและกำรคิดคำนวณ ระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป) ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
และคณิตศำสตร์) และจำกกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
เช่น โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย กิจกรรมที่ 2 วันสุนทรภู่คู่วันภำษำไทยแห่งชำติ
โครงกำรวันสำคัญของเจ้ำของภำษำ กิจกรรม Christmas Day
กิจกรรมวันวำเลนไทน์เติมใจให้รัก โครงกำรแข่งขันทักษะ
คณิตศำสตร์ กิจกรรมที่ 1 A-MATH กิจกรรมที่ 2 Sudoku
กิจกรรมที่ 3 คิดเลขเร็ว โครงกำรพัฒนำระบบงำนห้องสมุด
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวำรสำร กิจกรรมที่ 2
เรียนรู้แสนสนุกกับห้องสมุดโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
(ห้องสมุดยอดนักอ่ำนประจำเดือน,แนะนำหนังสือใหม่,สนุก

ระดับคุณภาพ
(ความหมาย)

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
กำรเขียนกำรสื่อสำรและกำรคิด
คำนวณ

ดีเลิศ
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Day กิจกรรมวันวำเลนไทน์เติมใจให้รัก จัดทำโครงกำร
แข่งขันทักษะคณิตศำสตร์ กิจกรรมที่ 1 A-MATH
กิจกรรมที่ 2 Sudoku กิจกรรมที่ 3 คิดเลขเร็ว จัดทำ
โครงกำรพัฒนำระบบงำนห้องสมุด กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์และวำรสำร กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้แสนสนุก
กับห้องสมุดโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง (ห้องสมุดยอด
นักอ่ำนประจำเดือน,แนะนำหนังสือใหม่,สนุก
กับอินเทอร์เน็ต,อ่ำนมำก รู้มำก กับบอร์ดห้องสมุด)
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อหนังสือเข้ำห้องสมุด ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้น
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผล
และรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทรำบโดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุม
ประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำน
ในกำรประชุมผู้ปกครอง รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์
เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง LINE
กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์
ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรเป็นรูปเล่มเอกสำร
โดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรที่งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำมผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรโดยผูบ้ ริหำรมีนโยบำย
ให้กำกับ/ติดตำมในทีป่ ระชุมประจำเดือนและได้นำผล

กับอินเทอร์เน็ต,อ่ำนมำก รู้มำก กับบอร์ดห้องสมุด) กิจกรรมที่
3 จัดซื้อหนังสือเข้ำห้องสมุด ฯลฯ ผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร
และกำรคิดคำนวณ ดังนี้
ตารางผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสารและการคิดคานวณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563
จานวน
จานวน
นักเรียน
นักเรียน
บรรลุ/
ระดับชั้น
ร้อยละ
ไม่บรรลุ
ทั้งหมด ที่ได้ระดับดี
(คน) ขึ้นไป (คน)
ม.1
81
75
92.60

ม.2
78
71
91.03

ม.3
64
58
90.63

ม.4
66
57
86.36

ม.5
45
37
82.22

ม.6
41
36
87.80

รวม
375
334
88.44

จำกตำรำงในปีกำรศึกษำ 2563 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1-3 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร
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กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไข
กำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดยี ิ่งขึ้น

และกำรคิดคำนวณ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.48 ส่วน
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 4-6 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดคำนวณ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 85.53
กราฟผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
400
300
200
100
0
ม.1

ม.2

ม.3

จานวนนักเรียนทั้งหมด (คน)

2) มีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ

- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินยั ใส่ใจกำรเรียน
โดยมีกำรวำงแผนพัฒนำ/ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดทำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ม.4

ม.5

จานวนนักเรียน

ม.6

รวม
ร้อยละ

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์

ดีเลิศ

คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ โดยนักเรียนมีสว่ นร่วมในกำรวำงแผนกำร
ดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรทีท่ ำงโรงเรียนจัดขึ้น
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และวำงแผนกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรที่
นอกเหนือจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนตำมปกติ
เช่น จัดทำโครงกำรกำรแข่งขันโครงงำนทำงวิชำกำร
จัดทำโครงกำรแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์ กิจกรรมที่ 1
A-MATH กิจกรรมที่ 2 Sudoku กิจกรรมที่ 3 คิดเลขเร็ว
จัดทำโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย กิจกรรมที่ 2 วันสุนทรภู่คู่วันภำษำไทย
แห่งชำติ โครงกำรเรียนรู้แสนสนุกกับวิทยำศำสตร์รอบตัว
กิจกรรมที่ 1 สัปดำห์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 กิจกรรมที่ 3 เกร็ดควำมรู้
วิทยำศำสตร์ ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำร จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/
โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบโดยกำรสรุปผล
และรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำน
ในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง
รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์
ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรเป็นรูปเล่มเอกสำร
โดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรที่งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำมผล

เช่น โครงกำรกำรแข่งขันโครงงำนทำงวิชำกำร โครงกำรแข่งขัน
ทักษะคณิตศำสตร์ กิจกรรมที่ 1 A-MATH กิจกรรมที่ 2
Sudoku กิจกรรมที่ 3 คิดเลขเร็ว โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กิจกรรมที่ 2 วันสุนทรภู่
คู่วันภำษำไทยแห่งชำติ โครงกำรเรียนรู้แสนสนุก
กับวิทยำศำสตร์รอบตัว กิจกรรมที่ 1 สัปดำห์วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 กิจกรรมที่ 3
เกร็ดควำมรู้วิทยำศำสตร์ ฯลฯ และสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำก
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำร
ดำเนินกิจกรรม/โครงกำรไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้
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3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม

กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรโดยผูบ้ ริหำรมีนโยบำย
ให้กำกับ/ติดตำมในทีป่ ระชุมประจำเดือนและได้นำผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไข
กำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดยี ิ่งขึ้น
- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินยั ใส่ใจกำรเรียนโดยมีกำร
วำงแผนพัฒนำ/ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดทำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้ใช้สื่อ
และนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์สร้ำงนวัตกรรมและผลงำนที่ได้จำกกำรเรียนรู้
ในชั้นเรียนและวำงแผนกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
ที่นอกเหนือจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนตำมปกติ
เช่น จัดทำโครงกำรกำรแข่งขันโครงงำนทำงวิชำกำร
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 จัดทำแบบสำรวจสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำทีน่ ักเรียนสนใจ ฯลฯ
เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบโดยกำรสรุปผลและรำยงำนผล

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักเรียนมีควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์สร้ำงนวัตกรรมและผลงำนต่ำงๆ มีควำมสำมำรถ
ในกำรรวบรวมควำมรู้ทั้งด้วยตนเองและทำงำนเป็นทีม
เชื่อมโยงควำมรู้และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์/
ผลงำน/ชิ้นงำน/นวัตกรรมจำกกำรเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้โดยส่งผลให้นักเรียนสำมำรถสร้ำงผลงำน/ชิน้ งำน/
นวัตกรรม ในกำรทำโครงงำนทำงวิชำกำร ดังนี้
1. โครงงำนสุขศึกษำฯ เรื่อง หน้ำกำกผ้ำทำมือ ม.1/1
2. โครงงำนสังคมศึกษำฯ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จำกแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ม.1/2
3. โครงงำนคณิตศำสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์เส้นด้ำย ม.2/1
4. โครงงำนกำรงำนอำชีพ เรื่อง ไม้กวำดขวดน้ำอัดลม ม.2/2
5. โครงงำนภำษำต่ำงประเทศ เรื่อง Thai Healthy Food :
Pad Thai ม.3/1
6. โครงงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สบู่กำกกำแฟ
ม.3/2

ดีเลิศ
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4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

ในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำย
ต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง รำยงำนผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์
ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรเป็นรูปเล่มเอกสำร
โดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรที่งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำม
ผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรโดยผูบ้ ริหำร
มีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในที่ประชุมประจำเดือน
และได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินยั ใส่ใจกำรเรียน
โดยมีกำรวำงแผนพัฒนำ/ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษำหำควำมรู้
และลงมือปฏิบัติจริงผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต นำเสนอ
ผลงำน/ชิ้นงำนโดยกำรใช้เทคโนโลยี ดังนี้ งำนหลักสูตร

7. โครงงำนศิลปะ เรื่อง กำรประดิษฐ์เทียนเจล ม.4/1
8. โครงงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องกดเจล
อัตโนมัติ ม.4/2
9. โครงงำนคณิตศำสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์ เลข 11 ม.5/1
10. โครงงำนภำษำต่ำงประเทศ เรื่อง Giving Direction ม.5/2
11. โครงงำนภำษำไทย เรื่อง แผ่นพลิกคำรำชำศัพท์ ม.6/1
12. โครงงำนสังคมศึกษำฯ เรื่อง กำรประดิษฐ์สื่อเพื่อกำรศึกษำ
ม.6/2

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

ดีเลิศ

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และจำกกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
ต่ำงๆ เช่น กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงสื่อออนไลน์
และส่งเสริมให้นักเรียนปรึกษำ/หำรือ/ประชุมผ่ำนสื่อออนไลน์
เช่น กำรประชุมผ่ำนโปรแกรม Zoom โปรแกรม Google
Meet โครงกำรพัฒนำระบบงำนห้องสมุด กิจกรรมที่ 2
เรียนรู้แสนสนุกกับห้องสมุดโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
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(สนุกกับอินเทอร์เน็ต,อ่ำนมำกรู้มำกกับบอร์ดห้องสมุด) ฯลฯ
ส่งผลให้นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรได้อย่ำงเข้ำใจ ถูกต้องตำมหลักกำรใช้เทคโนโลยี
สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ตในกำรสืบค้น หำควำมรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
และสำมำรถนำควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีมำปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้

สถิติการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตในห้องสมุด
ปีการศึกษา 2563
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ภาคเรียนที่ 1

บุคลากร
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ม.2
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ม.1

และกำรสอนส่งเสริม/สนับให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ
ใช้อินเทอร์เน็ตในกำรสืบค้น หำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงสื่อออนไลน์
และส่งเสริมให้นักเรียนปรึกษำ/หำรือ/ประชุมผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ เช่น กำรประชุมผ่ำนโปรแกรม Zoom
โปรแกรม Google Meet เป็นต้น งำนห้องสมุด
จัดกิจกรรม/โครงกำรที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ใช้อินเทอร์เน็ตในกำรสืบค้น หำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
จำกโครงกำรพัฒนำระบบงำนห้องสมุด กิจกรรมที่ 2
เรียนรู้แสนสนุกกับห้องสมุดโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
(สนุกกับอินเทอร์เน็ต,อ่ำนมำกรู้มำกกับบอร์ดห้องสมุด)
ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบโดยกำรสรุปผลและรำยงำนผล
ในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำย
ต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง รำยงำนผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์
ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรเป็นรูปเล่มเอกสำร

