
รายงานผลการดำเนินงาน PLC 

โรงเรียนลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน 

โรงเรียนลำปางกัลยาณี เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย        

ปีการศึกษา2563 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,277 คน จำนวนครูและบุคลากร จำนวน 172 คน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ปกครอง การพัฒนาโรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการนำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา มา

กำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ เครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา ได้แก่ การลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้าน

การเรียน แหล่งเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนวิทยากร สื่ออุปกรณ์ ระหว่างโรงเรียนลำปางกัลยาณีและโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ์ (องค์กรมหาชน) จังหวัดนครปฐม ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง ในการส่งเสริมการทำงาน

วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ การลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งและพัฒนา

ห้องเรียนขงจื่อ ตามโครงการโรงเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย การทำกิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) 

กับมหาวิทยาลัยครูเหอเป่ย มณฑลเหอเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนโทนัน 

ซีเนียร์ ไฮสกูล จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น การรับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจาก Japan Foundation มาปฏิบัติการสอน

ภาษาญี่ปุ่น โดยรับเงินเดือนและสวัสดิการจากรัฐบาลญี่ปุ่น การทำกิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างฝ่าย

บริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโครงการ เอ เอฟ เอส นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการ

สนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า ชมรมครูเกษียณอายุราชการ ในการระดมทุนช่วยเหลือกิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นเลิศให้กับนักเรียน  

ผู้บริหารและคณะครูได้เล็งเห็นแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากร ระบบการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการและสามารถสื่อสารได้สองภาษา และมีความ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ  จึงเห็นควรที่จะ

นำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”มาเป็นแนวทางในการ

ดำเนินงานดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และได้กำหนดเป็นนวัตกรรม

ของโรงเรียนลำปางกัลยาณี 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนลำปางกัลยาณีจะประสบความสำเร็จต้องมีปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่

เข้มแข็ง มีการบริหารที่ดี ครูและนักเรียนมีคุณภาพ แนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

นำไปวางแผนสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนลำปางกัลยาณี ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดการสร้างโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ทำให้เกิด

การบริหารจัดการโรงเรียนลำปางกัลยาณีโดยใช้นวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL MODEL  



 

แผนการขับเคลื่อน PLC โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2563 

แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLCระดับสถานศึกษา 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย 
1.ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
2.หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ/สาระ 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

แผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา 
 

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา  
3. กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา  

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ 
 

ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ 
1. ค้นหาปัญหา/ หาสาเหตุ/ แนวทางแก้ไข/ ออกแบบ
กิจกรรมและ นำสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล  
2. สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. นำผลสรุปสู่การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

กำกับ ติดตามนิเทศและประเมินผล 
 

1.คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
ดำเนินการ กำกับ ติดตาม  นิเทศ และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา  
2.เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ครูและบุคลาการทาง
การศึกษาท่ีไม่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และยก
ย่องเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา  
 

1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระ/ กลุ่มงาน   
2.ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีกระบวนการดำเนินการที่ดีสามารถเป็นแบบอย่าง
ได้ และเผยแพร่  

 

 



ขั้นตอนการนำ PLC สู่การปฎิบัติในโรงเรียน 

 

 

                      รวมกลุ่ม PLC 

  

                              ค้นหาปัญหา/ความต้องการ                                            วิธกีาร/นวัตกรรม 

 

                ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

 

                                      แลกเปลี่ยน/ เสนอแนะ 

 

                                        นำไปสู่การปฏิบัติ 

 

                                       สะท้อนผล 

 

                      Best Practice   

           วิจัยในชั้นเรียน 

                        นวัตกรรมการเรียนการสอน  

 

                      นวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL 

 



             รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยใช้นวัตกรรม “L.K.S. SMART” 

 

  
 

   จากการนำ PLC มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยใช้นวัตกรรม “L.K.S. SMART”   

ส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆในเวทีการแข่งขันในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อย่าง

ต่อเนื่อง และส่งผลให้โรงเรียนผ่านการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ควรได้รับระดับเป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับ 

การยอมรับระดับนานาชาติ(C3) ผลการประเมินระดับ C3  ได้รับผลการประเมิน 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับ ดีเยี่ยม 

2. ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ ระดับดีเยี่ยม 3. ด้านการะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับ ดีมาก 

 



 

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนมีการประชุมคณะครู (PLC) และได้

ดำเนินการพัฒนาทั้ง 3 ด้านอย่างต่อเนื่อง 

ด้านพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรยีน  

1. จากข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในระดับโรงเรียน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระฯ 

2. มีโครงการต่างเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น โครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเติมความรู้มุ่งสู่ความสำเร็จ โครงการมุ่งสู่โอลิมปิก

วิชาการ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และได้รับการนิเทศ 

กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง-ลำพูน ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง 



2. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนของคณะครู ให้

ทันกับสถานการณ์ โดยอบรมการใช้โปรแกรม Google form และ Google meet เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 

3. ฝ่ายวิชาการ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนใน On- Line ของคณะครูทุกคนทุกกลุ่มสาระ 

ให้คำแนะนำ แก้ไข ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลาการให้มีความเชี่ยวชาญและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และมีแผนงาน โครงการ

และกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เกิด L.KS SMART Teacher เพ่ิมข้ึน 

5. โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 มีการประเมินด้วย ว21 จำนวน 27 คน ครูเชี่ยวชาญ 4 คน ครูชำนาญการ

พิเศษ 23 คน   

- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 มีการประเมินครูผู้ช่วย  จำนวน 7 คน ประเมินด้วย ว21 จำนวน 42 คน 

ครูเชี่ยวชาญ 5 คน ครูชำนาญการพิเศษ 37คน   

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการอบรมต่างๆ  

การประชุมวิชาการ“การนำเสนองานวิจัย นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” งานลำปางกัลยาณีนิทัศน์ ปี

การศึกษา 2562 โรงเรียนลำปางกัลยาณี วันที่ 27 มกราคม 2563 

โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมการใช้นวัตกรรม L.K.S. SMART School 

ในสถานศึกษา” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

โครงการ “การอบรมงานวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้(นวัตกรรม)” วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2564 

 นวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL MODEL เป็นการบริหารจัดการโรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยมี

การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2563 ได้นำ L.K.S. SMART SCHOOL มาพัฒนา 

SMART TEACHER ขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้ L.K.S. SMART SCHOOL เป็นฐาน ทำให้ เกิด 

SMART STUDENT ซึ่งสอดคล้องและสัมพันธ์กับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามศตวรรษท่ี 21 ทำให้โรงเรียนมีการ

พัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 



 



 



 

แบบบันทึกกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community)  

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 



 



 



 
แบบบันทึกกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community)  

กลุ่มสาระต่างประเทศที่ 2 



 
 



 



 

แบบบันทึกกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional Learning Community)  

ห้องสมุด 



 
PLC กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

 
PLC กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 



ผลงานครูและนักเรียนที่เกิดจากนวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL 

 

 

ครูบรรเจิด สระปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนชนะเลิศ GRADE 11 ตัวแทนประเทศไทย 
รางวัล GOLD MEDAL (SASMO) เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์นานาชาติสิงคโปร์ Singapore International 
Math Olympiad Challenge – SIMOC ณ ศูนย์ประชุม STAR PAC (Singapore)  



 

ทีมโครงงานวิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการประยุกต์ Mathematics-Robotic Machine ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 

นำโดย นายจักรภัทร คำนารักษ์ นายวัชระ ศรีวิชัย นางสาวเบญจรัตน์ บุญเหล็ก และนายณภัทร ชัยเนตร โรงเรียน

ลำปางกัลยาณี เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันในระดับนานาชาติ The 7th Macao International Innovation and 

Invention Expo (MIIEX) 2019 วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับ

รางวัล เหรียญทอง และ 3 รางวัล Special Awards จาก Shanghai Association of Inventions(เซี่ยงไฮ้, สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน) Kingdom of Cambodia - Norton University (กัมพูชา) และ With the Complement of S.D.B. 

NgSiu Mui (ฮ่องกง) ทำให้ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติในปี 2020 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

 
 

การรับการ นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 



โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง-ลำพูน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การอบรมการใช้ นวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL ในการวิจัย 

 

 

 
 

การเผยแพร่ นวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL 



 

 



 



ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้นวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL 
 

 

 

 


