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ค าปรารภ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา ถือว่ามีความส าคัญเป็น    

อย่างยิ่งที่จ าเป็นตัวก าหนดให้การน านโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนทั้งนี้เพราะ

ภายในแผนปฏิบัติการได้แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน แนวนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์ของ สพฐ. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้และโครงการที่จะสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน นอกจากนี้

ภายในแผนปฏิบัติราชการแสดงถึงแผนการด าเนินงาน แผนการใช้งบประมาณ ระยะเวลา       

การด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 

แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้มีความสมบูรณ์และสามารถใช้ในการก ากับติดตามการด าเนินงาน

โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละโครงการมีการบริหารจัดการที่ดีและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ร่วมงานที่ดีก็จะ

น าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ให้มีการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ

สากลได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 
            ( นายพีระ  มานะทัศน์ ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนล าปางกัลยาณีถือ

เป็นภาระส าคัญของการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ภายในแผนปฏิบัติการประจ าปี

ฉบับนี้มีการแสดงถึงแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 และเป้าประสงค์ของตัวบ่งชี้ ที่จะสนองตามกลยุทธ์และวิสัยทัศน์

ของโรงเรียน โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่ อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบให้ด าเนินการได้จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียน ขอให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการ โดยยึดตามแผนการใช้งบประมาณและแผนระยะเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้

การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

 

 

 

 
        ( นายแสวง  บุญมากาศ ) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
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 หนา้ 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

 

ขอ้มูลพื้ นฐาน 
 
1.  ขอ้มูลทัว่ไป 

 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนล าปางกลัยาณี    ตั้งอยู่เลขท่ี 224    ถนน พหลโยธิน 

  ต าบล สวนดอก    อ าเภอ   เมืองล าปาง    จังหวัด  ล าปาง    รหัสไปรษณีย์   52100 

  e-mail  kanlaya@lks.ac.th  website    www.lks.ac.th 
  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มธัยมศึกษาปีที ่1 ถึงระดับ    มธัยมศึกษาปีที ่6 

 1.3 มีเขตพื้นที่บริการ  

  ทิศเหนอื เริ่มจากสะพานวัดเกาะฯ ใช้แม่น้ าเป็นแนวเขตไปจนถึงสะพานพัฒนา

ภาคเหนือ  (ฝั่งเดียวกับโรงเรียน) 

  ทิศใต ้ เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ าวัง (ถนนสายล าปาง-เชียงใหม่) มาจนถึงทางแยก

ภาคเหนือ (เมโทรฯเดิม) ตัดข้ามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายล าปาง-งาว ไปตาม

ถนนตัดใหม่ จนถึงทางแยกถนนสายล าปาง-แม่ทะ (บ้านป่าแลว) ฝั่ง

เดียวกับโรงเรียน 

  ทิศตะวนัออก จากสะพานวัดเกาะฯ ผ่านแยกร้านไท-ไทยโอสถ แยกศรีชุม แยกซุปเปอร์

ไฮเวย์สายล าปาง-งาว ไปตามถนนสายล าปาง-แม่ทะ ฝั่งเดียวกับโรงเรียน ไป

จรดแนวเขตด้านทิศใต้ทางแยกถนนตัดใหม่ (บ้านป่าแลว) 

  ทิศตะวนัตก จากสะพานพัฒนาภาคเหนือ ใช้แม่น้ าวังเป็นแนวเขตจรดแนวเขตบริการด้าน

ทิศใต้บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าวัง ถนนสายล าปาง-เชียงใหม่ ฝั่งเดียวกับ

โรงเรียน 

  และครอบคลุมพื้ นที่ดงัตาราง 
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ขอ้มูลชุมชนในพื้ นทีเ่ขตบริการโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

เทศบาล ชุมชน หมายเหตุ 

เทศบาลนครล าปาง 

1. ชุมชนกาดกองต้าใต้ ต าบลสวนดอก 

2. ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 ต าบลสวนดอก 

3. ชุมชนศรีชุม(ป่าไผ่)ฝั่งตะวันตก ต าบลพระบาท 

4. ชุมชนสุขสวัสดิ์ ต าบลพระบาท 

5. ชุมชนสิงห์ชัย ต าบลสบตุ๋ย 

6. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา ต าบลสบตุ๋ย 
7. ชุมชนศรีบุญเรือง ต าบลสบตุ๋ย 

8. ชุมชนท่าคราวน้อย ต าบลสบตุ๋ย 
9. ชุมชนบ้านดงไชย ต าบลสบตุ๋ย 
10. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ต าบลสบตุ๋ย 

11. ชุมชนรถไฟนครล าปาง ต าบลสบตุ๋ย 
12. ชุมชนเจริญสุข ต าบลสบตุ๋ย 

13. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ต าบลสบตุ๋ย 
14. ชุมชนนาก่วมเหนือ ต าบลสบตุ๋ย 
15. ชุมชนนาก่วมใต้ ต าบลชมพู 

เทศบาลเมืองเขลางค์

นคร 

1. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ 4 ต าบลชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 

2. ชุมชนบ้านกาดเมฆ หมู่ 5 ต าบลชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 

3. ชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ 8 ต าบลชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 

4. ชุมชนบา้นหนองหัวหงอก-บ้าน แพะดอนตัน หมู่ 9 ต าบลชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 

5. ชุมชนบ้านร้อง หมู่ 12 ต าบลชมพู อ.เมือง  

จ.ล าปาง 

6. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง-ป่าแลว หมู่ 13 ต าบลชมพู อ.เมือง  

จ.ล าปาง 

7. ชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ 14 ต าบลชมพู อ.เมือง  

จ.ล าปาง 
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2.  ประวติัโรงเรียน 
 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2458 โดย พล.ต.ต.เจ้าราชวงศ์      
(แก้ว ภาพเมรุ ณ ล าปาง) เป็นผู้อุทิศที่ดินให้ 1 ไร่เศษ ทางฝั่งขวาของแม่น้ าวัง ถนนปงสนุก อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ต่อมาพ่อเลี้ยงหม่องหง่วยส่ิน  สุวรรณอัตถ์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง เป็น
อาคารไม้ชั้นเดียว มี 3 ห้องเรียน แต่ไม่มีครูสอน โรงเรียนจึงถูกทอดทิ้งไว้ให้ร้างอยู่ถึง 2 ปี ต่อมา   
เมื่อปี พ.ศ. 2460 คุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ได้มาเที่ยวที่จังหวัดล าปาง พระยาสุเรนทร์      

ราชเสนีย์ เจ้าเมืองล าปางได้ขอร้องให้คุณครูแคลระ ท าการเปิดสอนด้วยความอนุเคราะห์ของโรงเรียน

รัฐบาลหญิงแห่งแรกของจังหวัดล าปางจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2460       
จัดสอนแบบสหศึกษา มีนักเรียนชาย 57 คน นักเรียนหญิง 3 คน มีครูเพียงคนเดียว การสอนต้องใช้
วิธีจัดให้เด็กโตช่วยสอนเด็กเล็ก ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ด้วยความตั้งใจจริงของคุณครูแคลระ          

รตันศาสตร์สมบูรณ์ ท่านได้ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังทรัพย์ท างานพัฒนาโรงเรียนแต่ล าพังผู้เดียวเป็นเวลา

ถึง 5 ปี โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ในปี พ.ศ. 2465 จึงได้ครูที่ส าเร็จจากจังหวัดพระนครมา   
ช่วยสอนและแบ่งเบาภาระจากท่านไปบ้าง นับได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง  พ.ศ. 
2478  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 300  คน และเปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท าให้เกิดปัญหา  
ในเรื่องสถานที ่ คับแคบมาก สนามและที่พักผ่อนไม่พอกับจ านวนนักเรียน  คุณครูแคลระ รัตนศาสตร์

สมบูรณ์  จึงได้จัดซื้อที่ดินจ านวน 16 ไร่ 20 ตารางวา ที่ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
(สถานที่โรงเรียนล าปางกัลยาณีในปัจจุบัน) ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านเป็นจ านวนเงิน 600 บาท 
ปัจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา    

โรงเรียนได้พัฒนามาตามล าดับได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการต่างๆ  คือ โครงการ คมช.      
รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2506-2511 และได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการ คมภ. 2 รุ่นแรก ระหว่างปี พ.ศ. 
2517-2521  โรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร (พ.ศ. 2521-2532) โรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร         
(พ.ศ. 2533) ซึ่งโรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
ผู้อ านวยการ (อาจารย์คุณหญิงวลัย  ลีลานุช) ได้เล่ือนต าแหน่งเป็นชั้นพิเศษโรงเรียนแรกของภาคเหนือ
และผู้บริหารล าดับต่อมา ได้แก่ ผู้อ านวยการบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ผู้อ านวยการบุญนาค เดี่ยววิไล และ
ผู้อ านวยการวีรยุทธ  จงสถาพรพงศ์ ได้พัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ให้ทันสมัยและก้าวขึ้นสู่
มาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครอง และ
องค์กรต่าง ๆ เสมอมา จนกระทั่งในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน า  
การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และในปีการศึกษา 2545 ผู้อ านวยการบริบูรณ์       
สุทธสุภา มาเป็นผู้บริหารได้เปิดแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2545 พร้อม
กับเปิดวิชาเลือกภาษาจีนไปพร้อม ๆ กัน และเปิดแผนการเรียนภาษาจีนในระดับชั้น ม.4 ในปี
การศึกษา 2546  

ปีการศึกษา 2547 ผู้อ านวยการจุรีย์ สร้อยเพชร ได้มาเป็นผู้บริหาร ซึ่งโรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาล าปางเขต 1  
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โรงเรียนได้ท า MOU กับสถาบันส่งเสริมการสอนภาษาจีน (Hanban) พร้อมจัดตั้ง

ห้องเรียนขงจื่อ ส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีน  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2551 และในปีการศึกษา 
2552   เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.1 จ านวน 1 ห้อง 30 คน 
พร้อมกันนี้ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 
ในปีการศึกษา 2553 (จากทั้งหมด 107 โรงเรียนทั่วประเทศที่เปิดเพิ่ม) และเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ขณะเดียวกัน ในปีงบประมาณ 
2553 ได้รับงบประมาณ 1,200,000  บาท ส าหรับจัดสร้างห้อง Resource Center ตามโครงการไทย
เข้มแข็งและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสร้างศูนย์ห้องเรียน

ขงจื่อพร้อมอุปกรณ์ส านักงานและส่ือการเรียนต่าง ๆ จ านวน 1 ห้อง และท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2553 

ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการระดมทุนเพื่อจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนของเดิมจ านวน 500 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และเรียน

คณิตศาสตร์จากโปรแกรม และเป็นปีการศึกษาแรกที่เปิดวิชาเลือกภาษาเกาหลี โดยได้รับความร่วมมือ

จากรัฐบาลเกาหลีในการส่งครูมาช่วยสอน และเมื่อ 4 ตุลาคม 2555 ผู้อ านวยการธรณินทร์ เมฆศิริ 

ได้มารับต าแหน่งผู้บริหาร ซ่ึงได้น ายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติผ่านงาน/โครงการ 

ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายหลัก 3 ประการ คือ 1. การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 2. การมีส่วนร่วม 3. การให้โอกาสทางการศึกษา ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อ   

ความเป็นเลิศแบบคู่ขนานประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายคือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน 

ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล        

การประเมินผล การนิเทศและการวิจัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนกับครูเจ้าของ

ภาษาตามความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน มีการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรและการจัดท า

ข้อตกลงในความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 กับสถาบันการศึกษาใน

ประเทศเจ้าของภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้       

หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการด าเนินกิจกรรม 

To Be Number One มี การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียนร่วม (บกพร่องทางการมองเห็น) 
โรงเรียนมีการพัฒนาห้องเรียนในด้าน ICT เพิ่มเติม โดยการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยสอนต่าง ๆ เช่น 
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียงและเครื่องฉายทึบแสงตามห้องเรียนในอาคารต่าง ๆ ในทุกสาระวิชา และ

โรงเรียนให้ความส าคัญในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

และการส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งอาคารสถานที่ ห้องเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ 

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง และ

ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ท า MOU กับมหาวิทยาลัย Southwest Forest 

University เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการแลกเปล่ียนนักศึกษาและครูไปศึกษา

หลักสูตรระยะส้ันและระยะยาว และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ

ทอง ระดับประเทศ ผลงานประเภทนวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้ 
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ปีการศึกษา 2558 เป็นปีที่โรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนได้รับความ

ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม รวมถึงผู้บริหาร ครู 

ผู้ปกครอง นักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ช่วยกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและระดมทุนได้ประมาณ    

12 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุม 100 ปีล าปางกัลยาณี มีก าหนดแล้วเสร็จในเดือน

พฤษภาคม 2559 ขณะที่ผู้อ านวยการธรณินทร์ เมฆศิริ ได้ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่านวิสุทธิ์ สุวรรณเนตร 

ผู้อ านวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้างของ สพฐ. (ศิษย์เก่าล าปางกัลยาณี รุ่น 2516) เป็นผู้ผลักดัน

ให้โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการต่อเติมหลังคาอาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก งบประมาณใน

การจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA พร้อมตู้ MDB และงบก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล ซึ่งเป็น

อาคารเรียน 4 ชั้น ประเภทรองรับภาวะแผ่นดินไหวที่มีห้องเรียน 24 ห้องเรียน ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จใน

เดือนสิงหาคม 2559 และในวันที่ 6 มกราคม 2559 ผู้อ านวยการแสวง บุญมากาศ ได้มารับต าแหน่ง

ผู้อ านวยการคนใหม่พร้อมสานต่อกิจกรรมและโครงการในการพัฒนาโรงเรียนล าปางกัลยาณีมุ่งสู่ความ

เป็น SMART SCHOOL และคณะนักเรียนรุ่นปี 2516 โดยท่านวิสุทธิ์ สุวรรณเนตร ได้ด าเนินการ
จัดสร้างพระหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นที่ระลึก 100 ปี ล าปางกัลยาณี เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง

อาคาร 100 ปี ล าปางกัลยาณี ซึ่งอาคาร 100 ปี ล าปางกัลยาณีและอาคาร 324 ล ทั้ง 2 อาคารแล้ว

เสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2559 สามารถใช้ท าการเรียนการสอนได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

และเป็นครั้งแรกที่สามารถจัดให้นักเรียนได้เรียนอยู่ที่ห้องประจ าชั้น เปล่ียนวัฒนธรรมการเรียน      

การสอนมาเป็นครูเดินไปสอนนักเรียนและมีห้องเรียนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียน

ได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา           

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิราชราชนครินทร์ (มูลนิธิ 

สอวน.) ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
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ชาย หญงิ ครู ผช คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม 1/60 2/60 1/60 2/60

1  ผูบ้ริหาร 3 2 4 1 5 0.00 0.00

2  งานห้องสมุด 3 2 1 3 60 60 20.00 20.00

3  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 5 1 4 5 78 93 15.60 18.60

4  ภาษาไทย 1 10 4 1 6 11 211 209 19.18 19.00

5  สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 13 1 1 6 8 16 305 307 19.06 19.19

6  คณิตศาสตร์ 6 16 1 15 6 22 349 445 15.86 20.23

7  วิทยาศาสตร์ 10 17 4 4 7 12 27 540 474 20.00 17.56

8  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3 15 2 3 2 11 18 337 326 18.72 18.11

9  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรัง่เศส) 1 2 1 1 1 3 46 52 15.33 17.33

10  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญีปุ่่น) 2 3 1 4 5 84 74 16.80 14.80

11  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 4 2 2 4 84 84 21.00 21.00

12  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) 2 2 2 26 27 13.00 13.50

13  ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 1 2 1 1 1 3 52 49 17.33 16.33

14  ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) 4 1 1 1 1 4 46 48 11.50 12.00

15  ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา) 2 2 4 4 64 70 16.00 17.50

16  สขุศึกษาและพลศึกษา 3 5 4 4 8 160 160 20.00 20.00

17  การงานอาชีพฯ (เกษตร) 1 1 1 1 2 40 40 20.00 20.00

18  การงานอาชีพฯ (คหกรรม) 4 1 3 4 93 67 23.25 16.75

19  การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร)์ 3 6 5 4 9 172 163 19.11 18.11

20  การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ) 4 1 1 1 3 5 68 68 13.60 13.60

21  การงานอาชีพฯ (ธรุกิจ) 1 3 3 1 4 66 66 16.50 16.50

 รวมข้าราชการคร/ูเฉล่ีย 44 120 14 23 51 75 1 164 2881 2882 17.57 17.57

ร้อยละ 26.83 73.17 8.54 14.02 31.10 45.73 0.61 100.00

22  ครูจ้างสอนชาวไทย (ภาษาไทย) 1 1 21 21 21.00 21.00

23  ครูจ้างสอนชาวไทย (สขุศึกษา) 1 1 21 22 21.00 22.00

24  ครูจ้างสอนชาวไทย (การงานอาชีพฯ) 1 1 2 34 37 17.00 18.50

25  ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา) 3 3 59 61 19.67 20.33

26  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 3 6 9 116 116 12.89 12.89

 รวมครูจ้างสอน/เฉล่ีย 5 11 16 251 257 15.69 16.06

 รวมท้ังหมด/เฉล่ีย 49 131 180 3132 3139 17.40 17.44

 ร้อยละ 27.22 72.78  100.00

ชาย หญิง

1 ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 1 0 1 0.56     

2 รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 2 2 4 2.22     

3 ครูช านาญการพิเศษ (คศ. 3) 16 55 71 39.44   

4 ครูช านาญการ (คศ.2) 14 37 51 28.33   

5 ครู คศ. 1 5 18 23 12.78   

6 ครูผู้ช่วย 6 8 14 7.78     

7 ครูจ้างชาวไทย 2 5 7 3.89     

8 ครูจ้างต่างชาติ 3 6 9 5.00     

รวมทั้งสิน้ 49 131 180 100.00 

9 173 96.11

10 2 1.11

11 5 2.78

180 100.00

ครูสอนตรงตามวิชาเอก 

ครูสอนตามความถนัด 

ฝา่ยบริหาร 

รวมทั้งสิน้

ข้อมลู ณ 10 มถินุายน 2560

โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ.ล าปาง

สารสนเทศครู ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 จ.ล าปาง

สารสนเทศครู ปีการศกึษา 2560

ที่
เพศ

รวมครูวิทยฐานะ ร้อยละ

คาบสอนรวม คาบสอนเฉล่ีย
ท่ี งาน/สาระการเรียนรู้

เพศ วิทยฐานะ

ขอ้มูลครูปีการศึกษา 2560 
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ชาย หญงิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม เฉล่ีย รวม เฉล่ีย

1  ผูบ้ริหาร 3 2 4 1 5 280     56.00 153 30.60

2  งานห้องสมุด 3 1 2 3 126     42.00 41 13.67

3  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 5 1 3 1 5 280     56.00 157 31.40

4  ภาษาไทย 1 10 5 5 1 11 524     47.64 229 20.82

5  สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 13 8 8 16 737     46.06 348 21.75

6  คณิตศาสตร์ 6 16 11 11 22 965     43.86 415 18.86

7  วิทยาศาสตร์ 10 17 15 12 27 1135     42.04 442 16.37

8  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3 15 10 8 18 864     48.00 448 24.89

9  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรัง่เศส) 1 2 3 3 115     38.33 34 11.33

10  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญีปุ่่น) 2 3 5 5 156     31.20 23 4.60

11  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 4 4 4 143     35.75 26 6.50

12  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) 2 2 2 55     27.50 1 0.50

13  ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 1 2 1 2 3 109     36.33 25 8.33

14  ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) 4 4 4 169     42.25 78 19.50

15  ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา) 2 2 2 2 4 216     54.00 116 29.00

16  สขุศึกษาและพลศึกษา 3 5 7 1 8 389     48.63 164 20.50

17  การงานอาชีพฯ (เกษตร) 1 1 2 2 115     57.50 69 34.50

18  การงานอาชีพฯ (คหกรรม) 4 3 1 4 225     56.25 125 31.25

19  การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร)์ 3 6 2 7 9 437     48.56 201 22.33

20  การงานอาชีพฯ (ช่างอุตฯ) 4 1 4 1 5 235     47.00 105 21.00

21  การงานอาชีพฯ (ธรุกิจ) 1 3 3 1 4 192     48.00 98 24.50

 รวมข้าราชการคร/ูเฉล่ีย 44 120 91 70 3 164       7,467     45.53       3,298 20.11

ร้อยละ 26.83 73.17 55.49 42.68 1.83 100

22  ครูจ้างสอนชาวไทย (ภาษาไทย) 1 1 1 24     24.00 1.00 1.00

23  ครูจ้างสอนชาวไทย (สขุศึกษา) 1 1 1 33     33.00 6.00 6.00

24  ครูจ้างสอนชาวไทย (การงานอาชีพฯ) 1 1 2 2 56     28.00 1.00 0.50

25  ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา) 3 3 3 90     30.00 3.00 1.00

26  ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 3 6 9 9 249     27.67 1.00 0.11

