
 



สารจากนายกเทศมนตรี 
 

ด้วยโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เป็นโรงเรียนท่ีก่อตั้งมานานเป็นระยะเวลาถึง 90 ปี                
มีศิษย์เก่าท่ีเข้ามาศึกษารุ่นต่อรุ่นมากมาย จากการท่ีกระผม นายประภัสร์  ภู่เจริญ ได้เข้ามารับ
ต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2538 เป็นต้นมา และได้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ อีกท้ังได้แสวงหา
งบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการคัดเลือกครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและคนล าพูนอย่างต่อเนื่อง             
จึงท าให้โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   จนเป็นท่ียอมรับและมีการเข้ามา
ศึกษาต่อของนักเรียนท้ังในเขตและนอกเขตจังหวัดล าพูน 

 การศึกษาเป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีช่วยผลักดันให้ เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ           
ตามศักยภาพ ลดความเหลี่ยมล้ าทางสังคมและทางการศึกษา  ในโอกาสท่ีโรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ครบรอบ 90 ปีนี้ และได้ร่วมกันจัดงานวันพัฒนาการศึกษา จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะส่งเสริมให้ครู 
บุคลากร นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและคิดสร้างสรรค์ในเวทีการศึกษา
ได้ให้ครู มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งในงานประกอบด้วยกิจกรรม การเสวานา
ปฏิรูปการศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยของครู การจัดนิทรรศการ
และผลงานวิชาการ กิจกรรมสาธิตของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระและการศึกษา
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน รวมถึงการให้ผู้ปกครองได้มาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย  

      ในโอกาสอันดีนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานวันพัฒนาการศึกษาครั้งนี้ จะเป็น
แรงบันดาลใจให้คณะครู และผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนได้มีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ผมขออ านวยพรให้การด าเนิน             
งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90   ปีแห่งความภาคภูมิใจ” ประสบ
ความส าเร็จไปด้วยดี และ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีท่านเคารพนับถือได้
โปรดคุ้มครองรักษา ทุกท่านและครอบครัวให้มีความสุข มีก าลังใจท่ีเข้มแข็ง ประสบความส าเร็จ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อจรรโลงการศึกษาของชาติให้เจริญรุ่งเรือง
ตลอดไป 
 
 

(นายประภัสร์  ภู่เจริญ) 
นายกเทศบาลมนตรีเมือล าพูน 



สารบัญ 

สารจากนายก………………………………..…….………………….………………….………………….………………….………………ก 
สารบัญ………………………………………………….………………….………………….………………….………………….……………ข 
ความเป็นมาของการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ………………………………………………….………………………..1 
แผนที่จังหวัดล าพูน……………………………………………….……………………………………………………….………………….3 
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน……………………………………………….……………………………………………………….…….4 
แผนผังสถานที่จัดการแข่งขัน……………………………………………….……………………………………………………….…….5 
ก าหนดพิธีการ……………………………………………….……………………………………………………….…………………………6 
ก าหนดการและสถานที่……………………………………………….……………………………………………………….…………….8 
รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ……………………………………………….…………………………..…………………….….10 
ข้อมูลติดต่อประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ……………………………………………….………………………13 
 



