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ชื่อผลงานนวัตกรรม  รูปแบบการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
   TUP-KLN MODEL สู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา  
ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร   
ประเภทผลงาน   ด้านการบริหารจัดการ 
 
1. ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันปัญหา 

จากสภาพพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร มีลักษณะเป็น
ชุมชนที่มีหมู่บ้านหนาแน่น มีแหล่งเรียนรู้ หน่วยงานสำคัญ และโรงเรียนชั้นนำหลายแห่ง เป็นผลให้มี
อัตราการแข่งขันในการเข้าศึกษาต่อสูงของโรงเรียนในจังหวัด จากการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร มีสภาพภูมิศาสตร์เหมาะสม สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ  
การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียน รองรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่บริการ รองรับนักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาสเพื่อลดอัตราการแข่งขันสูงของโรงเรียนในจังหวัดได้ และได้รับการเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง  
ซึ่งโรงเรียนมีรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน โดยการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รั บการปกป้องคุ้มครอง  
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแล
ตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม โรงเรียนมีการส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดํ ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
เกียรติ ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ     

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จึงกำหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
ในด้านความปลอดภัย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านทักษะอาชีพ นอกจากนั้นการพัฒนา
นักเรียนให้สำเร็จต้องมีเป้าหมายในการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน  
ตามองค์ประกอบของภาระงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมการศึกษา และ
ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษามุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา 
๒) ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัยทั้งร่างกาย

และจิตใจ และสามารถดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๓) ผู ้ เร ียนได้ร ับความรู ้และได้ร ับการพัฒนาด้านกิจกรรมการเร ียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

๔) ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาสู่การมีอาชีพ 
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3. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 

1) ศึกษาและวางแนวทางการพัฒนา โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อสังเคราะห์ 
แนวคิดและข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

2) วางแผน กำหนดกรอบ/ประเด็นการศึกษา โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัต ิการร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคม
ผู้ปกครองและครู และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

3) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการพัฒนา โดยโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้   
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษารูปแบบการบูรณาการเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศึกษารูปแบบการบูรณาการเพื่อพัฒนา

การศึกษาร่วมกับบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
(SWOT Analysis)  ในการพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

4) สรุปประเด็นและนำเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษา โดยประชุมเชิงปฏิบัต ิการ
คณะกรรมการศึกษารูปแบบการพัฒนา เพ่ือสังเคราะห์และกำหนดประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบทที่แท้จริงของโรงเรียน 

5) ดำเนินการพัฒนารูปแบบเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
TUP-KLN Model ตามกรอบแนวคิดหลักการ Quality School ซึ่งหมายถึง การบริหารโรงเรียนให้
ทันต่อพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

(1) โรงเรียนใช้หลักการ PEST วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงเรียน 4 ประการ ซึ่งมี
ส่วนสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและวางแผนแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียน ได้แก่ 

Politic : วิเคราะห์สภาวะการเมืองการปกครองและนโยบายจากส่วน
ราชการต้นสังกัดซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน 

Economic : วิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการของโรงเรียน 

Social : วิเคราะห์สภาพสังคมวัฒนธรรมและเหตุการณ์ปัจจุบันเพื ่อให้
โรงเรียนกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับบริบท 

Technology : วิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งใช้อำนวย
ความสะดวกในการจัดการศึกษา 
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(2) ด้านการจัดการภายในองค์กร โรงเรียนเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการพัฒนา ดังนั้น “รูปแบบการพัฒนา เชิงกล
ยุทธ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร” จึงใช้หลัก “ธรรมาภิบาล” (Good 
Governance) ซึ่งเป็นหลักการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐอันเป็นที่ยอมรับในบริบทของสังคมไทย  
มี 6 ประการ ได้แก่ 1. หลักนิติธรรม (Law) 2. หลักคุณธรรม (Virtue) 3. หลักแห่งความโปร่งใส 
(Transparency) 4. หลักแห่งการมีส่วนร่วม (Participation) 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)  
6. หลักความคุ้มค่า (Value)  

(3) โรงเร ียนนำหล ักปร ัชญาของ เศรษฐก ิจพอเพ ียง (Sufficiency Economy 
Philosophy) มาบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
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กระบวนการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
TUP-KLN MODEL สู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา 

(Flow Chart) 
   

 
P : Plan                          ศึกษาบริบทของโรงเรียน 

กำหนดมาตรฐานการศึกษา และเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

D : Do  
 

 
C : Check 
 
 
 