 รวมครูจ้างสอน/เฉล่ีย 5 11 16 0 0 16 452     28.25 12.00 0.75

 รวมท้ังหมด/เฉล่ีย 49 131 107 70 3 180       7,919     43.99       3,310 18.39

 ร้อยละ 27.22 72.78 59.44 38.89 1.67 100.00

ข้อมลู ณ 10 มถินุายน 2560

โรงเรียนล าปางกัลยาณี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ.ล าปาง

สารสนเทศครู ปีการศึกษา 2560

อาย(ุปี) อายุราชการ(ปี)
ท่ี งาน/สาระการเรียนรู้

เพศ ระดับการศึกษา
รวมครู
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แผนการจัด

ชัน้เรยีน

(ห้อง) ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ม.1 12 176 376 552 1 2 1

ม.2 12 157 404 561 7 8 3

ม.3 12 168 408 576 13 28 3 4 1

รวม ม.ต้น 36 501 1188 1689 0 0 21 38 0 0 6 5 0 0 1 0 0 0

ม.4 13 98 408 506 1 3 4 2 6

ม.5 13 92 422 514 1 1 1 7 2 7 2 1

ม.6 13 80 371 451 3 3 2 3

รวม 39 270 1201 1471 1 2 7 14 0 0 6 16 0 2 1 0 0 0

รวมท้ังหมด 75 771 2,389 3,160 

24.40 75.60 100.00

สรปุจ านวนนักเรยีนปีการศึกษา 2560

จ าแนกตามระดับชัน้/เพศ ประเภทยา้ยที่เรยีน/พักการเรยีน

ระดับชัน้

จ านวนนักเรยีน
AFS/แลกเปลี่ยน พักการเรยีน ยา้ยที่เรยีน ลาออก เปลี่ยนชือ่ เปลี่ยนสกุล เปลี่ยนทั้งชือ่/สกุล

ทั้งหมด

3 80 0 33 2 2 0

0.06 0.00รอ้ยละ 0.09 2.53 0.00 1.04 0.06

จ านวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
จ านวน จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

ห้อง ชาย หญิง รวม เฉล่ีย/ห้อง ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 12 176 376 552 46.00 31.88 68.12 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 12 157 404 561 46.75 27.99 72.01 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 168 408 576 48.00 29.17 70.83 100 

รวม ม.ต้น 36 501 1,188  1,689  46.92 29.66 70.34 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 13 98 408 506 38.92 19.37 80.63 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13 92 422 514 39.54 17.90 82.10 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 13 80 371 451 34.69 17.74 82.26 100 

รวม ม.ปลาย 39 270 1,201 1,471 37.72 18.35 81.65 100 

รวมทั้งหมด 75 771 2,389  3,160    24.40 75.60 100 
 

            (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) 
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จ านวน

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ห้องเรียน

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (สสวท) 4 27 31 3 25 28 0 31 31 7 83 90 3

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 41 196 237 51 196 247 37 194 231 129 586 715 18

ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 7 28 35 17 60 77 18 32 50 42 120 162 5

ภาษาอังกฤษ-สงัคมศึกษา 14 28 42 9 33 42 6 28 34 29 89 118 3

ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 11 29 40 6 33 39 9 25 34 26 87 113 3

ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่่น 10 30 40 3 35 38 8 22 30 21 87 108 3

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 11 70 81 3 40 43 2 39 41 16 149 165 4

รวมนักเรียน/ห้องเรียน ท้ังสิน้ 98 408 506 92 422 514 80 371 451 270 1201 1471 39

จ านวน

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ห้องเรียน

ภาษาอังกฤษ-สงัคมศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1

ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่่น 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1

รวมนักเรียน/ห้องเรียน ท้ังสิน้ 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3 3 2

จ านวนนักเรียนเรียนร่วมระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 2560

กลุ่มการเรียน
ม. 4 ม. 5 ม. 6 รวม

จ านวนนักเรียนแยกตามกลุ่มการเรียน ปีการศึกษา 2560

กลุ่มการเรียน
ม. 4 ม. 5 ม. 6 รวม
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สาระส าคญัของแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบแนวคิด

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ          

มีข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย 1) นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)   

2) (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

พ.ศ.2558 – 2564 4) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 

2564) 5) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)            

6) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2574) 7) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์         

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 8) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 9) ผลการด าเนินงานส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา 

10) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ       

การระดมความคิดเห็น โดยเฉพาะการจัดท าเป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ได้จัดท าเป็น

สาร ะส าคัญ  เพื่ อก ารจั ดท า แผนป ฏิบั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .2560 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสยัทศัน ์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหล่ือมล้ าอย่าง

ทั่วถึง ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

 

พนัธกิจ 

1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 

2.  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร ์

1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

2.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

3.  ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

4.  ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
5.  ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6.  พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7.  ระบบการบริหารจัดการ 

8.  สร้างโอกาสทางการศึกษา 

9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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เป้าประสงคห์ลกั 

1.  ก าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 

2.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน 

3.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามีความท่ัวถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับ                

ความต้องการ จ าเป็น และนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ 

4.  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

5.  ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง 

6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและ

ท้องถิ่น 
7.  หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

8.  ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง 

เสมอภาคและเป็นธรรม 

9.  ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพฒันาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 

10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ 

 

ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย  

1.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศกึษาที่มีงานท าเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ ร้อยละ 80 

2.  สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญ

ศึกษา (ปวช. 1 ต่อ ม.4) 

45 : 55 

3.  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าศึกษาในสาขา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

เปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 

4.  ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ติดตามผู้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา

ด้านการค้าและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 75 

5.  ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

ร้อยละ 100 

6.  ระดับคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  

(O-Net/V-Net/N-Net) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

(ยกเว้นวิชา

ภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 2) 

7.  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน 

     -  อายุ 15 – 37 ปี 

     -  อายุ 40 – 59 ปี 

     -  อายุ 15 – 59 ปี 

 

(10.9) ปี 

(7.6) ปี 

(9.2) ปี 
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ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย  

8.  ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้มี

คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของ       

คนไทย 12 ประการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 

9.  ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 100 

10. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD 

ดีขึ้นจากปี 2559 

ดีขึ้น 2 อันดับ 

11.  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดท าบัญชีการศึกษาที่ถูกต้อง ตรวจสอบ

ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ร้อยละ 80 

12. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสอดคล้องกับนโยบาย  

การผลิตและพัฒนาก าลังคน 

ร้อยละ 10 

13. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองจาก  

สมศ. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

- สถานศึกษาระดับปฐมวัย (97) ร้อยละ 97 

- สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (ประถมและมัธยม) (87) ร้อยละ 87 

- สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (98) ร้อยละ 95 

- สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (97) ร้อยละ 97 

- สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. (100) ร้อยละ 100 

14. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัด ได้รับการประเมิน

ความสามารถขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องมือมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ       

ตามแนว PISA Like 

ร้อยละ 100 

15. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยในรูปแบบข้อสอบอัตนัย 

ร้อยละ 100 

16. จ านวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถลดความซ้ าซ้อนและประหยัด

งบประมาณในการเช่าสายสัญญาณ 

3,000 แห่ง 

17. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV และ 

DLIT มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 

ร้อยละ 60 

18.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด ได้รับการบันทึกข้อมูล  ลง

ในบัตร Smart Card 

1,000,000 คน 

19. ร้อยละของนักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้รับบรรจุเปน็

ข้าราชการครู โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ร้อยละ 100 

20. ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ เปรียบเทียบกับเป้าหมายของการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 

21. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการ 

สวัสดิภาพ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ยกย่องเชิดชูเกียรติ และความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 
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ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย  

22. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

     -  ภาพรวม 

     -  งบประจ า 

     -  งบลงทุน 

 

 

ร้อยละ 96 

ร้อยละ 98 

ร้อยละ 87 

23. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ระดับ 5 

24. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ร้อยละ 100 

25. อัตราการเรียนต่อของผู้เรียน  

- มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 

- มัธยมศึกษาปีที่ 4/ปวช. 1 ร้อยละ 90 

- ปวส. ร้อยละ 25 

- ปริญญาตร ี ร้อยละ 75 

26. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกระบบสามารถน าความรู้

ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 

27. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมแหล่ง

เรียนรู้ตามอัธยาศัยมีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะตามจุดมุ่งหมายของ

กิจกรรมท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 

28. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวิชาหลักทุกช่วงชั้น สูงขึ้นและได้ตาม

มาตรฐานของประเทศ 

ร้อยละ 2 

29. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้หรือทักษะ

อาชีพ เพื่อการมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพ หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 

เปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 

30. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ 

ในสังคม เกิดความสันจิสุขและภาคภูมิใจในความเป็นไทย เปรียบเทียบกับ

เป้าหมายการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 

31 จ านวนงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ที่น าไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง8เป็นที่ยอมรับ 

     - เชิงสาธารณะ/เพ่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

     - เชิงพาณิชย์ 

     - ส่งเสริมสุขภาพ/การรักษาพยาบาล 

3,000 เรื่อง 

32. จ านวนครู คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถด้านการวิจัย 

2,000 คน 
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นโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคต

ของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคน

ไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น 

สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

งามของคนไทย และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

1. เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและ

กระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้

ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็ก

พิการและด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน 

และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มี         

การประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะและกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วยมาตรฐานและ  

การประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี

ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามี

ความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับ

นักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 

และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมี

วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศ 

และข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตาม

ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดีทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม 

และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น 

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม 

ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ 

สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้   

การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมท้ังปัญหาการคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาด

เล็กท่ีไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ         

การเปล่ียนแปลงของประเทศและของโลก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น ดังนี้ 

 

วิสยัทศัน ์
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ

ความเป็นไทย 
 

พนัธกิจ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ 

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ

คุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค ์ 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

บนพื้นฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ 

ดังนี้ 

 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการ

เหมาะสมตามช่วงวัย และมีคุณภาพ 

 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

และเสมอภาค 
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 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรม     

การท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ  มี

เครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย

อ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่

เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนการเข้าถึงบริการการศึกษา       

     ขั้นพื้นฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาข้ึนพื้ นฐาน 

 เป้าประสงคที์่ 1  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมี

พัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 

 

 กลยุทธ ์
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

  1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์

จิตใจ สังคมและสติปัญญา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา 

   1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและห่างไกล           

ยาเสพติด 

   1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และ       

การประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป 

   1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

   1.1.5  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

 

  1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

   1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าหลักสูตรไปสู่

การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
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   1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมส่ือให้ครูสามารถยืมส่ือไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

   1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผล 

ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

   1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการน าผลการประเมินในระดับสถานศึกษา 

ระดับชาติ (NT, O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่

ผู้เรียน 

   1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 

 2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่

ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก

ภาคส่วนในการก ากับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  2.3 ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลาย 

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่2  การเพิม่โอกาสใหผู้เ้รียนเขา้ถงึบริการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

 เป้าประสงคที์ ่2  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 

มีคุณภาพและเสมอภาค 

 เป้าประสงคที์่ 6  พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

 

 กลยุทธ ์

 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับ

บริบทของพื้นที่ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต าบล 

  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น 

  1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง 

ๆ ท้ังในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและรูปแบบ

การศึกษาทางเลือก 

  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในพื้นที่พิ เศษ          

(พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 

 

 



  - 19 -  

 2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

  2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์

กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ 

  2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกาจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อย

โอกาสที่มีอยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลข

ประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่3  การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 เป้าประสงคที์่ 3  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมี

วัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 เป้าประสงคที์่ 6  พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ    

การจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

 

 กลยุทธ ์

 1. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

  1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วง

เปิดภาคเรียน 
  1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มี

จ านวนครูไม่เพียงพอ 

  1.3 ก าหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชาในโรงเรียน

ของตน และประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมช่วยสอนใน

โรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ 

  1.4 ประสานและส่งเสริมการท างานของจิตอาสา หรือการสนับสนุนจากองค์กร    

ต่าง ๆ  

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ

ด้านการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการส่ือสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ 

การสอนคิดแบบต่าง ๆ ตลอดจนการวัดการวัดและประเมินผล ให้สามารถน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

  2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการประยุกต์ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัย

มาใช้ในการพัฒนา 

  2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของ

โรงเรียน 
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  2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง      

ทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

  2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

 4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจใน          

การท างาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

  4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ 

  4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

 5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

การเป็นครูมืออาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา 

ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน 

  6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ใน           

การสรรหา ย้าย โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ 

  6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกที่ตรงกับความต้องการ สามารถ

จัดการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที์ ่4  พฒันาระบบการบริหารจดัการ 

 เป้าประสงคที์่ 4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ

สถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล 

 เป้าประสงคที์่ 5  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างานแบบ

บูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

และกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 เป้าประสงคที์่ 6  พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ   

การจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

 

 กลยุทธ ์

 1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาให้มี

ความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.2 บูรณาการการท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ

ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น 

  1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  1.4 พัฒนาระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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  1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  1.6 พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 
  1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยึดหลักธรรมาภิบาล 

 2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

  2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ

บริหารจัดการศึกษาร่วมกัน 

  2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

   2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือ

ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 

   2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนา

และช่วยเหลือสถานศึกษา 

 3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 4. ส่งเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความ

รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

  4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะ

บุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

  4.2 สร้างแรงจูงใจให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล

ให้มีผลงานเชิงประจักษ์ 

  4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลใน

การปรับปรุง แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 

  5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

  5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล (Educational Maps) 

 

ผลผลิต 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

 1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 

 2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

 3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 

 5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 6. ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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 โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้

ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

และนโยบายรัฐบาล 

 

จุดเนน้ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ดังนี้ 

 

จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน 

 1.1  ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

  1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคมวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

  1.1.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ 

  1.1.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

  1.1.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และ

ด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มขึ้น 

  1.1.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา          

ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 

เพิ่มขึ้น 
  1.1.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วย    

การแนะแนวและได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต 

  1.1.7 ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต

และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงวัย 

  1.1.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น

รายบุคคล 

 1.2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมี

จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 

  1.2.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

  1.2.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 

  1.2.3 ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ          

การท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 

 1.3   ผู้เรียนมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น

รายบุคคล ได้แก่ 

  1.3.1 ผู้พิการ 

  1.3.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ 

  1.3.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
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  1.3.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และ     

ศูนย์การเรียน 

  1.3.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

 

 ตวัช้ีวดัดา้นผูเ้รียน 

 1. ผูเ้รียนมีสมรรถนะทีส่ าคญัสู่มาตรฐานสากล 

  -  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย 

  -  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 

  -  ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง 

  -  ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

  -  ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวม

เพิ่มเติมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

  -  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าในอนาคต 

  -  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต 

และทักษะการใช้เทคโนโลยี 

  -  ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสาย

อาชีพ 
  -  ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing) 

 2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมี

จิตส านกึในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม และห่างไกลยาเสพติด 

  -  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

สอดคล้องตามช่วงวัย 

  -  ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  -  ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

โรงเรียน 

 3. ผูเ้รียนที่มีความตอ้งการพิเศษไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาเต็มตามศกัยภาพเป็น

รายบุคคลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

 

 จุดเนน้ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของ

บุคคล และสถานศึกษา 

  2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ

กระบวนการคิด รวมท้ังการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารที่ทันสมัย 
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  2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จาก

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาค

ส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

  2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  2.1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

  2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ

อาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 2.2   ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 

 2.3   ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน  และมีผลการปฏิบัติงาน

เชิงประจักษ์ 

 2.4   องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

 

 ตวัช้ีวดัดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับการพฒันาองค์ความรู ้ ตรงตามความ

ตอ้งการของบุคคลและสถานศึกษา 

  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัด        

การเรียนรู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

  -  ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกดา้นให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

  -  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียน

ดีประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดี     

ขึ้นไป 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการ

ปฏิบติังาน 

  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 4. องคก์ร องคค์ณะบุคคล และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียวางแผนสรรหา ยา้ย โอน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน 

  -  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร่างการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

 3.1   หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย

และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

  3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดได้รับการแก้ไข 

ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล  

  3.1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 

  3.1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับ

ต าบล (Educational Maps) 

  3.1.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ  Cluster อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  3.1.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  3.1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ 

และความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ 

  3.1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

  3.1.9 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่อง

ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและ

บุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.1.10 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบเทคโนโลยีโดยประสานความร่วมมือ ICT กับ

หน่วยงานภายนอก ทั้งด้าน Content Network และ MIS เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  3.1.11 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและเกณฑ์          

การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

  3.1.12 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ

บุคลากรทีม่ีผลงานเชิงประจักษ์ 

  3.1.13 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการ

จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  3.1.14 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 3.2   หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  3.2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  3.2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

  3.2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
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 ตวัช้ีวดัดา้นการบริหารจดัการ 

 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเนน้การกระจายอ านาจ การสร้าง

เครือข่ายและรบัผดิชอบต่อผลการด าเนนิงาน 

  -  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้าง

เครือข่ายการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

  -  สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพ

ภายนอกตามท่ีก าหนด 

  -  ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

  -  ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  -  เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  -  สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ และบูรณาการใน  

การจัดการเรียนรู้ 

  -  ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 

  -  เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 

และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

  -  ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง 

  -  สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

  -  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

  -  หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  -  ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและน า

ผลการวิจัยใช้พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา 

 2. หน่วยงานทุกระดบั ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

  -  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความรวมมือ ส่งเสริมและ

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 

  -  สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบ         

การบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายและกลยุทธก์ารพฒันาการศึกษา 

ของส านกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 

วิสยัทศัน ์

 มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติและมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

พนัธกิจ 

 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล   

 

เป้าประสงค ์

 1.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบ

บริหารจัดการคุณภาพ 

 2.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 3 . ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         

มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล 

 4 . สถานศึกษามีและใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยี เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน 

 6 . ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 7 . ผู้ เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ

มาตรฐานสากล และมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน 

 8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาจัดการศึกษา โดยมีเครือข่าย

ร่วมพัฒนาการศึกษา 

 

กลยุทธ ์  

           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์ และ

จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 

 กลยุทธที์ ่1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
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 กลยุทธที์ ่2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธที์ ่3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

 กลยุทธที์ ่4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการ

สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธที์ ่5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ

ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

     

จุดเนน้การด าเนินงาน  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานโดยยึดจุดเน้น

การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับบริบทของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดังนี้ 

 

 ส่วนที ่1 จุดเนน้ดา้นผูเ้รียน 

 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญและความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้ 

  1.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 

  1.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

  1.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพ 

  1.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และทักษะการส่ือสาร

อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

เหมาะสมตามช่วงวัย 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่

เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้ 

  1.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง 

  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน

และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 

 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (Stedents with 

Special Needs) 

  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้

ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 

  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
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  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 

องค์กรเอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้รับการคุ้มครอง

และช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 

 ส่วนที ่2 จุดเนน้ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development) 

  2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 

  2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด

และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

  2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ

สมาชิกอาเซียนในการส่ือสาร อย่างน้อย 1 ภาษา 

  2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

ในการจัดการเรียนรู้ 

 2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและ

ก าลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding 

System) 
  2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

  2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน

เต็มศักยภาพ 
  2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่าง

มืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 

 2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics) 

  2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

  2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ที่มุ่งพัฒนา

การศึกษาของชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

  2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 ส่วนที ่3 จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

 3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและมี

ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability) 

  3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน

และเป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้สถานศึกษาท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับ ผู้ปกครองชุมชน และ

องค์กรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผล        

การด าเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 

  3.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่าง

เข้มแข็ง โดยมุ่งการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพื่ อประโยชน์สูงสุดของ

นักเรียน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 

  3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการและติดตามประเมิน

การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้

เพื่อนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

 3.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ

มาตรฐาน (Management with Quality and Standards) 

  3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่ สูงขึ้น     

เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

  3.2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเทียบกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค

อาเซียน 
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จุดเนน้ มาตรการ และตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

 

กลยุทธที์ ่1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 

 ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

  

จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

จากการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) กลุ่มสาระหลัก

เพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 4 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง        

การเรียนตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ โดยเน้น  

5 กลุ่มวิชาหลัก  ได้แก่ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์     

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

และภาษาต่างประเทศ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา 

หลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา 

หลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   

ปีที่ 3 สามารถแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา

จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มี

ความสามารถแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองได้ด้วยวิธีการสอนที่

หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

ตามบริบท 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   

ปีที่ 6 มีสมรรถนะใน

การศึกษาต่อหรือประกอบ

อาชีพ 

- ส่งเสริม สนับสนุนและเปิด

โอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา สถาน

ประกอบการ และหรือมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาและแนะแนว

การศึกษาต่อของนักเรียน 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะใน

การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
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กลยุทธที์ ่1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 

 ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

  

จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

4. นักเรียนมีทักษะชีวิต 

ทักษะการคิดวิเคราะห์       

คิดสร้างสรรค์ และทักษะ  

การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 

อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

เหมาะสมตามช่วงวัย 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นให้นักเรียนเกิด

ทักษะชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ 

คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ

ส่ือสาร โดยกระตุ้น/เปิดโอกาสให้

นักเรียนได้แสดงออกและพัฒนา

เต็มตามศักยภาพทั้งใน/นอก

ห้องเรียน 

- สนับสนุน ส่งเสริม และ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพื่อการจัดการเรียน