~ 1 ~ 
 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
 

 นโยบายการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา ซึ่งก าหนดไว้ในกฎหมายส าคัญหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษา ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณและทรัพย์สิน ด้านวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการการเรียนการสอน การระดมผู้รู้ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 สภาพปัจจุบันความเจริญเติมโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของนักเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของ
สังคมโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องสร้างสรรค์นักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สภาวการณ์ปัจจุบัน ในการพัฒนาการศึกษานั้นจ าเป็นอย่างสิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการและมีศักยภาพหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการเป็นก าลังส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต และเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้มีแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาทุกช่วงวัย ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาสความเสมอภาคและวามเท่าเทียม
ทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการศึกษา 
 เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชนให้เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 
 กระแสปฏิรูปประเทศไทย ทางด้านการศึกษาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษามาหลายครั้งและอย่างรวดเร็ว ใน
ฐานะโรงเรียนท่ามกลางการปฏิรูปต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเราต้องมีการระดมความ
คิดเห็นทางด้านวิชาการ ว่าที่ผ่านมาแท้จริงการศึกษาท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างไร 
 เทศบาลเมืองล าพูนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จึงมอบหมายให้โรงเรียน
เทศบาลประตูลี้ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันพัฒนาการศึกษาขึ้น โดยให้สถานศึกษาในสังกัดได้น าเสนอผลงาน นิทรรศการ 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการการศึกษาในอนาคต โรงเรียนเทศบาลประตูลี้เป็นโรงเรียนที่เปิดท าการ
สอนมาเป็นระยะเวลานาน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐ ซ่ึงจะครบรอบ ๙๐ ปี ในปี ๒๕๖๐ นี้ มีศิษย์เก่าที่จบ
การศึกษาไปรุ่นต่อรุ่นมากมาย โดยเปิดท าการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียนที่คาดว่า
จะจบในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๗๙ คน ทางโรงเรียนจึงร่วมกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองล าพูน จัดงานวันพัฒนา
การศึกษา ขึ้นโดยทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้รับเป็นเจ้าภาพจัดท าโครงการนี้เพ่ือให้คณะครูและนักเรียนได้แสดงผลงานใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา และผลงาน รางวัลที่ช่วยสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของครูและนักเรียน โดย
ในการจะมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดแสดงผลงานนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การศึกษาระดับประถมวัย การเชิญชวนสถาบันต่างๆ และชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูมาร่วมจัดนิทรรศการ รวมถึง
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การมีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
องค์กรต่างๆ อย่างทั่วถึง 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลมีความกระตือรือร้นและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 ๒. ส่งเสริมการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกวิชา 

3. เป็นการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชน ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และ
ครู   สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา 

 4. เป็นการร าลึกวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ๙๐ ปี 
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แผนท่ีจังหวัดล ำพูน 
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แผนผังสถำนท่ีจัดกำรแข่งขัน 

 

  

โรงเรียนเทศบำลประตูลี้ จังหวัดล ำพูน
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ก ำหนดกำรพิธีเปิด 

 งำนวันพัฒนำกำรศึกษำ “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี แห่งควำมภำคภูมิใจ” 

วันอังคำรที่ 26 ธันวำคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบำลประตูลี้ 

********************************************* 

เวลา 07.30  – 08.00 น. -  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
-  ลงทะเบียนรับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น 

เวลา 08.00  – 08.15 น. -  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ 
   คณะผู้บริหารการศึกษา,  ผู้บริหารสถานศึกษา, คร,ู นักเรียน         
   และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

เวลา 08.30 น.   -  วงดนตรีพืน้เมืองบรรเลงต้อนรับประธานในพิธี 
-  การแสดงบัลเล่ต์ Bellet contemporary dance  
-  การแสดง ประตูลี้ sport dance 
-  การโชว์ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนจากโครงการ Phonemic and Phonics 
 โดย ด.ญ.ชนกวนันท์  ตุ่นแก้ว และ ด.ช.สุปวีร์  ต๊ะกัน  
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
-  การโชว์ทักษะภาษาอังกฤษ การอ่านควบกล้้าภาษาอังกฤษ (Blend) 
 โดย ด.ญ.จันทิมา ปฏิบัติธรรมนจิ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 
-  การโชว์ทักษะภาษาอังกฤษ อ่านต้าราวิทยาศาสตร์ โดย ด.ญ.ธิค้าพร  พยาเทพ    
   นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 
-  นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองล้าพูน กล่าวรายงาน 
-  มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น 
-  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล้าพูน กล่าวเปิดงาน  
   (ตีกลองสะบัดชัยเพ่ือเปิดงาน) 
-  คุณกฤษฎา จันทร์ดี ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ (บิ๊ก The Star 12)  
   ขับร้องเพลง 2 บทเพลง 