 
 

A : ACT 

 
 
 

 
 
 
 

กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 
 

วางแผนการดำเนินงาน 

ดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
TUP-KLN MODEL 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

นำข้อมูลของผลการดำเนินงานมา
ทบทวนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ทบทวนประจำป ี
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ใช้รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์  
TUP-KLN Model ในการขับเคลื่อน โครงการ กิจกรรม ไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน บุคลากรทุกระดับ 
ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้หลักการ TUP-KLN ในการ ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงาน มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกด้วยหลักการ PEST ไปใช้ในการกำหนด นโยบายและ
วางแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนโรงเรียนจัดการภายในองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นที่
ยอมรับของบุคลากรและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

 
TUP-KLN Model 

 

การดำเนินกลยุทธ์สู่ความเป็น “โรงเรียนคุณภาพ” (Quality School) เมื่อวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรแล้ว โรงเรียนจึงดำเนินกลยุทธ์สู่ความเป็น “โรงเรียนคุณภาพ” (Quality School) ตาม
แนวทาง TUP-KLN Model ดังนี้ 

T : Technology หมายถึง พัฒนาทักษะของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน โดยใช้
แนวคิดแบบใหม่ให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

U : Unity หมายถึง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงาน 

P : Participate หมายถึง การมีส ่วนร่วม ของผู ้บร ิหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครอง-ครู นักเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก  

K: Knowledge หมายถึง การให้ความรู ้กับผู้เรียน โดยใช้ประสบการณ์  
ที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความรู้อ่ืน ๆ และผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์
เดิมจนเกิดเป็นความเข้าใจ  

L : Learning หมายถึง การเรียนรู้ ของผู้เรียนตามวุฒิภาวะ วัย โดยเสาะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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N : New normal หมายถึง การดำเนินชีวิตแบบใหม่  โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน Online ผ่านสื่อเทคโนโลยี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครดำเนินการบริหาร โดยใช้
ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการปฏิบัติงาน รองผู้อำนวยการทุกกลุ่มบริหารมีหน้าที่กำกับติดตาม 
การดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินโรงเรียน ซึ่งกำหนดจากแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่ สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น ส่ง
ให้หัวหน้างาน แผนงาน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลย้อนกลับใช้ในการทบทวน จัดทำแผนปฏิบัติการในปี
ต่อไป 
    

ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลผลิต ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เครื่องมือ / 
วิธีการวัด 

ขั้นตอนที่ 1  
ด้านความปลอดภัย 

โรงเรียนม ี
1) อาคารเรียน ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องบริการ 
ที่มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  
ที่ผ่านการทำความสะอาด
ทุกช่วงเวลา  
2) มีการทำเครื่องหมาย
จราจรภายในโรงเรียนเพ่ือ
ความปลอดภัยและความ
เป็นระเบียบในการเดินทาง
ของผู้เรียน 

1.ความพร้อมของ
อาคารเรียน ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ  
หอ้งบริการ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเหมาะสม
เพียงพอ 
2. บุคลากร นักเรียน
ปฏิบัติตามมาตรการ
ของโรงเรียน 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

ขั้นตอนที่ 2  
ด้านคุณภาพ 

ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนได้รับความรู้และ
ได้รับการพัฒนาด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
เทคโนโลยีในการช่วยเหลือ
บรรเทาผลกระทบอันเกิด
จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ร้อยละ 80 

ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนมีความรู้ 
และพัฒนาการด้าน
ทักษะทางการเรียน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80  
ด้านคร ู
1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ 

 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
รายงานการจัด 

การเรียน 
การสอน 
Online 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลผลิต ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เครื่องมือ / 
วิธีการวัด 

ด้านคร ู
1. ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษานำความรู้ทาง
เทคโนโลยีมาปรับใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ร้อยละ 80 

ขั้นตอนที่ 3  
ด้านอาชีพ 

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
ด้านการเกษตรเพ่ือพัฒนาสู่
การมีอาชีพ ร้อยละ 80 

ผู้เรียนมีทักษะ 
ด้านการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาสู่การมีอาชีพ
อย่างยั่งยืน   

แบบสังเกต 
การทำงาน 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวในข้างต้นนั้น ทำให้นักเรียน , คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้รับรางวัลต่างๆ  ดังนี้ 
 1.  สถานศึกษา 
  1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเป็นสถานศึกษาที่มีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ IQA AWARDS 
ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ 
  2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 

3) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางนครได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน
คุณภาพระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  ผู้บริหาร 
1) นายสุทิน คงสนุ่น เป็นผู้สนับสนุน ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัล IQA AWARDS “ระดับดีเด่น” 
ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ 

2) นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารที่มีผลงาน
ดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 

3) นางสาววีณา เจียรพินิจนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี “ด้านการบริหาร” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564 

4) นางสาววีณา เจียรพินิจนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็น  
คุรุชนคุณธรรม ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับสำงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน   

5) นางสาววีณา เจียรพินิจนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติในฐานะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

6) นางสาววีณา เจียรพินิจนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา“รางวัลพระพฤหัสบดี 
ประจำปี 2564” ระดับจังหวัด จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 
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 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) นายนิติกร เครือวัง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
คุรุสภา ประจำปี 2564  
  2) นายนิติกร เครือวัง ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของครูผู้สอน จังหวัดลำปาง 
  3) นางสาวจิรกานต์ วงค์ลังกา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดสื ่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ
ครูผู้สอน จังหวัดลำปาง 
  4) นายเกรียงไกร หลวงเขียว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ของครูผู้สอน จังหวัดลำปาง 
  5) นางพรรณี ใจสาร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศ อันดับสอง การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ
ครูผู้สอน จังหวัดลำปาง 
  6) นางวิไลวรรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของครูผู้สอน จังหวัดลำปาง 
  7) นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ
ครูผู้สอน จังหวัดลำปาง 
   8) นางสุชาวดี ขันโท ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับ ดีเยี่ยม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564 

๙)  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้รับรางวัลคุรุชนคุณธรรม 
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564  

(1) นางผ่องศรี ปัทมเทศ 
(2) นางสุชาวดี ขันโท 
(3) นางสมพรรณ วรรณทอง 
(4) นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์ 
(5) นางอารี แก้วน้อย 
(6) นางณัฐสุรางค์ สุวรรณรินทร์ 
(7) นายเกรียงไกร หลวงเขียว 



รูปแบบการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร TUP-KLN MODEL            9 

10) ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้รับเกียรติคุณและ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(1) นางพรรณี ใจสาร   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2 )นางสาวทรงพร อ้วนล่ำ  
(3) นางสาวธนัชพร พาสุริยันต์  
(4) นางสาวมณีรัฒนพรณ์ วงศ์ศรี 
(5) นางลดาวัลย์ คำวินิจ  
(6) นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(7) นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมย   
(8) นางสาวปานวาด วัชรชวาลา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(9)นางสาวสุกัญญา เติงจันต๊ะ   
(10) นางสาวสิรินัน ดวงเงิน   
(11) นายศิริวัฒน์ ละคำปา   
(12) นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(13) นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล    
(14) นางอารี  แก้วน้อย    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(15) นางสุชาวดี ขันโท    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(16) นายพงษ์ธร จิตมนตรี   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(17) นางสาวจิรกานต์ วงค์ลังกา   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)  
(18) นางสาวสุภาพร หลักคำ 
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4.  นักเรียน 
4.1  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ได้รับรางวัลการแข่งขัน

โครงงานทางวิชาการตามโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (OCOP-OSOP) “One Class One 
Project” ปีการศึกษา 2563 