การสอน 

- สนับสนุน ส่งเสริม และ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพื่อการจัดการเรียน

การสอน 

- ระดับความส าเร็จตามจุดเน้น  

การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายใน

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 

(พ.ศ.2552-2561) ระดับ 5 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อ

การศึกษา 
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กลยุทธ ์2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 

จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา

และอยู่อย่างพอเพียง 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย มีความมุ่งมั่นใน

การศึกษาและการท างาน 

สามารถปรับตัวเข้ากับ         

พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐาน

วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวน   

การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์        

ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกันกับ

ผู้อื่นได้ มีทักษะการแก้ปัญหาและ

อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นใน

การศึกษาและการท างาน สามารถ

ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน

พื้นฐานวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทย 

- ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มี

จิตส านึกและค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริต

และถูกต้องชอบธรรม 
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กลยุทธที์ ่3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 

 ศักยภาพ   

 

จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. เด็กพิการได้รับการพัฒนา

ศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วย

รูปแบบที่หลากหลาย 

- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา

สมรรถภาพเด็กพิการเป็น

รายบุคคล 

- ร้อยละ 90 ของเด็กพิการ ผ่าน

เกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตาม

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

2. เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาส

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 

- เพิ่มและกระจายโอกาสให้

ประชาชนวัยเรียนทุกคนได้รับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี

คุณภาพ 

- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนต่อ

ประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษา 

- อัตราการออกกลางคันลดลง 

ร้อยละ 0.2 

3. นักเรียนที่เรียนภายใต้   

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

สถานประกอบการ องค์กร

เอกชนและสถานศึกษา

ทางเลือก ได้รับการพัฒนา

อย่างมีคุณภาพ 

  

4. นักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี

ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีพื้นฐานทาง

วิศวกรรมศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

- เสริมสร้างที่มีความสามารถ

พิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     

ระดับ 5 

5. เด็กกลุ่มที่ต้องการ            

การคุ้มครองและช่วยเหลือเป็น

กรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง 

และช่วยเหลือเยียวยาด้วย

รูปแบบที่หลากหลาย 

- เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้น

เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครอง

และช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนอายุ 

ต่ ากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลง 

- ร้อยละ 20 ของคดีเด็กและ

เยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถาน

พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ลดลง 

- ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่มี

พฤติกรรมเส่ียงต่อสารเสพติด

ลดลง 
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กลยุทธที์ ่4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

มีคุณภาพ 

 

จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา สามารถพัฒนา   

การจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

และพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 

- เร่งรัดให้ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่

หลากหลาย 

- ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับ       

การพัฒนา มีคุณภาพด้านการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ร้อยละ 100 ของบุคลากรทาง

การศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. คูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีความรู้ ความสามารถ ตาม

มาตรฐานที่ก าหนด และ

สามารถจัดการเรียนการสอนที่

ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่าง

เต็มศักยภาพ 

- พัฒนาครูด้านกระบวนการคิด

ด้วยวิธีการหลากหลาย 

- พัฒนาครูด้านทักษะการวัดผล 

ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

- ร้อยละ 100 ของครูที่ผ่าน        

การพัฒนากระบวนการคิด 

- ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับ      

การพัฒนาการวัดและประเมนิผล

การจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

และภาษาของประเทศสมาชิก

อาเซียนใน การส่ือสารอย่าง

น้อย 1 ภาษา 

- เร่งรัด พัฒนา ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ให้ได้รับการเตรียม

ความพร้อมด้านภาษา สังคม 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ

ประเทศอาเซียนเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ได้รับการเตรียม

ความพร้อมด้านภาษา สังคม 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของ

ประเทศอาเซียนเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

4. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เป็นเครื่องมือใน

การจัดการเรียนรู ้

- พัฒนาครูผู้สอนในชั้นที่ได้รับ 

การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์

พกพา ให้ได้รับการพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

พกพา 

- พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาให้สามารถใช้

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู ้

- ร้อยละของครูผู้สอนในชั้นที่ได้รับ

การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 

ได้รับการพัฒนาการจัด  การเรียน

การสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา 

- ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ    

การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ  

การส่ือสาร เพื่อเป็นเครื่องมือใน 

การจัดการเรียนรู ้
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กลยุทธที์ ่4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

มีคุณภาพ 

 

จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

5. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีขวัญก าลังในในการ

พัฒนาตนเองตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตาม

มาตรฐานวิชาชีพด้วยวิธีการที่

หลากหลาย 

- ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

6. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับ 

การจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน

เต็มศักยภาพ 

- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีขวัญก าลังใจและ

มุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็ม

ศักยภาพ 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 

7. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีผลงานการสอนที่

แสดงศักยภาพการสอนอย่าง

มืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และ

ได้รับการเชิดชูเกียรติอย่าง

เหมาะสม 

- ส่งเสริมครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

- ร้อยละ 100 ของครูมีผลงาน 

การสอนที่แสดงศักยภาพการสอน 

อย่างมืออาชีพ 

8. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

9. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีจิตวิญญาณและ

อุดมการณ์ ที่มุ่งมั่นพัฒนา

การศึกษาของชาติและเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

- ยกระดับจิตวิญญาณ และ

อุดมการณ์ ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

สังคม 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

10. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- พัฒนาและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้มีทักษะในการเข้าถึงและ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สามารถ ส่งเสริมการ

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธที์ ่5 พัฒนาการบริหารจัดบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา

ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. สถานศึกษาที่ไม่ผ่าน         

การรับรองคุณภาพภายนอก

และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉล่ียของ

ประเทศ ได้รับการแก้ไข 

แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ 

ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอน 

- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา

สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง 

คุณภาพภายนอก จัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาเป็นรายโรง 

ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และ

องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ 

ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการ

รับรองคุณภาพภายนอกและที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่

ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก 

มีแผนพัฒนาการศึกษาเป็นรายโรง

ที่ร่วมจัดท ากับผู้ปกครอง ชุมชน 

และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษาบริหารจัดการ 

โดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความ

รับผิดชอบต่อผลการ

ด าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุด 

ของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่น

แก่ผูใ้ช้บริการและสังคม 

- ส่งเสริมและพัฒนาการ

ด าเนินงานตามระบบประกนั

คุณภาพภายในโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา    

มีระบบประกันคุณภาพภายในที่

เข้มแข็งครบองค์ประกอบตาม

กฎกระทรวงฯ 

3. ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประเมินผลอย่าง

เข้มแข็งโดยมุ่งการมีส่วนร่วม

และความรับผิดชอบต่อผล 

การด าเนินงานเพื่อประโยชน์

สูงสุด ของนักเรียน สร้างความ

เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 

- บริหารจัดการ โดยมุ่งการมี  

ส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อผล

การด าเนินงาน 

- นิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล 

ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและ

พัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความ

เข้มแข็ง 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา     

ที่ได้รับการติดตามประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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กลยุทธที์ ่5 พัฒนาการบริหารจัดบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา

ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

จุดเนน้ มาตรการ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

4. องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษา ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานอย่างเข้มแข็ง 

เพื่อประโยชน์สูงสุด คือ 

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง

เต็มตามศักยภาพ 

- พัฒนาการบริหารจัดการของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

- ทุกองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

กับกองจัดการศึกษา ด าเนินการ 

ติดตาม ประเมินผลผลด าเนินงาน 

หน่วยงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

เข้มแข็ง 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษา

อย่างมีคุณภาพตามระดับ

มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียง

กับประเทศผู้น าด้านคุณภาพ 

การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

- ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้จัด

การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ

มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียง

วิธีด าเนินการกับประเทศผู้น าด้าน

คุณภาพการศึกษาในภูมิภาค

อาเซียน 

- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย (Education Hub) 

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ

ประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษา

ในภูมิภาคอาเซียน 

6. ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 

ให้มีการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ ตามระดับมาตรฐาน 

ที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศ

ผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาใน

ภูมิภาคอาเซียน 

- ส่งเสริม สนับสนุน การบรหิาร

จัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศผู้น า

ด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค

อาเซียน 

- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

มัธยมศึกษา เขต 35 ผ่านการ

ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
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โรงเรียนล าปางกัลยาณี มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีการศึกษา 2559 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)        

มีนักเรียน 3,164 คน ผู้บริหารและครู 176 คน ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว มี 73 คน ภายใต้

ภาระงานตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน 4 กลุ่มบริหาร ดังนี้ 

- กลุ่มอ านวยการ 

- กลุ่มวิชาการ 

- กลุ่มกิจการนักเรียน 

- กลุ่มบริหารทั่วไป 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปางกัลยาณี บรรลุตามกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ตามที่ก าหนด จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้ก าหนด

โครงการ งาน กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของ

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ซึ่งโรงเรียนล าปาง

กัลยาณีได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ให้เป็นแนวทางใน     

การก าหนดวิธีด าเนินการและการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี จึงเป็นคู่มือ

ส าคัญที่จะเป็นกรอบและทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ในการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 
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บทท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ กลยุทธ ์และเป้าประสงค ์ของโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

 

วิสยัทศัน ์(Vision) 
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

พนัธกิจ (Mission) 
1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ ์(Strategy) 
1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4.  ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

5.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค ์(Goal) 
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น 

3.  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5.  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

6. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

7. เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ค่านยิมของคนไทย 12 ประการ 

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

3. กตัญํูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย

จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจกรรมเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 

เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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อตัลกัษณข์องผูเ้รียน (Identity) 
 

“ มีความรู ้ เป็นคนดี  มีคุณค่า ” 

 

เอกลกัษณข์องโรงเรียน (Uniqueness) 
 

   ระบบด ี  วฒันธรรมองคก์รเขม้แข็ง 

หลกัสูตรดี  ครูมืออาชีพ 

ระบบดูแลดี  ครูเป็นแบบอย่าง  

 

ค าขวญัของโรงเรียน (Slogan) 
 

“ โรงเรียนเด่น นกัเรียนดี กีฬาดงั ” 
 

ปรชัญาของโรงเรียน 
 

“ การศึกษาเพือ่ชีวิตและสงัคม ” 

 

คติพจน ์
 

 

“ จงเร่งท าความเพียรเสยีแต่วนันี้  ” 
 

สีและสญัลกัษณข์องโรงเรียน 
 

สีของโรงเรียน  “น ้ าเงิน – ขาว”  
 

สีน ้ าเงิน หมายถงึ องคพ์ระประมุขแห่งชาติ ใตเ้บื้ องบาทบารมีปกเกศา 

สีขาว  หมายถงึ ศาสนาพุทธบริสุทธ์ิพระศาสดา นอ้มน ามาด ารงดุจธงชยั 

 

สญัลกัษณข์องโรงเรียน  “ตน้สน” 
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณี พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี

ความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 

คุณลกัษณะผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. เป็นเลิศทางวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล้ าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ปีงบประมาณ 2560 (ปีการศึกษา 2559) โรงเรียนล าปางกัลยาณี บริหารจัดการและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเกิดผลตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์/โครงการ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

1.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและมีความ

เป็นพลโลกที่ดี 

   สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตร และมีการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครบทุกระดับชั้น และมีการจัด  

การเรียนการสอนรายวิชามาตรฐานสากล ให้กับนักเรียน ทั้ง    

ม.ต้น และ ม.ปลาย เพื่ อ เตรียมพร้อมให้นักเรียนเข้ า สู่

มาตรฐานสากลและมีความเป็นพลโลกที่ดี มีการพัฒนาหลักสูตร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มีการท า MOU ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา มีการด าเนินการให้ความรู้และอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัด

ประเมินผล การพัฒนาทักษะการคิด การบูรณาการ ตาม

แนวทางของหลักสูตรพุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ ยังมี      

การส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง คือ 

ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ตามความต้องการของนักเรียน มี     

การพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนวิชาภาษาจีนร่วมกับสถาบันภาษาจีน (ฮ้านปั้น) มี

โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและมีความ

เป็นพลโลกที่ดี และผลการประเมินความพึงพอใจจากนักเรียน

และผู้ปกครองอยู่ในระดับดีมาก 

2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และก าหนดให้

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้

หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นพระประมุข  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาและสัมผัส

แนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีระบบดูแลนักเรียนที่เข้มแข็ง มีการศึกษาติดตามและส่งต่อ

ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อ

สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลอบายมุขและส่ิงเสพติด 

นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลงไปในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์/โครงการ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

3.  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

   โรงเรียนมีโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร สู่ความเป็น

มืออาชีพ ในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการศึกษาดู

งาน การส่งเสริมใหเ้ข้ารับการอบรมสัมมนาและการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ทั้งภายในสถานศึกษาและกับหน่วยงานภายนอก 

รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้กับบุคลากรใน

โอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริหารและครูได้รับ   

การยอมรับจากชุมชน และได้รับรางวัลดีเด่นเกือบทุกกลุ่มสาระ 

4.  ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เน้น

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจ าปี มี

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านการประชาพิจารณ์และ

ประกาศใช้เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด โครงการ งานและ

กิจกรรมให้สอดคล้องกัน มีการก าหนดภาระหน้าที่และ

มอบหมายงานตามหน้าที่ในคู่มือครู ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

การก ากับติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน การควบคุม

ภายใน เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ประเมินผล

การด าเนินงานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอย่างเป็น

รู ป ธ ร รมทุ กปี ก า รศึ ก ษ า  ภ าย ใต้ ก า ร ก า กั บ  ดู แ ล ขอ ง

กรรมการบริหารของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจจาก

นักเรียนและผู้ปกครองในประเด็นการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

5.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่ง

เรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพ 

สวัสดิการและการบริการอย่างมี

คุณภาพ 

   โรงเรียนให้ความส าคัญในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้

ส่ิงอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยในสถานศึกษาและ     

การส่งเสริม  การมีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งอาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ออกก าลังกาย โรงอาหาร 

หอประชุม ห้องน้ าที่สะอาดถูกสุขลักษณะโดยมีพนักงานท าความ

สะอาดพื้นอาคาร อาคารและห้องน้ าทุกคาบเรียน มีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ อาหารทุกร้านค้าและมีหน่วยผลิตน้ าดื่มที่มี

การตรวจคุณภาพทุกวัน ให้บริการกับบุคลากรอย่างเพียงพอท า

ให้โรงเรียนผ่านการประเมินตามโครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 
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กลยุทธ/์โครงการ หลกัฐานยืนยนัความส าเร็จ 

6.  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้การจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพ 

   โรงเรียนส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 

จัดหาส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ตามกลุ่ม

สาระวิชา ทุกสาระวิชามีห้องมัลติมีเดีย มีห้องสืบค้นให้ส าหรับ

นักเรียน มีการเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งมี

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในการใช้งานอย่างเพียงพอ

และคุ้มค่าต่องบประมาณ 

7.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน 

   โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชนในท้องถิ่นและจากต่างประเทศในการระดม

ทุนและสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียน       

การสอนอย่างต่อเนื่อง เช่น การระดมทุนเพื่อจ้างครู เจ้าของ

ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยี ค่าสาธารณูปโภค 

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

และภาษาจีน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์และเรียนรู้     

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกิจกรรมทัศนศึกษา ให้นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมวันส าคัญอย่างต่อเนื่อง

ทุกโอกาส มีการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปของ

พิพิธภัณฑ์และมีการเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากลโดยการเข้าร่วม

กิจกรรมระหว่างประเทศ 
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ตารางแสดงค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 แยกตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด 

 

กลยุทธ์ : 1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2561 

1.1   ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ

จิตส านึก ตามทีส่ถานศึกษาก าหนดปรากฏซัดเจนโดยไม่ชัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรม อันดีของสังคม 

ดีเย่ียม 

1.2   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเย่ียม 

1.3   ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า

เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

ดีเย่ียม 

1.4   ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  ดีเย่ียม 

1.5   ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพชองตนเองให้แข็งแรง  ดีเย่ียม 

1.6   ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  ดีเย่ียม 

1.7   ผู้เรียนมีความรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการส่อลวง ข่มเหง รังแก

และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  

ดีเย่ียม 

1.8   ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน

ครอบครัว ชุมซนและสังคม 

ดีเย่ียม 

1.9   ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ

คนไทย 12  ประการ 

ดีเย่ียม 

1.10 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น   ดีเย่ียม 

1.11 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เหมาะสมตามระดับชั้น 

ดีเย่ียม 

1.12 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น    ดีเย่ียม 

1.13 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   

ดีเย่ียม 

1.14 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้

อย่างเหมาะสม ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 

ดีเย่ียม 

1.15 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความ

เข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

ดีเย่ียม 

1.16 การพัฒนาค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET) ของ

ผู้เรียนทั้งระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 มีพัฒนาการสูงขึ้น 

ดีเย่ียม 

1.17 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นที่

สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ดีเย่ียม 

 



  - 48 -  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2561 

1.18 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานสอดคล้อง

กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ดีเย่ียม 

1.19 การพัฒนาค่าคะแนนเฉลี่ยผลประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 

PISA สูงขึ้น 

ดีเย่ียม 

1.20 ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า             

ร้อยละ 65 

ดีเย่ียม 

1.21 ผู้เรียนมีผลการเรียนเป็น 0 ของแต่ละรายวิชาไม่เกินร้อยละ 10 ดีเย่ียม 
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กลยุทธ์ : 2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2561 

2.1   ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม

ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น

รูปธรรมท้ังระบบ 

ดีเย่ียม 

2.2   ผู้เรียนที่เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

ดีเย่ียม 

2.3   ผู้เรียนที่ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น่าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิด

เป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย

ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ดีเย่ียม 

2.4   ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้าน

ต่างๆ 

ดีเย่ียม 

2.5   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และ

อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ดีเย่ียม 

2.6   ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  ดีเย่ียม 

2.7   ครูที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

ดีเย่ียม 

2.8   ผู้เรียนที่เห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ดีเย่ียม 

2.9   ครูผู้สอนที่มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ดีเย่ียม 

2.10 ครูผู้สอนที่มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ดีเย่ียม 

2.11 ครูผู้สอนที่ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ

เป้าหมาย และการจัดการเรยีน การสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ดีเย่ียม 

2.12 ผู้เรียนที่เห็นว่าผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ

ประเมินผล  

ดีเย่ียม 

2.13 ครูผู้สอนที่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ดีเย่ียม 

2.14 ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือ 

การส่งเสริมความประพฤติและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ดีเย่ียม 

2.15 ผู้เรียนที่พบว่าครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึก

รักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ในชีวิตจริง 

ดีเย่ียม 

2.16 ผู้เรียนที่พบว่าครูวิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน 

ดีเย่ียม 
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ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2561 

2.17 ผู้เรียนที่ได้รับการปลูกฝังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการส่ือสารจากครูเจ้าของภาษา 

ดีเย่ียม 

2.18 ผู้เรียนที่พบว่าครูแนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่การศึกษาต่อและ 

        การประกอบอาชีพ  

ดีเย่ียม 

2.19 ครูผู้สอนมีจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สอดคล้องกับ

ประเทศไทย 4.0 

ดีเย่ียม 

2.20 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) ให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่

เหมาะสม 

ดีเย่ียม 
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กลยุทธ์ : 3. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2561 

3.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ดีเย่ียม 

3.2  ครูมีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 

ดีเย่ียม 

3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจดัการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

ดีเย่ียม 

3.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน ดีเย่ียม 

3.5  สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติคณะบุคคล บุคลากรที่มีผลงาน           

เชิงประจักษ์ 

ดีเย่ียม 
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กลยุทธ์ : 4. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก             

ธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2561 

4.1   สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ตรง

กับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

ดีเย่ียม 

4.2   สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน 

และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเย่ียม 

4.3   สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

ดีเย่ียม 

4.4   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและ

กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเย่ียม 

4.5   สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ดีเย่ียม 

4.6   สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

ดีเย่ียม 

4.7   สถานศึกษาผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 

นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

ดีเย่ียม 

4.8   สถานศึกษามีการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ดีเย่ียม 

4.9   สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการบริหารจัด

การศึกษา 

ดีเย่ียม 

4.10 สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน

ต่าง ๆ 

ดีเย่ียม 

4.11 สถานศึกษามีการจัดท าโครงการและแผนการใช้งบประมาณสอดคล้อง

กับแนวทางการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
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กลยุทธ์ : 5. ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2561 

5.1  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่

ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างซัดเจน และมี

ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ดีเย่ียม 

5.2  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี   

ดีเย่ียม 

5.3  พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ

สถานศึกษาในระดับสูง 

ดีเย่ียม 

5.4  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดีเย่ียม 

5.5  สถานศึกษามีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา 

ดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - 54 -  

 

 

 

 

   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 1   ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 
 

ชื่อโครงการ   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกัลยาณี (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันย่อมเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่าการมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ

การค้าเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินการคลัง และความเจริญทางด้านวัตถุ

ภายในประเทศนั้นเป็นการพัฒนาที่ไม่น่าจะถูกต้องทั้งหมดเพราะการพัฒนาดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิด

ความย่ังยืน ครอบคลุมด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้น        

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของมนุษย์นั้น ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ของคนในประเทศโดยรวม และเป็นสาเหตุที่มาของปัญหาทางด้านสังคมในปัจจุบันที่นับวันจะทวี          

ความรุนแรงขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตส าคัญของชาติซึ่ง

ก าลังประสบปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรมมารุมล้อม คุกคามและโน้มน้าวจูงใจให้หลงผิด มี

พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย  ละทิ้งค่านิยมความเป็นไทย ขาดความตระหนักในคุณค่าของ

คุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ นับว่าเป็นปัญหาท่ีจะต้องได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน 

ดังนั้นนอกจากจะจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะของสาระวิชาหลัก 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพแล้ว ยังต้องมี         

การบูรณาการเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความรับผิดชอบ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี

ความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความเห็นของผู้อื่น กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ตลอดจนมีค่านิยม

ความเป็นไทย รักและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างย่ังยืน ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความรัก

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความเห็นของผู้อื่น กล้าแสดงออก

ในทางที่เหมาะสม ตลอดจนมีค่านิยมความเป็นไทย รักและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างย่ังยืน ตาม

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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2.  วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคน

ไทย 12 ประการ 

2. เพื่อปรับแก ้ปลูกฝัง ความคิด ค่านิยมท่ีเหมาะสมให้นักเรียนภายใต้ระบบการดูแล     

ช่วยเหลือนักเรียน 

3. เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

 

3.  เป้าหมาย   

ด้านผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

2. โรงเรียนสามารถจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งได้ร้อยละ 100 

3. โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยสารเสพติดให้นักเรียนได้ร้อยละ 100 
 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

2. โรงเรียนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแก้ปัญหานักเรียนจากระบบการ

คัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันภัยจากสารเสพติด 

 

4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน 1,225,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 1,340,000 บาท 

รวมเงิน  2,565,000  บาท 

          (สองลา้นหา้แสนหกหมืน่หา้พนับาทถว้น) 

 

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 02.13 เพศศึกษารอบดา้น นกัเรียน  
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

10,000.- - - - นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะ
ชีวติและปรับเปล่ียนทศันคติ ค่านิยม
ในเร่ืองเพศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

- นกัเรียนมีความตระหนกัในคุณค่าของ
ตนเอง มีความสุข มีความเป็นผูน้ า ใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ โดยการจดั
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์ก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสงัคม 

นางสุภาณี ธิสาระ 

2 03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนกัเรียน ครู และ
นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

120,000.- - 30,000.- - นกัเรียนไดรั้บความสะดวกใน             
การประสานงานกบัโรงเรียน 

- นกัเรียนไดรั้บการแกปั้ญหาดา้น
พฤติกรรมและความเป็นอยูใ่น
โรงเรียนไดท้นัท่วงที  

- นกัเรียนอยูใ่นโรงเรียนไดอ้ยา่งเป็นสุข  

- กลุ่มงานส านกังาน
บริหารงานบุคคล 
- น.ส.เมธาพร         
ตนัชุ่ม 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

3 03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
นกัเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

180,000.- - 70,000.- - นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของ
การเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม 12 ประการ 

- นกัเรียนมีความซ่ือสตัย ์ความกตญัญู
กตเวทีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษตัริย ์
บิดา มารดา ครู อาจารย ์ผูมี้พระคุณต่อ
ตนเอง สงัคม และต่อชาติบา้นเมือง 

- นกัเรียนตระหนกัในความส าคญั เห็น
คุณค่าของการอนุรักษพ์ระพทุธศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ขนมธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงาม ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ 
ของชาติใหเ้จริญรุ่งเรืองตลอดไป 

- นกัเรียนรู้จกัน าหลกัธรรมในพทุธ
ศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือและหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางใน 
การด าเนินชีวติไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบั
กาลเทศะ 

- นกัเรียนมีผลงานและการแสดงออก
เตม็ตามศกัยภาพ 

- ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
- งานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
นกัเรียน 
- นายหรินทร์  
คะระวาด 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 03.03 ส่งเสริมประชาธิปไตยใน    
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

90,000.- - - -  นกัเรียนปฏิบติัตนเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ี
ตามระบอบประชาธิปไตย 

-  นกัเรียนปฏิบติัตนเพื่อสืบสานความรู้ 
ภูมิปัญญา อนุรักษ ์วฒันธรรม 
ประเพณีและเอกลกัษณ์ของชาติและ
คุณธรรม 12 ประการ 

-  คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผูน้ า
ต ามแนว เศรษฐ กิจพอ เ พี ย ง  ใน
กิจกรรมของชุมชนและสงัคม 

-  นกัเรียนปฏิบติัตนในการสนบัสนุนมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและสงัคม 

- ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
(งานท่ีปรึกษา) 
- อาจารยท่ี์ปรึกษา 
คณะกรรมการ
นกัเรียน 
- นายหรินทร์  
คะระวาด 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

5 03.04 โรงเรียนสุจริต (เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกนัการทุจริต”) 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

20,000.- - - - บุคลากรทุกหน่วยงานท างานอยา่งเป็นระบบ 
มีขั้นตอนชดัเจน เป็นองคก์รแห่ง การเรียนรู้ 
มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เป็น
พลโลกท่ีดีในปัจจุบนัและอนาคต 

- นกัเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของกิจกรรม
ตามโครงการโรงเรียนสุจริตทั้ง 7 กิจกรรม 
และกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

- นกัเรียนมีคุณลกัษณะ 5 ประการคือ ทกัษะ
กระบวนการคิด มีวนิยั ซ่ือสัตย ์อยูอ่ยา่ง
พอเพยีง มีจิตสาธารณะ ยดึมัน่ในคุณธรรม
จริยธรรมและไม่ทุจริต 

- โรงเรียนสามารถผา่นการประเมินโรงเรียน
สุจริต ITA มีผลการประเมินในระดบัสูง 

- มีเครือข่ายชุมชนในการขบัเคล่ือนโรงเรียน
สุจริต 

- โรงเรียนล าปางกลัยาณีเป็นโรงเรียนโปร่งใส 
มีความพร้อมรับผดิชอบ มีคุณธรรมในการ
ใหบ้ริการของหน่วยงาน เกิดวฒันธรรม
คุณธรรมในองคก์รและคุณธรรมในการ
ท างาน 

นางวชัรียา  
กฤตสิริทิพย ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

6 03.05 พฒันาโครงการธนาคาร
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

10,000.- - - - นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงใน         
การด าเนินการเก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงิน
กบักิจการของธนาคารโรงเรียนล าปาง
กลัยาณี 

- ผูเ้รียนสามารถด าเนินชีวติและปฏิบติัตน    
ไดต้ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมี        
จิตสาธารณะ 

- ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัตนในการวางแผน
บริหารจดัการและเกิดการเรียนรู้ในกิจการ
ของธนาคารมากยิง่ข้ึน 

นางพรทิพย ์ 
จกัรแกว้ 

7 03.06 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนและคณะสี 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

140,000.- - 10,000.- -  นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลจากครูท่ี
ปรึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์ตลอดจนการอยูร่่วมในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุขครบ 100% 

-   ผูป้กครองทุกคนไดพ้บปะกบัครูท่ีปรึกษา      
ไดร่้วมมือกนัแกไ้ขปัญหา และปรับแก้
พฤติกรรมของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 

-   ครูไดพ้บปะ แลกเปล่ียน ปรึกษาหารือกบั
ผูป้กครองอยา่งใกลชิ้ด และผูป้กครองได้
เขา้ใจในเร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มากยิง่ข้ึน และผูป้กครองสามารถ
ตรวจสอบตามระบบ ICT ของโรงเรียนได ้

- ฝ่ายกิจการ
นกัเรียน 
- กลุ่มงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

 

-
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        -  นกัเรียนมีความสามคัคี เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และท างานร่วมกนัตามวถีิประชาธิปไตย 

-   นกัเรียนมีความตระหนกัในคุณค่าความ      
เป็นไทย 

-  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
และมีคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของนกัเรียน
ล าปางกลัยาณี 

 

8 03.08 สถานศึกษาสีขาวปลอด          
ยาเสพติดและอบายมุข 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

25,000.- - 20,000.- - นกัเรียนมีความรู้อยา่งถูกตอ้งในโทษ  พิษภยั 
อนัตรายของส่ิงเสพติด สามารถป้องกนั
ตนเองให้มีความปลอดภยัจากส่ิงเสพติด 

-  นกัเรียนสามารถน าทกัษะ แนวทางการป้องกนั
ตนเอง ไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 
ประจ าวนั ใหมี้ความปลอดภยัจากส่ิงเสพติด 
อบายมุข และพฤติกรรมเส่ียง 

- นกัเรียนมีความสุข ตระหนกัในคุณค่าของ
ตนเอง ในการมีส่วนร่วมใน การรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ยาเสพติด ดว้ย     
การท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์รู้จกัใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์ 

นางสุภาณี ธิสาระ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

9 03.09 หอ้งเรียนสีขาว นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

15,000.- - - -  นกัเรียนมีความรู้ มีทกัษะ ตระหนกัใน     
การแสวงหาแนวทาง ส่งเสริมป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์                 
การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร อบายมุขและ
อุบติัภยั 

-  นกัเรียนเกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบติั ในการดูแลเอาใจใส่หอ้งเรียนให้
น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน และเป็นศูนยร์วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและปลอดจากอุบติัภยั 

-  สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติด โรคเอดส์ อบายมุข โรคเอดส์ และ
อุบติัภยั 

นางสุภาณี ธิสาระ 

10 04.04 พฒันางานอนามยัโรงเรียน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

110,000.- - - - นกัเรียนร้อยละ 83 มีน ้าหนกัส่วนสูงตาม
เกณฑก์รมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข
และผา่นเกณฑก์ารทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย ร้อยละ 80 

- นกัเรียนมีน ้าหนกั ส่วนสูง ร้อยละ 17 และ
สมรรถภาพทางกายไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
ร้อยละ 20 ไดรั้บการแกไ้ข 

- นกัเรียนไดรั้บการตรวจสุขภาพเก่ียวกบั
สุขภาพอนามยัพ้ืนฐาน จากนกัเรียนแกนน า
เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน และมี        
การส่งต่อกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลล าปาง ส าหรับคณะครู และ 

- นางเพช็รศรี         
ทิพกนก 
- คณะกรรมการ 
งานอนามยัโรงเรียน 

-
 6

2
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

           บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการตรวจ
สุขภาพประจ าปี จากหน่วยงานภาครัฐ 

-  งานอนามยัมีการรายงาสถิติขอ้มูลการใช้
บริการดา้นสุขภาพของนกัเรียน คณะครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เดือนละ 1 คร้ัง 
เพ่ือรายงานแก่ผูบ้ริหารไดรั้บทราบ 

-  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ 

-  นกัเรียนทุกคนไดรั้บบริการดา้นความรู้
เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพตลอดปีอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีความพึงพอใจในการใช้
บริการดา้นสุขภาพ 

-  หอ้งพยาบาลมีอุปกรณ์ เวชภณัฑ ์เพื่อ
ใหบ้ริการในการปฐมพยาบาลท่ีได้
มาตรฐาน 

-  นกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรั้บการบริการจากโรงพยาบาล และ
สาธารณสุขจงัหวดัเป็นอยา่งดี 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

11 04.05 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นกัเรียน  
 ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

20,000.- - - -  โรงเรียนมีนโยบายและโครงการ   โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพท่ีชดัเจน 

-  นกัเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูป้กครองและชุมชน มีความรู้ความเขา้ใจ
และสามารถปฏิบติัตนใหห่้างไกลโรค มี
พฤติกรรมทางดา้นสุขภาพไดรั้บประทาน
อาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั 

-  โรงเรียนมส่ิีงแวดลอ้มท่ีสะอาด  ปลอดภยั
เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพของนกัเรียน 
ผูป้กครอง ชุมชน บุคลากร และผูม้าใช้
บริการ 

-  นกัเรียนและบุคลากรทางการศึกษา รู้ถึงพิษ
ภยัอนัตรายจากการใชก้ล่องโฟมบรรจุ
อาหาร และลดพฤติกรรม การบริโภค ลด
หวาน มนั เค็ม เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี 

-  นกัเรียนแกนน าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร.) สามารถคดักรอง สุขภาพ
อนามยัขั้นพ้ืนฐานของเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน
และส่งต่องานอนามยัโรงเรียนเพ่ือส่งต่อ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลล าปาง 
เพ่ือคดักรองอีกคร้ังหน่ึง 

- รองฯ บริหาร
ทัว่ไป 
- นางเพช็รศรี         
ทิพกนก 
- คณะกรรมการงาน
อนามยัโรงเรียน 
- คณะกรรมการงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        -  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดต้รวจ
สุขภาพประจ าปีจากโรงพยาบาลของรัฐเพื่อ
คดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ 

-  นกัเรียน ครู บุคลากร และชุมชน ได ้ออก
ก าลงักาย เล่นกีฬาท่ีตนถนดัและร่วม
กิจกรรมนนัทนาการอยา่งมีความสุข 

 

12 04.06 วยัใสใส่ใจสุขภาพ ลดภาวะ
โภชนาการเกินเกณฑ ์

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

20,000.- - - -  นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ไดเ้ขา้รับการ
อบรมโดยทีมวทิยากรจากกลุ่มงานเวช
กรรมสังคม โรงพยาบาลล าปาง จ านวน 1 
วนั โดยมีความรู้เก่ียวกบัการบริโภค
อยา่งไรห่างไกลอว้น ภยัโรคอว้น ประเมิน
ปริมาณน ้าหนกัและไขมนัในร่างกาย โดย
ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง วดัรอบเอว และแปร
ผลภาวะโภชนาการ 

-  นกัเรียนร้อยละ 50 ท่ีเขา้ร่วมโครงการ มี
ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะลดน ้าหนกั 

-  นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ สามารถลด
น ้าหนกัไดร้้อยละ 10 ข้ึนไป ภายใน 10 
สัปดาห์ 

- รองฯ บริหาร
ทัว่ไป 
- นางเพช็รศรี          
ทิพกนก 
- คณะกรรมการงาน
อนามยัโรงเรียน 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ
วยัใสใส่ใจสุขภาพฯ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

13 04.07 พฒันางานโภชนาการและ 
โรงอาหาร 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

- - 700,000.- -  บุคลากรโรงเรียนล าปางกลัยาณี มีความรู้
ทางโภชนาการ ไดรั้บประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพ ราคาเหมาะสมถูกสุขลกัษณะ 

-  มีท่ีประกอบการและโรงอาหารท่ีมี
บรรยากาศเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุขใหบ้ริการอยา่ง
พอเพียง 

- คณะกรรมการ 
งานโภชนาการ 
- นางอนงคว์รรณ     
ไชยเตกลุ 

14 04.08 พฒันางานสวสัดิการร้านคา้ โรงเรียน 
มีรายได้

สถานศึกษาเพื่อ
พฒันาการจดั
การศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- - 120,000.- -  บุคลากรในองคก์รมีสุขภาพดีและมีความ
พึงพอใจในการรับบริการร้านคา้ 

-  นกัเรียนเห็นแนวทางการประกอบอาชีพ
สุจริตท่ีมัน่คงและสามารถน าหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

-  โรงเรียนสามารถพฒันาการจดัการศึกษาได้
บรรลุวสัิยทศัน์ท่ีก าหนด 

นางนิลเนตร  
อ านาจศิริสุข 

15 04.09 กิจกรรมวนัส าคญัของ
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- - 400,000.- -  กิจกรรม ประเพณีปฏิบติัและวฒันธรรม
องคก์รไดรั้บการสืบทอดอยา่งยัง่ยนื 

-  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ 

นางธนภรณ์ โกศล 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

16 04.10 สะโตกแกว้กลัยา นกัเรียน 
ทุกคน 

ธ.ค.60 – 
ม.ค.61 

- - - -  การจดัการรับประทานอาหารแบบประเพณี
ขา้วแลงขนัโตก ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมช่ืนชม
และประทบัใจในการ มีส่วนร่วมสืบสาน
ประเพณีวฒันธรรมท่ีดีงามของทอ้งถ่ิน 

-  นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมแสดงออกทุกคน
ไดแ้สดงออกซ่ึงทกัษะความสามารถเฉพาะ
อยา่งมีความสุข เกิดจิตส านึกท่ีดีงามในการ
ใหค้งไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามของ
ทอ้งถ่ิน 

-  ครู บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นคุณค่า
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

-  เงินท่ีไดจ้ากการสนบัสนุนกิจกรรมทั้งหมด
เม่ือหกัค่าใชจ่้ายแลว้น ามาสนบัสนุน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียนต่อไปไดอ้ยา่ง
เตม็ศกัยภาพ 

คณะกรรมการ
สมาคมผูป้กครอง
และครู 

17 04.14 กิจกรรม 5 ส. นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

30,000.- - -     นกัเรียน ครู และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน น ากิจกรรม 5 ส. มาเป็นพ้ืนฐานใน
การปฏิบติังาน  
 

นายบุญเทียม  
เทพปินตา 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

18 13.03 พฒันากิจกรรมยวุกาชาด นกัเรียน 
ยวุกาชาด 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

350,000.- 
 

 

- - -  ผูเ้รียนทุกคนตอ้งด าเนินกิจกรรม   
ยวุกาชาดและผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ทุกคน 

-  ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม
และมีมนุษยธรรม มีอุดมคติใน  
สนัติสุข รู้จกัการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามยัตนเองและส่งเสริมอนามยั
ของผูอ่ื้น มีความสง่างาม มีศกัด์ิศรี 
ใชเ้วลาวา่งบ าเพญ็ตนใหเ้ป็น
ประโยชน์แก่สงัคม มีจิตส านึกใน
การอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งรู้จกัการสร้าง
สมัพนัธภาพและความเขา้ใจดี 

-  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นคนดี 
มีความรู้มีความเป็นไทยและเป็น    
พลโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีวถีิชีวติตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ครูผูน้ ามีความรู้ความสามารถในการ
จดักิจกรรมยวุกาชาดเป็นไปตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร 

นางอญัชลี ไชยดี 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

19 13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ นกัเรียน  
ลูกเสือ 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

180,000.- - - - ลูกเสือไดรั้บการปลูกฝังค่านิยม 12 
ประการ บนฐานหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ลูกเสือไดรั้บการปลูกฝังใหเ้ด็กรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกั
ประวติัศาสตร์ชาติไทยและหนา้ท่ีความ
เป็นพลเมืองท่ีดี 

- ลูกเสือสามารถปฏิบติัและแสดงความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ อยูอ่ยา่ง
พอเพียง 

- ลูกเสือสามารถปฏิบติัตนเป็น 
พลเมืองดี และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใน
สงัคมพหุวฒันธรรมได ้

- ลูกเสือสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรคส์งัคมใหมี้ความ
เจริญกา้วหนา้ 

นายชยัณรงค ์ภกัศิลป์ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

20 13.06 พฒันาเครือข่ายนกัเรียน
เพื่อนท่ีปรึกษา  yc 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

20,000.- 
 

- - -  นกัเรียนทกุคนสามารถไดรั้บบริการ ให้
ค าปรึกษา จากนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา 

-  นกัเรียนทกุคนไดรั้บการช่วยเหลือ 
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

-  นกัเรียนทกุคนสามารถคิด ตดัสินใจ 
แกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ ด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง ปรับตวั
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

-  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 

-  นกัเรียนมีคุณค่า มีความรู้และเป็นคนดี 
ตามอตัลกัษณ์ของนกัเรียนโรงเรียน
ล าปางกลัยาณี 

ดร.ปนิชา   
คนัทะวงศ ์

21 13.07 พฒันาทกัษะชีวติในการรับมือ
กบัสถานการณ์และภยัพิบติั 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60  
ก.ย.61 

- - - - นกัเรียนและบุคลากรทุกคน สามารถ
เรียนรู้และปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์กบั
ภยัพิบติัได ้

- ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 
- รองผูอ้  านวยการ 
4 กลุ่มบริหาร 
- หวัหนา้กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

รวม 1,225,000  1,340,000   

 2,565,000.00   

 



 

 
 

   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกัลยาณี (ฝ่ายวิชาการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 

            วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกยกระดับ   

การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

คุณลักษณะผู้เรียน : ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) คือ ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนต้อง

มีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารอย่างน้อยได้ 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

เมื่อโลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการแข่งขันในโลก

ธุรกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้เปล่ียนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็น

ประชากรแทนประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิต เพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ที่มีอยู่

ในปัจจุบัน เพื่อจัดการให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นส่ิงแรกที่ควรรีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มี

ศักยภาพอันเป็นสากลและเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคมเพื่อยกระดับประเทศเราให้อยู่ในระดับ

สากลได้  แต่การศึกษาของชาติก าลังประสบกับภาวะวิกฤต  เช่น  เด็กจบประถมศึกษาแล้วไม่สามารถ
อ่านเขียนได้คล่อง  เด็กมัธยมศึกษาบางคนหุงข้าวไม่เป็น ไม่สามารถแก้ปัญหาง่ายๆในชีวิตประจ าวัน