ภาคเรียนที่ 2
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โดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรทีง่ ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำม
ผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรโดยผูบ้ ริหำร
มีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในทีป่ ระชุมประจำเดือน
และได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

สถิติการเข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2563
4000
2000

0
ม.1

ม.2

ม.3

ภาคเรียนที่ 1

5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรโรงเรียนกีฬำ

- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินยั ใส่ใจกำรเรียน
โดยมีกำรวำงแผนพัฒนำ/ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
มีกำรกำหนดเป้ำหมำย จัดประชุมวำงแผน

ม.4

ม.5

ม.6

ภาคเรียนที่ 2

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ กำหนดเป้ำหมำย ประชุมวำงแผนใน
กำรดำเนินงำนในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ตรงตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ ทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียน
เป็นสำคัญ ทั้งรูปแบบร่วมมือกำรเรียนรู้ แบบลงมือปฏิบตั ิจริง
โดยใช้กระบวนกำรคิดในรูปแบบต่ำงๆ บูรณำกำรในแผน

ดีเลิศ
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ในกำรดำเนินงำนในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ตรง
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ทัง้ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
พัฒนำผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งรูปแบบร่วมมือกำรเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนกำรคิดในรูปแบบ
ต่ำงๆ บูรณำกำรในแผน กำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ส่งเสริม
ด้ำนคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ
กระบวนกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรดำเนินกำรวัดผล
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ประจำปี
กำรศึกษำ 2563 โครงกำรแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์
โครงกำรกำรแข่งขันโครงงำนทำงวิชำกำร ประจำปี
กำรศึกษำ 2563 โครงกำรเรียนรู้แสนสนุกกับวิทยำศำสตร์
รอบตัว กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
โครงกำรวันสุนทรภู่คู่วันภำษำไทยแห่งชำติ โครงกำร
อำเซียนศึกษำ โครงกำรวันสำคัญของเจ้ำของภำษำ
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน ม.3 และ ม.6
ก่อนสอบ O-NET ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผล
กิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ
โดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน
รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุม

กำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และจำกกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เช่น ดำเนินกำรวัดผลและประเมินผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2563
โครงกำรแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์ โครงกำรกำรแข่งขัน
โครงงำนทำงวิชำกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2563 โครงกำรเรียนรู้
แสนสนุกกับวิทยำศำสตร์รอบตัว กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัปดำห์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
โครงกำรวันสุนทรภู่คู่วันภำษำไทยแห่งชำติ โครงกำรอำเซียน
ศึกษำ โครงกำรวันสำคัญของเจ้ำของภำษำ โครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ก่อนสอบ O-NET ฯลฯ
และจำกกำรกำหนดเกณฑ์ของระดับผลกำรเรียน ตำมหลักสูตร
ของโรงเรียนกีฬำในแต่ละช่วงชัน้ ดังนี้ ระดับชัน้ ม.1 - 3 ระดับ
ผลกำรเรียน 2.70 ขึ้นไป ระดับชั้น ม.4 - 6 ระดับผลกำรเรียน
2.80 ขึ้นไป ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรของโรงเรียน ดังนี้
ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรของโรงเรียน ระดับผลกำรเรียน
2.70 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 74.44 ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 4-6 มีผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนตำมหลักสูตรของโรงเรียน
ระดับผลกำรเรียน 2.80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 69.08
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ผู้ปกครอง รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครู
และผู้ปกครอง LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
รำยงำนในเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
เป็นรูปเล่มเอกสำรโดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอย
กำรดำเนินกำรทีง่ ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำรโดยผูบ้ ริหำรมีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในที่
ประชุมประจำเดือนและได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำร
ในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ตารางผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ระดับชั้น ม.1 - 3
ปีการศึกษา 2563
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.70 ขึ้นไป

จานวน

ร้อยละ

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ม.1
ม.2
ม.3
รวม

67
55
44
166

82.72
70.51
68.75
74.44






ตารางผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ระดับชั้น ม.4 - 6
ปีการศึกษา 2563
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.80 ขึ้นไป

จานวน

ร้อยละ

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

40
31
34
105

60.61
68.89
82.93
69.08
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6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน
และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ

- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินยั ใส่ใจกำรเรียน
โดยมีกำรวำงแผนพัฒนำ/ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
โดยครูแนะแนวจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมแนะแนว
สอดแทรกควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพสุจริตและประชำสัมพันธ์
กำรรับสมัครของสถำนศึกษำหรือมหำวิทยำลัยต่ำงๆ
ตลอดจนให้ควำมรู้เกี่ยวสำขำกำรเรียน/คณะต่ำงๆ
และกำรต่อยอดกำรทำงำนในอนำคต กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
อย่ำงหลำกหลำย โดยกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
กิจกรรมแนวทำงสร้ำงรำยได้ จำกกำรใส่ใจสุขภำพ
ปีกำรศึกษำ 2563 ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผล
กิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ
โดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน
รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุม
ผู้ปกครอง รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครู

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีควำมรู้ มีทักษะพืน้ ฐำน
และมีเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ และจำกกำรจัดกิจกรรม/
โครงกำรต่ำงๆ เช่น ครูแนะแนวจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรม
แนะแนวสอดแทรกควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพสุจริต
และประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครของสถำนศึกษำ
หรือมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ตลอดจนให้ควำมรู้เกี่ยวสำขำกำรเรียน/
คณะต่ำงๆ และกำรต่อยอดกำรทำงำนในอนำคต กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
อย่ำงหลำกหลำย โดยกำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
กิจกรรมแนวทำงสร้ำงรำยได้ จำกกำรใส่ใจสุขภำพ ปีกำรศึกษำ
2563 ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะพืน้ ฐำนในกำรจัดกำรเลือก
สำขำวิชำทีจ่ ะศึกษำต่อระดับปริญญำตรี และเจตคติที่ดี
ต่องำนอำชีพสุจริต สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงถูกต้อง
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และผู้ปกครอง LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
รำยงำนในเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
เป็นรูปเล่มเอกสำรโดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำร
ดำเนินกำรทีง่ ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำร
กำกับ/ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
โดยผู้บริหำรมีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในที่ประชุม
ประจำเดือนและได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำร
ในครัง้ ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ประเด็นการพิจารณา

วิธีดาเนินเงิน

ผลการดาเนินงาน

ระดับคุณภาพ
(ความหมาย)

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

1) มีคุณลักษณะ
- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำร
และค่ำนิยมที่ดีตำมที่โรงเรียน ศึกษำผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมิน
กีฬำกำหนด
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก โดยนำผล
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน
ให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพกฎกติกำและมีค่ำนิยมที่ดี
ตำมที่โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงกำหนด และจำกกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
เช่น โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงกำรวันไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2563
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และสอดแทรกคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ดังนี้
กิจกรรมหน้ำเสำธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมรวมหอพัก กิจกรรมวันสำคัญต่ำงๆ
ของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมที่โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงกำหนด ดังนี้ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1-6
มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ 100 (เป้ำหมำย
ที่โรงเรียนกำหนดคือระดับดีขนึ้ ไป ร้อยละ 90)
ตารางผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น

โดยมีกำรวำงแผนพัฒนำ/ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้จัดทำโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม
จัดทำโครงกำรวันไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2563
และสอดแทรกคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรม
หน้ำเสำธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมรวมหอพัก
กิจกรรมวันสำคัญต่ำงๆ ของชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้น
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/
โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ
โดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุม
ประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ
รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง รำยงำน
ผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครู
และผู้ปกครอง LINE กลุ่มคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์ของโรงเรียน
Facebook เป็นต้น และรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรเป็นรูปเล่ม
เอกสำรโดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอย

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)

ระดับดีขึ้นไป
จานวน (คน)

ร้อยละ

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)

ระดับดีขึ้นไป
จานวน (คน)

ร้อยละ

78
78
63
70
47
41
377

78
78
63
70
47
41
377

100
100
100
100
100
100
100

81
78
64
66
45
41
375

81
78
64
66
45
41
375

100
100
100
100
100
100
100

ค่าเฉลี่ย
100
100
100
100
100
100
100
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กำรดำเนินกำรทีง่ ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำรโดยผู้บริหำรมีนโยบำย
ให้กำกับ/ติดตำมในทีป่ ระชุมประจำเดือน
และได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
ต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำร
ในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

กราฟผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563
400
300
200
100
0
ม.1
ภาคเรียนที่ 1 ระดับดีขึ้นไป

2) มีควำมภูมิใจ
- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำร
ในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ศึกษำผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก โดยนำผล
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน
ให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน
โดยมีกำรวำงแผนพัฒนำ/ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนสนใจในเรื่องกำรอนุรักษ์ศิลปะ

ม.2

ม.3

ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ

ม.4

ม.5

ภาคเรียนที่ 2 ระดับดีขึ้นไป

ม.6

รวม
ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย และจำกกำรจัดทำกิจกรรม/โครงกำร
ต่ำงๆ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2563 โครงกำรล่องสะเปำจำวเวียงละกอน โครงกำรวันสำคัญของชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์ กิจกรรมวันสุนทรภู่
คู่วันภำษำไทย ฯลฯ ส่งผลให้นกั เรียนโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีควำมภูมิใจ
ในท้องถิ่นและเห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำไทยในท้องถิ่น
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และวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น โดยกำรจัดทำ
กิจกรรม/โครงกำรดังต่อไปนี้ จัดทำกิจกรรม
วันไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2563 จัดทำโครงกำร
ล่องสะเปำจำวเวียงละกอน จัดทำโครงกำร
วันสำคัญของชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภำษำไทย ฯลฯ
เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/
โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ
โดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุม
ประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ
รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง รำยงำนผ่ำน
สื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำน
ในเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำรเป็นรูปเล่มเอกสำรโดยจัดเก็บ
เป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรที่งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/
ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
โดยผู้บริหำรมีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำม
ในที่ประชุมประจำเดือนและได้นำผล
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กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไป
ให้ดียิ่งขึ้น
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน - โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำร
บนควำมแตกต่ำง
ศึกษำผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมิน
และหลำกหลำย
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก โดยนำผล
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน
ให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน
โดยมีกำรวำงแผนพัฒนำ/ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนทำงำนร่วมกันเป็นทีมและส่งเสริม
สนับสนุนให้จัดทำกิจกรรมวิ่งเข้ำสู่ประตู
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ประจำปีกำรศึกษำ
2563 จัดทำกิจกรรมวันไหว้ครู ปีกำรศึกษำ
2563 จัดทำโครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือเนตรนำรี ปีกำรศึกษำ 2563 จัดทำกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนำรี จัดทำกิจกรรมทำควำม
สะอำดหอพัก ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผลและรำยงำน
ผลกิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทรำบโดยกำรสรุปผลและรำยงำนผล
ในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำน

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย และจำกกำรจัดทำ
กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เช่น กิจกรรมวิ่งเข้ำสู่ประตูโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2563 โครงกำรเข้ำค่ำย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี ปีกำรศึกษำ 2563 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี กิจกรรม
ทำควำมสะอำดหอพัก ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงสำมำรถ
อยู่รว่ มกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำนเพศ วัย เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ
วัฒนธรรมประเพณีและสำมำรถใช้ชีวิตร่วมกันอย่ำงสันติสุข
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ในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุม
ผู้ปกครอง รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์
เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำน
ในเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำรเป็นรูปเล่มเอกสำรโดยจัดเก็บ
เป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรที่งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/
ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
โดยผู้บริหำรมีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำม
ในที่ประชุมประจำเดือนและได้นำผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไป
ให้ดียิ่งขึ้น
4) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย - โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำร
และจิตสังคม
ศึกษำผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก โดยนำผล
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน
ให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม และจำกกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
เช่น ตรวจสุขภำพนักเรียนใหม่ กิจกรรมวิ่งเข้ำสู่ประตูโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 กิจกรรมชุมนุม อย.น้อย แบบประเมิน SDQ โครงงำน
หน้ำกำกผ้ำทำมือ โครงงำนไม้กวำดขวดน้ำอัดลม โครงงำน Thai Healthy Food :
Pad Thai โครงงำนสบู่กำกกำแฟ โครงงำนเครื่องกดเจลอัตโนมัติ ตลอดจน
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สอดแทรกควำมรู้เรื่องสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคมในแผนกำรจัดกำร
เรียนรูใ้ นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สขุ ศึกษำ ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำงมีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์และสังคม แสดงออก
อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อื่น
ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อื่น มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคมตำมที่โรงเรียนกีฬำ
จังหวัดลำปำงกำหนด ดังนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 มีสขุ ภำวะทำงร่ำงกำย
และจิตสังคมตำมทีโ่ รงเรียนกำหนดร้อยละ 93.22 (เป้ำหมำยที่โรงเรียนกำหนด
คือระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90)
ตารางสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น

โดยมีกำรวำงแผนพัฒนำ/ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม
โดยจัดทำกิจกรรม/โครงกำรดังต่อไปนี้
ตรวจสุขภำพนักเรียนใหม่ จัดทำกิจกรรม
วิ่งเข้ำสู่ประตูโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 จัดกิจกรรมชุมนุม
อย.น้อย จัดทำแบบประเมิน SDQ จัดทำ
โครงงำนหน้ำกำกผ้ำทำมือ โครงงำนไม้กวำด
ขวดน้ำอัดลม โครงงำน Thai Healthy Food :
Pad Thai โครงงำนสบู่กำกกำแฟ โครงงำน
เครื่องกดเจลอัตโนมัติ ตลอดจนสอดแทรก
ควำมรู้เรื่องสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิต
สังคมในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้น
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/
โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ
โดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุม
ประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ
รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง รำยงำนผ่ำน
สื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำน

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)

จานวน (คน)

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

78
78
63
70
47
41
377

72
70
58
65
45
38
348

ภาคเรียนที่ 2

ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)

92.31
89.74
92.06
92.86
95.74
92.68
92.31

81
78
64
66
45
41
375

ระดับดีขึ้นไป
จานวน (คน)

76
74
60
60
43
40
353

ร้อยละ

93.83
94.87
93.75
90.91
95.55
97.56
94.13

ค่าเฉลี่ย
93.07
92.31
92.91
91.89
95.65
95.12
93.22
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ในเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำรเป็นรูปเล่มเอกสำรโดยจัดเก็บ
เป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรที่งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/
ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
โดยผู้บริหำรมีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำม
ในที่ประชุมประจำเดือนและได้นำผลกำร
ดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุง
แก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

กราฟตารางสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563
400
300
200
100
0

ม.1
ภาคเรียนที่ 1 ระดับดีขึ้นไป

ม.2

ม.3

ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ

ม.4

ม.5

ภาคเรียนที่ 2 ระดับดีขึ้นไป

ภาพรวม : คุณภาพ
ของผู้เรียน

ม.6

รวม
ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ

ดีเลิศ

หมายเหตุ
- ผลกำรประเมินภำพรวมในแต่ละมำตรฐำนให้พิจำรณำจำกฐำนนิยมของผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นของมำตรฐำนนั้นๆ
- ฐำนนิยม หมำยถึง ผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณาทีม่ ีควำมถี่สูงสุด
- หำกค่ำฐำนนิยมเท่ำกันให้สรุปภำพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรประเมิน
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
- โรงเรียนมีบริกำรให้ผู้เรียนใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงทั่วถึงและใช้งำนได้ดี
- นักเรียนได้รับควำมรู้เกีย่ วกับวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเอง วิธีกำรป้องกันและหลีกเลี่ยง
ตนเองจำกโรคระบำดโควิค-19 และวิธีป้องกัน/กำรรักษำตนเองจำกโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ
จำกทำงโรงเรียนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรมีพยำบำลวิชำชีพมำประจำห้องพยำบำล

แนวทางเสริมจุดเด่น
-

แนวทางการพัฒนา
- จัดสรรงบประมำณ/บุคลำกรวิชำชีพมำประจำห้องพยำบำล

ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
รายการเอกสารอ้างอิง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อเอกสาร
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563
แบบแสดงผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน (ปพ.5)
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรกำรแข่งขันโครงงำนทำงวิชำกำร
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ก่อนสอบ O-NET
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเรียนรู้แสนสนุกกับวิทยำศำสตร์รอบตัว กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24

รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กิจกรรมที่ 2 วันสุนทรภู่คู่วันภำษำไทยแห่งชำติ
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรวันสำคัญของเจ้ำของภำษำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2563
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมกำรฝึกอบรมโครงกำรเยำวชนต้นกล้ำต้ำนยำเสพติด ประจำปีกำรศึกษำ 2563
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมวันไหว้ครู ปีกำรศึกษำ 2563
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมวันสำคัญต่ำงๆ ของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรล่องสะเปำจำวเวียงละกอน
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมวิ่งเข้ำสู่ประตูโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ปีกำรศึกษำ 2563
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมทำควำมสะอำดหอพัก
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี ประจำปีกำรศึกษำ 2563
รำยงำนผลสรุปแบบสำรวจ สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สรุปสถิติกำรเข้ำใช้อินเทอร์เน็ต 1-2/2563
สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ผลกำรตรวจสุขภำพนักเรียน
สรุปกิจกรรมชุมนุม อย.น้อย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า 1. นำงสุธำวัลย์ ปิติจะ
2. นำงณัฐิรำ พิจอมบุตร
3. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงรจนำ ติ๊บปะละ
4. นำงชนิดำ มุฑฒิ
5. น.ส.พรสวรรค์ คันใจ
6. นำยชัยสิทธิ์ ตั้งกำร
7. ครูผู้สอน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
8. น.ส.ฐิตยำรัตน์ บุ่งนำแซง
9. นำยสุรสิทธิ์ ง้ำวกำเขียว
10. น.ส.วิภำวดี ไทยใหม่
ผู้กากับติดตาม
1. นำงสุธำวัลย์ ปิติจะ
2. นำยชัชวำลย์ เพ็ชรไทย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

จุดเน้นของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านิยม/อื่นๆ)
- กำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ
ที่ประเมินตนเอง
ดีเลิศ

การบรรลุเป้าหมาย
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ
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รายละเอียดการดาเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดาเนินเงิน

ผลการดาเนินงาน

- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบริหำร
1) มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่โรงเรียนกีฬำกำหนด ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ มีควำม
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
สำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
ชัดเจน
มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อกำรบริหำร
และกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ
มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียนโดยมีกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรเพื่อให้บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในกำรระดมควำมคิดเห็นเพื่อร่วมกันทบทวนเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล
แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ
ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ควำมต้องกำร
ของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดยนำเอำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
และผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำพิจำรณำด้วย
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

ระดับคุณภาพ
(ความหมาย)
ดีเลิศ

เพื่อให้บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรระดมควำมคิดเห็น
ร่วมกันทบทวนเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล
แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยนำเอำผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกและผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ พ.ศ.2561-2565 จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2563 จัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563-2564 และจัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของทุกฝ่ำย
แต่งตั้งและมอบหมำยให้บุคลำกรรับผิดชอบงำนตำมโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนของโรงเรียน ฯลฯ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล แผนยุทธศำสตร์
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ของโรงเรียนมีกำรร่วมกันจัดทำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ พ.ศ.2561-2565 แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 แผนปฏิบัติงำนประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563-2564 และจัดทำปฏิทนิ
กำรปฏิบัติงำนของทุกฝ่ำยทีช่ ัดเจน มีกำรแต่งตั้ง
และมอบหมำยให้บุคลำกรรับผิดชอบงำนตำมโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนของโรงเรียนโดยพิจำรณำจำกควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมถนัดของแต่ละคน
มีกำรดำเนินกำรตำมแผน ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้น
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผล
และรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทรำบโดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุม
ประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำน
ในกำรประชุมผู้ปกครอง รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์
เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์
ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร เป็นรูปเล่มเอกสำร
โดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรที่งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำม
ผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร โดยผูบ้ ริหำร
มีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในที่ประชุมประจำเดือน

ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ตลอดจนสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น มีแผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติงำนประจำปี
และปฏิทนิ กำรปฏิบัติงำนของทุกฝ่ำย และนำมำเป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนำ
ระบบงำนต่ำงๆ ภำยในโรงเรียนเพื่อมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ

มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน เติบโตเป็นคนดีของสังคม
ต่อไป
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2) มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ
ของโรงเรียนกีฬำ

