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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 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละโครงการมีการบริหารจัดการที่ดีและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ร่วมงานที่ดีก็จะ

น าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ให้มีการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ

สากลได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 
            ( นายพีระ  มานะทัศน์ ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 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 

 

 

 

 
            ( นิรันดร  หมื่นสุข ) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี    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 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ    มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 1.3 มีเขตพื้นที่บริการ  

  ทิศเหนือ เริ่มจากสะพานวัดเกาะฯ ใช้แม่น้ าเป็นแนวเขตไปจนถึงสะพานพัฒนา

ภาคเหนือ  (ฝั่งเดียวกับโรงเรียน) 

  ทิศใต้ เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ าวัง (ถนนสายล าปาง-เชียงใหม่) มาจนถึงทางแยก

ภาคเหนือ (เมโทรฯเดิม) ตัดข้ามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายล าปาง-งาว ไปตาม

ถนนตัดใหม่ จนถึงทางแยกถนนสายล าปาง-แม่ทะ (บ้านป่าแลว) ฝั่ง

เดียวกับโรงเรียน 

  ทิศตะวันออก จากสะพานวัดเกาะฯ ผ่านแยกร้านไท-ไทยโอสถ แยกศรีชุม แยกซุปเปอร์

ไฮเวย์สายล าปาง-งาว ไปตามถนนสายล าปาง-แม่ทะ ฝั่งเดียวกับโรงเรียน ไป

จรดแนวเขตด้านทิศใต้ทางแยกถนนตัดใหม่ (บ้านป่าแลว) 

  ทิศตะวันตก จากสะพานพัฒนาภาคเหนือ ใช้แม่น้ าวังเป็นแนวเขตจรดแนวเขตบริการด้าน

ทิศใต้บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าวัง ถนนสายล าปาง-เชียงใหม่ ฝั่งเดียวกับ

โรงเรียน 

  และครอบคลุมพื้นที่ดังตาราง 
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ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตบริการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

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.  ประวัติโรงเรียน 
 

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  
ในเรื่องสถานที่  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 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

ปีการศึกษา 2561 ท่านผู้อ านวยการนิรันดร หมื่นสุข ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

โรงเรียนคนใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 พร้อมสานต่อกิจกรรมและโครงการในการพัฒนา

โรงเรียนล าปางกัลยาณีมุ่งสู่ความเป็น SMART SCHOOL และในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้เปิด

แผนการเรียนห้องเรียน MEP และห้องเรียนดนตรีในระดับชั้น ม.ต้น เพิ่มขึ้นแผนการเรียนละ 1 ห้อง 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่าย 

ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนตามล าดับ 
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ข้อมูลครูปีการศึกษา 2562 
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จ ำนวน

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ห้องเรียน

วทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (สสวท) 7 23 30 9 22 31 4 26 30 20 71 91 3

วทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 51 216 267 54 180 234 36 189 225 141 585 726 18

ภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์ 8 39 47 8 29 37 7 25 32 23 93 116 3

ภำษำอังกฤษ-สังคมศึกษำ 16 31 47 8 30 38 11 26 37 35 87 122 3

ภำษำอังกฤษ-ภำษำฝร่ังเศส 9 35 44 12 30 42 11 27 38 32 92 124 3

ภำษำอังกฤษ-ภำษำญีปุ่่น 11 35 46 14 29 43 9 31 40 34 95 129 3

ภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน 12 80 92 12 69 81 11 70 81 35 219 254 6

รวมนักเรียน/ห้องเรียน ท้ังสิ้น 114 459 573 117 389 506 89 394 483 320 1242 1562 39

จ ำนวนนักเรียนแยกตำมกลุ่มกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2562

กลุ่มกำรเรียน
ม. 4 ม. 5 ม. 6 รวม

 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

ห้อง ชาย หญิง รวม เฉล่ีย/ห้อง ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 14 198 379 577 41.21 34.32 65.68 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 12 149 325 474 39.50 31.43 68.57 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 178 369 547 45.58 32.54 67.46 100 

รวม ม. ต้น 38 525 1,073  1,598  42.05 32.85 67.15 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 13 114 459 573 44.08 19.90 80.10 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13 117 389 506 38.92 23.12 76.88 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 13 89 394 483 37.15 18.43 81.57 100 

รวม ม. ปลาย 39 320 1,242 1,562 40.05 20.49 79.51 100 

รวมทั้งหมด 75 845 2,315 3,160   26.74 73.26 100 

(ข้อมูล 10  มิถุนายน  2562) 
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จ านวนนักเรียนเรียนร่วม ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ด้าน 
ชาย หญิง รวม 

ม.1 1 
 

1 บกพร่องทางการมองเห็น (เลือนราง) 

ม.2 
 

1 1 บกพร่องทางการมองเห็น (เลือนราง) 

ม.3 3 
 

3 บกพร่องทางร่างกาย 

รวม ม. ต้น 4 1 5   

ม. 4 - 1 1 บกพร่องทางการมองเห็น (เลือนราง) 

ม.5 - 
 

0   

ม.6 - 
 

0   

รวม ม. ปลาย 0 1 1 

  
รวมทั้งหมด 4 2 6 

(ข้อมูล 10  มิถุนายน 2562) 
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บริบทที่เกี่ยวขอ้งกบัส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้น ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย

รัฐบาล นโยบาย   ความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   

 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศใน              

ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศใน

ระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์  

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง  ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา            

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

 ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลง ทั้ง

ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ

ปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ

การเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็น

ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ

บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี 

สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ

มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับ     การด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 

ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัย และ   ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความย่ังยืน   

จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข 

ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน  

มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน 

เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ 

ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
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เปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ

การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ

คมนาคมขนส่ง การผลิตการค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น 

ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน

ทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  

และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง

มลภาวะ ต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและ

การบริโภค เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติ

มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อ

อาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน และให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมี

ภาครัฐ ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

  

 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอก

ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 

เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ

ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความ

มั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ

ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตร

ประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด 
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่

มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

  1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง

เปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้

สอดรับกับบริบท     ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 

  2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ   

ในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ดิจิทัล  และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

  3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน

รุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ

ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและ

สนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง

การค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้น

ของคนชั้นกลางและลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย

การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย

มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต

สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ

และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมี

สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย       

การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 

ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมท าเพื่อ

ส่วนรวมการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น    

การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร

ไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ

พึ่งตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน        

การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน 

สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน

และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการ

ด าเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดย

ให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความย่ังยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   มี

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 

และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 

หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีด

สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม

มีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง

คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด

โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ

มัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น 

กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ 

น าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธกิาร 

 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด (ร่าง) สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อม

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

 พันธกิจ  

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทเทียบเท่าระดับสากล 

  2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

  5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

  เป้าประสงค์หลัก 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ และมีทักษะท่ีจ าเป็นใน 

ศตวรรษท่ี 21 

3. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู             

มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

     4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาคและ

เหมาะสมกับช่วงวัย 

5. ก าลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา

ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

6. องค์ความรู้ ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง 

สาธารณะหรือเชิงเศรษฐกิจ 

     7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทัน                   

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่  

8 ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 

การปฏิบัติ 

            9. ระบบบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด

การศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก

ของชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การ

พัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้และในพื้นที่พิเศษ  

    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบ

ใหม่  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ             

ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

    1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 

และการพัฒนาประเทศ 

    2. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

    3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

    4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแก้ไขปัญหาสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการ

สอน กิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนในทุกระดับและ

ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก 

 3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความ

ต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 



  - 16 -  

 4. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ มี

ความเป็นพลเมือง และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   

  1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตอบสนอง 

ความต้องการผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

  2. ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

  3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

  4. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และ

ระบบการรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที่เป็น

เอกภาพ เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน 

  5. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ          

ความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้เรียนมี

จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุก 

ช่วงวัยในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

 1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้าง

เครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมท้ังสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 

  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่

ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 3. ปรับปรุงกลไกและการบรหิารจัดการองค์กรให้ทันสมัย เหมาะสมต่อการ

เปลี่ยนแปลง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 

 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 

5 ปีซึ่ง เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม

และ วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง 

สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงที่ดีซึ่งเป็น

เง่ือนไข ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ย่ังยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทย 

เป็นสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่

ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย 

พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี 

รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์

ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ

ไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง

คั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ

พจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

  4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 

20 ปีมาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา 

ควบคู่กับ กรอบเป้าหมายที่ย่ังยืน (SDGs) 

  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโต จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

  6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
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วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมท่ีดี            

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมี  

ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2. เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมี         

ความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

  3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สร้างความเข้มแข็ง ของ

ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง 

ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

  4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ

เติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

  5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน             

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

  6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภูมิภาคและเมืองเพื่อรองรับ              

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

  7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังใน ระดับ   

อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาท

น าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังใน ระดับ        

อนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด

การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค        

ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี

สมรรถนะ     ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย 

หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง 

(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมี

ส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคน

ช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และ

วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษา

แห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต          

อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ   ที่ 

21 
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   วัตถุประสงค์ 

  1.  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

  2.  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

  3.  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้รัก สามัคคีและ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.  เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 

  ยุทธศาสตร ์

  1.  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

  2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 

  3.  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  5.  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  6.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12              

(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบใน          

การด าเนินงานและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้  
 

1.  วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 

“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันอดทน 

สติปัญญา แบ่งปัน ซ่ึงเป็น 2 เง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ในการด ารงชีวิต 

“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี 

ปรองดอง 

“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 

2.  พันธกิจ 

1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 

2.  เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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3.  เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพิ่มเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 

4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ระบบบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุก           

ภาคส่วน 

 

4.  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 

1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  

2. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน จากการทดสอบระดับชาติ 

3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
 

4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 

5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 

6. จ านวนปีการศึกษาของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี  

7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  

8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17 ปี  

9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  

10. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

11. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้  

12. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอดุมศึกษาได้งานท า หรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

13. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  

14. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  

 

5.  ยุทธศาสตร์ 

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2.  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

3.  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ         

การพัฒนาประเทศ 

4.  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิต 

5.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
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6.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 

6.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าส่ิงที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 

สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุก ระดับ/

ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข รวมท้ังสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

 1.  ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด

วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 

 2.  ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทาง        

การเรียนสูงขึ้น 

 3.  ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
)
 

 4.  ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

 

 กลยุทธ์ 

 1.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา

ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 2.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 3.  ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการ

ผลิตส่ือการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมท้ังต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.  ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 5.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

6.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มี

ครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีใน

การปฏิบัติหน้าที ่

 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

 1.  ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 2.  ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
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 3.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพใน

หลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 

 4.  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

 5.  ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร 

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ 

 1.  วางแผนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ         

ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

 2.  ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 3.  เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน

คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

 4.  สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 5.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 

6.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของการพัฒนาประเทศ 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี

คุณภาพ เพิ่มจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตาม

ความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง

พาณิชย ์การให้  การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1.  สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 

 2.  ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

 3.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 4.  ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รบัการเผยแพร/่ตีพมิพ์ 

 5.  ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน

ท้องถิ่น 

 6.  จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 7.  ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี
**
 

 8.  ร้อยละของผู้ เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับ

อนุปริญญา ถึงปริญญาตรี 
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 9.  ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ที่

ได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

 กลยุทธ์ 

 1.  เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 

 2.  เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยีและรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 3.  ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพ

ให้แก่ ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 4.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 

 5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 

 6.  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

6.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท

การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถ

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับ

คุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ

นอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิ

การศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 

 

 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1.  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี 

 2.  ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 

 3.  ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17 ปี 

 4.  ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ

บริการทางการศึกษา 

 5.  ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถน าความรู้ไปใช้

ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 

 6.  จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 กลยุทธ์ 

 1.  ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน

ในทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

 2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ          

ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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 3.  เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล

เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 

 4.  จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 

 5.  เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มี

ความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 

6.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง

ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บ

รวบรวมส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ

ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

 1.  ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 

DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 

 2.  ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 

 3.  จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 

 กลยุทธ์ 

 1.  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่

ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 2.  พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ      

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็น

เอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

 3.  ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน 

สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาเพื่อใช้เพิ่มคุณภาพ            

การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 4.  จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง

เพียงพอทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากย่ิงขึ้น มีความ

โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

โดย      การกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

มีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมภิบาลในการบริหาร 

รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไป

ประกอบอาชีพใน  ท้องถิ่นได้ 
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 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

 1.  สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  

 2.  ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ      

การพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

 3.  ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน 

 4.  จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 5.  ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

 6.  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 

 

 กลยุทธ์ 

 1.  ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น

ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 

 2.  พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 

 3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต             

ลดความเหล่ือมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 4.  เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 5.  เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น

ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 

 6.  ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
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นโยบายส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.  จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง 

จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน า

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัด

การศึกษา 
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา 

5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และประสาน

ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร 

ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขต

พื้นที่การศึกษา 

6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วิสัยทัศน์ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ    

ความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตาม

ศักยภาพและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ

เสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี

ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกลขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย  

การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอ านาจ และ

ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่

เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

1.  ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานวิทยฐานะ 

2. พัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและความจ าเป็นของสถานศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบปิด 

5. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน  

6. ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการวิจัยทางการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร

จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
2. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

4. พัฒนาสื่อ ส่ิงอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

5. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการบริหารจัด

การศึกษา 

6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

7.  กระจายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

8. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

9. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งโดยใช้ผลการประเมิน

ระดับชาติเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

10. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

11. ส่งเสริมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีความรับผิ ดชอบต่อผล              

การด าเนินงาน 

12. พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ของพื้นที ่

13. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

14. พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

วิสัยทัศน์  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้าน

คุณภาพ การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้

มี ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม  

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา

ของ เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  

 

เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา

ตนเอง และปรับตัว เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน

พื้นที่ ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม

หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัด   

การ เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ

ใช้ เทคโนโลยี  

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า

ทาง วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 

ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้

ในทุกมิติ เป็น โรงเรียนนวัตกรรม  
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6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม

ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมิน

และรายงานผล อย่างเป็นระบบ  

 

ค่านิยม 

  “I-SMART””  

 I  :  Integrated  =  เน้นบูรณาการ  

 S  :  System   =  ท างานอย่างเป็นระบบ  

 M  :  Moral   =  ค้นพบคุณธรรม  

 A  :  Achievement  =  มุ่งน าผลส าเร็จ  

 R  :  Responsibility  =  งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ  

 T  :  Technology  =  รอบรู้เทคโนโลยี  

 

กลยุทธ์  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวน 6         กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  

 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

 ตัวชี้วัด  

 (1)  จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพัก

นอนหรือ การสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย  

(2) จ านวนโรงเรียนประจ าพักนอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบ

อาหาร การพัฒนา ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม  

(3)  จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

ที่เหมาะสม กับบริบท  

(4)  จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 

ได้รับการ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(5)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น         

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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(6)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่

ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 72  

(7)  ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรม    

การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

(8)  ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 

10 และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่

ก าหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ตัวชี้วัด  

(1)  ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะ          

การเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเ ลิศทางด้าน

วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามความต้องการ และมีทักษะในการปูองกันตนเองจากภัย

คุกคามรูปแบบใหม่  

(2)  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของ ผู้เรียนและพื้นที่  

(3) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  

(4)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  

(5)  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy)  

(6)  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Literacy)  

(7)  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ า เป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Literacy)  

(8)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะส่ือสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(9)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

(11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

(12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่าน

ตั้งแต่ระดับ ขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

(13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง     

การประเมิน PISA  
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(14) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning)  

(15) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  

(16) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 

(IS: Independent Study)  

(17) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้เรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

(18) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

(19) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา

ทักษะอาชีพ ตามความถนัด  

(20) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  

(21) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

ตัวชี้วัด  

(1)  สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  

(2)  สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

(3)  สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียน  

(4)  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ

ตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(5)  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด       

การเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่

ละบุคคล  

(6)  สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการ ศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ  

(7)  ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  

(8)  ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน  

 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา  

ตัวชี้วัด  

(1)  ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  

(2)  ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน  

(3)  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว

ที่มีประสิทธิภาพ (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้

ใน การวางแผน จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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(5)  ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  

(6)  มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก

ระดับ  

(7)  ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

(8)  มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อย่างเหมาะสม  

(9)  ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสม และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(10) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  

(11) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย

อินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

(12) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น

เครื่องมือ ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(13) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน ของแต่ละระดับ  

(14) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ า เป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ 

ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  

(15) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถ

พิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  

(16) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform  

(17) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform  

 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัด  

(1)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

และการประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2)  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานส่ิงแวดล้อม 

สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (Environmental Education Sustainable Development: 

EESD)  

(3)  ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

(Global Goals for Sustainable Development)  

 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  

ตัวชี้วัด  

(1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

มาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(2)  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป  
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(3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผ่านการประเมินคุณธรรมและ         

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  

(4)  ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

(5)  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ  

(6)  มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ  

(7)  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ  

(8)  ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล  

(9)  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  

(10) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

(11) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อย่างเหมาะสม  

(12) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสม และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(13) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  

(14) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด

การศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

(15) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่ การ

วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

พันธกิจ (Mission) 
1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4.  ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

5.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ (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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ค่านิยมของคนไทย 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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อัตลักษณ์ของผู้เรียน (Identity) 
 

“ มีความรู้  เป็นคนดี  มีคุณค่า ” 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness) 
 

   ระบบด ี  วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง 

หลักสูตรดี  ครูมืออาชีพ 

ระบบดูแลดี  ครูเป็นแบบอย่าง  

 

ค าขวัญของโรงเรียน (Slogan) 
 

“ โรงเรียนเด่น นักเรียนดี กีฬาดัง ” 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 

“ การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ” 

 

คติพจน ์
 

 

“ จงเร่งท าความเพียรเสยีแต่วันนี ้” 
 

สีและสญัลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

สีของโรงเรียน  “น้ าเงิน – ขาว”  
 

สีน้ าเงิน หมายถึง องค์พระประมุขแห่งชาติ ใต้เบื้องบาทบารมีปกเกศา 

สีขาว  หมายถึง ศาสนาพุทธบริสุทธิ์พระศาสดา น้อมน ามาด ารงดุจธงชัย 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน  “ต้นสน” 
 
 

 

 

 



  - 38 -  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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 

 

คุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล้ าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) โรงเรียนล าปางกัลยาณี บริหารจัดการและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเกิดผลตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์/โครงการ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 

ประการ 

โรงเรียนจัดให้มีและก าหนดให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย กิจกรรมให้ความรู้

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทัน เรื่อง 

สุขภาพ เพศศึกษา อบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจนสถานการณ์

ภัยพิบัติ โดยโรงเรียนมีระบบดูแลนักเรียนที่เข้มแข็ง มีการศึกษา

ติดตามและส่งต่อข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนั้นยังจัด

ให้มีกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้หลักการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จัด

กิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาและสัมผัสแนวทางการด าเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบูรณาการลง

ไปในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนมีการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยจัด

กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ

ด้าน ครบทุกระดับชั้น มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

และระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบ   

สะเต็มศึกษา (STEM Education) มีการจัดการเรียนการสอน
รายวิชามาตรฐานสากล IS ให้กับนักเรียน ทั้ง ม.ต้น และ         

ม.ปลาย เพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลและมี

ความเป็นพลโลกที่ดี โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าขยายผล
ทางวิชาการจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  นอกจากนั้น 

โรงเรียนมีการเปิดกลุ่มวิชาเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตาม

ความสนใจและความถนัด เพื่อสอดรับกับประชาคมอาเซียน 

เช่น แผนการเรียนวิทย์-คณิต,อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-สังคม และ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเกาหลี  
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กลยุทธ์/โครงการ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

3.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนมีโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร สู่ความเป็น

มืออาชีพในระดับสากลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการอบรม 

สัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในสถานศึกษาและ

กับหน่วยงานภายนอก การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้        

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านการเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการ

พัฒนาผู้ เรียนและคุณภาพทางการศึกษา รวมถึงมีการจัด

กิจกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้กับบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับการยอมรับจากชุมชน ได้รับ

รางวัลจากหน่วยงานภายนอกและได้รับการยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

4.  ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัด

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

โรงเรียนบริหารงานด้วยนวัตกรรม LKS SMART School น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภาระงานทั้ง      

4 ด้าน ตาม Model Smart School โรงเรียนส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา จัดหาส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยี

ต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ตามกลุ่มสาระวิชา มีห้องสืบค้นให้ส าหรับ

นักเรียน มีการเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งมี

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในการใช้งานอย่างเพียงพอ

และคุ้มค่าต่องบประมาณ และมีการจัดท าแอปพลิเคชัน LKS 
School เพื่อใช้ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการใช้ระบบ 
ICT ในการบริหารจัดการงานทุกฝ่ายและสามารถติดตาม 
ตรวจสอบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - 41 -  

กลยุทธ์/โครงการ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

5.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจ าปี มี

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม

งานทุกฝ่าย มีการก าหนดภาระหน้าที่และมอบหมายงานตาม

หน้าที่ในคู่มือครู ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน การก ากับติดตาม

และการประเมินผลการด าเนินงาน การควบคุมภายใน เปิด

โอกาสการมี ส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ประเมินผลการ

ด าเนินงานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ทุกปีการศึกษา ภายใต้การก ากับ ดูแลของกรรมการบริหารของ

โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มี

การท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง เพื่อขอความร่วมมือในการน า

นั ก เ รี ยน เข้ า ร่ วมกิ จกรรม การขอค าปรึ กษาและขอใช้

ห้องปฏิบัติการในการทดลองโครงงานต่างๆ มีการท าข้อตกลง 

(MOU) ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการพัฒนาการจัด

การศึกษา โดยมีการด าเนินการให้ความรู้และอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัด

ประเมินผล การพัฒนาทักษะการคิด การบูรณาการ ตาม

แนวทางของหลักสูตรพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ วิชาเคมี ค่าย 1 
ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ     

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
โดยครูได้รับการพัฒนาความรู้อย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถท า

หน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้า

มาในค่าย นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้เปิด

แผนการเรียนห้องเรียน MEP และห้องเรียนดนตรีในระดับชั้น 
ม.ต้น เพิ่มแผนการเรียนละ 1 ห้อง 
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ตารางแสดงค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 แยกตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด 

 

กลยุทธ์ : 1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2563 

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 
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ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2563 

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 2563 

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 2563 

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 2563 

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 2563 

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 2563 

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 
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   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 1   ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 
 

ชื่อโครงการ   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกัลยาณี (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12           

(พ.ศ.2560 - 2564) มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่

สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะ

และสขุภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง

ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ก าหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุน

เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยึด “คนเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่

สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มี

จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ 

รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถ เพื่อให้

เพียบพร้อมทั้งด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้” ซึ่งจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” 

รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม” ท าให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง

และสามารถตัดสินใจโดยใช้หลัก “ความพอประมาณ” ในการด าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์

สุจริต อดทนขยันหม่ันเพียร อันจะเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงที่

จะเกิดขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขัน มีพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ            

มีเสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นฐานการ

ด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน น าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
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กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบใน

การด าเนินงานและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่

คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คุณภาพการศึกษาของไทยดี

ขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ดังนั้น นอกจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะของสาระวิชาหลัก 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพแล้ว ยังต้องพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

มีการบูรณาการเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความรับผิดชอบ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี

ความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความเห็นของผู้อื่น กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ตลอดจนมีค่านิยม

ความเป็นไทย รักและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างย่ังยืน ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 

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 
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4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน 1,340,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 1,130,000 บาท 

รวมเงิน  2,470,000  บาท 

          (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 

 



 

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.62 – 
ก.ย.63 

10,000.- - - - นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ มีคา่นิยม
ท่ีถูกตอ้งในการคบเพ่ือนต่างเพศ มี
คุณภาพชีวติท่ีดี ร้อยละ 90 

- นกัเรียนมีความปลอดภยัจาก
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ใชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ ร้อยละ 90 

นางสุภาณี ธิสาระ 

2 02.19 โรงเรียนสุจริต (เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกนัการทุจริต”) 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

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

- นกัเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของกิจกรรม
ตามโครงการโรงเรียนสุจริตทั้ง 6 กิจกรรม 
และกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

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

- โรงเรียนสามารถผา่นการประเมินโรงเรียน
สุจริต ITA มีผลการประเมินในระดบัสูง 

- มีเครือข่ายชุมชนในการขบัเคล่ือนโรงเรียน
สุจริต 

 

นางวชัรียา  
กฤตสิริทิพย ์

 

-
 5
2

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - โรงเรียนล าปางกลัยาณีเป็นโรงเรียนโปร่งใส 
มีความพร้อมรับผดิชอบ มีคุณธรรมในการ
ใหบ้ริการของหน่วยงาน เกิดวฒันธรรม
คุณธรรมในองคก์รและคุณธรรมในการ
ท างาน 

 

2 03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนกัเรียน ครู และ
นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

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

- นกัเรียนไดรั้บการแกปั้ญหาดา้น
พฤติกรรมและความเป็นอยูใ่น
โรงเรียนไดท้นัท่วงที  

- นกัเรียนอยูใ่นโรงเรียนไดอ้ยา่งเป็นสุข  

- กลุ่มงานส านกังาน
ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
- 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.62 –  
ก.ย.63 

180,000.- - 70,000.- - นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเขา้
ร่วมและปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมและ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมอยา่งเป็น
ระบบ 

- นกัเรียนปฏิบติัตามค่านิยมหลกัของ
คนไทยและคุณธรรมอตัลกัษณ์ของ
โรงเรียน ท าใหมี้ความรับผิดชอบ มี
ความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความพอเพียง มี
สมัมาคารวะเป็นผูมี้ความกตญัญู
กตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
บิดา มารดา ครูอาจารย ์ผูมี้อปุการคุณ
ต่อตนเอง สงัคมและประเทศชาติ 

- นกัเรียนตระหนกั เห็นคุณค่า 
ความส าคญัและปฏิบติัตนในการท านุ
บ ารุงพระพทุธศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงาม ร่วมมือกนัดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
ปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือและนอ้มน าหลกั 

- ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
- งานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
นกัเรียน 
- นางพิกลุทอง       
เปล่งศิริ 

 
 

-
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4
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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 

         ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม  ไดรั้บการยกยอ่งจากสงัคม 

- นกัเรียนเตม็ใจและมีผลงาน การ
แสดงออกอยา่งเตม็ศกัยภาพ ในการ
ขบัเคล่ือนและพฒันาโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวถีิพทุธ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้บูรณาการอยา่งเป็น
ระบบ ตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของ
โรงเรียน ในหลกัการ “สติสร้างวิถี 
PLC เช่ือมโยงระบบ” ตามวถีิล าปาง
กลัยาณีภิวฒัน์สร้างสุข ประสบ
ผลส าเร็จในรูปแบบ “หน่ึงหอ้งเรียน 
หน่ึงโครงงานคุณธรรม” แสดง
ศกัยภาพเป็นแบบอยา่งใหก้บัผูอ่ื้นได ้
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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.62 –  
ก.ย.63 

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 พฒันาโครงการธนาคาร
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

10,000.- - - - นกัเรียนมาเรียนอยา่งมีความสุขและมี     
เงินออมเพียงพอในการด าเนินชีวติ 

- นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนิน
ชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ         
พอเพียง 

นางพรทิพย ์ 
จกัรแกว้ 

6 03.05 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนและคณะสี 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

140,000.- - 10,000.- -  นกัเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

-   ผูป้กครอง ครู ไดร่้วมมือกนัพฒันา
บุคลิกภาพและปรับแกพ้ฤติกรรมของ
นกัเรียน ใหดี้ข้ึน 

-   นกัเรียนทุกคนแบ่งงานกนัรับผดิชอบ
ตามวธีิประชาธิปไตย 

-  นกัเรียนทุกคนมีความสามคัคี เสียสละ
เพ่ือส่วนรวม และท างานร่วมกนั 

-  นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันา
ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สงัคมสติปัญญาและมีอตัลกัษณ์ของ
นกัเรียนล าปางกลัยาณี 

- ฝ่ายกิจการ
นกัเรียน 
- กลุ่มงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
- นายสมบูรณ์ 
เหมือนจนัทร์ 

 
 
 
 

-
 5

7
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

7 03.07 สถานศึกษาสีขาวปลอด          
ยาเสพติดและอบายมุข 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

25,000.- - 20,000.- - นกัเรียนสมารถน าความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัโทษ พิษภยั อนัตรายของ 
ส่ิงเสพติดมาใชใ้นการด ารงชีวติอยา่งมี
ความสุข 

- นกัเรียนสามารถป้องกนัและหลีกเล่ียงจาก
ภยัส่ิงเสพติด อบายมุขและพฤติกรรมเส่ียง 

- นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ โดย
มีส่วนร่วมในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดดว้ยการจดักิจกรรมท่ี
สร้างสรรค ์เพ่ือห่างไกลจากส่ิงเสพติด 

นางสุภาณี ธิสาระ 

8 03.08 หอ้งเรียนสีขาว นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

15,000.- - - -  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัใน
การแสวงหาแนวทาง ส่งเสริการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การ
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร อบายมุขและ
อุบติัภยั 

-  นกัเรียนเกิดกระบวนการร่วมคิดร่วมท าร่วม
ปฏิบติัในการดูแลเอาใจใส่หอ้งเรียนใหน่้าดู 
น่าอยู ่น่าเรียน และเป็นศูนยร์วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและปลอดภยัจากปัจจยัเส่ียงอนัไม่
พึงประสงค ์

-  สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอด
จากส่ิงเสพติด อบายมุข โรคเอดส์ และ
อุบติัภยั 

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  04.04 พฒันางานอนามยัโรงเรียน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

110,000.- - - -  นกัเรียนร้อยละ 77.67  มีน ้ าหนกั ส่วนสูง 
ตามเกณฑก์รมอานามยั กระทรวง
สาธารณสุข 

-  นกัเรียน คณะครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน (กรณีเจบ็ป่วย หรือไดรั้บ
อุบติัเหตุ) ไดรั้บการดูแลรักษา และปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ จากครูและเจา้หนา้ท่ี
ประจ าหอ้งพยาบาล และถา้เกิดกรณี 
(ร้ายแรง) ไดน้ าส่งต่อโรงพยาบาล 

-  นกัเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ไดรั้บรู้ข่าวสารทางดา้นสุขภาพการ
ดูแลสุขภาพตลอดปีอยา่งต่อเน่ือง และมี
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการดา้นสุขภาพ 

-  นกัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเกิด
ความตระหนกัในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  
เช่น  วนัไขเ้ลือดออกอาเซียน,วนังดสูบ
บุหร่ีโลก,วนัต่อตา้นยาเสพติด โดยการเดิน
รณรงค ์,การรณรงคล์ดหวาน  มนั เคม็,   
No Form ใหค้วามรู้หนา้เสาธง จดัป้าย
นิเทศ ไดรั้บความร่วมมือกบักลุ่มสาระ   
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

-  หอ้งพยาบาลมีอุปกรณ์ เวชภณัฑย์า 
เพียงพอ เพื่อใหบ้ริการในการปฐมพยาบาล
ท่ีไดม้าตรฐาน 

- นางเพช็รศรี         
ทิพกนก 
- คณะกรรมการ 
งานอนามยัโรงเรียน 

-
 5

9
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

10 04.05 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นกัเรียน  
 ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

20,000.- - - -  นกัเรียนแกนน าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน (ยสร)  จ  านวน 160 คน               
สามารถคดักรองสุขภาพอนามยัขั้นพ้ืนฐาน
ของเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน  เช่น (ตรวจฟัน
,ตรวจหู,ตรวจตา     เทอมละ 1 คร้ัง ลงใน
แบบ นร.1) และส่งต่องานอนามยั เพ่ือคดั
กรองอีกคร้ังหน่ึง 

-  นกัเรียน คณะครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรั้บข่าวสารทางดา้นสุขภาพ จาก
งานอนามยัโรงเรียน สัปดาห์ละ 3 คร้ัง 

-  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บ
การตรวจสุขภาพประจ าปี จากโรงพยาบาล
ของรัฐ เพ่ือคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ 

-  นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน  และบุคลากร
ทางการศึกษา ไดอ้อกก าลงักายอยา่ง
สม ่าเสมอ 

-  เป็นโรงเรียนตน้แบบปลอดโฟม 100 
เปอร์เซ็นต ์และสามารถ ลด หวาน มนั เคม็
ได ้

- 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 

11 04.06 วยัใสใส่ใจสุขภาพ ลดภาวะ
โภชนาการเกินเกณฑ ์

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

20,000.- - - -  นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย(อว้น)ทุกคน
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเร่ือง วธีิประเมิน
ภาวะอว้น/เร่ิมอว้น ของตนเองได ้

-  นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย(อว้น)ทุกคน
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัอาหารแลกเปล่ียน/
วธีิการควบคุมอาหารได ้โดยทีม
วทิยากร กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม
โรงพยาบาลล าปาง 

-  นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย(อว้น)ทุกคน 
สามารถปฏิบติั การออกก าลงักายสลาย
พงุได ้โดยกลุ่มงานเวชกรรมสงัคม
โรงพยาบาลล าปางและสามารถปฏิบติั
ตนในการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 

-  นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย(อว้น)ทุกคน
สามารถปฏิบติัท าพนัธะสญัญา เราจะ
ผอม/สุขภาพดีไปดว้ยกนัไดใ้นการ
สามารถลดน ้ าหนกัไดร้้อยละ 10 ข้ึนไป 
ภายใน10สปัดาห์ ตั้งแต่ วนัท่ี 10 
สิงหาคม  2563– วนัท่ี 12 ตุลาคม 2563
ได ้

- 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 

12 04.07 พฒันางานโภชนาการและ 
โรงอาหาร 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

- - 500,000.- -  นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
รวมทั้งผูป้ระกอบการมีความรู้ทางดา้น
โภชนาการท่ีถูกตอ้ง 

-  สถานประกอบการโรงอาหารเพียงพอ
ต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความเหมาะสม            
ถูกสุขลกัษณะตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

-  ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารท่ีมี
คุณภาพ ราคาเหมาะสม เพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ 

- คณะกรรมการ 
งานโภชนาการ 
- นางอนงคว์รรณ     
ไชยเตกลุ 

13 04.08 พฒันางานสวสัดิการร้านคา้ โรงเรียน 
มีรายได้

สถานศึกษาเพื่อ
พฒันาการจดั
การศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

- - 100,000.- -  บุคลากรในองคก์รมีสุขภาพดีและมีความ
พึงพอใจในการรับบริการร้านคา้ 

-  นกัเรียนเห็นแนวทางการประกอบอาชีพ
สุจริตท่ีมัน่คงและสามารถน าหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