ได้  ดังนั้นจึงไม่สามารถหาวิธีการที่จะปรับปรุงอาชีพและความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น   หากมีการน าเอา

ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาหล่อหลอมรวมกับวิทยาการของสถานศึกษาก็จะสามารถสร้างชุมชนให้

เข้มแข็งได้ การศึกษาจึงมี 2 วิถีทาง (Two – Way Communication) คือการถ่ายทอดความรู้จาก

สถานศึกษาไปสู่ชุมชนและการน าความรู้จากชุมชนมาสู่สถานศึกษา จึงจะเป็นการบูรณาการการศึกษา

แผนใหม่ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีเนื้อหา 3 ลักษณะเป็นองค์ประกอบ 

1. วิชาที่เป็นสากล (Universal Content) เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

2. วิชาที่เป็นความรู้เกี่ยวกับชาติของตนเอง (National Content) เช่น ประวัติศาสตร์   

ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม 

3. วิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น(Local Content) 

ปัจจุบันโลกแห่งการศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุงไป

เรื่อย ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย โดยเด็กนักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์และท้าทาย มองเห็น

ปัญหาเป็นโจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข ทั้งทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 

3R8C 3R คือ ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้ 
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1.  Reading คือ สามารถอ่านออก 

2. (W) Riteing คือ สามารถเขียนได้ 

3. (A) Rithmatic คือ มีทักษะในการค านวณ 

8C เป็นทักษะท่ีจ าเป็นเช่นกัน และสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนได้ทุกวิชา มีดังนี้ คือ 

1. Critical thinking and problem คือมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

2. Creativity and innovation คือการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 

3. Cross-cattural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและ

กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 

4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะ

ความเป็นผู้น า 

5. Communication information and media literacy   คือ มีทักษะในการส่ือสารและการรู้

เท่ากันส่ือ 

6. Compating and IT literacy คือ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่ากันเทคโนโลยี 

7. Caveer and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 

8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 

ทักษะทั้งหมดเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่าง

มาก ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในสมัยก่อน 

โรงเรียนล าปางกัลยาณีมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี

คุณภาพ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้น า มี

ความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลและมีทักษะในศตวรรษที่ 21   

ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการหนึ่งที่ใช้ คือ การพัฒนาผ่านการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) โดยเป็นการน าจุดแข็ง (Strengths) ด้านบุคลากรและการมีเครือข่ายทาง

วิชาการของโรงเรียนมาเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ คณะครูมีการแบ่งปัน 

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่ายทางวิชาการ ท าให้เกิดการสร้างความรู้ อันจะน าไปสู่การมีนวัตกรรม 

(Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ  (Competency) และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และยังมีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนเพื่อ

ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2. เพื่อน าหลักสูตรสถานศึกษามาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีกิจกรรม

การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด 

3. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส าหรับการจัดการเรียน   การ

สอนให้เพียงพอ 

4. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน ครู – อาจารย์ ในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย ใช้แหล่ง

เรียนรู้ศูนย์วิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลงานวัดผล ประเมินผล และงาน

ทะเบียนของโรงเรียน 
 

3.  เป้าหมาย   

ด้านผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่มี

คุณภาพครบทุกสาระการเรียนรู้ 

3. มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ ์ส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ

มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน 4,611,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 4,097,500        บาท 

รวมเงิน  8,708,500  บาท 

              (แปดล้านเจ็ดแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 02.01 พฒันาคุณภาพการเรียน    
การสอน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

1,100,000.- - 30,000.- - โรงเรียนมีระบบการจดัการ ระบบ
บริการในงานวชิาการ วดัผล และงาน
ทะเบียน ท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง 
สะดวกและรวดเร็ว 

- โรงเรียนมีเคร่ืองมือการวดัผล  
ประเมินผล ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ครูมีความรู้ ความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเนน้     
นกัเรียนเป็นส าคญั 

- นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุขและมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

นางวฒันะ  
ทองปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 

-
 7

4
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

2 02.02 พฒันาการใชห้ลกัสูตร 
สถานศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

40,000.- - - - โรงเรียนสามารถน าหลกัสูตร    
สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางไปใชใ้นการด าเนินการ    
จดัท าแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่ง
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

- ครู บุคลากรในโรงเรียน นกัเรียน         
ผูป้กครองและชุมชน มีความพึงพอใจใน
ตวัหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีปรับปรุงเป็น
หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

- คุณภาพของนกัเรียนท่ีจบออกไป    
ไดรั้บการพฒันาสูงข้ึน และผา่น  
มาตรฐานดา้นผูเ้รียนทุกขอ้และด ารงตน
เป็นพลโลกอยา่งเป็นสุข 

นายภูวณฐั โพธ์ิงาม 

3 02.03 พฒันาระบบการนิเทศภายใน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - 40,000.- -  เสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์ร 
โดยสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการและพฒันางาน
วชิาการ  

-  เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั
ระหวา่งบุคลากรในการพฒันาองคก์ร  

นายเกษม กาเตจะ๊ 

 
 
 

-
 7

5
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 02.04 พฒันาทกัษะกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการและ
กระบวนการคิดสู่หอ้งเรียน 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

25,000.- - - - นกัเรียนมีทกัษะชีวติท่ีดี สามารถอยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นายเกษม กาเตจะ๊ 
- หวัหนา้กลุ่มสาระ/
สาระ ทุกกลุ่ม/สาระ 
- ครูผูส้อนทุกกลุ่ม/
สาระ 

5 02.05 ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่หอ้งเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

20,000.- - - - นกัเรียนมีทกัษะชีวติท่ีดี สามารถอยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

นายเกษม กาเตจะ๊ 

6 02.07 งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

30,000.- - - - นกัเรียนมีความรัก หวงแหนและเห็น
คุณค่าของพืชพรรณไมต้ามแนว
พระราชด าริฯ 

- โรงเรียนมีความสวยงาม ร่มร่ืน ส่งผล
ดีต่อสุขภาพของนกัเรียนและบุคลากร 
เป็นแหล่งรวบรวมตวัอยา่งพรรณไม ้
ขอ้มูลพรรณไมแ้ละการเก็บรักษาเพ่ือ
ประโยชนข์องการศึกษาและเผยแพร่สู่
ภายนอก 

- ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- โรงเรียนด าเนินงานผา่นเกณฑส์วน
พฤกษศาสตร์ 

นายด าเกิง ทิพกนก -
 7

6
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

7 02.08 พฒันาระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - 50,000.- - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
มีการพฒันาสูงข้ึน  ในภาพรวมของ
กลุ่มสาระ  อยา่งนอ้ย ร้อยละ 5 หรือมี
ค่าเฉล่ียตั้งแตร้่อยละ 55  เพ่ิมข้ึน 

 

นางวฒันะ ทองปัญญา 

8 02.10 เติมความรู้มุ่งสู่ความส าเร็จ นกัเรียน ม.6 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - 250,000.- - นกัเรียน ม.6 มีความพร้อมท่ีจะไป
สอบคดัเลือกศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน
ต่อไป 

- นกัเรียนท่ีไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทน
แข่งขนัทกัษะวชิาการ, ทกัษะวชิาชีพ 
มีความพร้อมและมีขวญั ก าลงัใจใน
การแข่งขนัทกัษะต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน สามารถ
สอบแข่งขนัเรียนต่อไดเ้พ่ิมข้ึน 

- กลุ่มบริหารวชิาการ 
- กลุ่มงานพฒันา
หลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 
 

9 02.11 ค่ายวชิาการและทศันศึกษา 
2561 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

350,000.- - - - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม มีเจตคติท่ี
ดีต่อการอนุรักษธ์รรมชาติส่ิงแวดลอ้ม           
ศิลปวฒันธรรม วชิาชีพและภาษา  
ต่างประเทศท่ีเรียนโดยการปฏิบติัและ
ศึกษาจากสภาพจริง 

- คณะกรรมการ 
  ระดบัชั้น 
- นายเกษม กาเตจะ๊ 
- นายนิรันดร์         
นามนคร 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

10 02.12 กลัยาณีนิทศัน์ 2561 นกัเรียน  
ทุกคน 

ก.พ.61 150,000.- - - - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และ          
ผูป้กครองไดร่้วมประชาสมัพนัธ์        
ผลงานดีเด่น ท่ีโรงเรียนล าปางกลัยาณี 
ไดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ สู่ชุมชน
ภายนอกใหม้ากยิง่ข้ึน และไดมี้โอกาส
แสดงความสามารถทางวชิาการ 

- ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
- กลุ่มบริหารวชิาการ 
- หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 
ทุกคน 
- หวัหนา้กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

11 02.16 พฒันาโรงเรียนมาตรฐาน 
สู่สากล 

นกัเรียน  
ทุกคน 

พ.ค.60 – 
ก.ย.61 

40,000.- - - -  นกัเรียนสามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคม 
โลกไดอ้ยา่งมีความสุข 

-  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระฯ มีการ
พฒันาสูงข้ึน 

-  โรงเรียนผา่นการประเมิน OBECQA 

- หวัหนา้กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

12 02.18 พฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้และ
ระบบบริหาร ICT 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

120,000.- - 150,000.- - ครูและนกัเรียนมีอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ช่วยในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- นกัเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ผา่นระบบเครือข่ายและ           
   เทคโนโลยอียา่งมีความสุขและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

- โรงเรียนมีสถิติขอ้มูลและสารสนเทศใช้
ในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- นายสุขพฒัน์  
โสรัจจกิจ 
- นายชเลงศกัด์ิ  
ฤกษว์ลัย ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

13 02.20 พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้ 

นกัเรียน    
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

210,000.- - - - หอ้งสมุดเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ มี
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย มี
ประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้

- นกัเรียนสามารถสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้
ใหแ้ก่ตนเองและบุคคลอ่ืนได ้

- นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

นางสาวนนัทนาพร 
วงศย์ศ 

14 02.21 ปลูกศิษยรั์กเป็นนกัอ่าน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

40,000.- - - - นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 

- นกัเรียนสามารถสร้างวฒันธรรมการ
เรียนรู้ใหแ้ก่ตนเองและบุคคลอ่ืนได ้

น.ส.นนัทนาพร  
วงศย์ศ 

15 03.06 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนและคณะสี 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

140,000.- - 10,000.- -  นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลจากครูท่ี
ปรึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ตลอดจนการอยู่
ร่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขครบ 
100% 

-   ผูป้กครองทุกคนไดพ้บปะกบัครูท่ีปรึกษา ได้
ร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา และปรับแก้
พฤติกรรมของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 

 

- ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
- กลุ่มงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        -   ครูไดพ้บปะ แลกเปล่ียน ปรึกษาหารือ
กบัผูป้กครองอยา่งใกลชิ้ด และ
ผูป้กครองไดเ้ขา้ใจในเร่ืองระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนมากยิง่ข้ึน และ
ผูป้กครองสามารถตรวจสอบตามระบบ 
ICT ของโรงเรียนได ้

-  นกัเรียนมีความสามคัคี เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และท างานร่วมกนัตามวถีิ
ประชาธิปไตย 

-   นกัเรียนมีความตระหนกัในคุณค่าความ      
เป็นไทย 

-  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาและมีคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์
ของนกัเรียนล าปางกลัยาณี 

 

 
 
 
 
 
 
 

-
 8

0
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

16 05.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระวชิา
ภาษาไทย 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

70,000.- - 70,000.- - นกัเรียนทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาภาษาไทยและมีค่ามาตรฐาน
สูงข้ึน 

- นกัเรียนทุกคนเรียนวชิาภาษาไทย 
  อยา่งมีความสุข 
- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ 
  ทกัษะทางภาษาไทยเพียงพอส าหรับ  
  การศึกษาต่อ และใชใ้นการด าเนินชีวติ 
  ไดอ้ยา่งมีความสุข 
- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุม 
  ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ      
  สติปัญญาและคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์
ของนกัเรียนล าปางกลัยาณี 

น.ส.สุปราณี  
กาศเกษม 

17 05.02 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

25,000.- - - - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการใชก้ระบวนการ
อ่านเพ่ือพฒันาตนเอง 

- นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้
ความสามารถและทกัษะการอ่านอยา่งมี
คุณภาพเพียงพอ 

- นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีความสุขจาก
การอ่าน ไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสงัคม 

น.ส.สุปราณี  
กาศเกษม 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

18 06.01 พฒันาคุณภาพการเรียน   
การสอนกลุ่มสาระสงัคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

90,000.- - 80,000.- - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และ
ผลการพฒันาคะแนนเฉล่ียจากการ
ประเมินระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานสูงข้ึน  

- ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม นอ้มน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม
หลกั 12 ประการ มาใชเ้ป็นแนวทางใน
การด ารงชีวติ และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใน  
พหุสงัคมหลากหลายวฒันธรรม อยา่งมี
ความสุข  

- ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้อยา่ง
หลากหลายทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาและมีคุณสมบติัตามอตั
ลกัษณ์ของนกัเรียนโรงเรียนล าปาง
กลัยาณี และขบัเคล่ือนตามหลกั LKS 
Smart School 

- ผูเ้รียนไดใ้ชส่ื้อ วสัดุ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้ในการพฒันาตนเองอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม 

นางลลิตา  
ประชุมฉลาด 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

19 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
วทิยาศาสตร์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.60 

324,000.- - 70,000.- - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และผลการพฒันาคะแนนเฉล่ีย
รายวิชาวิทยาศาสตร์จากการประเมินระดบั 
ชาติขั้นพ้ืนฐานสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและทกัษะ
ทางวิทยาศาสตร์ เพียงพอส าหรับการศึกษาต่อ
และใชใ้นการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนมีความสุข ช่ืนชอบในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญาและมี
คุณสมบติัตาม อตัลกัษณ์ของนกัเรียนล าปาง
กลัยาณี 

นางนงนุช แสนเงิน 

20 07.03 โครงการเสริมทกัษะชีวติ
ทางดา้นชีววทิยา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

20,000.- - - - นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เพาะขยายพนัธุ์กลว้ยไมโ้ดยผา่น
ประสบการณ์ตรง 

- นกัเรียนไดฝึ้กการท างานร่วมกนั พฒันา
ความสามารถดา้นการใชท้กัษะชีวิตโดยผา่น
กิจกรรมการเพาะเล้ียงปลากดัและกุง้กา้มแดง 
ซ่ึงอาจจะพฒันาสู่อาชีพต่อไป 

- นกัเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์
ท่ีไดรั้บไปประยกุตพ์ฒันาต่อยอดเป็นอาชีพ
ไดใ้นอนาคต 

นางนาริฐา อินถานะ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

21 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
คณิตศาสตร์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

100,000.- - 70,000.- - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้และทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เพียงพอส าหรับการศึกษา
ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ทางดา้นร่างกาย  อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
และคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของนกัเรียน
ล าปางกลัยาณี 

นายเสรี จนัมะยม 

22 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาภาษาองักฤษ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

36,000.- - 130,000.- - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
ภาษาองักฤษ และค่ามาตรฐานสูงข้ึน 

- นกัเรียนสามารถส่ือสารภาษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- นกัเรียนมีความสุข ช่ืนชอบในการ
เรียนภาองักฤษและมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนสูงข้ึน 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
และคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของ
นกัเรียนล าปางกลัยาณี 

นางอมรรัตน ์
ทิพานนท ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

23 09.02 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาภาษาฝร่ังเศส 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - 40,000.- -  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมี
คุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของนกัเรียน
โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

-  นกัเรียนมีความรู้ความสามารถผา่น
เกณฑก์ารวดัผลของสาระวชิาภาษา    
ฝร่ังเศส การวดัผลระดบัชาติและ
ระดบัสากล 

-  ครูผูส้อนภาษาฝร่ังเศสทุกคนไดมี้  
การพฒันาความรู้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ   
มีความสามารถในการจดักิจกรรม       
การเรียนรู้และการประเมินผลท่ี
หลากหลาย ตามเป้าหมายของ
หลกัสูตร 

นางนพพร ปรียานนท ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

24 09.03 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ภาษาญ่ีปุ่น 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - 40,000.- - นกัเรียนมีเจตคติ มีความรู้ มีทกัษะทาง
ภาษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
มาตรฐานหลกัสูตร 

- นกัเรียนท่ีมีความถนดัทางดา้นภาษา 
ใหมี้ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
สามารถส่ือสารและท ากิจกรรมร่วมกบั
ชาวญ่ีปุ่ นได ้

- มีส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน 
และมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั เหมาะสม
กบักิจกรรมการเรียนการสอนและมี
ประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีใน
การจดัการเรียนการสอน 

- ผูเ้รียนมีภูมิคุม้กนัต่อความเปล่ียนแปลง
ในสงัคมวฒันธรรม สามารถพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพและภาคภมิูใจ 

น.ส.สุภานนั  
ปัญญาใหญ่ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

25 09.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ภาษาจีน 

นกัเรียน  
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - 40,000.- - นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้
และเกิดผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
ของหลกัสูตรและไดรั้บประสบการณ์
ในการใชภ้าษากบัเจา้ของภาษา
โดยตรง สามารถส่ือสารได ้รวมทั้ง
ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมท่ีสมัพนัธ์กบัการ
ใชภ้าษา 

- ประชาชน/บุคคลทัว่ไป/และนกัเรียน
ในจงัหวดัล าปาง ท่ีไม่ไดเ้รียนใน
โครงการเรียนแต่มีความสนใจในการ
พฒันาตนเองดา้นภาษาจีน ไดพ้ฒันา
คุณภาพชีวติของตนดว้ยการเขา้รับ 
การอบรมการใชภ้าษาจีน กบัครูเจา
ของภาษา ไดรั้บวฒิุบตัรเพื่อพฒันา
อาชีพของตนเพ่ือการเลือกศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพได ้

- นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมความเป็นไทยและด าเนินชีวติ
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

นางปัทมาพร  
อินดาวงศ ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - นกัเรียนสามารถสอบวดัระดบัความรู้
ภาษาจีน (HSK) และมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึนกวา่เดิม 

 

26 09.05 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาเกาหลี 

นกัเรียน  
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- - 40,000.- - นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถเฉพาะ
ตน และร่วมกิจกรรมทางภาษาเกาหลี
อยา่งสม ่าเสมอ ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูแ้ทน
ร่วมกิจกรรมภาษาเกาหลีในระดบั
โรงเรียน ระดบัเขตพ้ืนท่ี ระดบัประเทศ
และต่างประเทศ 

-  นกัเรียน สามารถน าผลจากการเรียนรู้
ภาษาและวฒันธรรมเกาหลีไปพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

-  ครูผูส้อนวชิาภาษาเกาหลีไดรั้บการ
พฒันาความรู้ภาษาเกาหลี ทกัษะการ
สอน การใชแ้ละผลิตส่ือการสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ น าไปพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย 

-  หอ้งสาระวิชาการภาษาเกาหลีใหบ้ริการ
ความรู้วิชาภาษาเกาหลีแก่นกัเรียน ครู 
และชุมชนไดอ้ยา่งพอเพียงและมีคณุภาพ 

นางสาวอรวรรณ 
กนัธิมา 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

27 09.06 เรียนกบัเจา้ของภาษา ครู นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- - 2,847,500.- - นกัเรียนและครูสามารถใชภ้าษาองักฤษ
และภาษาต่างประเทศท่ี 2 เพื่อการ
ส่ือสารและสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศท่ี 2  

   ต่างประเทศ  อยา่งนอ้ย 1 ภาษา  

- ฝ่ายวชิาการ 
- สาระวชิา
ภาษาองักฤษ,ฝร่ังเศส,
ภาษาญ่ีปุ่น,ภาษาจีน, 
ภาษาเกาหลี 

28 10.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

116,000.- - 70,000.- -  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงข้ึน 

-  นกัเรียนมีความรู้  และทกัษะในการ
ป้องกนัดูแลสุขภาพ และออกก าลงั
กายไดอ้ยา่งเหมาะสม  และสามารถ
ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุข 

-  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุม
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สติปัญญาและคุณสมบติัตาม         
อตัลกัษณ์ของนกัเรียนล าปางกลัยาณี 

-  นกัเรียนสามารถน าความรู้และทกัษะ
ทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและมี
โอกาส เขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบันานาชาติ 

นางสุภาณี ธิสาระ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

29 11.01 พฒันาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระศิลปะ   
(สาระทศันศิลป์) 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

50,000.- - - - นกัเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้อยา่งเป็น
ระบบ ต่อเน่ืองและเป็นขั้นตอนและ    
ครูผูส้อนบรรลุวตัถุประสงค ์ตาม
ความคาดหวงัรายวชิาและหลกัสูตร 

-  นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะทางศิลปะ 

- นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สาระทศันศิลป์สูงข้ึน 

- เกิดประสิทธิผลการพฒันากิจกรรม           
การเรียนการสอน นกัเรียนทุกคนได้
ใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี
สร้างสรรคก์ารเรียนรู้ 

- นกัเรียนมีความเป็นไทย จิตสาธารณะ
และวถีิการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา และ
คุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