และได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อกำรบริหำร
และกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ
มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยมีกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพของโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรร่วมกัน
จัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.2561-2565
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 ที่ชัดเจน
มีกำรดำเนินกำรตำมแผน ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำมคู่มอื กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในโรงเรียนกีฬำ สังกัดมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ พ.ศ.2563 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพภำยในฯ ปีกำรศึกษำ 2563 และกำหนด
ผู้รับผิดชอบรำยมำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำที่ชัดเจน
มีกำรกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพภำยในรำยมำตรฐำน
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบริหำร
และกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ
มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ส่งผลให้โรงเรียนกีฬำจังหวัด
ลำปำงมีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของโรงเรียนที่ชัดเจน
มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัตงิ ำน มีกำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบประเมินผล
กำรดำเนินงำนเพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง บุคลำกร
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ดำเนินกำร
ปรับปรุง พัฒนำ และร่วมรับผิดชอบต่อกำรดำเนินงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ร่วมกัน มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน
และกำหนดผู้รบั ผิดชอบรำยมำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำที่ชดั เจน
มีเป้ำหมำยคุณภำพภำยในรำยมำตรฐำนที่ได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
(SAR) มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกีฬำกับหน่วยงำน
อื่นๆ และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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มีกำรประชุมชี้แจงและสร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคลำกร
ทุกคนได้เห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพ มีกำรจัดทำปฏิทิน
กำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2563
มีกำรดำเนินกำรกิจกรรมคลินิกประกันคุณภำพ
ปีกำรศึกษำ 2563 เพื่อให้ควำมรู้ คำแนะนำ ให้คำปรึกษำ
ตลอดจนกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำน
และพัฒนำโรงเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ
2563 ให้แก่มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติเป็นประจำ
ทุกปีกำรศึกษำ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประกัน
คุณภำพให้แก่ผู้บริหำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ผู้ปกครอง และเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน มีเครือข่ำย
ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและด้ำนกีฬำกับหน่วยงำนอื่นๆ
มีกำรดำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และดำเนินกำร
จัดประชุมอย่ำงต่อเนื่อง มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ภำยในโรงเรียนทีช่ ัดเจน มีกำรแต่งตั้งและมอบหมำย
ให้บุคลำกรรับผิดชอบงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ของโรงเรียนโดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ
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3) ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำร
ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรโรงเรียน

และควำมถนัดของแต่ละคน ส่งเสริมและพัฒนำด้ำน
ควำมรู้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยวิธีกำร
ที่หลำกหลำย มีระบบกำรนิเทศภำยใน ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้น
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผล
และรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทรำบโดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุม
ประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำน
ในกำรประชุมผู้ปกครอง รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์
เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์
ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร เป็นรูปเล่มเอกสำร
โดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรทีง่ ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำม
ผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร โดยผูบ้ ริหำรมี
นโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในที่ประชุมประจำเดือน
และได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบริหำร
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
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และทุกกลุ่มเป้ำหมำย

มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร
อย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ มีควำมสำมัคคี
มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยมีกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำน
วิชำกำร มีคณะกรรมกำรบริหำรงำนหลักสูตรและวิชำกำร
ของโรงเรียน มีกำรแต่งตั้งครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ จัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
มีกำรประเมินกำรใช้หลักสูตรและพัฒนำหลักสูตร
อย่ำงต่อเนื่อง มีกิจกรรมชุมนุมที่ให้นักเรียนเลือกเรียน
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ เช่น ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย
ชุมนุมซื้อสบำยขำยซื่อสัตย์ ชุมนุมภำพยนต์หรรษำ
ชุมนุมคณิตคิดสนุก ชุมนุม อย.น้อย ชุมนุมห้องสมุด
ชุมนุมอำเซียนทันโลก ชุมนุมนศท.จิตอำสำ
ชุมนุมเพื่อนใจวัยรุ่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมช่ำงศิลป์
ชุมนุมนักพฤกษศำสตร์ ฯลฯ มีกิจกรรมสอนเสริม
ด้ำนวิชำกำรให้กับนักเรียนทีไ่ ปแข่งขันกีฬำ
ไปร่วมกิจกรรมนอกสถำนศึกษำ และไปเก็บตัวฝึกซ้อม
กีฬำ เพื่อให้สำมำรถเรียนรู้ได้ทนั มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่พัฒนำผู้เรียนในทุกๆ ด้ำน เช่น โครงกำรแข่งขัน
โครงงำนทำงวิชำกำร โครงกำรเรียนรู้แสนสนุก
กับวิทยำศำสตร์รอบตัว โครงกำรวันสุนทรภู่คู่วนั ภำษำไทย
โครงกำรส่งเสริมอำชีพ โครงกำรแข่งขันทักษะ
ทำงคณิตศำสตร์ โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ

มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ
งำนวิชำกำร จัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรงำนหลักสูตรและวิชำกำร
ของโรงเรียน แต่งตั้งครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ประเมินกำรใช้หลักสูตร
และพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนือ่ ง จัดกิจกรรมชุมนุมที่ให้นักเรียน
เลือกเรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ เช่น ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย
ชุมนุมซื้อสบำยขำยซื่อสัตย์ ชุมนุมภำพยนต์หรรษำ ชุมนุมคณิตคิดสนุก ชุมนุม อย.น้อย ชุมนุมห้องสมุด ชุมนุมอำเซียนทันโลก
ชุมนุมนศท.จิตอำสำ ชุมนุมเพื่อนใจวัยรุ่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์
ชุมนุมช่ำงศิลป์ ชุมนุมนักพฤกษศำสตร์ ฯลฯ จัดกิจกรรมสอนเสริม
ด้ำนวิชำกำรให้กับนักเรียนทีไ่ ปแข่งขันกีฬำ ไปร่วมกิจกรรม
นอกสถำนศึกษำ และไปเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬำ เพื่อให้สำมำรถเรียนรู้
ได้ทัน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนำผู้เรียนในทุกๆ
ด้ำน เช่น โครงกำรแข่งขันโครงงำนทำงวิชำกำร โครงกำรเรียนรู้
แสนสนุกกับวิทยำศำสตร์รอบตัว โครงกำรวันสุนทรภู่คู่วันภำษำไทย
โครงกำรส่งเสริมอำชีพ โครงกำรแข่งขันทักษะทำงคณิตศำสตร์
โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ - เนตรนำรี ปีกำรศึกษำ 2563
โครงกำรวันสำคัญของเจ้ำของภำษำ โครงกำรวันสำคัญของชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โครงกำรล่องสะเปำจำวเวียงละกอน ฯลฯ
และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์จริง โดยนำ
นักเรียนไปศึกษำเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน
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4) พัฒนำครูและบุคลำกร

- เนตรนำรี ปีกำรศึกษำ 2563 โครงกำรวันสำคัญ
ของเจ้ำของภำษำ โครงกำรวันสำคัญของชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ โครงกำรล่องสะเปำจำวเวียงละกอนฯลฯ
และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์จริง
โดยนำนักเรียนไปศึกษำเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน
และภำยนอกโรงเรียน ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผล
กิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ
โดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน
รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุม
ผู้ปกครอง รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครู
และผู้ปกครอง LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
รำยงำนในเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
เป็นรูปเล่มเอกสำรโดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอย
กำรดำเนินกำรทีง่ ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำร โดยผูบ้ ริหำรมีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำม
ในที่ประชุมประจำเดือนและได้นำผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำร
ในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ

ฯลฯ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรโรงเรียนกีฬำ
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบริหำร

ดีเลิศ
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ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อกำรบริหำร
และกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ
มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยมีกำรส่งเสริม
และ สนับสนุน พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ โดยส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรได้รับกำรอบรม
โดยโรงเรียนและมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ
เป็นผู้จัดอบรมและจัดโดยหน่วยงำนอื่นๆ เช่น โครงกำร
สัมมนำและทัศนศึกษำดูงำนเพือ่ พัฒนำบุคลำกร
กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร (เดินทำง
ไปรำชกำร) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จรรยำบรรณและควำมโปร่งใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
เป็นต้น มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ และระหว่ำงสำระกำรเรียนรู้ มีกำรนำหลัก
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำมำบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอน
และกำรฝึกกีฬำ มีกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน
อย่ำงเป็นระบบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย มีกำรนิเทศงำน
นิเทศกำรสอนและกำรฝึกกีฬำเพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
ปรับปรุงในกำรพัฒนำงำน พัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของครูผู้สอนและกำรฝึกกีฬำของผู้ฝึกสอนกีฬำ

และกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ
มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ โดยส่งเสริมให้ครู
และบุคลำกรได้รับกำรอบรมโดยโรงเรียนและมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติเป็นผู้จัดอบรมและจัดโดยหน่วยงำนอื่นๆ เช่น โครงกำร
สัมมนำและทัศนศึกษำดูงำนเพือ่ พัฒนำบุคลำกร กำรส่งเสริม
และพัฒนำศักยภำพบุคลำกร (เดินทำงไปรำชกำร) โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณและควำมโปร่งใส โครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรและกำรสอน กิจกรรมที่ 1 ศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนวชิรำลัย
จ.เชียงใหม่ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง เป็นต้น มีกำรบูรณำกำรกำรเรียน
กำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และระหว่ำงสำระกำรเรียนรู้
มีกำรนำหลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำมำบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอน
และกำรฝึกกีฬำ มีกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย มีกำรนิเทศงำน นิเทศกำรสอนและกำรฝึก
กีฬำเพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ปรับปรุงในกำรพัฒนำงำน
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนและกำรฝึกกีฬำ
ของผู้ฝึกสอนกีฬำ มีกำรประชุมบุคลำกรประจำเดือน ประชุม
ครูผู้สอนของฝ่ำยวิชำกำรและประชุมผู้ฝึกสอนกีฬำของฝ่ำยพัฒนำ
กีฬำทุกเดือน เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับงำนที่รบั ผิดชอบและร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำต่ำงๆ
ที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนและเสนอแนะวิธีกำรพัฒนำงำน
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มีกำรประชุมบุคลำกรประจำเดือน ประชุมครูผสู้ อน
ของฝ่ำยวิชำกำรและประชุมผู้ฝกึ สอนกีฬำของฝ่ำยพัฒนำ
กีฬำทุกเดือน เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับงำนที่รับผิดชอบและร่วมกันหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรดำเนินงำน
และเสนอแนะวิธีกำรพัฒนำงำนที่จะดำเนินกำรต่อไป ฯลฯ
เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบโดยกำรสรุปผลและรำยงำนผล
ในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุม
ฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผู้ปกครอง รำยงำน
ผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์
ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร เป็นรูปเล่มเอกสำร
โดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรทีง่ ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำม
ผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร โดยผูบ้ ริหำร
มีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในทีป่ ระชุมประจำเดือนและได้
นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุง
แก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ที่จะดำเนินกำรต่อไป ฯลฯ ส่งผลให้ครูและบุคลำกรได้รบั กำรพัฒนำ
ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ตรงตำม
ควำมต้องกำรของครูและนักเรียนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยสำมำรถ
นำควำมรู้ทไี่ ด้รับไปปรับใช้และบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรฝึกกีฬำได้อย่ำงเหมำะสม
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5) จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ - โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพ
และสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำร
กำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบริหำร
และกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ
มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร
ดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อกำรบริหำร
กำรจัดสภำพสภำพแวดล้อม จัดภูมิทัศน์ทั้งภำยในและภำยนอก
และกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ ให้สะอำด น่ำอยู่ เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และมีควำมปลอดภัย
มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยมีแผนงำน
มีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ
โครงกำรกำรจัดสภำพสภำพแวดล้อม จัดภูมิทัศน์
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
ทั้งภำยในและภำยนอกให้สะอำด น่ำอยู่ เอื้อต่อกำร
ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ห้องศูนย์อำเซียน
จัดกำรเรียนรู้และมีควำมปลอดภัย มีกำรพัฒนำแหล่ง
ห้องสมุด ห้องประกันคุณภำพกำรศึกษำ เรือนพยำบำล
เรียนรู้ภำยในโรงเรียน เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ สนำมฝึกซ้อมกีฬำ มีกำรจัดบรรยำกำศ
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ในห้องเรียนให้น่ำอยู่ จัดป้ำยนิทรรศกำรให้ควำมรู้ในโอกำสต่ำงๆ
ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มีกิจกรรมที่ให้บุคลำกรและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ห้องศูนย์อำเซียน ห้องสมุด ห้องประกันคุณภำพกำรศึกษำ สภำพแวดล้อม เช่น โครงกำรปลูกต้นไม้และพัฒนำโรงเรียน
เรือนพยำบำล ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ สนำมฝึกซ้อม กำรจัดเวรประจำห้องเรียนและสนำมฝึกซ้อมกีฬำ กำรพัฒนำหอพัก
กีฬำ มีกำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียนให้น่ำอยู่
มีกำรรำยงำนกำรใช้ห้องปฏิบัตกิ ำรต่ำงๆ และสอบถำมควำมพึงพอใจ
จัดป้ำยนิทรรศกำรให้ควำมรู้ในโอกำสต่ำงๆ มีกิจกรรม
เกี่ยวกับสภำพแวดล้อมและห้องปฏิบัติกำรจำกนักเรียน บุคลำกร
ที่ให้บุคลำกรและนักเรียนได้มีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรโครงกำร/งำน/
สภำพแวดล้อม เช่น โครงกำรปลูกต้นไม้และพัฒนำ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรจัดสภำพแวดล้อมและสถำนที่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
โรงเรียน กำรจัดเวรประจำห้องเรียนและสนำมฝึกซ้อม
ทรำบอย่ำงเป็นระบบ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
กีฬำ กำรพัฒนำหอพัก มีกำรรำยงำนกำรใช้
มีสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ และสอบถำมควำมพึงพอใจเกี่ยวกับ อย่ำงมีคุณภำพและปลอดภัย
สภำพแวดล้อมและห้องปฏิบัติกำรจำกนักเรียน บุคลำกร