เวลา 09.00 – 11.30 น. -  บรรยายพิเศษ "ของแท้ปฏิรูปการศึกษาไทย 4.0"       
   โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
   ณ อาคารอเนกประสงค์ 

เวลา 11.30 – 13.00 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น. -  บรรยายพิเศษ "การคิดเชิงนวัตกรรม : การคิดที่ส้าคัญส้าหรับนักเรียน 4.0"  
โดย ผศ.ดร.วชิัย เสวกงาม รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารคุณธรรม 13 
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ก ำหนดกำร 

 งำนวันพัฒนำกำรศึกษำ “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี แห่งควำมภำคภูมิใจ” 

วันพุธที่ 27 ธันวำคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบำลประตูลี้ 

********************************************* 

 
เวลา 09.00  – 11.30 น. -  เสวนา “การศึกษาท้องถิ่น : ปฏิรูปอย่างไรให้ก้าวทันโลก” 

   โดย - คุณธนา  ยันตรโกวิท  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- คุณพัฒนพงษ์ สุขมะดัน นักวิชาการ ส้านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
- ดร.ศราวุธ  สุตะวงค์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
  เชียงราย  ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารคุณธรรม 13 

เวลา 11.30 – 13.00 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น. -  เสวนา “PLC ความหวังการพัฒนาระบบการศึกษาไทย”  
   โดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สังกัดส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
   ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารคุณธรรม 13 

เวลา 15.30 – 16.30 น. -  สรุปและปิดการสัมมนาวิชาการ 

********************************************* 

 

หมำยเหตุ  *  ก้าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 



 
  

เวลา กิจกรรม/สถานที ่ กิจกรรมคู่ขนาน 
กิจกรรมช่วงเช้า  

(9.00 –12.00 น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมช่วงบ่าย 

(13.00 – 16.30 น.) 
 

8.30 – 9.00 น. พิธีเปิด / ลงทะเบียน 

เสวนา 
เสวนาการปฏิรูปการศึกษาไทย เสวนากลุ่มสาระการเรียนรู ้

เวลา หัวข้อเสวนา เวลา หัวข้อเสวนา 
 09.00 - 11.30 น. บรรยายพิเศษ "ของแท้ปฏิรูปการศึกษาไทย 4.0"       

โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ณ อาคารอเนกประสงค์ 

 
 
 
 
 
13.30 – 15.30 น. 

 
 
 
 
“อักษรธรรมล้านนากับภูมปิัญญา
ท้องถิ่น” 
โดย  
-ผศ.ดร.วิโรจน์  อินทนนท์ 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 
-ดร.พิสิษฐ์  โครตสโุพธิ์
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 
-รศ.ดร.เขียน  วันทนียตระกูล 
 (มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตล้านนา)  
ณ บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสงัคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

13.00 - 15.30 น. บรรยายพิเศษ "การคิดเชิงนวัตกรรม : การคิดที่ส าคัญ
ส าหรับนักเรียน 4.0" โดย ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม         
รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารคุณธรรม 13 

กิจกรรมสาธิต 
เวลา ชื่อกิจกรรมสาธิต ผู้สาธิต สถานที ่

9.00 – 12.00 น. สาธิตการท าอาหารจากล าไย อ.สุรเชษฐ์ ดิเรกบุษราคัม ใต้ถุนอาคารคุณธรรม 25 

9.00 – 15.00 น. สาธิตเขียนตัวเมือง พระพงษกร อุ่นจักรเสา บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 
9.00 – 15.00 น. สาธิตกระจา่ข้าว สามเณรกรวิชญ์  ปจิจะ บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 