น.ส.สิริญา ศรีชยั 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

30 11.02 พฒันาคุณภาพการเรียน       
การสอนวชิานาฏศิลป์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

70,000.- - 70,000.- - นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระ
นาฏศิลป์ดีข้ึน 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะปฏิบติั
กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ได ้ทั้ง
เผยแพร่และอนุรักษใ์นระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัประเทศ ตลอดจนระดบันานาชาติ  

- นกัเรียนทุกคนเรียนวชิานาฏศิลป์อยา่งมี
ความสุข และมีความภาคภูมิใจในการ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของประเทศไทย
ต่อสังคมโลก 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
และคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของนกัเรียน
ล าปางกลัยาณี 

นางวณีา ศิรประภาศิริ 

31 11.03 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาดนตรีสากล 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

290,000.-   - นกัเรียนและนกัเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรียนล าปางกลัยาณีทุกคน มีความรู้เร่ือง
ดนตรีสากล วงดนตรีสากลไดเ้ป็นอยา่งดี 
สามารถฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลได ้
สามารถร่วมแสดงกิจกรรมในงานส าคญั ๆ 
ของโรงเรียน และบริการงานของชุมชนได ้

นายราเชนทร์  
สุวรรณวงศ ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

32 11.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ดนตรีไทย และดนตรี 
พ้ืนเมือง 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

50,000.- - - - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
ดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนเมืองสูงข้ึน  

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะทางดา้นดนตรีไทยและดนตรี
พ้ืนเมืองเพียงพอส าหรับศึกษาต่อและ
ใชใ้นการด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุม
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ
สติปัญญา 

นางอญัชญา  ตะ๊นา 

33 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาเกษตรกรรม 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

50,000.- - - - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
เกษตรกรรมและผลการพฒันาคะแนน
เฉล่ียรายวชิาเกษตรกรรมจากการ
ประเมินระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและ
ทกัษะทางเกษตรกรรม เพียงพอ
ส าหรับการศึกษาต่อและใชใ้นการ
ด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนมีความสุข ช่ืนชอบใน          
การเรียนวชิาเกษตรกรรมและมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

- น.ส.ศิริลกัษณ์ ใจขาว 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุม
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม  
สติปัญญาและมีคุณสมบติัตาม          
อตัลกัษณ์ของนกัเรียนล าปางกลัยาณี 

 

34 12.02 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาคหกรรม 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

100,000.- - - - นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา  
คหกรรมสูงข้ึน  

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะทางการปฏิบติั เพียงพอส าหรับ
การศึกษาต่อและใชใ้นการด าเนินชีวติ
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
อยา่งมีความสุข 

-  นกัเรียนมีความสุข ช่ืนชอบในการเรียน
วชิาคหกรรมและมีผลสัมฤทธ์ิทาง           
การเรียนสูงข้ึน 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของนกัเรียน
โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

นางจนัทร์ฟอง 
ประดิษฐท์อง 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

35 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียน     
การสอนวชิาธุรกิจศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

60,000.- - - - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาการงานอาชีพธุรกิจสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ และ
ทกัษะในการวางแผนการจดัการ การ
ประกอบอาชีพทางธุรกิจเพียงพอต่อ
การเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุม
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สติปัญญา และคุณสมบติัตาม             
อตัลกัษณ์ของนกัเรียนโรงเรียน 
ล าปางกลัยาณี 

นายฐิติพงศ ์ ม่ิงเช้ือ 

36 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนวชิางานช่าง 
อุตสาหกรรม 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

80,000.- - - - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และค่ามาตรฐานสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
เพียงพอต่อการเลือกศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพและใชใ้นการด าเนิน
ชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุข 

นายพรชยั มัน่เหมาะ 
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5. กิจกรรม  งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - นกัเรียนไดพ้ฒันาครอบคลุมทั้ง
ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สติปัญญาและมีคุณสมบติัตาม         
อตัลกัษณ์ของนกัเรียนล าปางกลัยาณี 

 

37 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

250,000.- - - - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาคอมพิวเตอร์สูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและ
ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ เพียงพอ
ส าหรับการศึกษาต่อ และใชใ้นการ
ด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุม
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ 
สติปัญญา 

นายชเลงศกัด์ิ  
ฤกษว์ลัย ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

38 13.01 พฒันาการจดักิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

400,000.- - - - นกัเรียนร่วมคิดกิจกรรมอยา่ง
หลากหลายตามความถนดัและสนใจ 

- นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบติักิจกรรม 

- โครงการพฒันาความเป็นเลิศของ
นกัเรียน 8 กลุ่มสาระฯ และโครงการ
พฒันาความเป็นเลิศตามความถนดัและ
สนใจ เกิดผลสัมฤทธ์ิตามหลกัสูตร
พ้ืนฐานและมาตรฐานสากล มีความ
พร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- โครงการกิจกรรม IS3 ของนกัเรียน        
ม.2, ม.5 เกิดผลสัมฤทธ์ิและผา่นทกุ
โครงการ 

- นกัเรียนทกุคนไดรั้บการพฒันา
ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และคุณสมบติัตาม   
อตัลกัษณ์ของนกัเรียนล าปางกลัยาณี 

นายนิรันดร์ นามนคร 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

39 13.02 พฒันาคุณภาพการจดั 
กิจกรรมแนะแนว 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

50,000.- - - - ผูเ้รียนไดรั้บการบริการแนะแนว
อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

-  ผูเ้รียนสามารถมีทกัษะชีวติ สามารถ
ตดัสินใจเร่ืองการศึกษา อาชีพท่ี
สุจริต และพฒันาตนเองครอบคลมุ
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สติปัญญา 

-  ผูเ้รียนมีภูมิคุม้กนัสามารถด ารงชีวติใน 
สังคมไทยและสังคมโลกอยา่งมี
ความสุข 

-  ผูเ้รียนเลือกแผนการเรียนหลงัจากจบ
หลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการ ความ
ถนดัและความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

ดร.ปนิชา คนัทะวงศ ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

40 13.05 พฒันาการเรียนรู้นกัเรียน 
เรียนร่วม 

นกัเรียน 
เรียนร่วม 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

15,000.- - - - นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะของผูเ้รียนตามจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

- ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการเรียน
ร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT 

Framework) 
- ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการเรียน
ร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
(School-based management : 

SBM) 
- ครูมีการจดัท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

- ครูจดัหา ผลิตและใชเ้ทคโนโลยส่ิีง
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความช่วยเหลือทางการศึกษาให้
นกัเรียนเรียนร่วม 

- ครูมีความรู้ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดีต่อ
การจดัการเรียนร่วมและปฏิบติัตอ่
ผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม 

ดร.ปนิชา คนัทะวงศ ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

41 13.08 “Education Expo เปิดประตู  
สู่ร้ัวมหาลยั กา้วไปในโลก
อาชีพ ปี 61” คร้ังท่ี 4 

นกัเรียน  
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - - - นกัเรียนมีขอ้มูลข่าวสาร ในการศึกษา
ต่อของแต่ละสถาบนัการศึกษาอยา่ง
ทัว่ถึง 

- นกัเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อท่ีตรง
กบัความตอ้งการ ความถนดั ตลอดจน
ความตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีจะ
ออกไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้

- ครู/บุคลากรและทุกภาคส่วนใหค้วาม
ร่วมมือในการร่วมมือในการเตรียม 
ความพร้อมในการศึกษาต่อใหแ้ก่
นกัเรียนเป็นอยา่งดี 

ดร.ปนิชา คนัทะวงศ ์

รวม 4,611,000.-  4,097,500.-   

 8,708,500.-   
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   โรงเรียนล าปางกลัยาณี 
 

กลยุทธที์ ่3   พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณีให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ   โรงเรียนล าปางกัลยาณี (ฝ่ายอ านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการปฏิรูปเพื่อพัฒนาประเทศภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)” ซึ่งถือ

เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย บนวิสัยทัศน์ที่ว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง และ

ย่ังยืน” การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรมดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการเตรียมความ

พร้อม โดยเฉพาะสถานศึกษาต้องผลิตคนที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น การเรียนในสาระวิชา

หลัก (Core Subjects) ซึ่งประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะคณิตศาสตร์         

การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ มี

ความส าคัญแต่อาจไม่เพียงพอส าหรับเพื่อใช้ในการด ารงชีวิต จ าเป็นต้องสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษ  

ที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก อันได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ   

ส่ือและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 

การเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษานั้นจ าเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน

เป็นวัฒนธรรม การที่จะผลิตคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรใน

การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว การพัฒนาองค์ กร 

(Organization Development) ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบใน    

การท างาน และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยการพัฒนาบุคลากรนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้อง

กับนโยบายขององค์กรและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการผลิต พัฒนาครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตามเกณฑ์ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่าง

เต็มที่ตลอดจนมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

การบริหารจัดการของโรงเรียนล าปางกัลยาณีภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี

ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21” จึงมีการวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับความต้องการและความ

จ าเป็น มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการพัฒนาปรับปรุง
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หลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล และการนิเทศภายในให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบันและ

อนาคตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  มีการน าเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับหรือสอดแทรกให้เข้ากับหลักสูตร เพื่อที่จะท าให้การ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 วรรคสอง มาตรา 27 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของ

หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ

ในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลให้นักเรียนที่จบหลักสูตรออกไปมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นพลโลกที่ดี มีความรู้และ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

2.  วตัถุประสงค ์  

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล และระบบการนิเทศภายในให้

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และความต้องการของผู้ใช้บริการ  

3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ และความภาคภูมิใจในการท างานของบุคลากร 
 

3.  เป้าหมาย   

ดา้นผลผลิต (Outputs) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล ระบบการนิเทศภายใน 

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

ดา้นผลลพัธ ์(Outcomes) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเป็น

ผู้น าทางวิชาการ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถให้

ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ 

2. นักเรียนที่จบหลักสูตรออกไปมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นพลโลกที่ดี มี

ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี มีความสุขในการท างานและ

สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
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4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน      270,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 11,000,000 บาท 

รวมเงิน  11,270,000  บาท 

              (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 01.13 พฒันางานบุคลากรและ 
วางแผนอตัราก าลงั 

ครูผูส้อน, 
บุคลากร 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

30,000.- - - - โรงเรียนไดข้า้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

- ผูบ้ริหาร ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนมีขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- โรงเรียนมีมาตรฐานดา้นบุคลากร
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ
จ าเป็น 

- ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนมีความพึงพอใจในการบริการ 

นางอญัญช์ลีย ์สิทธิ 

2 01.14 จา้งครูผูเ้ช่ียวชาญวชิาเฉพาะ นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - 1,500,000.-  
(เงินระดมทุน
จา้งบุคลากร) 

- นกัเรียนทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจจากการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะวชิา 

- มีจ  านวนครูในสาระวชิาท่ีขาดแคลนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 

- ครูทุกคนมีอนุญาตประกอบวชิาชีพและ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมืออาชีพ มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

- รองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายอ านวยการ 
- นางอญัญช์ลีย ์สิทธิ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

3 01.15 จา้งบุคลากรปฏิบติังานใน
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - 8,700,000.- 
(เงินระดมทุน
จา้งบุคลากร) 

- เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานทุกคนปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- นกัเรียน ครู และบุคลากรทุกคนมีความ  
พึงพอใจในระดบัมากข้ึนไปในการไดรั้บ
บริการจากเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน 

- รองผูอ้  านวยการ
ฝ่ายอ านวยการ 
- นางอญัญช์ลีย ์สิทธิ 

4 01.16 พฒันาครูสู่มาตรฐานวชิาชีพ ครูผูส้อน ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - - - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการ
พฒันาให้มีความรู้และทกัษะในวชิาชีพครู 
สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีความกา้วหนา้ใน
อาชีพครู 

- นายเกษม กาเตจะ๊ 
- หวัหนา้งานพฒันา
ครูสู่มาตรฐาน
วชิาชีพ 

5 01.17 ศึกษาดูงานคณะครู บุคลากร 
โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ครู – 
บุคลากร 

ต.ค.61 200,000.- - 800,000.- - คณะครู ผูบ้ริหารและบุคลากรโรงเรียน
ล าปางกลัยาณี มีประสบการณ์ขวญัก าลงัใจ
ในการท างาน การจดักิจกรรมการเรียน  
การสอนและการวดัผลประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 

รองผูอ้  านวยการฝ่าย
บริหารงาน 4 ฝ่าย 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

6 02.06 ส่งเสริมการท างานวจิยัเพ่ือ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

ครูผูส้อน ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

40,000.- - - - ครูผูส้อนน าผลงานวจิยัไปประยกุตใ์ชเ้พื่อ
พฒันาการเรียน       การสอนและปรับแก้
พฤติกรรมของนกัเรียน 

- ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนน าผลงานวจิยัไปใชแ้กปั้ญหางาน
ในหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
โรงเรียนน าผลงานวจิยัใชเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของการเพ่ิมวทิยฐานะ 

นายบรรเจิด 
สระปัญญา 

รวม 270,000.-  11,000,000   

 11,270,000   

-
 1

0
5

 -
 



 

 
    
 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก        

ธรรมาภิบาล 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพและการบริการทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการศึกษา 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนล าปางกัลยาณี (ฝ่ายอ านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) คือ เทคโนโลยีในการน า

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างมี

ระบบ หรือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบัน

มีอยู่มากมาย เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้  การศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร เป็นต้น ดังนั้น  ICT จึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังอย่างย่ิงในการสร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 

ที่นับวันจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ต่างก็เร่งพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไป

พัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยน าการศึกษา

ให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริม การเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย  ช่วยจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย าใน 

การจัดท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัด

การศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน แต่  การให้ความสนใจกับ      

การใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนก็อาจหลงทางได้  ถ้าผู้บริหารสถานศึกษายึดถือการมี

เทคโนโลยีเป็นจุดหมายปลายทาง ของการศึกษา  แทนที่จะยึดถือผลการเรียนรู้เป็นจุดหมาย ตาม 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิ์

ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้

และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต และจากยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ือ/เทคโนโลยีที่หลากหลายและประหยัด เป็นการเรียนรู้ที่

เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความจ าเป็นที่ผู้เรียนและ
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ครูผู้สอนจะต้องสามารถใช้ส่ือ/เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น โรงเรียนจึง

ต้องพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนี้ถ้าสภาพแวดล้อมทั้งในพื้นที่บริเวณสนาม รอบอาคาร ภายในอาคารต่าง ๆ และ

ในห้องเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นลักษณะของ

สภาพแวดล้อมท่ีดี มีความเหมาะสมและสามารถเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี การพัฒนา

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน จึงนับได้ว่ามีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษา 

เพราะสามารถส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เต็มตามศักยภาพ และมีลักษณะนิสัยที่ดีงาม 

โรงเรียนล าปางกัลยาณีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  สถานที่ประกอบไปด้วย    

อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อรองรับนักเรียนจ านวนมากจ าเป็นต้องจัดพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์       

การพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ขององค์กร ที่ต้องการให้ส่ิงแวดล้อม

ภายในโรงเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการสร้างเสริมความรู้ การพัฒนาภูมิปัญญา ทัศนคติ ตลอดจน

พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน โดยจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมตามยุทธศาสตร์

ขององค์กร เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนทั้งด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน   

การจัดบรรยากาศ และการจัดเตรียมพื้นที่ทุกส่วนทั้งบนอาคารและบริเวณโดยทั่วไป ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การใช้สอยท่ีย่ังยืน เอื้อต่อการพัฒนาด้านจิตใจ และการเรียนรู้ของนักเรียนได้เต็มศักยภาพ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ ทักษะวิธีการทางคอมพิวเตอร์และมีผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนสูงขึ้น 

2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ได้อย่างมี      

ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

3. เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกคน ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ค่านิยม

ความเป็นไทย รักการอ่านและใช้วิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

4. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศในการบริหารงานของกลุ่มงาน/สาระวิชา/งาน และ    

การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

6. เพื่อให้นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ตลอดผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ 

สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนได้ 

7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิด   

สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ 

8. เพื่อดูแลแหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารส านักงาน ห้องน้ า ห้องส้วม 

ให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. พัฒนาแห่งเรียนรู้ สภาพอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมบรรยากาศในสถานศึกษาให้ได้

มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน 
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10. เพื่อจัดการบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียนให้พอเพียงตามเกณฑ์  

มาตรฐาน 

 

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านผลผลิต (Outputs) 

3.1.1 นักเรียนทุกคนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข 

3.1.2 มีห้องปฏิบัติการ  วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อทางคอมพิวเตอร์เพียงพอและใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3   ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกคน มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการ

ความรู้ และการวัดผล/ประเมินผล เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 

3.1.4 โรงเรียนมีโปรแกรมบริหารและระบบเครือข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ตและ

จ านวนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

3.1.5 โรงเรียนมีระบบดูแล บ ารุงรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้

สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3.1.6 นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสามารถใช้

บริการข้อมูลสารสนเทศ และสืบค้นความรู้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ 

3.1.7 อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ า ห้องส้วม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.8 สภาพแวดล้อมท้ังภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณโดยรอบ มี

ความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม 
 

 3.2 ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 

3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้น 

3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางคอมพิวเตอร์ เพียงพอส าหรับ 

การศึกษาต่อ และใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

3.2.3   นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

3.2.4  นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองสามารถ

ใช้บริการจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการศึกษาหาความรู้และท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.2.5 อาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ รวมถึงห้องน้ า ห้องส้วม มีความสะอาด 

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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4. งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน    8,803,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ    4,660,000        บาท 

รวมเงิน  13,463,000  บาท 

              (สิบสามล้านสี่แสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 01.01 พฒันางานส านกังาน 
ผูอ้  านวยการ 

มีวสัดุ  
ครุภณัฑ ์และ
ส่ิงสนบัสนุน
ในการท างาน
เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

20,000.- - 90,000.- - การบริหารของผูอ้  านวยการเป็นไปอยา่ง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 
นางจิราภรณ์ ท าทอง 

2 01.02 พฒันางานฝ่ายอ านวยการ โรงเรียนมี
งบประมาณ
เพียงพอ, มี
ส่ือวสัดุ
อุปกรณ์ 
เพียงพอ 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

25,000.- - 30,000.- - โรงเรียนมีระบบงานงบประมาณ   งาน
การเงินและบญัชี ธุรการ งาน แผนงาน 
งานพสัดุและสินทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ 

- การบริหารและการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 

3 01.03 พฒันางานสารบรรณ งานสารบรรณ 
มีประสิทธิภาพ 
มีวสัดุ อุปกรณ์ 
เพียงพอต่อ 

การด าเนินงาน 

ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

35,000.- - - - งานสารบรรณปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ
และเป็นไปตามระเบียบ 

- งานสารบรรณทนัสมยั กา้วทนั
เทคโนโลย ี

- งานสารบรรณสามารถสนบัสนุน
โปรแกรมต่าง ๆ ของ สพฐ. 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 
น.ส.เขมภร 
 ศิวกรค าปิงบุตร 
น.ส.จิตประภา       
ศรีตาบุตร 
น.ส.อนุสรา  
นนทข์นุทด 

 

-
 1

1
0

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ ์ มีวสัดุ 
อุปกรณ์ 
เพียงพอ 

ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

100,000.- - - - โรงเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ท่ีมี
คุณภาพพอเพียงต่อการจดัการเรียน     
การสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

- งานพสัดุและสินทรัพยท์ างานเป็นระบบ 
และเป็นไปตามระเบียบพสัดุ 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 
นางเสาวณี กรานจรูญ 
นางวราภรณ์ ชา้งวเิศษ 
นางสมพร กอนเช้ือ 
นายฐิติพงศ ์ม่ิงเช้ือ 
นายสมบูรณ์ เหมือนจนัทร์ 

น.ส.รุจิรัตน์ เป็งสา 
น.ส.สุดารัตน์ บวักลา้  
น.ส.ศิรินภา หม่ืนยศ 

5 01.06 งานบ ารุงรักษายานพาหนะ ครู บุคลากร 
นกัเรียน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

200,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร
จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 

6 01.07 พฒันางานการเงินและบญัชี การเบิก-จ่าย 
งบประมาณ
ทุกประเภท 
เป็นไปตาม
โครงการ 

ต.ค.60 - 
ก.ย.61 

35,000.- - - - สถานศึกษามีความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้ง บุคลากร
และอ่ืน ๆ 

- การระดมทรัพยากรเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ไดว้างไวแ้ละมีการลงรายการรับ-จ่าย ทาง
บญัชีท่ีถูกตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

นางสุพิน อุ่นหน่อ 
นางทิพวรรณ  หงส์แกว้ 
นางนภารัตน ์สูตรเลข 

น.ส.อจัฉรา เครือแกว้ 
น.ส.ปัญญทิพย ์ 
พูนพิพฒัน์ 

 
 

-
 1

1
1

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

7 01.08 โครงการเรียนฟรีอยา่งมี
คุณภาพ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- - - - นกัเรียนทุกคนมีหนงัสือเรียน เคร่ืองแบบ
นกัเรียนและอุปกรณ์การเรียนท่ีดีมี
คุณภาพและนกัเรียนมีความพึงพอใจ 

- นกัเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ มี
ทกัษะและคุณลกัษณะตามจุดเนน้ของ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

8 01.09 บริหารจดัการรายได ้
สถานศึกษา 

บริหาร
จดัการดว้ย
ระบบ
คุณภาพ 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- - 600,000.- -  มีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท าใหก้าร
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงคข์อง
โครงการ 

-  นกัเรียนและผูป้กครองมีความพึงพอใจใน
การจดัการศึกษาของโรงเรียนล าปาง
กลัยาณีในระดบัดีมาก 

-  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรัก ความสามคัคี มุ่งมัน่ใน             
การท างานและมีความสุขในการท างาน 

คณะกรรมการ
จดัการเงินบริหาร
สถานศึกษา 

 

 

 

 

-
 1

1
2

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

9 01.10 การระดมทุนเพื่อการจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- - - - ผูป้กครอง องคก์รภายนอกทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ สมาคม และองคก์รต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการระดมทุน ทรัพยากร
เพื่อพฒันาการศึกษาของโรงเรียนดว้ย
ความสมคัรใจ 

-  การจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- นกัเรียนล าปางกลัยาณีทุกคนไดรั้บ
การศึกษาภาคบงัคบัและขั้นพ้ืนฐาน
อยา่งมีคุณภาพ มีคุณลกัษณะพึง
ประสงคต์ามมาตรฐานของหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- โครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียนล าปาง
กลัยาณีมีความพร้อมในการใชง้านและมี
ความปลอดภยั 

ผูอ้  านวยการ  
แสวง บุญมากาศ 

10 01.11 งบไปราชการ ผูบ้ริหาร ครู
และบุคลากร 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

250,000.- - - - ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร มีงบไป
ราชการเพียงพอ 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 

11 01.12 งบส ารองจ่าย  ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

1,200,000.- - - - การบริหารมีประสิทธิภาพ นางสุพิน อุ่นหน่อ 

 

-
 1

1
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 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

12 01.18 พฒันาเทคโนโลยเีพื่อ 
การศึกษา 

นกัเรียน    
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

1,800,000.- - 1,700,000.- - นกัเรียน ครู อาจารย ์และบุคลากรใน
โรงเรียน ตลอดจนผูป้กครองสามารถใช้
บริการจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตในการศึกษาหาความรู้และ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- นายชเลงศกัด์ิ  
ฤกษว์ลัย ์
- นายสุขพฒัน์   
โสรัจจกิจ 
- คณะกรรมการ
เทคโนโลยฯี 

13 01.19 พฒันางานแผนงานและ 
สารสนเทศ 

โรงเรียนมี
ขอ้มูลและ
ระบบ

สารสนเทศ
ท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น 
เป็นปัจจุบนั 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

150,000.- - - - โรงเรียนมีระบบงานแผนงาน งาน
สารสนเทศ และระบบการบริหาร            
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกั   
ธรรมาภิบาล 

- นกัเรียน ผูป้กครอง ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในระดบัมาก 

- โรงเรียนมีความเขม้แขง็ พร้อมรองรับ
การกระจายอ านาจตามมาตรา 39   
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

นายสุขพฒัน์ 
โสรัจจกิจ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 

14 01.21 อนุรักษพ์ลงังานภายใน
สถานศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

600,000.- - - - นกัเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความตระหนกัในการใชพ้ลงังานอยา่ง
ประหยดั 

- ค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้าของโรงเรียน
เป็นไปอยา่งประหยดั 

-  อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของโรงเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานประหยดัพลงังาน
และไดรั้บการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

- นายสุขพฒัน์  
โสรัจจกิจ 
- นายชเลงศกัด์ิ        
ฤกษว์ลัย ์
- นายนพพร ปุกค า 
- นายยทุธนา เถียร
ประภากุล 
- นายลีนวฒัน์ สมพนัธ์ 

15 01.22 ค่ากระแสไฟฟ้า นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

2,000,000.- - 2,000,000.- - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ 
มีคุณภาพและมีการบริหารจดัการเป็นไป
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 

16 01.23 ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

200,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี 
เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร
จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 

17 01.24 ค่าน ้ าประปา นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

10,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร
จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจ      
พอเพียง 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

18 01.25 ค่าไปรษณีย ์ นกัเรียน  
 ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

30,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร
จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจ      
พอเพียง 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 

19 01.26 ค่าโทรศพัท ์ นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

40,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร
จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจ      
พอเพียง 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 

20 01.27 ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลู 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

40,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ 
มีคุณภาพและมีการบริหารจดัการเป็นไป
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 

21 02.09 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วชิาการ 

นกัเรียน  
ไม่ต ่ากวา่
300 คน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

120,000.- - 80,000.- - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความพร้อม
มากข้ึนในการท่ีจะท าการสอบหรือการ
แข่งขนัโครงการพิเศษต่าง ๆ 

นายเกษม กาเตจะ๊ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

22 02.19 พฒันาส่ือการสอน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.609 –  
ก.ย.61 

100,000.- - - - ครูท่ีผา่นการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจ
และความสามารถในการผลิตส่ือการเรียน
การสอน 

- ครู มีและใชส่ื้อการเรียนการสอนอยา่ง
กวา้งขวางและมีประสิทธิภาพ 

- นกัเรียนมีโอกาสในการศึกษาเพ่ิมเติมดว้ย
ตนเองตามความตอ้งการและตามศกัยภาพ 
เพ่ือใหคุ้ณภาพผูเ้รียนเทียบเคียงกบั
มาตรฐานสากล 

นายชเลงศกัด์ิ  
ฤกษว์ลัย ์

23 03.10 รักษาความปลอดภยัใน 
สถานศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

25,000.- - 10,000.- - นกัเรียน ครู และบุคลากร ไดรั้บความ
คุม้ครองดูแลทรัพยสิ์นและความ
ปลอดภยั 

- ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่ในระบบดูแล
ความปลอดภยัแก่นกัเรียน 

-นกัเรียนมีความรู้เร่ืองวนิยัจราจร 

นายสมบูรณ์  
เหมือนจนัทร์ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

24 04.01 พฒันากลุ่มงานบริหารทัว่ไป มีระบบการ
ท างานท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

50,000.- - 30,000.- - บุคลากรในกลุ่มบริหารทัว่ไปมีระบบ
บริหารงานในกลุ่มงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน 

- ผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวก 
ประทบัใจและพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานกลุ่มบริหารทัว่ไป 

นางธนภรณ์ โกศล 

25 04.02 พฒันางานประชาสมัพนัธ์ ครู นกัเรียน 
ผูป้กครองและ

ชุมชน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

50,000.- - 250,000.- - ครู นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ทราบและน าขอ้มูลข่าวสารไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอกทราบและไดรั้บประโยชน์จาก
ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียน มีความ
เขา้ใจและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เกิด
เครือข่ายระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง 
ชุมชนและโรงเรียนมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 

- นกัเรียนมีความเขา้ใจกระบวนการ
ท างานประชาสมัพนัธ์ มีโอกาสเรียนรู้
พฒันาตนเอง อนัเป็นประโยชน์ตอ่การ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 

น.ส.ศศลกัษณ์ 
เครือนนัตา 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

26 04.03 พฒันาพิพิธภณัฑเ์พื่อ
การศึกษา โรงเรียนล าปาง
กลัยาณี 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

25,000.- -  - ครู ผูเ้รียนทุกระดบัชั้น บุคลากรและ
ประชาชนทัว่ไปไดใ้ชห้อ้งพิพิธภณัฑ ์ 
เพ่ือการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ 

- หอ้งพิพิธภณัฑเ์พื่อการศึกษาโรงเรียน
ล าปางกลัยาณี ไดรั้บการพฒันาและเป็น
แบบอยา่งในการพฒันา ปลุกจิตส านึก
เยาวชนใหต้ระหนกัและเห็นคุณคา่
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

น.ส.ศศลกัษณ์ 
เครือนนัตา 

27 04.11 พฒันาอาคารสถานท่ี 
ระบบสาธารณูปโภคและ 
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

700,000.- - - - นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความ
พึงพอใจในการใชอ้าคารประกอบ 
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งศูนย์
วิชาการ 

- นกัเรียน ผูป้กครอง ครูบคุลากรและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความประทบัใจในการใช้
บริการอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค
ของโรงเรียน 

- หน่วยงานการศึกษาและชุมชนมีความพึง
พอใจในการใหบ้ริการของโรงเรียน 

นายยทุธนา  
เถียรประภากลุ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

28 04.12 รักษาความสะอาดอาคาร 
เรียน และอาคารประกอบ 

อาคารเรียน 
อาคารประกอบ 
หอ้งน ้า มีความ
สะอาดถกู 
สุขลกัษณะ 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

150,000.- - 300,000.- - นกัเรียน-ครู และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมีสุขภาพดี ใชชี้วติอยา่งถูก
หลกัอนามยั 

นายยทุธนา  
เถียรประภากลุ 

29 04.13 พฒันาภูมิทศัน์และ
ส่ิงแวดลอ้มโรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

120,000.- - - - นกัเรียน ครูและบุคลากร ตลอดจนผูม้า
ใชบ้ริการมีความสุข และมีสุขภาพจิตท่ี
ดีใชป้ระโยชนท่ี์ไดรั้บ เอ้ือต่อการศึกษา
และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

นายชยัณรงค ์ภกั
ศิลป์ 
 

30 04.16 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

100,000.- - - - ระบบเสียงของโรงเรียนดีข้ึน 
- ระบบของการเก็บภาพงานกิจกรรม       
ต่าง ๆ ของโรงเรียนดีข้ึน 

- นกัเรียนไดใ้ชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัมากข้ึน 

นายธีรพนัธ์ ปิงแกว้ 

31 04.17 โครงการผลิตน ้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

350,000.- - 300,000.- - มีน ้าใชเ้พ่ือการอุปโภคท่ีไดม้าตรฐาน
และเพียงพอ 

- มีน ้าด่ืม RO เพ่ือการบริโภคท่ีได้
มาตรฐาน 

- นายสุขพฒัน์  
โสรัจจกิจ 
- นายรังสรรค ์ แสนทิพย ์
- นายบุญเสาร์ หลกับึง 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

32 04.18 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- - 4,788,318.50- - นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มี
ความพึงพอใจในการใชอ้าคารสถานท่ี 
อาคารประกอบ หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ หอ้งศูนยว์ชิาการ 

- นกัเรียน ผูป้กครอง ครู บุคลากร และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความประทบัใจในการใช้
บริการอาคารสถานท่ี ระบบ
สาธารณูปโภคของโรงเรียน 

- นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึนและเป็นผูมี้คุณลกัษณะเป็นไป
ตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

- หน่วยงานการศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง 
และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียน 

- ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 
- กรรมการผูไ้ดรั้บ
การแต่งตั้ง 

 
 
 
 
 
 

-
 1

2
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

33 07.02 Marine aquarium  นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

75,000.- - - - ครูและนกัเรียน มีส่ือประกอบการเรียน
การสอนวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ และ
สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ครู นกัเรียน และชุมชน มีความรู้ความ
เขา้ใจ เกิดความตระหนกัและเห็นคุณค่า
ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล 

นางนาริฐา อินถานะ 

34 10.02 พฒันาส่งเสริมผูมี้
ความสามารถทางดา้นกีฬา
และกรีฑา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

135,000.- - - - เยาวชนไดอ้อกก าลงักายและเล่นกีฬาตาม
ความถนดัและความสนใจ 

- เยาวชนปฏิบติัตามกฎ กติกา หนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบ เคารพสิทธ์ิของตนเองและผูอ่ื้น 
ใหค้วามร่วมมือในการแข่งขนักีฬาและการ
ท างานเป็นทีมดว้ยความมุ่งมัน่และมีน ้าใจ
นกักีฬา 

- เยาวชนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการ        
การออกก าลงักายและการเล่นกีฬาสู่         
มาตรฐานท่ีดีข้ึน ซ่ึงส่งผลใหไ้ดรั้บชยัชนะ
ในการแข่งขนัระดบัเขต  ระดบัภาค และ
ระดบัชาติ 

นางสุภาณี ธิสาระ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

35 11.05 พฒันาการเรียนการสอนสาระ
นาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 

นกัเรียน 
สาระนาฏศิลป์ 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - - - นกัเรียนท่ีเรียนสาระนาฏศิลป์ไดรั้บ 
การพฒันาทกัษะดีข้ึน สามารถแสดง
กิจกรรมนาฏศิลป์และบูรณาการกบั
สาระการเรียนรู้อ่ืนไดดี้ยิง่ข้ึน 

- นางวฒันะ        
ทองปัญญา 
- นางวณีา                    
ศิรประภาศิริ 

36 11.06 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ดนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ 

นกัเรียน
สาระ 

ดนตรีไทย 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- - - - นกัเรียนท่ีเรียนสาระดนตรีไทย ไดรั้บ
การพฒันาทกัษะดีข้ึน สามารถแสดง
กิจกรรมดนตรีไทย และบูรณการกบั
สาระการเรียนรู้อ่ืนไดดี้ยิง่ข้ึน 

หวัหนา้สาระ 
ดนตรีไทย 

37 12.06 พฒันางานส านกังานกลุ่ม
สาระการงานอาชีพฯ 

ครูผูส้อน ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

68,000.- - 70,000.- - ระบบบริหารจดัการในกลุ่มสาระ เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

- มีวสัดุอุปกรณ์ เพียงพอแก่ความตอ้งการกบั
ทุกสาระ 

- ครูไดพ้ฒันาการเรียนการสอนอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 

นายพรชยั มัน่เหมาะ 

รวม 8,803,000  4,660,000   

 13,463,000   
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   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 5   ขยายเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

ชื่อโครงการ   การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการจัดการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกัลยาณี (ฝ่ายอ านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง

ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่าง

น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติด้วย จึงต้องขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงาน

ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า การประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี      

การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

การประกันคุณภาพการศึกษามีหลักการ คือ 1) สร้างความม่ันใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา  

2) การป้องกันปัญหา ต้องมีการวางแผนและการเตรียมการ 3) ตั้งมั่นบนหลักวิชาในการพัฒนาหลัก

วิชาชีพ 4) การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได้ 5) การด าเนินงานเน้น

คุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน 6) การสร้างความรู้ ทักษะ และความมั่นใจให้กับบุคลากร

ในสถานศึกษา 7) การประสานสัมพันธ์ในองค์กรและบุคลากรในพื้นที่ 8) การเน้นภาวะผู้น าของ

ผู้บริหาร 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจว่าผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตามจะได้รับการศึกษาที่

มีคุณภาพใกล้เคียงกัน จึงต้องมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจ าทุกปี โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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2.  วัตถุประสงค์   

1.  เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการคุณภาพการศกึษาเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

2.  เพื่อพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้

ได้ตามศักยภาพ 

3.  เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูล นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

4. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย   

ด้านผลผลิต (Outputs) 

1. มีบุคลากรเพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ 

2. บุคลากรของฝ่าย/หมวด/งาน ทุกคน มีความรู้ความสามารถในการใช้ส่ือและนวัตกรรม

และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

3. ผู้บริหาร – ครู ทุกท่าน ได้รับการอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

4. ส านักงานฝ่าย/หมวด/งาน/ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน/ห้องสมุด มีอุปกรณ์ส านักงาน

และอุปกรณ์เทคโนโลยีส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพการท างานตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 

5. มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอและมีคุณภาพ 

6. มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณภาพจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน 

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบ

สาธารณูปโภคที่เพียงพอและมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน    188,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 3,660,000        บาท 

รวมเงิน  3,848,000  บาท 
 

 (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 01.04 พฒันางานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การด าเนินงาน
และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - 40,000.- - การด าเนินงานการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน มีคุณภาพไดม้าตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

นางสุพิน อุ่นหน่อ 

2 01.20 พฒันางานประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

ครู – 
นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

160,000.- - - - โรงเรียนจดัการศึกษาไดต้ามมาตรฐาน 
ท่ีก าหนดและผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

- นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

- คณะกรรมการบริหาร น าผลการ
ประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันา
องคก์ร เพื่อใหบ้รรลผุลตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

- นกัเรียน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน 

- นายสุขพฒัน ์
โสรัจจกิจ 
- คณะด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 

-
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2
7

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

3 02.14 หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดลอ้ม ม.ตน้ 

นกัเรียน
หอ้งเรียน
พิเศษ 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

1,200,000.- - - -  เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางดา้นทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษและเทคโนโลย ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะทางดา้นทางวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษและ
เทคโนโลย ีเพียงพอส าหรับการศึกษา
ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

- นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้น
ทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษและเทคโนโลย ีไดรั้บ      
การพฒันาครอบคลุมทั้งทางดา้นร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสงัคม 

- ประธาน
อนุกรรมการ
หอ้งเรียนพิเศษ ม.ตน้ 
- หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วทิยาศาสตร์, 
คณิตศาสตร์ , 
ภาษาองักฤษ, 
คอมพิวเตอร์, 
ครูผูส้อนหอ้งเรียน
พิเศษทุกคน 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 02.15 หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดลอ้ม ม.ปลาย 

นกัเรียน
หอ้งเรียน
พิเศษ 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

1,200,000.- - - - นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทุกรายวชิา
เพ่ิมสูงข้ึนกวา่เดิม 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะในทุกรายวชิาเพียงพอส าหรับการ
ท าวจิยัเบ้ืองตน้ การศึกษาต่อและใชใ้น
การด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
และมีคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของ
นกัเรียนล าปางกลัยาณี 

ฝ่ายวชิาการ 

5 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกลัยาณีกบัโรงเรียน
มหิดลวทิยานุสรณ์ 

นกัเรียน
หอ้งเรียน
พิเศษ 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- - - - ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
เคมี ฟิสิกส์ และชีววทิยา ไดรั้บการ
พฒันาเทคนิคและวธีิการจดัการเรียน
การสอน 

 - โรงเรียนมีส่ือ อุปกรณ์ปฏิบติัการทาง
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ท่ีเพียงพอต่อการจดัการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ครบตาม
จ านวนและมีมาตรฐานเทียบเท่า
โรงเรียนวทิยาศาสตร์ชั้นน าของประเทศ 

รองผูอ้  านวยการ   
ฝ่ายวชิาการ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

(ผลลพัธ์) 
ผูรั้บผดิชอบ งบเงิน

อุดหนุน 
งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์มีการพฒันา
สูงข้ึน 

 

6 02.22 โครงการพฒันาอจัฉริยภาพ
นกัเรียนหอ้งเรียน พิเศษ Mini 
English Program (MEP) 

      นางมยรีุ ทา้วศรีชยั 

7 02.23 โครงการค่ายโอลิมปิกวชิาการ 
ค่าย 1 สอวน. วชิาเคมี 

 500,000.-     นางนงนุช แสนเงิน 

8 02.24 โครงการพฒันาและส่งเสริม
ความสามารถพิเศษดา้น
วทิยาศาสตร์ฯ 

      นางนงนุช แสนเงิน 

9 03.07 พฒันาคุณภาพงานเครือข่าย
ผูป้กครองโรงเรียนล าปาง
กลัยาณี 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - 100,000.- - บุคลากรในโรงเรียน/ผูป้กครอง /
คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง จะได้
น าส่ิงท่ีไดรั้บมาปรับปรุง/แกไ้ขในงาน
เครือข่ายผูป้กครองต่อไป 

 

นายกฤชณ์ิพจน์ 
สะอาด 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

10 04.19 พฒันางานและกิจกรรม
สมาคมผูป้กครองและครู  
ล าปางกลัยาณี 

การบริหาร 
จดัการ มี

ประสิทธิภา
พ และเป็น
ระบบ 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

- - 150,000.- 
(สมาคม) 

- การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน มี
ประสิทธิภาพ 

- ผูป้กครอง นักเรียน ครูและบุคลากร มี
ความพึงพอใจในการจดัการศึกษา 

- คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและ ครู 
ฯ มีความมั่นใจการบริหารงานของ
สมาคมฯ 

- สมาคมผูป้กครองและครูฯ มีผลการ
ด าเนินท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นท่ีพอใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- สมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรียน 
ล าปางกลัยาณี 
- คณะกรรมการ
สมาคมฯ 

11 04.20 พฒันางานสวสัดิการและ
ชุมชนสมัพนัธ์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

 

ต.ค.60 –  
ก.ย.61 

- - 250,000.- - มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์
และร่วมกิจกรรมสร้างสรรคก์บัชุมชน     

- ผู ้ป กครอง  ผู ้ มี อุ ปกา ร คุณต่ อท า ง         
โรงเรียนและบุคลากรภายโรงเรียนไดรั้บ
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจใน
โอกาสต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

- ชุมชน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า สมาคมฯ และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไดรั้บความ
ร่วมมืออยา่งดีในการจดักิจกรรมต่างๆ 

- น.ส.พิชญรั์ศม์ิ  
ยพูานิช 
- คณะกรรมการ
สวสัดิการและ
ชุมชน 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