ดีเลิศ
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6) จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้

และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
โครงกำร/งำน/กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรจัดสภำพแวดล้อม
และสถำนที่ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงเป็นระบบ
เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำร
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบโดยกำรสรุปผลและรำยงำน
ผลในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุม
ฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผู้ปกครอง รำยงำน
ผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์
ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร เป็นรูปเล่มเอกสำร
โดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำร
ที่งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/
ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร โดยผูบ้ ริหำร
มีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในทีป่ ระชุมประจำเดือน
และได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบริหำร
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพ
และกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ
กำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำร
มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่บุคลำกร

ดีเลิศ
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ดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อกำรบริหำร
และกำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เก่งกีฬำ
มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยมีแผนพัฒนำกำร
จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ มีกำรจัดทำรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อเป็นข้อมูล
ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรรวบรวม
ข้อมูลสำรสนเทศของแต่ละฝ่ำยที่ชัดเจน มีกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศของบุคลำกรและนักเรียนออนไลน์
ผ่ำนเว็บไซต์ www.mis-lpss.com เพื่อให้สะดวก
ในกำรจัดเก็บ สืบค้นและรำยงำนผลข้อมูล มีกำรจัดทำ
เว็บไซต์ของโรงเรียน www.lpgss.ac.th มีกำรจัดทำ
เพจเฟสบุ๊ค (โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ยินดีต้อนรับ)
มีไลน์กลุ่มของโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน
มีกำรจัดทำจุลสำร แผ่นพับประชำสัมพันธ์
เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร กิจกรรมต่ำงๆ
ของโรงเรียน มีเสียงตำมสำยประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ข่ำวสำรและควำมรู้ต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน มีสมุดเยี่ยม
ของโรงเรียน มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ของโรงเรียน ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อวิทยุ
และสื่อออนไลน์ของสื่อมวลชนในท้องถิ่น มีห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ และมีบริกำรสืบค้นอินเตอร์เน็ตบริกำร
ในห้องสมุด มีกำรให้บริกำรสัญญำณ wifi แก่นักเรียน

และนักเรียน โดยจัดให้มีแผนพัฒนำกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ
จัดทำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ รวบรวมข้อมูล
สำรสนเทศของแต่ละฝ่ำยที่ชัดเจน พัฒนำระบบสำรสนเทศ
ของบุคลำกรและนักเรียนออนไลน์ ผ่ำนเว็บไซต์ www.mislpss.com จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน www.lpgss.ac.th
มีกำรจัดทำเพจเฟสบุ๊ค (โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ยินดีต้อนรับ)
จัดทำไลน์กลุ่มของโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน จัดทำจุลสำร
แผ่นพับประชำสัมพันธ์ จัดเสียงตำมสำยประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ข่ำวสำรและควำมรู้ต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียน ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อวิทยุ
และสื่อออนไลน์ของสื่อมวลชนในท้องถิ่น และมีบริกำรสืบค้น
อินเตอร์เน็ตในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และในห้องสมุด
มีกำรให้บริกำรสัญญำณ wifi แก่นักเรียนและบุคลำกร ฯลฯ
ส่งผลให้โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่สนับสนุนและส่งเสริมบริหำรจัดกำร และส่งเสริม พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสม เป็นปัจจุบนั และทันสมัย สำมำรถเผยแพร่ข้อมูล
ให้กบั ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้ทรำบได้ครอบคลุมและทันเวลำ
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และบุคลำกร มีกำรจัดทำวิดีทัศน์สรุปผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร กำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆ
นำเสนอให้บุคลำกรทรำบในกำรประชุมประจำเดือน
และนำเสนอให้ผู้ปกครองและผูส้ นใจทรำบผ่ำนสื่อต่ำงๆ
มีกำรจัดป้ำยนิทรรศกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม
ภำยในโรงเรียน มีกำรสรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
อย่ำงเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียน
ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้ทันต่อสังคม
และกำรเปลี่ยนแปลง ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผล
กิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ
โดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน
รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุม
ผู้ปกครอง รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครู
และผู้ปกครอง LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
รำยงำนในเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
เป็นรูปเล่มเอกสำรโดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอย
กำรดำเนินกำรทีง่ ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำร โดยผูบ้ ริหำรมีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำม
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ในที่ประชุมประจำเดือนและได้นำผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำร
ในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวม : กระบวนการบริหาร
และการจัดการ

ดีเลิศ

หมายเหตุ
- ผลกำรประเมินภำพรวมในแต่ละมำตรฐำนให้พิจำรณำจำกฐำนนิยมของผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นของมำตรฐำนนั้นๆ
- ฐำนนิยม หมำยถึง ผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณาทีม่ ีควำมถี่สูงสุด
- หำกค่ำฐำนนิยมเท่ำกันให้สรุปภำพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรประเมิน

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
- มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน
- มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและมีกำรมอบหมำยงำนตำมโครงสร้ำงที่ชัดเจน
- มีสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่สะอำด น่ำอยู่ ปลอดภัยและเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรปรับปรุงอำคำรเรียนสำมัญ เช่น ทำสีห้องเรียน ฯลฯ

แนวทางเสริมจุดเด่น
-

แนวทางการพัฒนา
- จัดสรรงบประมำณปรับปรุงอำคำรเรียนสำมัญ

ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

150

รายการเอกสารอ้างอิง
ลาดับที่
ชื่อเอกสาร
1
คำสั่งมอบหมำยงำนตำมโครงสร้ำง
2
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 - 2565
3
แผนปฏิบัติงำนปีกำรศึกษำ 2563
4
แผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
5
แผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
6
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
7
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรวันสำคัญของเจ้ำของภำษำ
8
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรแข่งขันโครงงำนทำงวิชำกำร
9
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรวันสุนทรภู่คู่วันภำษำไทย
10
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเรียนรู้แสนสนุกกับวิทยำศำสตร์รอบตัว
11
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
12
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรแข่งขันทักษะทำงคณิตศำสตร์
13
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี ปีกำรศึกษำ 2563
14
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรวันสำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
15
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรล่องสะเปำจำวเวียงละกอน
16
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสัมมนำและทัศนศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำบุคลำกร
17
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบงำนห้องสมุด กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้แสนสนุกกับห้องสมุดโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
18
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน กิจกรรมที่ 1 ศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนวชิรำลัย จ.เชียงใหม่
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมคลินิกประกันคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2563
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ 2563
รำยงำนกำรประชุมประจำเดือน
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ปีกำรศึกษำ 253
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันฯ ปีกำรศึกษำ 2563
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2563
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2563
หนังสือ MOU
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ร่ำง)
รำยงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนหลักสูตรและวิชำกำรของโรงเรียน และรำยงำนกำรประชุม
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
รำยงำนกำรประชุมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
รำยงำนกำรดำเนินงำนกิจกรรมชุมนุม
รำยงำนสรุปผลกำรสอนซ่อมเสริม
รำยงำนผลกำรนิเทศกำรสอน และกำรฝึกกีฬำ
รำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำรอบรม/สัมมนำของบุคลำกร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรห้องสมุด
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

สถิติกำรยืม - คืน หนังสือ 1-2/2563
สรุปสถิติกำรเข้ำใช้อินเทอร์เน็ต 1-2/2563
สรุปสถิติกำรใช้บริกำรห้องสมุด 1- 2/2563
สรุปสถิติกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรห้องคอมพิวเตอร์ 1- 2/2563
สรุปสถิติกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรห้องวิทยำศำสตร์ 1- 2/2563
สรุปสถิติกำรใช้บริกำรห้องพยำบำล 1- 2/2563
รำยงำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
ระเบียบกำรใช้ห้องเรียน
สรุปรำยงำนควำมพึงพอใจเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมของโรงเรียน
ระบบสำรสนเทศของบุคลำกรและนักเรียนออนไลน์ ผ่ำนเว็บไซต์ www.mis-lpss.com
เว็บไซต์ของโรงเรียน www.lpgss.ac.th
เพจเฟสบุ๊ค (โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ยินดีต้อนรับ)
ไลน์กลุ่มของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน
จุลสำร แผ่นพับประชำสัมพันธ์
สำรสนเทศของโรงเรียน
สมุดเยี่ยมของโรงเรียน
วิดีทัศน์สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆ
แฟ้มข่ำวต่ำงๆ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า 1. นำยชัชวำลย์ เพ็ชรไทย
2. ครูผู้สอน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3. น.ส.ทิศำรัตน์ ผู้ประเสริฐผล
4. น.ส.จรัญญำ ปัญญำ
5. นำยดอน ปัญญำวัน
6. น.ส.ฐิตยำรัตน์ บุ่งนำแซง
ผู้กากับติดตาม
นำยชัชวำลย์ เพ็ชรไทย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