9.00 – 15.00 น. สาธิตกว๋ยสลาก นางสมหมาย อุปละ / นางเพ็ญศรี สุริยะศิลป์ บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 

การแข่งขันทกัษะวิชาการ 

ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ 
ผลงานวิจัย โดย 

ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง 
รศ.ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ 
ดร.ธารณ์  ทองงอก 
(คณะศึกษาศาสตร์ ม.ช.) 
ณ ห้องโฮมเธียร์เตอร์ 

 

นิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระและอนุบาลศึกษา 

และกิจกรรมเกม 

การจัดนิทรรศการประวัติ
โรงเรียนประตูลี้ 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ 

 หน้าอาคารคณุธรรม 13 

ก าหนดการงานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี ้OPEN HOUSE 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”  
วัน อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลประตลูี้ จังหวัดล าพูน 
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ก าหนดการงานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”  
        วัน พุธ ที ่27 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดล าพูน 

 

              

กิจกรรม/สถานที่ 
 

กิจกรรมคู่ขนาน 

กิจกรรมทั้งวัน 
 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เสวนา เสวนาการปฏิรูปการศึกษาไทย เสวนากลุ่มสาระการเรียนรู ้
เวลา หัวข้อเสวนา เวลา หัวข้อเสวนา 

 09.00 – 11.30 น. เสวนา “การศึกษาท้องถิ่น : ปฏิรูปอย่างไรให้ก้าวทัน
โลก” โดย 

- ศาสตราจารย์วุฒสิาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกลา้ 
- คุณธนา  ยันตรโกวิท  รองอธิบดกีรมส่งเสรมิ         
การปกครองท้องถิ่น 
- ดร.ศราวุธ  สตุะวงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์       
การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 

ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารคุณธรรม 13 

08.30 – 9.00 น. ทอล์กโชว์หัวข้อ “ภาษาไทย 
ภาษาศาสตร์ ภาษาชาติ  

ภาษาถิ่น” 

 โดย นายวรีะชาติ  ศิรไิกรวัฒนาวงศ์ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ เวทีกลาง 

09.00 – 11.00 น. สัมมนาวิชาการหัวข้อเรื่อง        
“การพัฒนา EF ทักษะสมองเพ่ือ

ชีวิตที่ส าเร็จสร้างได้ต้ังแต่         
วัยอนุบาล” 

โดย อ.อรทัย  เลาอลงกรณ์  
คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

ณ บริเวณหน้าอาคารอนุบาล 
อาคาร 2525 

13.00 – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อเรื่อง  

“แนวทางการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ. 2560”  

โดย อ.อรทัย  เลาอลงกรณ์  
คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

ณ บริเวณหน้าอาคารอนุบาล 
อาคาร 2525 

13.00 - 15.30 น. เสวนา “PLC ความหวังการพัฒนาระบบการศึกษาไทย” 

โดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้เชีย่วชาญพิเศษ       
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
สังกัดส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 

ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารคุณธรรม 13 

กิจกรรมสาธิต 
เวลา ชื่อกิจกรรมสาธิต ผู้สาธิต สถานที ่

9.00 – 12.00 น. กิจกรรมอนุบาลวาดภาพระบายสี ฉกีตัดปะ ปั้นดินน  ามัน ตัวตอ่เลโก้ คณะครูอนุบาล อาคาร 2525 (ปฐมวัย) 
9.00 – 15.00 น. สาธิตเขียนตัวเมือง พระพงษกร อุ่นจักรเสา บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 
9.00 – 15.00 น. สาธิตกระจา่ข้าว สามเณรกรวิชญ์  ปจิจะ บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 
9.00 – 15.00 น. สาธิตกว๋ยสลาก นางสมหมาย อุปละ / นางเพ็ญศรี สุริยะศิลป์ บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมฯ 

การจัดนิทรรศการประวัติ
โรงเรียนประตูลี้ 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ 