12 09.07 โครงการแลกเปล่ียนกบั
สถานศึกษาต่างชาติ 

นกัเรียน
แผนการ
เรียนญ่ีปุ่น 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

28,000.- - 220,000.- - นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         
ท่ีสอง จากประสบการณ์ตรง 

- นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้
ภาษากบัเจา้ของภาษาโดยตรง สามารถ
ส่ือสารโดยใชภ้าษาต่างประเทศท่ีสองได ้
นักเรียนได้เรียนรู้วฒันธรรมท่ีสัมพนัธ์
กบัการใชภ้าษา 

หวัหนา้สาระ
ภาษาต่างประเทศ           
ท่ีสอง และครูใน
สาระ
ภาษาต่างประเทศ          
ท่ีสองทุกคน 

รวม 188,000.-  3,660,000.-   

 3,848,000.-   
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บทท่ี 3 

สรุปงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย/งบพฒันาตามประเดน็กลยุทธ์  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณประเภทต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ภารกิจ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

1. งบเงินเดือน    

- เงินเดือน (ครู) 75,924,240.00 4,500,000.00 80,424,240.00 

- เงินประจ าต าแหน่ง 10,176,000.00 - 10,176,000.00 

- ค่าจ้างประจ า (ลูกจ้างประจ า) 2,691,840.00 - 2,691,840.00 

- ค่าจ้างชั่วคราว 474,000.00 8,700,000.00 9,174,000.00 

รวม 89,266,080.00 13,200,000.00 102,466,080.00 

2. เงินอุดหนุน    

- เงินอุดหนุนรายหัว 11,501,300.00 - 11,501,300.00 

- เงินอุดหนุนกิจกรรมนักเรียน 2,883,770.00 - 2,883,770.00 

- ค่าสาธารณูปโภค - 1,200,000.00 1,200,000.00 

รวม 14,385,070.00 1,200,000.00 15,585,070.00 

3. งบลงทุน    

- ค่าครุภัณฑ์ - - - 

- ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 496,000.00 - 496,000.00 

รวม 496,000.00 - 496,000.00 

4. งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี    

- อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 300,000.00 - 300,000.00 

- อุปกรณ์การเรียน 1,386,040.00 - 1,386,040.00 

- หนังสือเรียน 3,189,902.00 - 3,189,902.00 

- ชุดนักเรียน 1,495,550.00 - 1,495,550.00 

รวม 6,371,492.00 - 6,371,492.00 

5. ระดมทุนตามโครงการ    

- ห้องเรียนพิเศษ Smart Science - 2,640,000.00 2,640,000.00 

- เงินสมาคมผู้ปกครองและครู - 1,200,000.00 1,200,000.00 

- เงินประกันอุบัติเหตุ - 750,000.00 750,000.00 

- เงินสอนคอมพิวเตอร์ - 1,200,000.00 1,200,000.00 

- เงินรายได้สถานศึกษา - 2,040,000.00 2,040,000.00 

รวม - 7,830,000.00 7,830,000.00 

รวมทั้งสิ้น 110,518,642.00 22,230,000.00 132,748,642.00 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ภารกิจ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

1. งบเงินเดือน    

- เงินเดือน (ครู) 75,924,240.00 4,347,500.00 80,271,740.00 

- เงินประจ าต าแหน่ง 10,176,000.00 - 10,176,000.00 

- ค่าจ้างประจ า (ลูกจ้างประจ า) 2,691,840.00 - 2,691,840.00 

- ค่าจ้างชั่วคราว 474,000.00 7,253,650.00 7,727,650.00 

รวม 89,266,080.00 11,601,150.00 100,867,230.00 

2. งบด าเนินการ    

- ค่าตอบแทน/วัสดุใช้สอย 9,765,070.00 1,200,000.00 10,965,070.00 

- ค่าประกันอุบัติเหตุ - 750,000.00 750,000.00 

- ค่าสาธารณูปโภค 3,620,000.00 1,200,000.00 4,820,000.00 

รวม 13,385,070.00 3,150,000.00 16,535,070.00 

3. งบลงทุน    

- ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00 

- ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 490,900.00 1,500,000.00 1,990,900.00 

รวม 1,490,900.00 2,700,000.00 4,190,900.00 

4. งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี    

- อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 207,000.00 - 207,000.00 

- อุปกรณ์การเรียน 1,386,040.00 - 1,386,040.00 

- หนังสือเรียน 3,189,902.00 - 3,189,902.00 

- ชุดนักเรียน 1,495,550.00 - 1,495,550.00 

รวม 6,278,492.00 - 6,278,492.00 

5. เงินส ารองจ่าย 1,200,000.00 - 1,200,000.00 

รวมทั้งสิ้น 111,620,542.00 17,451,150.00 129,071,692.00 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายตามกลยุทธ์และตามโครงการ 

กลยุทธท่ี์ โครงการ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม ตาม

ค่านิยมของคนไทย 12 

ประการ 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ตามค่านิยมหลักของ     

คนไทย 12 ประการ 

1,225,000.- 1,340,000.- 2,565,000.- 

2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 

และทักษะในศตวรรษที่ 21 

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 

และทักษะในศตวรรษที่ 21 

4,611,000.- 4,097,500.- 8,708,500.- 

3. พัฒนาครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

พัฒนาบุคลากรทางการ 

ศึกษาโรงเรียนล าปาง

กัลยาณี ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

270,000.- 11,000,000.- 11,270,000.- 

4. ส่งเสริมการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใน  

การบริหารจัดการศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมสุขภาพและการ

บริการทางการศึกษาเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษา 

8,803,000.- 4,660,000.- 13,463,000.- 

5. ขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือ ในทุกภาคส่วน มี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือในการจัด

การศึกษาและพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการ

จัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

188,000.- 3,660,000.- 3,848,000.- 

รวม 15,097,000.- 24,757,500.- 39,854,500.- 

รวมทั้งส้ิน 
39,854,500.- 

(สามสิบเก้าลา้นแปดแสนหา้หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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กลยุทธ์องค์กร/กิจกรรมหลัก/โครงการ ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

1.  ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมี

คุณธรรม จริยธรรม ตาม

ค่านิยมไทย 12 ประการ 

(ดา้นคุณภาพผูเ้รียน) 

1. ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมตาม

ค่านิยมหลักของ   

คนไทย 12 ประการ 

02.13 โครงการเพศศึกษารอบด้าน 

03.01 โครงการพฒันางานฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

03.02 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน 

10,000.- 

150,000.- 

 

250,000.- 

 

  03.03 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยใน

โรงเรียน 

90,000.- 

  03.04 โครงการโรงเรียนสุจริต 20,000.- 

  03.05 โครงการพฒันางานธนาคารโรงเรียน 10,000.- 

  03.08 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด                  

ยาเสพติดและอบายมุข 

 

  03.09 โครงการห้องเรียนสีขาว 15,000.- 

  04.04 โครงการพฒันางานอนามัยโรงเรียน 110,000.- 

  04.05 โครงการโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ 20,000.- 

  04.06 โครงการวัยใสใสใ่จสุขภาพ ลดภาวะ

โภชนาการเกินเกณฑ์  (เริ่มอ้วน, 

อ้วน) 

20,000.- 

  04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการและ

โรงอาหาร 

700,000.- 

  04.08 โครงการพฒันางานสวัสดิการร้านค้า 120,000.- 

  04.09 โครงการกิจกรรมวันส าคัญของ

โรงเรียน 

400,000.- 

  04.10 โครงการสะโตกแก้วกัลยา - 

  04.14 โครงการกิจกรรม 5 ส 30,000.- 

  04.15 โครงการซุ้มประตูปา่ 25,000.- 

  13.03 โครงการพฒันากิจกรรมยุวกาชาด 350,000.- 

  13.01 โครงการพฒันากิจกรรมลูกเสือ 180,000.- 

  13.06 โครงการพฒันาเครือข่ายนักเรียน

เพื่อนที่ปรึกษา (youth Counselor : 

YC) 

20,000.- 

  13.07 โครงการพฒันาทักษะชีวติในการ

รับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติ 

- 
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กลยุทธ์องค์กร/กิจกรรมหลัก/โครงการ ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

1.  ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมี

คุณธรรม จริยธรรม ตาม

ค่านิยมไทย 12 ประการ

(ดา้นผลสมัฤทธ์ิทาง 

1. ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมตาม

ค่านิยมหลักของ   

คนไทย 12 ประการ 

02.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอน 

02.02 โครงการพฒันาการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 

1,500,000.- 

 

40,000.- 

วิชาการของผูเ้รียน)  02.03 โครงการพฒันาระบบการนิเทศ

ภายใน 

40,000.- 

  02.04 โครงการพฒันาทักษะกระบวนการ 

เรียนรู้แบบบูรณาการและการคิดสู่

ห้องเรียน 

25,000.- 

  02.08 โครงการพฒันาระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 

50,000.- 

  02.10 โครงการเติมความรู้มุ่งสูค่วามส าเร็จ 250,000.- 

  02.18 โครงการพฒันาห้องศนูยก์ารเรียน

และระบบบริหาร ICT 

270,000.- 

  02.20 โครงการพฒันางานห้องสมุดให้เปน็

สังคมแห่งการเรียนรู ้

210,000.- 

  02.21 โครงการปลูกศิษย์รักเปน็นักอ่าน 40,000.- 

  09.06 โครงการเรียนกับเจ้าของภาษา 2,847,500.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

2.  พัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความรู้และทกัษะใน

ศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาผู้เรียนมี

ความรู้และทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 

02.05 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน 

02.07 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ล าปางกัลยาณ ี

20,000.- 

 

30,000.- 

  02.11 โครงการค่ายวิชาการและทัศนศึกษา 

2561 ม.ปลาย 

350,000.- 

  02.12 โครงการกัลยาณีนิทัศน ์2561 150,000.- 

  02.16 โครงการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสู่

สากล 

40,000.- 

  03.06 โครงการพฒันางานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและคณะสี 

150,000.- 

  05.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 

70,000.- 

  05.02 โครงการส่งเสริมวนิัยรักการอ่าน 25,000.- 

  06.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระวิชาสงัคมศึกษาฯ 

170,000.- 

  07.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

394,000.- 

  07.03 ส่งเสริมทักษะชวีิตทางด้านชีววิทยา 20,000.- 

  08.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 

170,000.- 

  09.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

166,000.- 

  09.02 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาภาษาฝรัง่เศส 

40,000.- 

  09.03 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาภาษาญีปุ่น่ 

40,000.- 

  09.04 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาภาษาจนี 

40,000.- 

  09.05 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาภาษาเกาหล ี

40,000.- 

  10.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ  

พลศึกษา 

186,000.- 

  11.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

สาระทัศนศิลป ์

50,000.- 

  11.02 โครงการพฒันาการเรียนการสอน

วิชานาฏศิลป ์

140,000.- 

  11.03 โครงการพฒันาการเรียนการสอน 

วิชาดนตรีสากล 

290,000.- 

 



- 139 - 

กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

2.  พัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความรู้และทกัษะใน

ศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาผู้เรียนมี

ความรู้และทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 

11.04 โครงการพฒันาการเรียนการสอน 

วิชาดนตรีไทยและดนตรีพืน้เมือง 

12.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาเกษตรกรรม 

50,000.- 

 

50,000.- 

  12.02 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาคหกรรม 

100,000.- 

  12.03 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาธุรกิจศึกษา 

60,000.- 

  12.04 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชางานช่างอุตสาหกรรม 

80,000.- 

  12.05 โครงการพฒันาการเรียนการสอน 

วิชาคอมพิวเตอร์ 

250,000.- 

  13.01 โครงการพฒันาการจัดกิจกรรม

นักเรียน 

400,000.- 

  13.02 โครงการพฒันาการจัดกิจกรรม  

แนะแนว 

50,000.- 

  13.05 โครงการพฒันาการเรียนรู้นักเรียน 

เรียนรวม 

15,000.- 

  13.08 โครงการ Education Expo เปิด

ประตูรัว้มหาวิทยาลัยก้าวสู่โลก

อาชีพ ป ี61 คร้ังท่ี 4 

- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

3.  พัฒนาครูบุคลากรใน

สถานศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3. พัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาโรงเรียน

ล าปางกัลยาณีให้มี

ความเชี่ยวชาญทาง

วิชาการ 

01.13 โครงการพฒันางานบุคลากรและ

วางแผนอัตราก าลัง 

01.14 โครงการจ้างครูผู้เชี่ยวชาญวิชา

เฉพาะ 

01.15 โครงกางจ้างบุคลากรปฏิบติงานใน

โรงเรียน 

30,000.- 

 

- 

 

- 

  01.16 โครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพ - 

  01.17 โครงการการศึกษาดงูานของคณะครู 

บุคลากร โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

1,000,000.- 

  02.06 โครงการส่งเสริมการท างานวจิัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

40,000.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

4.  ส่งเสริมการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารจัดการศึกษา

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

4. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

อาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม

สุขภาพและการบริการ

ทางการศึกษา เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษา 

01.01 โครงการพฒันางานส านกังาน

ผู้อ านวยการ 

01.02 โครงการพฒันางานฝ่ายอ านวยการ 

01.03 โครงการพฒันางานสารบรรณ 

01.05 โครงการพฒันางานพัสดแุละ

ครุภัณฑ์ 

01.06 งบค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 

01.07 โครงการพฒันางานการเงินและบัญชี 

01.08 โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

01.09 โครงการบริหารจัดการเงนิบริหาร 

สถานศึกษา 

110,000.- 

 

55,000.- 

35,000.- 

100,000.- 

 

200,000.- 

35,000.- 

- 

600,000.- 

  01.10 โครงการระดมทุนเพื่อจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

- 

  01.11 งบไปราชการ 250,000.- 

  01.12 งบส ารองจ่าย 1,200,000.- 

  01.18 โครงการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

3,000,000.- 

  01.19 โครงการพฒันางานแผนงานและ

สารสนเทศ 

150,000.- 

  01.21 โครงการอนุรักษ์พลงังาน 600,000.- 

  01.22 งบค่ากระแสไฟฟ้า 4,000,000.- 

  01.23 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ 200,000.- 

  01.24 งบค่าน้ าประปา 10,000.- 

  01.25 งบค่าไปรษณีย์ 30,000.- 

  01.26 งบค่าโทรศัพท ์ 40,000.- 

  01.27 งบค่าก าจัดขยะมูลฝอย+สิ่งปฏิกูล 40,000.- 

  01.29 โครงการส่งเสริมความเปน็เลศิทาง

วิชาการ 

200,000.- 

  03.10 โครงการรักษาความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

35,000.- 

  04.01 โครงการพฒันางานฝ่ายบริหาร

ท่ัวไป 

80,000.- 

  04.02 โครงการพฒันางานประชาสัมพันธ ์ 300,000.- 

  04.03 โครงการพฒันาพิพิธภัณฑ์เพื่อ

การศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

25,000.- 

  04.11 โครงการพฒันาอาคารสถานท่ีระบบ

สาธารณูปโภคและสิง่แวดล้อมใน

โรงเรียน 

1,000,000.- 

  04.12 โครงการรักษาความสะอาดอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 

150,000.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

4.  ส่งเสริมการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารจัดการศึกษา

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

4. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

อาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม

สุขภาพและการบริการ

ทางการศึกษา เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษา 

04.13 โครงการพฒันาภูมิทัศนแ์ละ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

04.16 โครงการพฒันาการบริการงาน

โสตทัศนูปกรณ ์

04.17 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค 

บริโภค 

04.18 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

07.02 โครงการ Marine Aquarium 

10.02 โครงการพฒันาสง่เสริมผู้มี

ความสามารถทางด้านกีฬาและกรีฑา 

120,000.- 

 

100,000.- 

 

350,000.- 

 

- 

75,000.- 

135,000.- 

  11.05 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

สาระนาฏศิลปส์ู่ความเปน็เลศิ 

- 

  11.06 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ดนตรีไทยสู่ความเปน็เลศิ 

 

  12.06 โครงการพฒันางานส านกังานกลุ่ม

สาระการงานอาชีพฯ 

138,000.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

5.  ขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

5. การขยายเครือข่าย 

ความร่วมมือในการ

จัดการศึกษาและ

พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการจัด

การศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

01.04 โครงการพฒันางานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

01.20 โครงการพฒันางานประกันคุณภาพ 

การศึกษา 

02.14 โครงการพฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

02.15 โครงการพฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

40,000.- 

 

160,000.- 

 

1,200,000.- 

 

1,200,000.- 

  02.17 โครงการความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนล าปางกัลยาณีกับโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ์

- 

  02.22 โครงการพฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพเิศษ Mini English 

Program (MEP) 

- 

  02.23 โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ            

ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี 

500,000.- 

  02.24 โครงการพฒันาและส่งเสริม

ความสามารถพิเศษด้าน

วิทยาศาสตรฯ์ 

- 

  03.07 โครงการพฒันาคุณภาพงาน

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนล าปาง

กัลยาณี 

100,000.- 

  04.19 โครงการพฒันางาน/กิจกรรม

สมาคมผู้ปกครองและครู ล.ก. 

150,000.- 

  04.20 โครงการพฒันางานสวัสดิการและ

ชุมชนสัมพันธ์ 

250,000.- 

  09.07 โครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษา

ต่างชาต ิ

248,000.- 
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บทท่ี 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

 เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนได้พิจารณาผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี แล้ว การน า

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี  สู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทาง            

การด าเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้การด าเนินงาน/โครงการหรือกิจกรรมภายใต้แผนการพัฒนาการศึกษา

เกิดความส าเร็จ ตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจและบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร  จ าเป็นอย่างย่ิงที่

ต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง        

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ดังนั้นโรงเรียนล าปางกัลยาณีจึงก าหนดหลักการน าแผนพัฒนา

การศึกษาระยะ 4 ปี สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบติั 

1. ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  หัวหน้าสาระวิชา ฯ  และหัวหน้างานต้องให้

ความส าคัญในการใช้แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เป็นกรอบในการด าเนินงาน 

2. ต้องด าเนินการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาระยะ  

4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ของโรงเรียนให้ครู บุคลกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อการมี

ส่วนร่วมและการสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดคณะท างานและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับ

ความรู้ความสามารถและภาระกิจของแต่ละกลยุทธ์ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

การศึกษาระยะ 4 ปี โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 

เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

5. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน มีการก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จเพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จ การจัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐานการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมจัดท ารายงานประจ าปี       

6. สร้างการเชื่อมโยงและจัดการข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้สะดวก เป็นข้อมูลที่มี

ความถูกต้อง แม่นย า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริม พัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้              

การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

7. ให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุ

เป้าประสงค์ ตามกลยุทธ์ขององค์กร หรือพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จให้มีความสอดคล้องมากขึ้น 
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8. ขับเคล่ือนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายในองค์กรรวมทั้งแสวงหาและประสาน

เครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ         

ภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา 

9. สร้างกลไกการขับเคล่ือนและตรวจสอบสู่สาธารณะ เพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึง

สารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน 

 

เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบติั 

 เมื่อมีการใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) แล้ว

การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปางกัลยาณี จะต้องบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ คือ  

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

เพิ่มขึ้น 

     3.  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

      4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

    5.  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    6.  สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

    7.  เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

 การบริหารแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปีสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น

ต้องประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญในการใช้แผนพัฒนาเป็นเครือ่งมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนา

อย่างเข้มแข็ง มีการก ากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเป็นก าลังใจอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงพัฒนา 

2. มีการมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถ

ของแต่ละบุคคล 

3. ต้องมีการส่ือสารและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนการพัฒนา 

4. บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ต้องร่วมมือกันในการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมโดย

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ 

5. บุคลากรทุกคนต้องร่วมกันรักษาวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการท างานที่ดีตามวิถี        

ล าปางกัลยาณีภิวัฒน์สร้างสุข 
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คณะท างานแผนงาน/สารสนเทศ 

 

1. นางนงนุช แสนเงิน หวัหนา้งานแผนงานและสารสนเทศ 

2. นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจนัทร ์ รองหวัหนา้งานแผนงานและสารสนเทศ 

3.  นายธีรวฒัน ์ กนัทะ รองหวัหนา้งานแผนงานและสารสนเทศ 

4. นายชเลงศกัดิ์  ฤกษว์ลัย ์ กรรมการ 

5. นางอญัญช์ลีย ์ สิทธิ กรรมการ 

6. นางจนัทรฟ์อง ประดิษฐท์อง กรรมการ 

7. นางนพพร ปรียานนท ์ กรรมการ 

8. นางจงกลณ ี ภกัดีเจริญ กรรมการ 

9. นางอญัชญา ตะ๊นา กรรมการ 

10. นางกญัญารตัน ์ มูลวิชา กรรมการ 

11.  นายจิตตวฒัน ์ เมืองมาหลา้ กรรมการ 

12.  นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด กรรมการ 

13. นางสาวสุภานนั ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

14. นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม กรรมการ 

15. นางสุพรทิพย ์ เป้ียปลูก กรรมการ 

16. นางปารม ี สุปินะ กรรมการและเลขานุการ 

17. นางสาวกมลรตัน ์ ชยัชนะ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

18. นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 