1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 
3 โครงงานการพัฒนาผ้ามัดย้อมไทยด้วยสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองและดอกเฟื่องฟ้าโดยออกแบบ
ลวดลายผสมผสานกรรมวิธีแบบชิโบริ ได้แก่ (1) ด.ช.เทพพนม ป้องขันธ์ (2) ด.ช.พันธ์นกร ผงปง   
(3) ด.ช.ศุภกฤต อเนกกมล 
  2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ
1 โครงงานกล่องข้าวอุ่นไอรัก ได้แก่ (1) เด็กชายนนทพัทธ์ วงค์เวียน (2) เด็กชายธนดล สีโสดา  
(3) เด็กหญิงปรียาพรรณ  คันศร  (4) เด็กหญิงฉัตรสุดา คงพินิจ (5) เด็กหญิงศิริโสภา ตาจีน  
  3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 
2 โครงงานการประดิษฐ์จิวเวอร์รี่จากการศึกษาแนวโน้มจำนวนกลีบดอกไม้กับลำดับฟีโบนักชี ได้แก่ 
(1) เด็กชายสร้างสรรค์ ไชยชมภู (2) เด็กชายชัยณรงค์ ศานตินนท์ (3) เ ด็กชายธนภัทร จะมี  
(4) เด็กหญิงณัชญาภา สมปาน  
  4) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ โครงงาน
กระถางแก้มลิงปรับสมดุลระบบนิเวศ ได้แก่ (1) นางสาวตรีชฎาพร ปานประทีป (2) นางสาวโสรญา 
ประกอบศิลป์  (3) นางสาวรัตติกานต์ ทาสิทธิ์ 
  5) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ
1 โครงงานการออกแบบลายผ้าโดยใช ้พ ีชคณิตบ ูล ีน ได ้แก่ (1) นายพิชญุตม์ อ ินจ ันทร์   
(2) นางสาวทัศวรรณ วิทยากร (3) นางสาวมาติกา ประมะวงศ์อิน 
  6) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงงานเรื่อง
กล้วย ๆ  ก็สวยได้ ได้แก่ (1) นายสุรนันท์ ศรีวงศ์น้อย (2) นายมิ่งกมล มีบุญสูง (3) นางสาวพัชรินทร์ 
ศิริวงศ์ตระกูล (4) นางสาวสุจิตรา  สุระวัง (5) นางสาวอรญา กาจารี 
 4.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการการ
แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่  (1) เด็กหญิงศิริโสภา 
ตาจีน  (2) เด็กหญิงฉัตรสุดา คงพิกิจ (3) เด็กชายธนดล สีโสดา โดยมี นางสาวปานวาด วัชรชวาลา 
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
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 4.3 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 จัดโดย  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

4.4 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 18 ปีชาย กีฬาเยาวชน
และประชาชน จังหวัดลำปาง 

4.5 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 18 ปีหญิง กีฬาเยาวชน
และประชาชน จังหวัดลำปาง 



 

ภาคผนวก 
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โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร

ได้รับรางวลัต่าง  ๆดงันี ้

 
ผลงานเด่นโรงเรียน

รางวลัเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยีย่ม

สถานศึกษายอดเยีย่ม
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน รางวลัทรงคุณค่าสพฐ. 
OBEC AWARDS คร้ังท่ี 10
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 ผลงานเด่นโรงเรียนผลงานเด่นโรงเรียน
เป็นสถานศึกษาทีม่รีะบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 เพื่อการประกันคุณภาพ IQA AWARDS ระดบัดเีด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่

 
ผลงานดเีด่นผู้บริหาร   นายสุทิน คงสนุ่น

ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร

เป็นผู้สนับสนุน ระบบบริหารจดัการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ทีม่ีประสิทธิภาพจนได้รับรางวลั IQA AWARDS “ระดบัดเีด่น”
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ผลงานดเีด่นผู้บริหาร   นายณฐัวุฒิ ยะรินทร์

รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร

ได้รับโล่รางวลัผู้บริหารทีม่ีผลงานดเีด่น 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจาํปี 2563 

 
ผลงานดเีด่นผู้บริหาร   นางสาววณีา เจียรพนิิจนันท์

รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร

ได้รับรางวลันวตักรรมสร้างสรรค์คนด ี“ด้านการบริหาร” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดบัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ประจาํปีการศึกษา 2564
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ผลงานดเีด่นผู้บริหาร   นางสาววณีา เจียรพนิิจนันท์

รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร

ได้รับการคดัเลือกเป็นคุรุชนคนคุณธรรม ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ระดบัดเียีย่ม ตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดบัสํางานเขตพืน้การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

 
ผลงานดเีด่นผู้บริหาร   นางสาววณีา เจียรพนิิจนันท์

รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตใินฐานะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษาดเีด่น 
กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมรองผู้อํานวยการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานแห่งประเทศไทย
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ผลงานดเีด่นผู้บริหาร   นางสาววณีา เจียรพนิิจนันท์

รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตข้ิาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัตงิานด้านการศึกษา
 “รางวลัพระพฤหัสบด ีประจําปี 2564” ระดบัจังหวดั 

จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดกิาร
และสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวดัลําปาง 

 
ผลงานดเีด่น ด้านครู นายนิตกิร เครือวงั 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัครูผูส้อนดีเด่น คุรุสภา ประจาํปี 2564
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 ผลงานเด่น ด้านครู

นางสาวจริกานต์ วงค์ลังกา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ผลงานดเีด่น ด้านครู 
ได้รับรางวลัเหรียญทองชนะเลิศ 

การประกวดส่ือและนวตักรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของครูผู้สอน จังหวดัลําปาง