 หน้าอาคารคณุธรรม 13 

นิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระและอนุบาลศึกษา 

และกิจกรรมเกม 

การแข่งขันทกัษะวิชาการ 

ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ 
ผลงานวิจัย โดย 

ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง 
รศ.ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ 
ดร.ธารณ์  ทองงอก 
(คณะศึกษาศาสตร์ ม.ช.) 
ณ ห้องโฮมเธียร์เตอร์ 
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ล ำดับ กลุ่มสำระ รำยกำรแข่งขัน ระดับชั้น วนัที่ เวลำ อำคำร หอ้ง
1 คณิตฯ แข่งขันทกัษะคิดเลขเร็ว ป.4-6 26 13.00 -14.30 น. อำคำรคุณธรรม 25 ชั้น 4 หอ้ง IT มัธยม
2 คณิตฯ แข่งขันทกัษะคิดเลขเร็ว ม.1-3 26 14.30-15.30 น. อำคำรคุณธรรม 25 ชั้น 4 หอ้ง IT มัธยม
3 คณิตฯ แข่งขัน A-math ป.4-6 26 13.00 -15.00 น. อำคำรคุณธรรม 13 ชั้น 3 หอ้ง ป.5/4
4 คณิตฯ แข่งขัน A-math ม.1-3 26 13.00-15.00 น. อำคำรคุณธรรม 13 ชั้น 3 หอ้ง ป.6/1
5 ภำษำไทย แข่งขันคัดลำยมือ ป.1-2 26 13.00 -15.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 2 หอ้ง ป.1/1,ป.1/2
6 ภำษำไทย แข่งขันคัดลำยมือ ป.3-4 26 13.00 -15.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 2 หอ้ง ป.1/1,ป.1/2
7 ภำษำไทย แข่งขันคัดลำยมือ ป.5-6 26 13.00 -15.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 2 หอ้ง ป.1/1,ป.1/2
8 ภำษำไทย แข่งขันคัดลำยมือ ม.1-3 26 13.00 -15.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 2 หอ้ง ป.1/1,ป.1/2
9 ภำษำไทย แข่งขันกำรอ่ำนออกเสียง ป.1-2 26 13.00 -15.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 3 หอ้ง English Clinic
10 ภำษำไทย แข่งขันกำรอ่ำนออกเสียง ป.3-4 26 13.00 -15.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 3 หอ้ง English Clinic
11 ภำษำไทย แข่งขันกำรอ่ำนออกเสียง ป.5-6 26 13.00 -15.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 3 หอ้ง English Clinic
12 ภำษำไทย แข่งขันกำรอ่ำนออกเสียง ม.1-3 26 13.00 -15.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 3 หอ้ง English Clinic
13 ภำษำอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-3 26 13.00 - 15.00 น. อำคำรคุณธรรม 35 ชั้น 2 หอ้งปฏบิติักำรทำงวทิยำศำสตร์ 
14 ภำษำอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-6 26 13.00 - 15.00 น. อำคำรคุณธรรม 35 ชั้น 4 หอ้งอำเซียน
15 ภำษำอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-3 26 13.00 - 15.00 น. อำคำรคุณธรรม 35 ชั้น 3 หอ้งดนตรี 
16 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3 26 13.00 - 16.00 น. อำคำรอเนกประสงค์ เวทกีลำง
17 วทิย์ฯ เคร่ืองร่อนแบบเดินตำม ป.4-6 26 13.00-15.00 น. อำคำรคุณธรรม 6  ชั้น 3 หอ้งวทิยำศำสตร์
18 กำรงำนอำชีพฯ กำรท ำ "น้ ำพริกล้ำนนำ น ำพำสู่อำชีพ" ม.1-3 26 13.00-15.00 น. อำคำรคุณธรรม 25 ใต้ถุนอำคำร

วัน อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560
รายการแข่งขันงานวันพัฒนาการศึกษา "ประตูลี ้OPEN HOUSE 90 ปี แห่งความภาคภมูิใจ"