-  โรงเรียนสามารถพฒันาการจดัการศึกษาได้
บรรลุวสัิยทศัน์ท่ีก าหนด 

นางวณีา  
ศิรประภาศิริ 

14 04.09 กิจกรรมวนัส าคญัของ
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

- - 400,000.- -  กิจกรรม ประเพณีปฏิบติั วฒันธรรมองคก์ร
ไดรั้บการสืบทอด และโรงเรียนไดธ้ ารงไว้
ซ่ึงเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีย ัง่ยนื 

-  ผูผู้บ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในกิจกรรม 

นางสาวสมพร  
กอนเช้ือ 

-
 6

2
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

15 04.13 กิจกรรม 5 ส. นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

30,000.- - -     ครู บุคลากร และนกัเรียน โรงเรียน
ล าปางกลัยาณี น ากิจกรรม 5 ส. มาเป็น
พ้ืนฐานในการปฏิบติังาน 

นายบุญเทียม  
เทพปินตา 

16 13.03 พฒันากิจกรรมยวุกาชาด นกัเรียน 
ยวุกาชาด 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

350,000.- 
 

 

- - -  ผูเ้รียนทุกคนไดป้ฏิบติักิจกรรมยวุกาชาด
และผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกคน 

-  ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและมี
มนุษยธรรม มีอุดมคติใน  สนัติสุข รู้จกั
การดูแลรักษาสุขภาพอนามยัตนเองและ
ส่งเสริมอนามยัของผูอ่ื้น มีความสง่างาม 
มีศกัด์ิศรี ใชเ้วลาวา่งบ าเพญ็ตนใหเ้ป็น
ประโยชน์แก่สงัคม มีจิตส านึกในการ
อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
พร้อมทั้งรู้จกัการสร้างสมัพนัธภาพและ
ความเขา้ใจดี 

-  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นคนดี มี
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ตาม
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และมี
ความรู้และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

นางอญัชลี ไชยดี 

 
 
 
 

-
 6

3
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

17 13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ นกัเรียน  
ลูกเสือ 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

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

- ลูกเสือไดรั้บการปลูกฝังใหรั้กและ
ภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกั
ประวติัศาสตร์ชาติไทยและหนา้ท่ีความ
เป็นพลเมืองท่ีดี 

- ลูกเสือสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรคส์งัคมใหมี้ความ
เจริญกา้วหนา้ 

นายสมบูรณ์  
เหมือนจนัทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 6

4
 -

 



 

-
 6

5
 -

 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

18 13.06 พฒันาเครือข่ายนกัเรียน
เพื่อนท่ีปรึกษา  yc 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

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 

นางสาวกนกพร 
นิลแพทย ์

21 13.07 พฒันาทกัษะชีวติในการรับมือ
กบัสถานการณ์และภยัพิบติั 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62  
ก.ย.63 

- - - - นกัเรียนและบุคลากรทุกคน สามารถ
เรียนรู้และปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์กบั
ภยัพิบติัได ้

นายนิรันดร์  
นามนคร 

รวม 1,340,000 - 1,130,000   

 2,470,000   

 



 

 
 

   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกัลยาณี (ฝ่ายวิชาการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ “ผู้เรียน

ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่

ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งทักษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

คือ 3R8C 3R คือ ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้ 

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 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

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 
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ทักษะทั้งหมดเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็น

อย่างมาก  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ “ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้านคุณภาพ การศึกษา โดยการ

บริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้

ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ คุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่ งพาตนเอง และ

ปรับตัว เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

โรงเรียนล าปางกัลยาณีเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มี

ศักยภาพเป็นพลโลกยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ยกระดับการบริหาร

จัดการด้วยระบบคุณภาพคุณลักษณะผู้เรียน : ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) คือ ด้าน

คุณลักษณะของผู้เรียนต้องมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารอย่างน้อยได้ 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก นอกจากนั้นโรงเรียนล าปางกัลยาณี ยังได้

ก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21” ซึ่งในการ

ด 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

ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2. เพื่อน าหลักสูตรสถานศึกษามาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีกิจกรรม

การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด 

3. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน

ให้เพียงพอ 

4. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน ครู – อาจารย์ ในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย ใช้แหล่ง

เรียนรู้ศูนย์วิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลงานวัดผล ประเมินผล และงาน

ทะเบียนของโรงเรียน 
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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 4,494,640 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 5,175,500        บาท 

รวมเงิน  9,669,640  บาท 

                 (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
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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.62 –  
ก.ย.63 

1,020,000.- - 230,000.- - โรงเรียนมีระบบการจดัการ ระบบ
บริการในงานวชิาการ วดัผล และงาน
ทะเบียน ท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง 
สะดวกและรวดเร็ว 

- โรงเรียนมีเคร่ืองมือการวดัผล  
ประเมินผล ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ครูมีความรู้ ความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเนน้     
นกัเรียนเป็นส าคญั 

- นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุขและมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

นางวฒันะ  
ทองปัญญา 

2 02.02 พฒันาการใชห้ลกัสูตร 
สถานศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

40,000.- - - - นกัเรียนล าปางกลัยาณีไดรั้บการ
พฒันาโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 2563 

- นกัเรียนล าปางกลัยาณีมีคุณลกัษณะ
ตามวสิยัทศัน์ของหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนล าปางกลัยาณี พ.ศ.2562 

นายภูวณฐั โพธ์ิงาม 

 
 
 

-
 6

9
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

3 02.03 พฒันาระบบการนิเทศภายใน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - 40,000.- -  เสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์ร โดย
สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการและพฒันางานวชิาการ  

-  เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั
ระหวา่งบุคลากรในการพฒันาองคก์ร  

นางนาริฐา อินถานะ 

4 02.04 พฒันาทกัษะกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการและ
การคิดสู่หอ้งเรียน 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

20,000.- - - - ผูเ้รียนมีทกัษะ ในศตวรรษท่ี 21 
- ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ      
ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน          
(O-NET) สูงข้ึนตามเป้าหมาย 

นางอ าไพ จนัมะยม 

5 02.05 ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่หอ้งเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

20,000.- - - - ครูมีแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 
นอ้มน าพระราชปณิธานหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน 

- นกัเรียนมีทกัษะชีวติท่ีดี นอ้มน าและสืบ
สานพระราชปณิธานหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความ
ยัง่ยนืโดยมีจิตส านึกอยา่งเป็นธรรมชาติ
และน าไปปรับประยกุตใ์ชไ้ดใ้น
ชีวติประจ าวนัทั้งดา้นการเรียนการสอน
และการด ารงชีวติของตนเองและ
ครอบครัวดว้ยความศรัทธา เช่ือมัน่และ
น าหลกัคิดน้ีไปเผยแพร่สู่ชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีชุมชนทอ้งถ่ิน และสามารถอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

นางโสภิณ ศิริค านอ้ย 

-
 7
0

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมค่ายพฒันา
ศกัยภาพภาวะความเป็นผูน้ า ไดแ้ก่ 

  ค่ายการเรียนรู้ ( Friend s Camp ) ,     
ค่ายส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูน้ าเยาวชน  
( Leader Camp ) , 
  ค่ายประธานรุ่นศูนยค์รอบครัวพอเพียง   
( President Number 1 ) 

 

6 02.07 งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

20,000.- - - ผูเ้รียนโรงเรียนล าปางกลัยาณี มีความ
รักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณและ
ทรัพยากร มี  ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้
การท างานร่วมกนัและการจดัการอยา่ง    
มีระบบ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและ
มีความพึงพอใจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

นางบุญฑริกา  
วงศค์  าลือ 

7 02.08 พฒันาระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - 50,000.- - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
มีการพฒันาสูงข้ึน  ในภาพรวมของ
กลุ่มสาระ  ร้อยละ 3  

นายทศวฒัน์  
หอมแก่นจนัทร์ 

 
 
 
 

-
 7

1
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

8 02.10 เติมความรู้มุ่งสู่ความส าเร็จ นกัเรียน ม.6 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - 250,000.- - นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความ
พร้อมในการสอบคดัเลือกศึกษาตอ่
ระดบัอดุมศึกษาในระดบัสูง 

- นกัเรียนท่ีไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทน
แข่งขนัทกัษะวชิาการ, ทกัษะวชิาชีพ มี
ความพร้อมและมีขวญัก าลงัใจในการ
แข่งขนัทกัษะต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน 

- นกัเรียนมีองคค์วามรู้มากข้ึน สามารถ
สอบคดัเลือกศึกษาต่อไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

นายทศวฒัน์  
หอมแก่นจนัทร์ 
 

9 02.11 ค่ายวชิาการและทศันศึกษา 
2563 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

343,640.- - - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม มีเจตคติ
ท่ีดีต่อการอนุรักษธ์รรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม วชิาชีพ
และวฒันธรรมของต่างประเทศท่ีเรียน
โดยการปฏิบติัและศึกษาจากสภาพจริง 

นายนิรันดร์ นามนคร 

10 02.12 กลัยาณีนิทศัน์ 2563 นกัเรียน  
ทุกคน 

ก.พ.63 100,000.- - - - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และ          
ผูป้กครองไดร่้วมประชาสมัพนัธ์        
ผลงานดีเด่น ท่ีโรงเรียนล าปางกลัยาณี 
ไดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ สู่ชุมชน
ภายนอกใหม้ากยิง่ข้ึน และไดมี้โอกาส
แสดงความสามารถทางวชิาการ 

นายนิรันดร์ นามนคร 

 

-
 7
2

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

11 02.16 พฒันาโรงเรียนมาตรฐาน 
สู่สากล 

นกัเรียน  
ทุกคน 

พ.ค.62 – 
ก.ย.63 

50,000.- - - -  นกัเรียนสามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคม 
โลกไดอ้ยา่งมีความสุข 

-  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระฯ มีการ
พฒันาสูงข้ึน 

-  เป็นโรงเรียนตน้แบบรางวลัคุณภาพ
แห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 

นางปารมี สุปินะ 

12 02.18 พฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้
และระบบบริหาร ICT 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

150,000.- - 150,000.- - ครู นกัเรียนและบุคลากรสามารถใชส่ื้อ
และเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน
และการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- นกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้/การ
คน้ควา้และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

- โรงเรียนมีขอ้มูลสถิติและสารสนเทศใช้
ในการบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นายชเลงศกัด์ิ  
ฤกษว์ลัย ์

 
 
 
 
 

-
 7
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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 พฒันางานหอ้งสมุดใหเ้ป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้  

นกัเรียน    
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

210,000.- - - - หอ้งสมุดมีคุณภาพ  มีทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 
มีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชย้คุดิจิตอล  

- นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในการใช้
เทคโนโลยอียา่งรับผดิชอบ สามารถ
แสวงหาความรู้ ส าหรับน าไปใชด้  าเนิน
ชีวติในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

นางสาวรัตติพร  
เสาจินดารัตน ์

14 02.21 ปลูกศิษยรั์กเป็นนกัอ่าน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

40,000.- - - - นกัเรียน  ตระหนกัถึงความส าคญั และ
เห็นคุณค่าของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน 
ตลอดจนใหก้ารอ่านน าไปสู่การใฝ่รู้  ใฝ่
เรียน ตลอดชีวติ 

- ครู  ผูบ้ริหารโรงเรียน ตระหนกัถึง
ความส าคญั และเห็นคุณค่าของการอ่าน  
เป็นแบบอยา่งความใฝ่รู้ รักการอ่านใหก้บั
นกัเรียน   

- นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในศตวรรษ  
ท่ี 21 

นางสาวรัตติพร  
เสาจินดารัตน ์

 
 

-
 7
4

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

15 05.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระวชิา
ภาษาไทย 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

74,000.- - 70,000.- - นกัเรียนทุกคนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาภาษาไทยและมีค่ามาตรฐาน
สูงข้ึน 