จุดเน้นของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านิยม/อื่นๆ)
- ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
ดี

ระดับคุณภาพ
ที่ประเมินตนเอง
ดีเลิศ

การบรรลุเป้าหมาย
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ
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รายละเอียดการดาเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา

วิธีดาเนินงาน

1) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร - โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
คิดและปฏิบตั ิจริง และสำมำรถ ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน/
ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัด
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
กำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี
มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
ตลอดจนสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต โดยเริ่มจำกกำรกำหนด
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อเป็นเป้ำหมำย
ของกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกระบวนกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
โดยให้บุคลำกรทุกคนมีสว่ นร่วมและผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
และวิชำกำรเพื่อร่วมกันวำงแผนและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่หลำกหลำย โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ กำรปฏิบัติจริงและสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนปีละ 1
เรื่อง จัดทำกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรแข่งขันโครงงำน
ทำงวิชำกำร โครงกำรพัฒนำงำนหลักสูตรและกำรสอน โครงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โครงกำรแข่งขัน
ทักษะคณิตศำสตร์ โครงกำรเรียนรู้แสนสนุกกับวิทยำศำสตร์รอบตัว

ผลการดาเนินงาน

ระดับคุณภาพ
(ความหมาย)

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
ให้ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย
ใส่ใจกำรเรียน จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิ
จริง โดยกำรจัดทำกิจกรรม/โครงกำรที่ส่งเสริม
และสนับสนุนผู้เรียนเรียนรู้ได้ดว้ ยตนเอง เช่น โครงกำร
แข่งขันโครงงำนทำงวิชำกำร โครงกำรพัฒนำงำนหลักสูตร
และกำรสอน โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย โครงกำรแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์
โครงกำรเรียนรู้แสนสนุกกับวิทยำศำสตร์รอบตัว โครงกำร
วันสำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โครงกำร
ส่งเสริมอำชีพ โครงกำรวันสำคัญของเจ้ำของภำษำ
โครงกำรจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมรักษำดินแดน กิจกรรมแนวทำงสร้ำงรำยได้
จำกกำรใส่ใจสุขภำพ ปีกำรศึกษำ 2563 ฯลฯ ส่งผลให้
นักเรียนมีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียนและทำให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดียงิ่ ขึ้น และครูผู้สอนทุกคน
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2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

โครงกำรวันสำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โครงกำรส่งเสริม
อำชีพ โครงกำรวันสำคัญของเจ้ำของภำษำ โครงกำรจัดหำสื่อกำรเรียน
กำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือเนตรนำรี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมรักษำดินแดน กิจกรรมแนวทำง
สร้ำงรำยได้ จำกกำรใส่ใจสุขภำพ ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นต้น ครูผู้สอน
มีกำรประเมินตนเองและมีกำรจัดทำ “CPLC” ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพด้วยกระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่
กำรพัฒนำอย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถนำไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในปีต่อไปได้ เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทรำบโดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน
รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง
รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง LINE กลุ่ม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook
เป็นต้น และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเป็นรูปเล่ม
เอกสำรโดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรที่งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำมผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำร โดยผู้บริหำรมีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในทีป่ ระชุม
ประจำเดือนและได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำผลกำรจัดกำรศึกษำ
และผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำร

สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ผำ่ นกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และนักเรียนสำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
ให้ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจ
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และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้

ดำเนินกำรดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน
โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้รอบ
ด้ำนและทันเหตุกำรณ์ โรงเรียนมีกำรดำเนินกำรจัดให้มีห้องเรียน
อัจฉริยะ ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ อำคำรเรียนศิลปะ หอสมุด และห้องอำเซียน
เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อต่ำงๆ และจัดทำโครงกำร
พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ต่อผู้เรียน เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผล
และรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบโดยกำร
สรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุม
ฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผู้ปกครอง รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น
LINE กลุ่มครูและผูป้ กครอง LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
รำยงำนในเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรเป็นรูปเล่มเอกสำรโดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/
ร่องรอยกำรดำเนินกำรที่งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำร
กำกับ/ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร โดยผู้บริหำรมี
นโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในที่ประชุมประจำเดือนและได้นำผลกำร
ดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรใน
ครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

กำรเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้รอบด้ำนและทันเหตุกำรณ์ โดยกำรจัดให้
มีห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
อำคำรเรียนศิลปะ หอสมุด และห้องอำเซียน ฯลฯ ส่งผลให้
นักเรียนมีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงถูกต้อง มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ต่อผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดียงิ่ ขึ้น
และครูผู้สอนทุกคนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดียงิ่ ขึ้น ตลอดจนสำมำรถนำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
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3) มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
เชิงบวก

- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำผลกำรจัดกำรศึกษำ
และผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก โดยนำผล
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน
โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชัน้ เรียน โดยครูมีกำรประชุม
ฝ่ำยวิชำกำรทุกเดือนเพื่อร่วมกันวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมรู้ วิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ทักษะต่ำงๆ
รวมถึง ประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั โดยเฉพำะ
แนวปฏิบัตติ นของครูและนักเรียนในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค
โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปำงและให้เป็นไปตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษำและผู้เรียน
จัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียน จัดทำบอร์ดให้ควำมรู้ จัดทำบอร์ด
เวรทำควำมสะอำดภำยในห้องเรียน จัดกิจกรรมโฮมรูมหลังเลิกแถวหน้ำ
เสำธง โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) เพื่อส่งเสริมพัฒนำ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมเกณฑ์ของโรงเรียน มีภูมิคุ้มกันทำงจิตใจ มีคุณภำพชีวติ ที่ดี มีทักษะ
ในกำรดำรงชีวติ และรอดพ้นจำกสภำวะวิกฤติต่ำงๆ ได้อย่ำงปลอดภัย
เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผล
และรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ
โดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำน

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
ให้ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจ
กำรเรียน โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำชัน้ เรียน โดยครูผสู้ อนทุกคนมีกำรบริหำรจัดกำร
ชั้นเรียนให้กับผู้เรียนในเชิงบวกส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
เช่น จัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียน จัดทำบอร์ด
ให้ควำมรูใ้ นห้องเรียน จัดทำบอร์ดเวรทำควำมสะอำด
ภำยในห้องเรียน จัดกิจกรรมโฮมรูมหลังเลิกแถวหน้ำเสำธง
ฯลฯ ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมสำมัคคี
มีวินัย ใส่ใจกำรเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดียงิ่ ขึ้น
ปฏิบัติงำนร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมรู้ ทักษะ
และประสบกำรณ์ร่วมกัน ตลอดจนสำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ดีเลิศ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

158

ในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง
รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์ของโรงเรียน
Facebook เป็นต้น และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
เป็นรูปเล่มเอกสำรโดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำร
ที่งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำมผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร โดยผูบ้ ริหำรมีนโยบำยให้กำกับ/
ติดตำมในทีป่ ระชุมประจำเดือนและได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน - โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำผลกำรจัดกำรศึกษำ
และผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก โดยนำผล
อย่ำงเป็นระบบ และนำผล
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้ครู
มำพัฒนำผู้เรียน
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
และนำผลกำรตรวจสอบ ผลกำรประเมินมำพัฒนำผู้เรียน
โดยมีกำรประชุมฝ่ำยวิชำกำรทุกเดือน เพื่อร่วมกันวำงแผนกำรจัดกำร
วัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
และนำผลกำรตรวจสอบ ผลกำรประเมินมำพัฒนำผู้เรียน โดยให้ครูทุก
คนได้ประเมินผู้เรียนโดยกำรทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนและเก็บคะแนน
นักเรียนตำมสัดส่วนของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ข้อสอบในแต่ละ
รำยวิชำของแต่ละกลุ่มสำระฯ จะมีหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ตรวจสอบ
เพื่อให้ข้อสอบตรงตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
ให้ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย
ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครูทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรูม้ ีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบและนำผลกำรตรวจสอบ ผลกำรประเมิน
มำพัฒนำผู้เรียน โดยครูผู้สอนทุกคนมีเครื่องมือ/วิธีกำร
วัด ตรวจสอบและประเมินผลทีเ่ หมำะสมกับผู้เรียน
และนำผลกำรตรวจสอบ ผลกำรประเมินมำพัฒนำผู้เรียน
อย่ำงต่อเนื่องได้ประเมินผู้เรียนโดยกำรทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและเก็บคะแนนนักเรียนตำมสัดส่วนของแต่ละ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ครูจัดทำข้อสอบในแต่ละรำยวิชำ
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มีกำรใช้เครื่องมือในกำรประเมินที่หลำกหลำยและมีกำรประเมินผู้เรียน
จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ))
เช่น ครูประเมินนักเรียน เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้เรียนประเมินตนเอง
เป็นต้น จำกนัน้ ครูนำผลกำรตรวจสอบ ผลกำรประเมินมำพัฒนำผู้เรียน
ให้มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้น
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผล
กิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบโดยกำรสรุปผลและ
รำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำนในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ
รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE
กลุ่มครูและผู้ปกครอง LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนใน
เว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำรเป็นรูปเล่มเอกสำรโดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอย
กำรดำเนินกำรทีง่ ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/
ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร โดยผูบ้ ริหำรมีนโยบำย
ให้กำกับ/ติดตำมในทีป่ ระชุมประจำเดือนและได้นำผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรในครัง้ ต่อไป
ให้ดียิ่งขึ้น
5) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำผลกำรจัดกำรศึกษำ
และผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก โดยนำผล
และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำร กำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้ครู
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริม
เรียนรู้
และสนับสนุนให้ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ

ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกำรตรวจสอบ
ข้อสอบให้ตรงตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำจำกหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
ให้ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีควำมสำมัคคี มีวินัย
ใส่ใจกำรเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีวิจยั
ในชั้นเรียนปีละ 1 เรื่อง มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง
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เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูข้ องทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
โดยมีกำรประชุมฝ่ำยวิชำกำรเพือ่ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูผู้สอน
ทำกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล ครูได้รับกำรนิเทศจำกผู้บริหำร
และสะท้อนผลกำรนิเทศให้แก่ครูได้รับทรำบ เพื่อนำมำพัฒนำ
และปรับปรุงคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรประชุมฝ่ำยวิชำกำร
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำวิจัย
ในชั้นเรียนปีละ 1 เรื่อง ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอก เช่น จัดทำกิจกรรม“CPLC”
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ จัดทำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน
กิจกรรมที่ 1 ศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนวชิรำลัย จ.เชียงใหม่ เป็นต้น
เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผล
และรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ
โดยกำรสรุปผลและรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำน
ในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง รำยงำนผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง LINE กลุ่มคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรเป็นรูปเล่มเอกสำร

กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรจัดกิจกรรม/
โครงกำรต่ำงๆ เช่น กิจกรรม“CPLC”ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ จัดทำโครงกำรพัฒนำหลักสูตร
และกำรสอน กิจกรรมที่ 1 ศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนวชิรำลัย
จ.เชียงใหม่ ฯลฯ ส่งผลให้ครูผู้สอนทุกคนมีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำและส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้ดียิ่งขึ้น
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โดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรทีง่ ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำร โดยผูบ้ ริหำรมีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในที่ประชุม
ประจำเดือนและได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ
มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวม : กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

ดีเลิศ

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
หมายเหตุ
- ผลกำรประเมินภำพรวมในแต่ละมำตรฐำนให้พิจำรณำจำกฐำนนิยมของผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นของมำตรฐำนนั้นๆ
- ฐำนนิยม หมำยถึง ผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณาทีม่ ีควำมถี่สูงสุด
- หำกค่ำฐำนนิยมเท่ำกันให้สรุปภำพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรประเมิน
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
- ครูมแี ผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ครูมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรพัฒนำกำรสอนและพัฒนำตนเองอยู่เสมอ
- ครูจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เน้นพัฒนำผู้เรียนและเหมำะสมกับวัย
- ครูมีกำรพัฒนำทักษะกำรใช้สื่อด้ำนเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ประชุม
ตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

แนวทางเสริมจุดเด่น
- กำรไปศึกษำดูงำนของครูผู้สอนในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

จุดที่ควรพัฒนา
- ควรพัฒนำครูอย่ำงหลำกหลำยให้ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบันและเหมำะสมกับนักเรียน
โรงเรียนกีฬำ
- ควรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำยให้ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
และเหมำะสมกับนักเรียนโรงเรียนกีฬำ

แนวทางการพัฒนา
- จัดอบรมพัฒนำครูให้ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบันและเหมำะสมกับนักเรียนโรงเรียนกีฬำ
- ครูควรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำยให้ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
และเหมำะสมกับนักเรียนโรงเรียนกีฬำ

ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
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รายการเอกสารอ้างอิง
ลาดับที่
ชื่อเอกสาร
1
วิจัยในชั้นเรียน
2
บันทึกกิจกรรม“CPLC”ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
3
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรแข่งขันโครงงำนทำงวิชำกำร
4
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำงำนหลักสูตรและกำรสอนแต่ละกิจกรรม
5
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
6
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรแข่งขันทักษะคณิตศำสตร์
7
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรวันสำคัญของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
8
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำงำนสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
9
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
10
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรวันสำคัญของเจ้ำของภำษำ
11
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
12
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี
13
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน กิจกรรมที่ 1 ศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนวชิรำลัย จ.เชียงใหม่
14
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมแนวทำงสร้ำงรำยได้ จำกกำรใส่ใจสุขภำพ ปีกำรศึกษำ 2563
15
รำยงำนกำรดำเนินงำนกิจกรรมชุมนุม
16
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
17
บอร์ดควำมรู้ภำยในชั้นเรียน
18
สมุดบันทึกเวรประจำวัน
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19
20
21
22
23
24
25
26
27

-

บันทึกโฮมรูม
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ)
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
แบบแสดงผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน (ปพ.5)
รำยงำนกำรดำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
วิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล
สรุปผลนิเทศกำรสอน
รำยงำนกำรประชุมฝ่ำยวิชำกำร
รำยงำนประชุมประจำเดือน
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มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา
ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า 1. นำยสมบูรณ์ ปัญญำยืน
2. นำยชัชวำลย์ เพ็ชรไทย
3. นำยอำคม ปันน้อย
4. นำยรำชินทร์ เผ่ำอ้ำย
5. นำยธรำพงษ์ อินธิรักษ์
6. นำงบังอร เมฆผึ้ง
7. นำยอรุณ สีเหลือง
8. นำยธิปนที ออนศรี
9. นำยจเร เจริญหลำย
10. น.ส.เจนจิรำ ตำวงค์
11. นำยเมศธพร เมฆผึ้ง
ผู้กากับติดตาม
นำยสมบูรณ์ ปัญญำยืน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกีฬำ

จุดเน้นของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านิยม/อื่นๆ)
- ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำ มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ
ที่ประเมินตนเอง
ดีเลิศ

การบรรลุเป้าหมาย
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ
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รายละเอียดการดาเนินงาน
ประเด็นการพิจารณา
1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกีฬำ
สู่ควำมเป็นเลิศ

วิธีดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม

ระดับคุณภาพ
(ความหมาย)
ดีเลิศ

และพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำ มีควำมสำมัคคี
มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยกำรจัดทำกิจกรรมและโครงกำร
ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศ
ให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำ มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจ
ด้ำนกีฬำในระดับชำติและนำนำชำติ จัดกำรเรียนกำรสอน
กำรเรียนโดยมีกำรวำงแผนกำรจัดทำแผนงำน/แผนปฏิบัติ ด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศเพื่อพัฒนำด้ำนกีฬำของผู้เรียน
งำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2564 ฝ่ำยพัฒนำ
ผู้ฝึกสอนมีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และแผนกำรกำรกีฬำ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำนฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ
ฝึกซ้อมกีฬำ มีกำรจัดทำแฟ้มสะสมงำนและวิเครำะห์
จัดทำปฏิทินกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
ระดับชำติและนำนำชำติ จัดทำกิจกรรม/โครงกำร
เรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อกำรฝึกซ้อม มีกำรจัดทำนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศ
กำรฝึกซ้อม มีกำรนำหลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำมำใช้ในกำร
ด้ำนกีฬำในระดับชำติและนำนำชำติ จัดกำรเรียน
จัดกำรเรียนรู้และกำรฝึกซ้อมเพื่อพัฒนำนักกีฬำสู่ควำม
กำรสอนด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศเพื่อพัฒนำด้ำนกีฬำ
เป็นเลิศ เช่น หลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำด้ำนสรีรวิทยำกำร
ของผู้เรียน ผู้ฝึกสอนมีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
กีฬำ หลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำด้ำนโภชนำศำสตร์กำรกีฬำ
และแผนกำรฝึกซ้อมกีฬำ มีกำรจัดทำแฟ้มสะสมงำน
หลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำด้ำนจิตวิทยำกำรกีฬำ ฯลฯ
และวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อกำรฝึกซ้อม มีกำรจัดทำ
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นวัตกรรมกำรฝึกซ้อม มีกำรนำหลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศตำมชนิดกีฬำที่เปิดสอน ตลอดจน
มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรฝึกซ้อมเพื่อพัฒนำ
ผู้ฝกึ สอนกีฬำและนักเรียนทุกชนิดกีฬำที่เปิดสอนมีผลงำน
นักกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ เช่น หลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ทำงด้ำนกีฬำในระดับชำติและนำนำชำติ
ด้ำนสรีรวิทยำกำรกีฬำ หลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ด้ำนโภชนำศำสตร์กำรกีฬำ หลักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ด้ำนจิตวิทยำกำรกีฬำ เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/
โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบโดยกำรสรุปผล
และรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำน
ในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง
รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์
ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร เป็นรูปเล่มเอกสำร
โดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรทีง่ ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำมผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร โดยผูบ้ ริหำรมีนโยบำย
ให้กำกับ/ติดตำมในทีป่ ระชุมประจำเดือนและได้นำผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไข
กำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดยี ิ่งขึ้น
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2. ผลสัมฤทธิ์ด้ำนกีฬำ

- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำผล
กำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน
ให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำ มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจ
กำรเรียนโดยมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีโอกำสเข้ำร่วมแข่งขันโดยจัดทำแผนงำน/แผนปฏิบัติ
งำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2564
ฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ จัดทำแผนปฏิทินกำรส่งนักเรียน
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติและนำนำชำติ จัดทำ
กิจกรรม/โครงกำรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำและมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกีฬำ
สูงขึ้นและต่อเนื่อง เช่น กำรแข่งขันกีฬำโรงเรียนกีฬำ
แห่งประเทศไทย กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำ
แห่งชำติ กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ กำรแข่งขัน
กีฬำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันกีฬำรำยกำร
อื่นๆ ที่จัดโดยสมำคมกีฬำ/องค์กร/สถำบันที่ได้รับ
กำรรับรอง ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำร จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม
และพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำ มีควำมสำมัคคี
มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำร่วมแข่งขัน โดยจัดทำแผนงำน/
แผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2564
ฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ จัดทำแผนปฏิทินกำรส่งนักเรียน
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติและนำนำชำติ จัดทำ
กิจกรรม/โครงกำรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำและมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกีฬำ
สูงขึ้นและต่อเนื่อง เช่น กำรแข่งขันกีฬำโรงเรียนกีฬำ
แห่งประเทศไทย กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำ
แห่งชำติ กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ กำรแข่งขันกีฬำ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันกีฬำรำยกำรอื่นๆ
ที่จัดโดยสมำคมกีฬำ/องค์กร/สถำบันที่ได้รับกำรรับรอง
ฯลฯ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีผลสัมฤทธิ์
ทำงด้ำนกีฬำทีเ่ ปิดสอนในระดับชำติและนำนำชำติ ดังนี้

กำลังพัฒนำ

ตารางนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันและจานวนนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
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เกณฑ์ระดับ

จานวนที่เข้าร่วมระดับชาติ
ดีเลิศ

จานวนทีไ่ ด้รับรางวัลระดับนานาชาติ

ฟุตบอล
ยิงธนู
มวยไทย
รวม
ร้อยละ

43
9
37
46
14
149
39.73

จานวนที่เข้าร่วมระดับนานาชาติ

เซปักตะกร้อ

81
9
81
148
23
33
375

จานวนทีไ่ ด้รับรางวัลระดับชาติ

กรีฑำ
จักรยำน

จานวนผู้เรียนทั้งหมด

โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบโดยกำรสรุปผล
และรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำน
ในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผู้ปกครอง
รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครู
และผู้ปกครอง LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
รำยงำนในเว็บไซด์ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
เป็นรูปเล่มเอกสำรโดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอย
กำรดำเนินกำรที่งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้ง
มีกำรกำกับ/ติดตำมผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร
โดยผู้บริหำรมีนโยบำยให้กำกับ/ติดตำมในที่ประชุม
ประจำเดือนและได้นำผลกำรดำเนินกำรกิจกรรม/
โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินกำร
ในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ชนิดกีฬา
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24
8
24
23
10
89
23.73
กาลัง
พัฒนา