~ ๑๐ ~ 



ล ำดับ กลุ่มสำระ รำยกำรแข่งขัน ระดับชั้น วนัที่ เวลำ อำคำร หอ้ง
1 ภำษำไทย แข่งขันทอ่งอำขยำนท ำนองเสนำะ ป.1-2 27 08.00-12.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 3 หอ้ง ป.2/1,ป.2/2
2 ภำษำไทย แข่งขันทอ่งอำขยำนท ำนองเสนำะ ป.3-4 27 08.00-12.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 3 หอ้ง ป.2/1,ป.2/2
3 ภำษำไทย แข่งขันทอ่งอำขยำนท ำนองเสนำะ ป.5-6 27 08.00-12.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 3 หอ้ง ป.2/1,ป.2/2
4 ภำษำไทย แข่งขันทอ่งอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.1-3 27 08.00-12.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 3 หอ้ง ป.2/1,ป.2/2
5 คณิตฯ แข่งขันทกัษะทำงกำรแก้โจทย์ปญัหำ ป.4-6 27 09.00 -12.00 น. อำคำรคุณธรรม 13 ชั้น 3 หอ้ง ป.5/4
6 คณิตฯ แข่งขันทกัษะทำงกำรแก้โจทย์ปญัหำ ม.1-3 27 09.00-12.00 น. อำคำรคุณธรรม 13  ชั้น 3 หอ้ง ป.6/1
7 สังคมฯ แข่งขันมำรยำทไทย ป.1-3 27 09.00 - 15.00 น. อำคำรคุณธรรม 35 ชั้น 3 หอ้งจริยธรรม
8 สังคมฯ แข่งขันมำรยำทไทย ป.4-6 27 09.00 - 15.00 น. อำคำรคุณธรรม 35 ชั้น 3 หอ้งจริยธรรม
9 สังคมฯ แข่งขันมำรยำทไทย ม.1-3 27 09.00 - 15.00 น. อำคำรคุณธรรม 35 ชั้น 3 หอ้งจริยธรรม
10 ภำษำไทย แข่งขันโครงงำนกลุ่มสำระภำษำไทย ป.4-6 27 08.00 - 12.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 2 หอ้ง ป.1/1
11 ภำษำไทย แข่งขันกล่ำวสุนทรพจน์ ป.4-6 27 08.00 - 12.00 น อำคำรอเนกประสงค์ อำคำรอเนกประสงค์ เวทกีลำง
12 ภำษำไทย แข่งขันกล่ำวสุนทรพจน์ ม.1-3 27 08.00 - 12.00 น อำคำรอเนกประสงค์ อำคำรอเนกประสงค์ เวทกีลำง
13 ภำษำอังกฤษ โครงงำนกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ ป.4-6 27 09.00 - 11.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 2 ป.1/2
14 ภำษำอังกฤษ Skit ป.4-6 27 09.00 - 11.00 น. อำคำรคุณธรรม 35 ชั้น 2 หอ้งปฏบิติักำรทำงวทิยำศำสตร์ 
15 ภำษำอังกฤษ Story Telling ป.4-6 27 09.00 - 11.00 น. อำคำรคุณธรรม 35 ชั้น 4 หอ้งอำเซียน 
16 วทิย์ฯ โครงงำนกลุ่มสำระวทิยำศำสตร์ ป.4-6 27 09.00 -11.00 น. อำคำรคุณธรรม 6 ใต้ถุนอำคำร
17 วทิย์ฯ Sciance Show ป.4-6 27 09.00 - 11.00 น. อำคำรคุณธรรม 6 ใต้ถุนอำคำร
18 กำรงำนอำชีพฯ แข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของเหลือใช้ ป.4-6 27 09.00 - 12.00 น. อำคำรคุณธรรม 25 ใต้ถุนอำคำร
19 กำรงำนอำชีพฯ Presentation หรรษำ ป.4-6 27 09.00 - 12.00 น. อำคำรคุณธรรม 13 ชั้น 3 หอ้งคอมพวิเตอร์
20 สุขศึกษำฯ แข่งขันตอบปญัหำ ป.1-6/ม.1-3 27 9.00 - 12.00 น. อำคำรคุณธรรม 25 ชั้น 2 หอ้ง ม.1/1 , หอ้ง ม.1/2 