 ผลงานเด่น ด้านครู

นายเกรียงไกร หลวงเขยีว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

ผลงานดเีด่น ด้านครู 
ได้รับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหน่ึง 

การประกวดส่ือและนวตักรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของครูผู้สอน จังหวดัลําปาง
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 ผลงานเด่น ด้านครู

นางพรรณ ีใจสาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานดเีด่น ด้านครู 
ได้รับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับสอง  

การประกวดส่ือและนวตักรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของครูผู้สอน จังหวดัลําปาง

 
ผลงานดเีด่น ด้านครู นางสุชาวด ีขนัโท 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นวตักรรมสร้างสรรค์คนด ีประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาระดบั ดเียีย่ม 
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดบัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาลําปาง ลําพูน ประจําปีการศึกษา 2564
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 ผลงานเด่น ด้านครู  “รางวลัคุรุชนคนคุณธรรม”    

ระดบัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ประจําปีการศึกษา 2564

 ผลงานดเีด่น ด้านครู  “รางวลัคุรุชนคนคุณธรรม”    

ระดบัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ประจําปีการศึกษา 2564

นางณฐัสุรางค ์ สุวรรณรินทร์
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 ผลงานดเีด่น ด้านครู  “รางวลัคุรุชนคนคุณธรรม”    

ระดบัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ประจําปีการศึกษา 2564

 
ผลงานดเีด่น ด้านครู  รางวลัเกียรตคิุณและยกย่องเชิดชูเกียรตคิุณครูผู้สอนท่ีมีผลงานดเีด่น 

ประจาํปีการศึกษา 2564

ระดบัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ประจําปีการศึกษา 2564
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ผลงานดเีด่น ด้านครู  รางวลัเกียรตคิุณและยกย่องเชิดชูเกียรตคิุณครูผู้สอนท่ีมีผลงานดเีด่น 

ประจาํปีการศึกษา 2564

ระดบัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ประจําปีการศึกษา 2564

 
 ผลงานดเีด่น ด้านครู  รางวลัเกียรตคิุณและยกย่องเชิดชูเกียรตคิุณครูผู้สอนท่ีมีผลงานดเีด่น 

ประจาํปีการศึกษา 2564

ระดบัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ประจําปีการศึกษา 2564
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ผลงานดเีด่น ด้านครู  รางวลัเกียรตคิุณและยกย่องเชิดชูเกียรตคิุณครูผู้สอนท่ีมีผลงานดเีด่น 

ประจาํปีการศึกษา 2564

ระดบัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ประจําปีการศึกษา 2564

 
ผลงานดเีด่น ด้านครู  รางวลัเกียรตคิุณและยกย่องเชิดชูเกียรตคิุณครูผู้สอนท่ีมีผลงานดเีด่น 

ประจาํปีการศึกษา 2564

ระดบัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ประจําปีการศึกษา 2564
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ผลงานดเีด่น ด้านครู  รางวลัเกียรตคิุณและยกย่องเชิดชูเกียรตคิุณครูผู้สอนท่ีมีผลงานดเีด่น 

ประจาํปีการศึกษา 2564

ระดบัสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ประจําปีการศึกษา 2564

 
ผลงานเด่นนักเรียน

การแข่งขันโครงงานทางวชิาการตามโครงการหน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงาน 
(OCOP-OSOP) “One Class One Project”

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 รางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดบั 3 
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ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 
รางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดบั 1 

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
รางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดบั 2

ผลงานเด่นนักเรียน
การแข่งขันโครงงานทางวชิาการตามโครงการหน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงาน 

(OCOP-OSOP) “One Class One Project”

 

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 
รางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดบั 1

ผลงานเด่นนักเรียน
การแข่งขันโครงงานทางวชิาการตามโครงการหน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงาน 

(OCOP-OSOP) “One Class One Project”
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ประเภททมีชายอายุ 18 ปี ประเภททมีหญงิอายุ 18 ปี

ผลงานดเีด่นนักเรียน
ได้รับรางวลัการชนะเลิศการแข่งขันเปตอง กีฬ าเยาวชนจังหวดัลําปาง

 
ผลงานดเีด่นนักเรียน

นักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง

การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

งานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาตส่ิวนภูมภิาค 
ประจําปี 2564 จัดโดย คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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 ผลงานดเีด่นนักเรียน

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 รางวลัชมเชยโครงการการแข่งขนัคณติศาสตร์วชิาการ คร้ังท่ี 6 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