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

นางสายพร  
นาละออง 

16 05.02 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

25,000.- - - - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการใชก้ระบวนการ
อ่านเพ่ือพฒันาตนเอง 

- นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้
ความสามารถและทกัษะการอ่านอยา่งมี
คุณภาพเพียงพอ 

- นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีความสุขจาก
การอ่าน ไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสงัคม 

นางสายพร  
นาละออง 
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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 

17 06.01 พฒันาคุณภาพการเรียน   
การสอนกลุ่มสาระสงัคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

90,000.- - 80,000.- - นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และผล
การพฒันาคะแนนเฉล่ียจากการประเมิน
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานสูงข้ึน  

- ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม นอ้มน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลกั 12 
ประการ มาใชเ้ป็นแนวทางในการด ารงชีวติ 
และส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม               
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทย 

- ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะในศตวรรษ      
ท่ี 21 

- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้             
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม           
มีความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

นางอญัชลี ไชยดี 

18 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
วทิยาศาสตร์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

326,000.- - 70,000.- - นกัเรียนเรียนวชิาวทิยาศาสตร์อยา่งมี
ความสุขและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ผลการประเมินระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและทกัษะ
ทางวทิยาศาสตร์ เพียงพอส าหรับการศึกษา
ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

นายนพพร ปุกค า 
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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 

        - ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วชิาวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขกบัการสอน 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและ
มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

 

19 07.03 โครงการเสริมทกัษะชีวติ
ทางดา้นชีววทิยาเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

30,000.- - - - นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช เพ่ือการขยายพนัธ์ุ 
อนุรักษ ์และการปรับปรุงพนัธุ์พืชโดย
ผา่นประสบการณ์ตรง 

- นกัเรียนไดฝึ้กการท างานร่วมกนั พฒันา
ความสามารถดา้นการใชท้กัษะชีวติ โดย
ผา่นกิจกรรมการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 

- นกัเรียนไดอ้อกไปศึกษาและอบรมการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช และลงมือปฏิบติัใน
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกสถานท่ี  

- นกัเรียนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บน าไปประยกุต์
พฒันา ต่อยอดเป็นอาชีพไดใ้นอนาคต 

นายนพพร ปุกค า 
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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 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
คณิตศาสตร์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

104,000.- - 70,000.- - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้และทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เพียงพอส าหรับการศึกษา
ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ทางดา้นร่างกาย  อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
และคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน
ล าปางกลัยาณี 

- ครูเป็นผูมี้ความสามารถในการใชท้กัษะการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมี
จริยธรรมท่ีดีงาม 

นางจนัทรัตน์ ดวงฟ ู

21 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาภาษาองักฤษ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

94,000.- - 70,000.- - นกัเรียนเรียนวิชาภาษาองักฤษอยา่งมี
ความสุขมีและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ และค่ามาตรฐานสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ครูผูส้อนทุกคนมีวิธีการจดักิจกรรมการเรียน
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ความสุขกบัการสอน 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา และมีทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 

นางมยรีุ ทา้วศรีชยั 
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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 09.02 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาภาษาฝร่ังเศส 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

46,000.- - - -  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 

23 09.03 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ภาษาญ่ีปุ่น 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

48,000.- - - - นกัเรียน มีความรู้ มีทกัษะทางภาษา 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
มาตรฐานหลกัสูตรทุกคน 

- นกัเรียนท่ีมีความถนดัทางดา้นภาษา
ใหมี้ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
สามารถส่ือสารและท ากิจกรรม
ร่วมกบัชาวญ่ีปุ่นได ้

- นกัเรียนท่ีมีความถนดัทางดา้นภาษา
ใหมี้ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
มีผูเ้รียนท่ีสอบผา่นวดัระดบั N5 
เพ่ิมข้ึน 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุม
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สติปัญญาและมีทกัษะในศตวรรษ         
ท่ี 21 

นางสาวสุภานนั 
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 

24 09.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ภาษาจีน 

นกัเรียน  
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

48,000.- - - - นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้
และเกิดผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย 
  ของหลกัสูตร 
- นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการผลิตส่ือ ใช้
ส่ือเพ่ือการเรียนรู้และเกิดผลการเรียนรู้ท่ี
ย ัง่ยนื น าไปพฒันาองคค์วามรู้ดา้นอ่ืน ๆ 
ได ้

- นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ในการใช้
ภาษากบัเจา้ของภาษาโดยตรงสามารถ 
ส่ือสารโดยใชภ้าษาจีนได ้นกัเรียนได้
เรียนรู้วฒันธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการใช้
ภาษา 

- นกัเรียนไดน้ าเสนอผลงานอนัเกิดจาก    
การเรียนรู้ทางภาษา บูรณาการกบัวชิา
ศิลปศึกษา ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ ฯลฯ มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง รู้จกัวธีิการท างาน 

- นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์การเรียน
ดว้ยวธีิการหลากหลาย เช่น การเขา้ค่าย 
ภาษาจีน การร่วมกิจกรรมกบัชุมชน การ
ติดต่อส่ือสารทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
การเช่ือมสายสัมพนัธ์โรงเรียนพี่ 
โรงเรียนนอ้ง กบัต่างประเทศ 

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 

        - นกัเรียน/ประชาชน/บุคคลทัว่ไป ท่ี
สนใจในภาษาจีนในจงัหวดัล าปาง เขา้
ร่วมโครงการเรียนพฒันาตนเองดา้น
ภาษาจีน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
การศึกษาต่อและการพฒันาอาชีพของ
ตนดว้ยการเขา้รับการอบรมการใช้
ภาษาจีนกบัครูเขา้จองภาษา 

- นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมความเป็นไทย และด าเนินชีวติ
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

- นกัเรียนสามารถสอบวดัระดบัความรู้
ผา่นในระดบัเบ้ืองตน้ 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาบ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
และคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์และ
เอกลกัษณ์ของโรงเรียนล าปางกลัยาณี 
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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 09.05 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาเกาหลี 

นกัเรียน  
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

44,000.- - - -  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความรู้ มีทกัษะ
ทางภาษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

-  นกัเรียนท่ีมีความถนดัทางดา้นภาษาใหมี้
ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
สามารถส่ือสารกบัเจา้ของภาษา ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

-  มีส่ือ วสัด ุอปุกรณ์การเรียนการสอน
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั 
เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน
และมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ในการจดัการเรียนการสอน 

-  ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาภาษาเกาหลีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขในการสอน 

นางสาวอรวรรณ 
กนัธิมา 

26 09.06 เรียนกบัเจา้ของภาษา ครู นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

- - 2,500,000.- - นกัเรียนและครูสามารถใชภ้าษาองักฤษ
และภาษาต่างประเทศท่ี 2 เพื่อการ              
ส่ือสารและสามารถใชภ้าษา                
ต่างประเทศท่ี 2 อยา่งนอ้ย 1 ภาษา  

นางมยรีุ ทา้วศรีชยั 
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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 09.08 พฒันาอจัฉริยภาพนกัเรียน
หอ้งเรียนพิเศษ MEP 

นกัเรียน
หอ้งเรียน
พิเศษ  MEP 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

- - 1,400,000.- -  นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ   
MEP เรียนวชิาภาษาองักฤษอยา่งมี
ความสุขมีและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาภาษาองักฤษ และค่ามาตรฐานสูงข้ึน 

-  นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 
MEP มีความรู้ความสามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

-  ครูผูส้อนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 
MEP ทุกคนมีวธีิการจดักิจกรรมการเรียน
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
มีความสุขกบัการสอน     

-  นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 
MEP ไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมี
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

นางมยรีุ ทา้วศรีชยั 

28 10.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

116,000.- - 70,000.- -   นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในการดูแล
ป้องกนัสุขภาพและออกก าลงักายได้
อยา่งเหมาะสมและมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

-  นกัเรียนสามารถน าความรู้และทกัษะ
ทางการกีฬาเพียงพอส าหรับศึกษาต่อและ
ใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข 

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 

        - นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุม
ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม
และสติปัญญา 

 

29 11.01 พฒันาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระศิลปะ   
(สาระทศันศิลป์) 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

56,000.- - - - 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 

นายปฐว ีมณีวงศ ์

 
 

-
 8
5
 -

 



 

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.62 –  
ก.ย.63 

60,000.- - - - นกัเรียนเรียนวชิานาฏศิลป์อยา่งมี
ความสุข และมีผลสมัฤทธ์ิทางดา้น
การเรียนการสอน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะดา้นนาฏศิลป์ อีกทั้งมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษแ์ละเผยแพร่กิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน
อ่ืน เป็นตน้  

- นกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้น
นาฏศิลป์ไดรั้บการพฒันาดีข้ึนจน
สามารถแสดงกิจกรรมนาฏศิลป์ใน
ระดบัประเทศ 

- ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียน          
การสอนวชิานาฏศิลป์ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขกบั       
การสอน 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุม
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สติปัญญาและทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

นางวณีา ศิรประภาศิริ 
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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 

31 11.03 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาดนตรีสากล 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

292,000.- - - - นกัเรียนท่ีเลือกเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรียนล าปางกลัยาณีทุกคน มีความรู้
เร่ืองดนตรีสากล วงดนตรีสากลไดเ้ป็น
อยา่งดี สามารถฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรี
สากลได ้สามารถร่วมแสดงกิจกรรมใน
งานส าคญั ๆ ของโรงเรียน และบริการ
งานของชุมชนได ้

นายธีรพนัธ์ ปิงแกว้ 

32 11.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ดนตรีไทย และดนตรี 
พ้ืนเมือง 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

54,000.- - 70,000.- - นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญา 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะทางดา้นดนตรีไทยในการศึกษา
ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

นางศรีนวย ส าอางคศ์รี 

33 11.06 พฒันาอจัฉริยภาพนกัเรียน
หอ้งเรียนพิเศษดนตรีไทย 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

  30,000.- -  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุม
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญา 

-  นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะทางดา้นดนตรีไทยในการศึกษา
ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่ง 
มีความสุข 

นางศรีนวย ส าอางคศ์รี 
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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 

34 11.07 อบรมเชิงปฏิบติัการวจิิตร
สญัจร 2562 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

  25,000 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัสูตร การสอบปฏิบติั และ
วธีิด าเนินการเขา้ศึกษาต่อคณะทาง
ศิลปกรรมและการออกแบบและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
สถานศึกษา 

นายปฐว ีมณีวงศ ์

35 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาเกษตรกรรม 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

50,000.- - - - นกัเรียนมีความสุขและมีความยดืหยุน่
และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ
เป็นตงัของตวัเอง ทกัษะสังคมและสังคม
ขา้มวฒันธรรม การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต 
(Productivity) และความรับผดิชอบเช่ือถือ
ได ้(Accountability) ภาวะผูน้ าและความ
รับผดิชอบ (Responsibility) 

- นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและทกัษะ
ในการท างาน ทกัษะเพื่อการด ารงชีวติใน
ศตวรรษท่ี 21 และเพียงพอส าหรับ
การศึกษาต่อและใชใ้นการด าเนินชีวติตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- นกัเรียนมีความสุข มีทกัษะในการท างาน 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการ
ท างาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่องาน 

- น.ส.ศิริลกัษณ์ ใจขาว 
 

 

-
 8

8
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

36 12.02 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาคหกรรม 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

100,000.- - - - นกัเรียนเรียนวชิาคหกรรมอยา่งมี
ความสุขและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สูงข้ึน  

- มีหอ้งปฏิบติัการ ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

- ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วชิาคหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
มีความสุขกบัการสอน 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

นางจนัทร์ฟอง 
ประดิษฐท์อง 

37 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียน     
การสอนวชิาธุรกิจศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

60,000.- - - - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาการงานอาชีพธุรกิจสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ และ
ทกัษะในการวางแผนการจดัการ การ
ประกอบอาชีพทางธุรกิจเพียงพอต่อ
การเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