รายการแข่งขันงานวันพัฒนาการศึกษา "ประตูลี ้OPEN HOUSE 90 ปี แห่งความภาคภมูิใจ"
วัน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560

~ ๑1 ~ 



ล ำดับ กลุ่มสำระ รำยกำรแข่งขัน ระดับชั้น วนัที่ เวลำ อำคำร หอ้ง
21 สุขศึกษำฯ แข่งขันยิงประตู ณ จุดเตะลูกโทษ ป.1-6/ม.1-3 27 9.00 - 15.00 น. สนำม บริเวณสนำมหน้ำเสำธง
22 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-3 27 10.30 - 12.00 น. อำคำรอเนกประสงค์ เวทกีลำง
23 สังคมศึกษำ แข่งขันโครงงำนกลุ่มสำระสังคมศึกษำฯ ม.1-3 27 13.00 - 15.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 2 หอ้ง ป.1/3
24 ภำษำไทย แข่งขันโครงงำนกลุ่มสำระภำษำไทย ม.1-3 27 13.00 - 15.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 2 หอ้ง ป.1/2
25 ภำษำอังกฤษ โครงงำนกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ ม.1-3 27 13.00 - 15.00 น. อำคำร 2525 ชั้น 2 ป.1/2
26 ภำษำอังกฤษ Skit ม.1-3 27 13.00 - 15.00 น. อำคำรคุณธรรม 35 ชั้น 2 หอ้งปฏบิติักำรทำงวทิยำศำสตร์
27 ภำษำอังกฤษ Story Telling ม.1-3 27 13.00 - 15.00 น. อำคำรคุณธรรม 35  ชั้น 4 หอ้งอำเซียน
28 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.4-6 27 13.00 - 16.00 น. อำคำรอเนกประสงค์ เวทกีลำง
29 วทิย์ฯ โครงงำนกลุ่มสำระวทิยำศำสตร์ ม.1-3 27 13.00 - 15.00น. อำคำรคุณธรรม 6 ใต้ถุนอำคำร
30 วทิย์ฯ Sciance Show ม.1-3 27 13.00 - 15.00น. อำคำรคุณธรรม 6 ใต้ถุนอำคำร
31 กำรงำนอำชีพฯ วำดภำพสวยด้วยมือเรำ ป.1-4 27 13.00-15.00 น. อำคำรคุณธรรม 13 ชั้น 3 หอ้งคอมพวิเตอร์

วัน พุธ ที ่27 ธันวาคม 2560
รายการแขง่ขนังานวันพัฒนาการศึกษา "ประตลูี้ OPEN HOUSE 90 ป ีแห่งความภาคภูมิใจ"

~ ๑2 ~ 
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รายชื่อผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะ งานวันพัฒนาการศึกษา 
“ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ” ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560 

************************************* 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองล าพูน รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นางสายฝน  ไทยกรรณ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

1. น.ส.ดวงใจ  อินสี            ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 089-9533756 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

1. น.ส.ศิลากาญจน์  รุ่งเรือง  ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 083-7648169 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

1. น.ส.กมลชนก  สะค าปัน  ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 095-4530429 

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 

1. นายทัชธชา ปัญญารัตน์  ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 090-3194564 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. นางจรัณญา  จินะกาศ   ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 081-2871339 

กลุ่มสาระศิลปะ 

1. น.ส.เมธารัตน์  อุตม์อ่าง  ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 088-2726630 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. น.ส.ปนัดดา  คงสมัย   ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 095-2355542 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นายอัคเรศ  ทรัพย์เจริญ  ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 095-6798270 
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