2
4
2
8
2.13
กาลัง
พัฒนา

กาลัง
พัฒนา

*หมายเหตุ เนื่องจำกกำรเกิดสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19
ทำให้กำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ เลือ่ นวัน/เวลำแบบไม่มีกำหนด
จึงทำให้ผู้ฝึกสอนและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกีฬำน้อย
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3. กำรบริกำรจัดกำรด้ำนกีฬำ
สู่ควำมเป็นเลิศ

- โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำรศึกษำ
ผลกำรจัดกำรศึกษำและผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน/ภำยนอก โดยนำผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฯ
มำวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน

- จำกกำรดำเนินกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อส่งเสริม

ดีเลิศ

และพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำ มีควำมสำมัคคี
มีวินัย ใส่ใจกำรเรียน โดยโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำนักกีฬำ จึงกำหนด
ให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำ มีควำมสำมัคคี มีวินัย ใส่ใจ
เป็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำ
กำรเรียนโดยมีกำรตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำ สูงสุดของแต่ละบุคคล เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์
นักกีฬำ จึงกำหนดเป็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำผู้เรียน ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำและมีผลงำนด้ำนกีฬำ
ให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล เปิดโอกำส
ที่โดดเด่นในระดับชำติและนำนำชำติ มีกำรอนุมัติ
ให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ให้ครูผู้สอนกีฬำเข้ำร่วมอบรมพัฒนำควำมรู้ด้ำนกีฬำ
และมีผลงำนด้ำนกีฬำที่โดดเด่นในระดับชำติและนำนำชำติ และอำนวยควำมสะดวกในด้ำนสถำนที่ฝึกซ้อมอุปกรณ์
มีกำรอนุมัติให้ครูผู้สอนกีฬำเข้ำร่วมอบรมพัฒนำควำมรู้
กำรฝึกซ้อมอย่ำงเหมำะสมและมีมำตรฐำน ฝ่ำยพัฒนำกำร
ด้ำนกีฬำและอำนวยควำมสะดวกในด้ำนสถำนที่ฝึกซ้อม
กีฬำมีกำรประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำน
อุปกรณ์กำรฝึกซ้อมอย่ำงเหมำะสมและมีมำตรฐำน
กิจกรรม/ โครงกำร ประจำปีงบประมำณ 2564
ฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำมีกำรประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนกำร โดยกำรจัดทำโครงกำรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงำนกิจกรรม/ โครงกำร ประจำปีงบประมำณ 2564 มีควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำและมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกีฬำ
โดยกำรจัดทำโครงกำรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน สูงขึ้นและต่อเนื่อง เช่น กำรแข่งขันกีฬำโรงเรียนกีฬำ
มีควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำและมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกีฬำ
แห่งประเทศไทย กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำ
สูงขึ้นและต่อเนื่อง เช่น กำรแข่งขันกีฬำโรงเรียนกีฬำ
แห่งชำติ กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ กำรแข่งขันกีฬำ
แห่งประเทศไทย กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันกีฬำรำยกำรอื่นๆ
แห่งชำติ กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ กำรแข่งขัน
ที่จัดโดยสมำคมกีฬำ/องค์กร/สถำบันที่ได้รับกำรรับรอง
ฯลฯ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำงมีกำรดำเนินกำร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง ปีการศึกษา 2563 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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กีฬำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กำรแข่งขันกีฬำรำยกำร
อื่นๆ ที่จัดโดยสมำคมกีฬำ/องค์กร/สถำบันที่ได้รับ
กำรรับรอง ฯลฯ และได้ดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
ที่กำหนดไว้ ตลอดจนรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ
เพื่อนำไปวำงแผนพัฒนำกำรบริกำรจัดกำรด้ำนกีฬำ
สู่ควำมเป็นเลิศต่อไป ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/โครงกำร จะมีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกิจกรรม/
โครงกำรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบโดยกำรสรุปผล
และรำยงำนผลในกำรประชุมประจำเดือน รำยงำน
ในกำรประชุมฝ่ำยต่ำงๆ รำยงำนในกำรประชุมผูป้ กครอง
รำยงำนผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง
LINE กลุ่มคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รำยงำนในเว็บไซด์
ของโรงเรียน Facebook เป็นต้น และรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร เป็นรูปเล่มเอกสำร
โดยจัดเก็บเป็นเอกสำร/ร่องรอยกำรดำเนินกำรทีง่ ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรกำกับ/ติดตำมผล
กำรดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำร โดยผูบ้ ริหำรมีนโยบำย

บริหำรจัดกำรด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ บุคลำกรด้ำนกีฬำ
ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรฝึกกีฬำและได้รับ
กำรสนับสนุน วัสดุครุภัณฑ์ อย่ำงหลำกหลำยและเพียงพอ
ต่อกำรเรียนกำรสอนทุกชนิดกีฬำที่เปิดสอนและมีแผนกำร
ปฏิบัติงำนกิจกรรม/งำน/โครงกำ ประจำปีงบประมำณ
2564 เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำของผู้เรียน
และได้ดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดไว้
มีรำยงำนผลกำรแข่งขันทุกรำยกำรแข่งขันที่เข้ำร่วม
เพื่อรวบรวมสรุปเสนอต่อที่ประชุมประจำเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
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ให้กำกับ/ติดตำมในทีป่ ระชุมประจำเดือนและได้นำผลกำร
ดำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไข
กำรดำเนินกำรในครั้งต่อไปให้ดยี ิ่งขึ้น

ภาพรวม : คุณภาพด้านกีฬา

ดีเลิศ

ของโรงเรียนกีฬา
หมายเหตุ
- ผลกำรประเมินภำพรวมในแต่ละมำตรฐำนให้พิจำรณำจำกฐำนนิยมของผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นของมำตรฐำนนั้นๆ
- ฐำนนิยม หมำยถึง ผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณาทีม่ ีควำมถี่สูงสุด
- หำกค่ำฐำนนิยมเท่ำกันให้สรุปภำพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรประเมิน

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น

แนวทางเสริมจุดเด่น

- ครูกีฬำมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำผู้เรียนตำมชนิดกีฬำ

-

จุดที่ควรพัฒนา
- ครูกีฬำควรมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียน
อย่ำงต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา
- ครูกฬี ำมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
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รายการเอกสารอ้างอิง
ลาดับที่
ชื่อเอกสาร
1
รำยงำนกำรประชุมประจำเดือน
2
แผนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรมประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 - 2564
3
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
4
แผนกำรฝึกซ้อมกีฬำ/บันทึกหลังกำรฝึกซ้อมของครูกีฬำชนิดกีฬำกรีฑำ,จักรยำน,เซปักตะกร้อ,ฟุตบอล,ยิงธนู,มวยไทย
5
สรุปผลกำรทดสอบทักษะควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหวเบื้องต้นของชนิดกีฬำกรีฑำ,จักรยำน,เซปักตะกร้อ,ฟุตบอล,ยิงธนู,มวยไทย
6
สรุปผลกำรทดสอบทักษะควำมสำมำรถเฉพำะทำงด้ำนกีฬำของชนิดกีฬำกรีฑำ,จักรยำน,เซปักตะกร้อ,ฟุตบอล,ยิงธนู,มวยไทย
7
แบบประเมินคุณลักษณะของกำรเป็นนักกีฬำที่ดี ประกอบด้วยด้ำนควำมซื่อสัตย์และมีน้ำใจนักกีฬำ 10 ข้อ ด้ำนควำมมีวินัย จำนวน 10 ข้อ
8
แบบสรุปข้อมูลกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับชำติและนำนำชำติ
9
รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมแข่งขันตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
10
สรุปแผนงบประมำณประจำปีของฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ
11
สรุปแผนงบประมำณประจำปีของโรงเรียน
12
วุฒิบัตรกำรเข้ำร่วมกำรอบรม
13
สรุปกำรใช้บริกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
14
รำยงำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
15
แบบบันทึกรำยบุคคลของผู้เรียน
16
แฟ้มสะสมผลงำน (Port FoLio) ของผู้เรียน
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ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนา
ผลกำรประเมินตนเอง จำกกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำถือเป็นข้อมูลสำรสนเทศสำคัญที่โรงเรียนกีฬำจะต้องนำไป
วิเครำะห์ สังเครำะห์เพื่อสรุปนำไปสู่กำรเชื่อมโยงหรือสะท้อนภำพควำมสำเร็จกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำ
และนำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำ สรุปจุดเด่น จุดควรพัฒนำของแต่ละมำตรฐำน พร้อมทั้งแนว
ทำงกำรพัฒนำในอนำคตและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือได้ดังนี้
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย)

จุดควรพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดีเลิศ

- จัดสรรงบประมำณ/บุคลำกรวิชำชีพ
มำประจำห้องพยำบำล
- จัดสรรงบประมำณปรับปรุง
อำคำรเรียนสำมัญ
- จัดอบรมพัฒนำครูให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์ปัจจุบันและเหมำะสม
กับนักเรียนโรงเรียนกีฬำ
- จัดอบรมพัฒนำครูให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์ปัจจุบันและเหมำะสม
กับนักเรียนโรงเรียนกีฬำ

มำตรฐำนที่ 4 คุณภำพ
ด้ำนกีฬำของโรงเรียนกีฬำ

ดีเลิศ

- ควรมีพยำบำลวิชำชีพมำประจำ
ห้องพยำบำล
- ควรปรับปรุงอำคำรเรียนสำมัญ
เช่น ทำสีห้องเรียน ฯลฯ
- ควรพัฒนำครูอย่ำงหลำกหลำย
ให้ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน
และเหมำะสมกับนักเรียนโรงเรียน
กีฬำ
- ควรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงหลำกหลำยให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์ปัจจุบันและเหมำะสม
กับนักเรียนโรงเรียนกีฬำ
- ครูกีฬำควรมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคลให้ครบถ้วน
และชัดเจน เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียน
อย่ำงต่อเนื่อง

ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา

ดีเลิศ

-

-

มาตรฐาน

ดีเลิศ
ดีเลิศ

- ครูกีฬำมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
- ประกำศมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ เรื่อง กำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ประกำศ ลงวันที่ 20 มีนำคม
พ.ศ. 2563
- ประกำศโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
- ประกำศโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง เรื่อง กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2563
- คำสั่งโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ประจำปีกำรศึกษำ 2563
- คำสั่งโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง ประจำปีกำรศึกษำ 2563
- คำสั่งโรงเรียนกีฬำจังหวัดลำปำง เรื่อง กำรมอบหมำยงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนกีฬำ
จังหวัดลำปำง ประจำปีงบประมำณ 2564
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