นายฐิติพงศ ์ ม่ิงเช้ือ 
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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 
สติปัญญา และคุณสมบติัตาม             
อตัลกัษณ์ของนกัเรียนโรงเรียน 
ล าปางกลัยาณี 

 

38 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนวชิางานช่าง 
อุตสาหกรรม 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

80,000.- - - - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และค่ามาตรฐานสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
เพียงพอต่อการเลือกศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพและใชใ้นการด าเนิน
ชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนไดพ้ฒันาครอบคลุมทั้ง
ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สติปัญญาและมีทกัษะในศตวรรษ        
ท่ี 21 

นายพรหมรังษี  
ทรงศรีสกลุ 
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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 12.05 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

272,000.- - - - ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คอมพิวเตอร์สูงข้ึน 

- ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณและการแกปั้ญหา 

- ผูเ้รียนมีทกัษะของการส่ือสารและ
ความร่วมมือท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึง 

- ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือ
น าไปสู่การคน้พบใหม่เกิดเป็น
นวตักรรม 

นายชยัณรงค ์ภกัศิลป์ 

40 13.01 พฒันาการจดักิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

350,000.- - - - นกัเรียนร่วมคิดกิจกรรมอยา่ง
หลากหลายตามความถนดัและสนใจ 

- นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบติักิจกรรม 

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

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

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 

        - นกัเรียนทกุคนไดรั้บการพฒันา
ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และคุณสมบติัตาม   
อตัลกัษณ์ของนกัเรียนล าปางกลัยาณี 

 

41 13.02 พฒันาคุณภาพการจดั 
กิจกรรมแนะแนว 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

50,000.- - - - ผูเ้รียนไดรั้บการบริการแนะแนว
อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

-  ผูเ้รียนสามารถมีทกัษะชีวติ สามารถ
ตดัสินใจเร่ืองการศึกษา อาชีพท่ี
สุจริต และพฒันาตนเองครอบคลมุ
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
สติปัญญา 

-  ผูเ้รียนเลือกแผนการเรียนหลงัจากจบ
หลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการ ความ
ถนดัและความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

-  ผูเ้รียนมีภูมิคุม้กนัสามารถด ารงชีวติใน 
สังคมไทยและสังคมโลกอยา่งมี
ความสุข 

นางสาวกนกพร             
นิลแพทย ์
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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 

42 13.05 พฒันาการเรียนรู้นกัเรียน 
เรียนรวม 

นกัเรียน 
เรียนร่วม 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

12,000.- - - - นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะของผูเ้รียนตามจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

- ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการเรียนร่วม
ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) 

- ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการเรียนร่วม
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-based 

management : SBM) 
- ครูมีการจดัท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

- ครูจดัหา ผลิตและใชเ้ทคโนโลยส่ิีง
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความช่วยเหลือทางการศึกษาใหน้กัเรียน
เรียนร่วม 

- ครูมีความรู้ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดีต่อการ
จดัการเรียนร่วมและปฏิบติัต่อผูเ้รียน
อยา่งเหมาะสม 

นางสาวกนกพร              
นิลแพทย ์

รวม 4,494,640.- - 5,175,000.-   

 9,669,640.-   
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   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณีให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกัลยาณี (ฝ่ายอ านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการปฏิรูปเพื่อพัฒนาประเทศภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)” ซึ่งถือ

เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และ

ย่ังยืน” การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการเตรียม ความ

พร้อม โดยเฉพาะสถานศึกษาต้องผลิตคนที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น การเรียนในสาระวิชา

หลัก (Core Subjects) ซึ่งประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะคณิตศาสตร์ การ

ปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ มีความส าคัญแต่

อาจไม่เพียงพอส าหรับเพื่อใช้ในการด ารงชีวิต จ าเป็นต้องสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 เข้าไปใน

ทุกวิชาแกนหลัก อันได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 

และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 

การเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษานั้นจ าเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน

เป็นวัฒนธรรม การที่จะผลิตคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรใน

การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว การพัฒนาองค์กร 

(Organization Development) ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบในการ

ท างาน และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยการพัฒนาบุคลากรนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับ

นโยบายขององค์กรและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  แผนพัฒนาการศึกษาของ

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

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตามเกณฑ์ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่าง

เต็มที่ตลอดจนมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ โดยมี

เป้าหมายเพื่อใหค้รู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความ

เป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

- 94 - 



 

มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ 

“ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้านคุณภาพ 

การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี

เป้าประสงค์เพื่อให้ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะใน

การใช้ เทคโนโลยี  

การบริหารจัดการของโรงเรียนล าปางกัลยาณีภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี

ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21” จึงมีการวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับความต้องการและความ

จ าเป็น มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการพัฒนาปรับปรุง

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.  วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล และระบบการนิเทศภายในให้

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และความต้องการของผู้ใช้บริการ  

3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ และความภาคภูมิใจในการท างานของบุคลากร 
 

3.  เป้าหมาย   

ด้านผลผลิต (Outputs) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล ระบบการนิเทศภายใน 

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเป็น

ผู้น าทางวิชาการ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ 

2. นักเรียนที่จบหลักสูตรออกไปมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นพลโลกที่ดี มี

ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี มีความสุขในการท างานและ

สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

 

4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน    270,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 9,250,000 บาท 

รวมเงิน  9,520,000  บาท 

                (เก้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
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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 01.11 พฒันางานบุคลากรและ 
วางแผนอตัราก าลงั 

ครูผูส้อน, 
บุคลากร 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

30,000.- - - - บุคลากรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากต่อการบริหารงานบุคลากร 

- บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจต่อการ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บตาม
กฎหมาย 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่
ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานอยา่งมืออาชีพ
และเป็นสากล 

นางปารมี สุปินะ 

2 01.12 จา้งครูผูเ้ช่ียวชาญวชิาเฉพาะ นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - 750,000.- - ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดัการเรียน             
การสอนอยา่งมืออาชีพในระดบัสากล 

- นกัเรียนเรียนรู้อยา่งครบถว้นทุกกลุ่มสาระ
ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัสากล อยา่งมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

นางปารมี สุปินะ 

3 01.13 จา้งบุคลากรปฏิบติังานใน
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - 8,000,000.- - เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- นกัเรียนไดรั้บความพึงพอใจในบริการ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัอยา่งเป็น
ระบบและถูกตอ้ง 

นางปารมี สุปินะ 

 

 

 

-
 9
7

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 01.14 พฒันาครูสู่มาตรฐานวชิาชีพ ครูผูส้อน ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี
ความรู้และทกัษะในวชิาชีพครู สามารถจดั             
การเรียนรู้และการท างานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีความกา้วหนา้ใน
อาชีพครู 

นางปารมี สุปินะ 

5 01.15 ศึกษาดูงานคณะครู บุคลากร 
โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ครู – 
บุคลากร 

ต.ค.63 200,000.- - 500,000.- - คณะครู ผูบ้ริหารและบุคลากรโรงเรียน
ล าปางกลัยาณี มีประสบการณ์ขวญัก าลงัใจ
ในการท างาน การจดักิจกรรมการเรียน  
การสอนและการวดัผลประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพและผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 

นางปารมี สุปินะ 

6 02.06 ส่งเสริมการท างานวจิยัเพ่ือ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

ครูผูส้อน ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

40,000.- - - - งานวจิยัสถานศึกษาไดรั้บการพฒันา 
- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งครูกบั
นกัเรียนไดรั้บการเสริมสร้างศกัยภาพ 

นายบรรเจิด 
สระปัญญา 

รวม 270,000.- - 9,250,000.-   

 9,520,000.-   

-
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 -
 



 

 
    
 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก        

ธรรมาภิบาล 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพและการบริการทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการศึกษา 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนล าปางกัลยาณี (ฝ่ายอ านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งพัฒนาระบบบริหาร

จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการศึกษา

มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โรงเรียนล าปางกัลยาณีได้ด าเนินการตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน

การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักธรรมาภิบาล  

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) คือ เทคโนโลยีในการน า

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างมี

ระบบ หรือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบัน

มีอยู่มากมาย เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้  การศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร เป็นต้น ดังนั้น ICT จึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังอย่างย่ิงในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ที่

นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ต่างก็เร่งพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไป

พัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) จึง

เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยน าการศึกษาให้

เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ช่วยจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย าในการจัดท า

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในงานจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน 
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นอกจากนี้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment ) ส่งผลต่อผู้เรียน

และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

กับวัยและระดับของผู้ เรียนจะเป็นส่ิงที่ สนับสนุนท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ สึกที่อยากเรียนและเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าประสงค์ในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุก

มิติ สภาพแวดล้อมทางการเรียน (Learning Environment) หมายถึง สภาวะใดๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้

ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม 

(Concrete Environmental) หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่ สภาพ

ต่างๆ ที่มนุษย์ท าขึ้น เช่น อาคาร สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ อุปกรณ์ หรือส่ือต่างๆ รวมทั้งส่ิงต่างๆ ที่อยู่

ตามธรรมชาติ อันได้แก่ ต้นไม้ พืช ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  

ในสังคมสารสนเทศ สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดเพียงในห้องเรียน 

หากแต่เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ นวัตกรรมเทคโนโลยีจะมีบทบาทในการขยายขอบเขตของสภาพการ

เรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น และไม่จ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเหมาะสม ตลอดจนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี สามารถเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี การพัฒนาสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จึงนับได้ว่ามีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษา เพราะสามารถ

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เต็มตามศักยภาพ และมีลักษณะนิสัยที่ดีงาม โรงเรียน

ล าปางกัลยาณีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สถานที่ประกอบไปด้วย อาคารเรียน อาคาร

ปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อรองรับนักเรียนจ านวนมาก จ าเป็นต้องจัดพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน การจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม นอกจากนั้นยังมี

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก               

ธรรมาภิบาล 

 

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 
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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 

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 

3.1.8  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 
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3.2.5 อาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ รวมถึงห้องน้ า ห้องส้วม มีความสะอาด 

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

4. งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน    8,061,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ    4,810,000        บาท 

รวมเงิน  12,871,000  บาท 

            (สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 
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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.62 –  
ก.ย.63 

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

นางจิราภรณ์ ท าทอง 

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

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

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

- การบริหารและการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

นางสาวแพรพลอย 
ค าปิงบุตร 

3 01.03 พฒันางานสารบรรณ งานสารบรรณ 
มีประสิทธิภาพ 
มีวสัดุ อุปกรณ์ 
เพียงพอต่อ 

การด าเนินงาน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

35,000.- - - - งานสารบรรณปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ
และเป็นไปตามระเบียบ 

- งานสารบรรณทนัสมยั กา้วทนั
เทคโนโลย ี

- งานสารบรรณสามารถสนบัสนุน
โปรแกรมต่าง ๆ ของ สพฐ. 

นางสาวแพรพลอย 
ค าปิงบุตร 

 

-
 1

0
3

 -
 



 

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. 62 – 
ก.ย.63 

100,000.- - - - โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑท่ี์มี
คุณภาพอยา่งพอเพียงต่อการ                
จดัการเรียนการสอน ด าเนินการเบิก-จ่าย 
พสัดุและควบคุมการจ าหน่ายถูกตอ้งตาม
ระเบียบทางราชการ 

- งานพสัดุและสินทรัพยท์  างานเป็นระบบ
และเป็นไปตามวตัถุประสงคถู์กตอ้งตาม
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหาร พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

นางจุฑาทิพย ์            
นิมิตรเกียรติไกล 

5 01.06 งานบ ารุงรักษายานพาหนะ ครู บุคลากร 
นกัเรียน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

200,000.- - - - รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์อง
โรงเรียนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านได้
และมีคุณภาพท่ีดี 

นายสมบูรณ์ 
เหมือนจนัทร์ 

6 01.07 พฒันางานการเงินและบญัชี การเบิก-จ่าย 
งบประมาณ
ทุกประเภท 
เป็นไปตาม
โครงการ 

ต.ค.62 - 
ก.ย.63 

35,000.- - - โรงเรียนมีงบประมาณและการบริหาร
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

นางทิพวรรณ          
หงษแ์กว้ 
 

-
 1

0
4

 -
 



 

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.62 – 
ก.ย.63 

- - - - นกัเรียนทุกคนมีหนงัสือเรียน เคร่ืองแบบ
นกัเรียนและอุปกรณ์การเรียนท่ีดีมีคุณภาพ
และนกัเรียนมีความพงึพอใจ 

- นกัเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถมีทกัษะ
และคุณลกัษณะตามจุดเนน้ของหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

นางนงนุช แสนเงิน 

8 01.09 บริหารจดัการรายได ้
สถานศึกษา 

บริหาร
จดัการดว้ย
ระบบ
คุณภาพ 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

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

-  นกัเรียนและผูป้กครองมีความพงึพอใจใน
การจดัการศึกษาของโรงเรียนล าปางกลัยาณี
ในระดบัดีมาก 

-  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรัก ความสามคัคี มุ่งมัน่ใน             
การท างานและมีความสุขในการท างาน 

นางนงนุช แสนเงิน 

9 01.10 การระดมทุนเพื่อการจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

- - - - ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา 

-  การจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

นางนงนุช แสนเงิน 
 

 

-
 1

0
5

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

10 01.16 พฒันาเทคโนโลยเีพื่อ 
การศึกษา 

นกัเรียน    
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

1,500,000.- - 1,000,000.- นกัเรียน ครู บุคลากร ผูป้กครองและ
ผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจในการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 

- นายชเลงศกัด์ิ  
ฤกษว์ลัย ์
 

11 01.17 พฒันางานแผนงานและ 
สารสนเทศ 

โรงเรียนมี
ขอ้มูลและ
ระบบ

สารสนเทศ
ท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น 
เป็นปัจจุบนั 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

150,000.- - - - โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณท่ี
มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

- โรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

-  ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และนกัเรียน 
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

-  นกัเรียน ผูป้กครอง ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในระดบัมาก 

นางนงนุช แสนเงิน 

12 01.19 พฒันางานสิทธิประโยชน ์ งานสิทธิ
ประโยชน์มี
การบริหาร
จดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - 80,000.- -  โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑท่ี์มี
คุณภาพอยา่งพอเพียงต่อการบริหาร
จดัการ 

-  งานสิทธิประโยชน์ท  างานเป็นระบบมี
คุณภาพ 

นางนงนภสั พงศสุ์พฒัน์ 
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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 01.20 งบไปราชการ ผูบ้ริหาร ครู
และบุคลากร 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

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

นางธีรดา  แกว้บุญปัน 

14 01.21 งบส ารองจ่าย  ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

1,200,000.- - - - การบริหารมีประสิทธิภาพ นางธีรดา  แกว้บุญปัน 

15 01.22 ค่ากระแสไฟฟ้า นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

1,800,000.- - 2,000,000.- - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี 
เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร
จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

นางธีรดา  แกว้บุญปัน 

16 01.23 ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

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

นางธีรดา  แกว้บุญปัน 

17 01.24 ค่าน ้ าประปา นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

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

นางธีรดา  แกว้บุญปัน 

18 01.25 ค่าไปรษณีย ์ นกัเรียน  
 ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

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

นางธีรดา  แกว้บุญปัน 
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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 01.26 ค่าโทรศพัท ์ นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

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

นางธีรดา  แกว้บุญปัน 

20 01.27 ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลู 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

40,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ 
มีคุณภาพและมีการบริหารจดัการเป็นไป
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

นางธีรดา  แกว้บุญปัน 

21 02.09 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วชิาการ 

นกัเรียน  
ไม่ต ่ากวา่
300 คน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - 400,000.- - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความพร้อม
มากข้ึนในการท่ีจะท าการสอบหรือการ
แข่งขนัโครงการพิเศษต่าง ๆ 

นายทรงพล เฟ่ืองฟ ู

22 03.09 รักษาความปลอดภยัใน 
สถานศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

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

- ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่ในระบบดูแล
ความปลอดภยัแก่นกัเรียน 

- นกัเรียนมีความรู้เร่ืองวนิยัจราจรและ
ไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ี 

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 

23 04.01 พฒันากลุ่มงานบริหารทัว่ไป มีระบบการ
ท างานท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

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

- ผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวก 
ประทบัใจและพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานกลุ่มบริหารทัว่ไป 

นางสาวสมพร  
กอนเช้ือ 

24 04.02 พฒันางานประชาสมัพนัธ์ ครู นกัเรียน 
ผูป้กครองและ

ชุมชน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

50,000.- - 250,000.- - ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนทราบและน าขอ้มูลข่าวสารไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- 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 

25 04.03 พฒันาพิพิธภณัฑเ์พื่อ
การศึกษา โรงเรียนล าปาง
กลัยาณี 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

25,000.- -  - ครู นกัเรียนทุกระดบัชั้น บุคลากรและ
ประชาชนทัว่ไปไดใ้ชห้อ้งพิพิธภณัฑเ์พ่ือ
การศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ 

- หอ้งพิพิธภณัฑเ์พื่อการศึกษาโรงเรียน
ล าปางกลัยาณี ไดรั้บการพฒันาและเป็น
แบบอยา่งในการพฒันา ปลุกจิตส านึก
เยาวชนใหต้ระหนกัและเห็นคุณคา่
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

น.ส.ศศลกัษณ์ 
เครือนนัตา 

26 04.10 พฒันาอาคารสถานท่ี 
ระบบสาธารณูปโภคและ 
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

700,000.- - - - โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องปฏิบติัการ ห้องเรียนห้องศูนย์
ต่างๆ  อุปกรณ์ โตะ๊ เกา้อ้ี เพียงพอกบัการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

- โรงเรียนมีความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพ
สวสัดิการและการบริการท่ีเพียงพอต่อ
ผูรั้บบริการ 

- โรงเรียนมีพ้ืนท่ีส าหรับการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ของนกัเรียนอยา่งพอเพียง เหมาะสมในการ
สนบัสนุนกระบวนการบริหารการจดัการศึกษา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

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 

27 04.11 รักษาความสะอาดอาคาร 
เรียน และอาคารประกอบ 

อาคารเรียน 
อาคารประกอบ 
หอ้งน ้า มีความ
สะอาดถกู 
สุขลกัษณะ 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

150,000.- - - - โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี อาคารเรียน 
อาคารประกอบ หอ้งปฏิบติัการ หอ้งเรียน 
หอ้งศูนยต่์าง ๆ อุปกรณ์ โต๊ะ เกา้อ้ี เพียงพอ
กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

- โรงเรียนมีความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพ 
สวสัดิการและการบริการท่ีเพียงพอต่อ
ผูรั้บบริการ 

- โรงเรียนมีพ้ืนท่ีส าหรับกาจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ของนกัเรียนอยา่งเพียงพอ เหมาะสมในการ
สนบัสนุนกระบวนการบริหารจดัการ
การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นายบุญฑริกา  
วงศค์  าลือ 

28 04.12 พฒันาภูมิทศัน์และ
ส่ิงแวดลอ้มโรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

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

นายพรชยั  
มัน่เหมาะ 
 

29 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

100,000.- - - - ระบบเสียงของโรงเรียนดีข้ึน 
- นกัเรียนไดใ้ชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัมากข้ึน 

นายพรหมรังษี  
ทรงศรีสกลุ 

 

-
 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 

30 04.15 โครงการผลิตน ้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย.63 

350,000.- - 250,000.- - มีน ้าใชเ้พ่ือการอุปโภคท่ีไดม้าตรฐาน
และเพียงพอ 

- มีน ้าด่ืม RO เพ่ือการบริโภคท่ีได้
มาตรฐาน 

- นกัเรียน ครูและบุคลากรมีสุขภาพและ
พลนามยัท่ีดี 

นายทศวฒัน์  
หอมแก่นจนัทร์ 

31 04.16 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

- - - - 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 

นายชลอ  
ประชุมฉลาด -

 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 

32 04.19 อนุรักษพ์ลงังานภายใน
สถานศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

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

- ค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้าของโรงเรียน
เป็นไปอยา่งประหยดั 

-  อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของโรงเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานประหยดัพลงังาน
และไดรั้บการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

นายทศวฒัน์  
หอมแก่นจนัทร์ 

33 07.02 Marine aquarium  นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

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

- ครู นกัเรียน และชุมชน มีความรู้ความ
เขา้ใจ เกิดความตระหนกัและเห็นคุณค่า
ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล 

นางนาริฐา อินถานะ 

 
 
 

-
 1

1
3

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

34 10.02 พฒันาส่งเสริมผูมี้
ความสามารถทางดา้นกีฬา
และกรีฑา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

135,000.- - - - นกัเรียนไดมี้การพฒันาทกัษะกระบวนการ 
การออกก าลงักายและการเล่นกีฬาสู่         
มาตรฐานท่ีดีข้ึน ซ่ึงส่งผลใหไ้ดรั้บชยัชนะ
ในการแข่งขนัระดบัเขต ระดบัภาค และ
ระดบัชาติ  ตามล าดบั 

- นกัเรียนปฏิบติัตามกฎ กติกา หนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบ เคารพสิทธ์ิของตนเองและผูอ่ื้น 
มีความมุ่งมัน่ในการท างานเป็นทีมและมี
น ้าใจนกักีฬา    

- ครูผูฝึ้กสอน ครูผูค้วบคุมทีม มีความรู้ น า
ทกัษะกระบวนการเทคนิควธีิการใหม่ ๆ  
มาพฒันานกักีฬาในดา้นความสามารถให้
เตม็ตามศกัยภาพสู่มาตรฐานสากล 

นางสุภาณี ธิสาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 1

1
4
 -

 



 

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 ส่งเสริมสุนทรียภาพทางดา้น
นาฏศิลป์ 

นกัเรียน 
สาระนาฏศิลป์ 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - - นกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้น
นาฏศิลป์ไดรั้บการพฒันาดีข้ึนจน
สามารถแสดงกิจกรรมนาฏศิลป์ในระดบั
ต่างประเทศ 

นางวณีา                    
ศิรประภาศิริ 

36 12.06 พฒันางานส านกังานกลุ่ม
สาระการงานอาชีพฯ 

ครูผูส้อน ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

46,000.- - 70,000.- - ระบบบริหารจดัการในกลุ่มสาระ เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

- มีวสัดุอุปกรณ์ เพียงพอแก่ความตอ้งการกบั
ทุกสาระ 

- ครูไดพ้ฒันาการเรียนการสอนอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 

นายฐิติพงศ ์ม่ิงเช้ือ 

รวม 8,061,000.- - 4,810,000.-   

 12,871,000.-   

 

 
 

 

-
 1
1
5

 -
 



 

 
 

   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 5   ขยายเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

ชื่อโครงการ   การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการจัดการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกัลยาณี (ฝ่ายอ านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้

ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม

ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมท าเพื่อส่วนรวม  

การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ

สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพึ่งตนเอง และท าประโยชน์

แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี

คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) มี

เป้าหมายในการสร้างระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน ดังนั้นรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ 

รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และ

สนับสนุนให้การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ “ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้านคุณภาพ การศึกษา โดยการ

บริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้

ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง วิชาการ มี

ส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ เพื่อให้สถานศึกษามีความเป็น

อิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
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ทั้งนี้การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) มาตรา 48 ก าหนดให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า 

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก   การประกันคุณภาพการศึกษามีหลักการ คือ 1) สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจใน

คุณภาพการศึกษา  2) การป้องกันปัญหา ต้องมีการวางแผนและการเตรียมการ 3) ตั้งมั่นบนหลักวิชา

ในการพัฒนาหลักวิชาชีพ 4) การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได้ 5) การ

ด าเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน 6) การสร้างความรู้ ทักษะ และความมั่นใจ

ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 7) การประสานสัมพันธ์ในองค์กรและบุคลากรในพื้นที่ 8) การเน้นภาวะ

ผู้น าของผู้บริหาร 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจว่าผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตามจะได้รับการศึกษาที่

มีคุณภาพใกล้เคียงกัน จึงต้องมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจ าทุกปี โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

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

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณภาพจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน 

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบ

สาธารณูปโภคที่เพียงพอและมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน    160,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 3,340,000        บาท 

รวมเงิน  3,500,000  บาท 
 

 (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
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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.62 –  
ก.ย.63 

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

นางสาวแพรพลอย 
ค าปิงบุตร 

2 01.18 พฒันางานประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

ครู – 
นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

160,000.- - 100,000.- - โรงเรียนจดัการศึกษาไดต้ามมาตรฐาน 
ท่ีก าหนดและผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

- นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

- คณะกรรมการบริหาร น าผลการ
ประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันา
องคก์ร เพื่อใหบ้รรลผุลตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

- นกัเรียน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน 

- นางปารมี สุปินะ 
 

 

-
 1

1
9

 -
 



 

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.62 –  
ก.ย.63 

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

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะทางดา้นทางวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษและ
เทคโนโลย ีเพียงพอส าหรับการศึกษา
ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

- ครูผูส้อนหอ้งเรียนพิเศษจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข 

- นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้น
ทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษและเทคโนโลย ีไดรั้บการ
พฒันาครอบคลุมทั้งทางดา้นอารมณ์  
สงัคม  สติปัญญา และมีทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

นายชลอ  
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 

4 02.15 หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดลอ้ม ม.ปลาย 

นกัเรียน
หอ้งเรียน
พิเศษ 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - 1,200,000.- - นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกรายวชิาเพ่ิม
สูงข้ึนกวา่เดิม 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและทกัษะ
ในทุกรายวชิาเพียงพอส าหรับการท าวจิยั
เบ้ืองตน้ การศึกษาต่อและใชใ้นการด าเนิน
ชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมี
คุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของนกัเรียนล าปาง
กลัยาณี 

นางสาวศิริญา 
สุวรรณศร 

5 02.17 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกลัยาณีกบัโรงเรียน
มหิดลวทิยานุสรณ์ 

นกัเรียน
หอ้งเรียน
พิเศษ 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

- - 50,000.- - นกัเรียนเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์อยา่งมีความสุขและมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและผลการประเมินระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐานสูงข้ึน 

 - นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและทกัษะ
ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพยีงพอ
ส าหรับการศึกษาต่อและใชใ้นการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั 

- ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิา
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความสุขกบัการสอนและการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

นายนพพร ปุกค า 
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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 

6 02.22 มุ่งสู่โอลิมปิกวชิาการ นกัเรียนท่ีเขา้
ร่วมโครงการ
ในแต่ละ
สาขาวชิา 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - 40,000.- นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการผา่นการ
ประเมินความรู้ความสามารถเพ่ือเขา้ค่าย
อบรมคร้ังท่ี 1 

กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์, 
คณิตศาสตร์,  
สงัคมศึกษาฯ และ
คอมพิวเตอร์ 

7 03.06 พฒันาคุณภาพงานเครือข่าย
ผูป้กครองโรงเรียนล าปาง
กลัยาณี 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - 60,000.- - คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนา คุณภาพผู ้ เ รี ยนได้อย่ า ง เ ป็น
รูปธรรม 

- เครือข่ายผู ้ปกครองสามารถก าหนด
กิจกรรมพฒันาคุณลักษณะและทักษะ
ชีวติใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งหลากหลาย 

- ผูป้กครองนกัเรียนมีความสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัและมีความศรัทธาเช่ือมัน่การจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

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 

8 04.17 พฒันางานและกิจกรรม
สมาคมผูป้กครองและครู  
ล าปางกลัยาณี 

การบริหาร 
จดัการ มี

ประสิทธิภา
พ และเป็น
ระบบ 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

- - 200,000.- - การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน    
มีประสิทธิภาพ 

- ผูป้กครอง นกัเรียน ครูและบุคลากร        
มีความพึงพอใจในการจดัการศึกษา 

- คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและ  
ครู ฯ มีความมัน่ใจการบริหารงานของ
สมาคมฯ 

- สมาคมผูป้กครองและครูฯ มีผลการ
ด าเนินท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นท่ีพอใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

นายชลอ  
ประชุมฉลาด 

9 04.18 พฒันางานสวสัดิการและ
ชุมชนสมัพนัธ์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

 

ต.ค.62 –  
ก.ย.63 

- - 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 

นางสาวพิชญรั์ศม์ิ  
ยพูานิช 
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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 09.07 โครงการแลกเปล่ียนกบั
สถานศึกษาต่างชาติ 

นกัเรียน
แผนการ
เรียนญ่ีปุ่น 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

- - 200,000.- - นกัเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความรู้ มีทกัษะ
ทางภาษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
มาตรฐานหลกัสูตร 

- นกัเรียนมีความถนดัทางดา้นภาษาใหมี้
ความเลิศตามมาตรฐานสากล สามารถ
ส่ือสารและท ากิจกรรมร่วมกบั
ชาวต่างชาติได ้

- นกัเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี
สอง จากประสบการณ์ตรง 

- นกัเรียนมีภูมิคุม้กนัต่อความ
เปล่ียนแปลงในสงัคมวฒันธรรมสามารถ
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
ภาคภูมิใจ 

นางนพพร  
ปรียานนท ์

รวม 160,000.- - 3,340,000.-   

 3,500,000.-   

 

 
 

 

 

 

-
 1

2
4

 -
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บทท่ี 3 

สรุปงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย/งบพฒันาตามประเดน็กลยุทธ์  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณประเภทต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ภารกิจ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

1. งบเงินเดือน    

- เงินเดือน (ครู) 74,327,520.00 4,878,000.00 79,205,520.00 

- เงินประจ าต าแหน่ง 11,534,100.00 - 11,534,100.00 

- ค่าจ้างประจ า (ลูกจ้างประจ า) 2,521,800.00 - 2,521,800.00 

- ค่าจ้างชั่วคราว 474,000.00 9,400,000.00 9,874,000.00 

รวม 88,857,420.00 14,278,000.00 103,135,420.00 

2. เงินอุดหนุน    

- เงินอุดหนุนรายหัว 11,490,000.00 - 11,490,000.00 

- เงินอุดหนุนกิจกรรมนักเรียน 2,789,780.00 - 2,789,780.00 

- ค่าสาธารณูปโภค - 1,800,000.00 1,800,000.00 

รวม 14,279,780.00 1,800,000.00 16,079,780.00 

3. งบลงทุน    

- ค่าครุภัณฑ์ - - - 

- ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง - - - 

รวม - - - 

4. งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี    

- อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 279,000.00 - 279,000.00 

- อุปกรณ์การเรียน 1,351,360.00 - 1,351,360.00 

- หนังสือเรียน 3,295,164.00 - 3,295,164.00 

- ชุดนักเรียน 1,495,400.00 - 1,495,400.00 

รวม 6,420,924.00 - 6,420,924.00 

5. ระดมทุนตามโครงการ    

- ห้องเรียนพิเศษ Smart Science - 2,400,000.00 2,400,000.00 

- เงินสมาคมผู้ปกครองและครู - 1,700,000.00 1,700,000.00 

- เงินประกันอุบัติเหตุ - 750,000.00 750,000.00 

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

- เงินรายได้สถานศึกษา - 2,504,000.00 2,504,000.00 

รวม - 8,554,000.00 8,554,000.00 

รวมทั้งสิ้น 109,558,124.00 24,632,000.00 134,190,124.00 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ภารกิจ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

1. งบเงินเดือน    

- เงินเดือน (ครู) 74,327,520.00 2,082,934.00 76,410,454.00 

- เงินประจ าต าแหน่ง 11,534,100.00 - 11,534,100.00 

- ค่าจ้างประจ า (ลูกจ้างประจ า) 2,521,800.00 - 2,521,800.00 

- ค่าจ้างชั่วคราว 474,000.00 7,472,101.00 7,946,101.00 

รวม 88,857,420.00 12,408,105.00 98,412,455.00 

2. งบด าเนินการ    

- ค่าตอบแทน/วัสดุใช้สอย 14,062,522.00 1,200,000.00 15,262,522.00 

- ค่าประกันอุบัติเหตุ - 750,000.00 750,000.00 

- ค่าสาธารณูปโภค 4,179,360.00 1,800,000.00 5,979,360.00 

รวม 18,241,882.00 3,750,000.00 21,991,882.00 

3. งบลงทุน    

- ค่าครุภัณฑ์ 1,236,115.00 1,200,000.00 2,436,115.00 

- ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง - - - 

รวม 1,236,115.00 1,200,000.00 2,436,115.00 

4. งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี    

- อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 279,000.00 - 279,000.00 

- อุปกรณ์การเรียน 1,351,360.00 - 1,351,360.00 

- หนังสือเรียน 3,295,164.00 - 3,295,164.00 

- ชุดนักเรียน 1,495,400.00 - 1,495,400.00 

รวม 6,420,924.00 - 6,420,924.00 

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

รวมทั้งสิ้น 115,956,341.00 17,358,105.00 133,314,446.00 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายตามกลยุทธ์และตามโครงการ ปีงบประมาณ 2563 

กลยุทธ์ที ่ โครงการ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม ตาม

ค่านิยมของคนไทย 12 

ประการ 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ตามค่านิยมหลักของ     

คนไทย 12 ประการ 

1,340,000.- 1,130,000.- 2,470,000.- 

2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 

และทักษะในศตวรรษที่ 21 

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 

และทักษะในศตวรรษที่ 21 

4,494,640.- 5,175,500.- 9,669,640.- 

3. พัฒนาครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

พัฒนาบุคลากรทางการ 

ศึกษาโรงเรียนล าปาง

กัลยาณี ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

270,000.- 9,250,000.- 9,520,000.- 

4. ส่งเสริมการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใน  

การบริหารจัดการศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมสุขภาพและการ

บริการทางการศึกษาเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษา 

8,091,000.- 4,810,000.- 12,871,000.- 

5. ขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือ ในทุกภาคส่วน มี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือในการจัด

การศึกษาและพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการ

จัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

160,000.- 3,340,000.- 3,500,000.- 

รวม 14,335,640.- 23,705,500.- 38,000,640.- 

รวมทั้งสิ้น 
76,091,780.- 

(เจ็ดสิบหกลา้นเกา้หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
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กลยุทธ์องค์กร/กิจกรรมหลัก/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม ตาม

ค่านิยมไทย 12 ประการ 

(ด้านคุณภาพผู้เรียน) 

1. ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมตาม

ค่านิยมหลักของ   

คนไทย 12 ประการ 

02.13 โครงการเพศศึกษารอบด้าน 

02.19 โครงการโรงเรียนสุจริต 

03.01 โครงการพฒันางานฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

03.02 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน 

10,000.- 

20,000.- 

150,000.- 

 

250,000.- 

 

  03.03 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยใน

โรงเรียน 

90,000.- 

  03.04 โครงการพฒันางานธนาคารโรงเรียน 10,000.- 

  03.05 โครงการพฒันางานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและคณะสี 

150,000.- 

  03.07 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด                  

ยาเสพติดและอบายมุข 

45,000.- 

  03.08 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 

500,000.- 

  04.08 โครงการพฒันางานสวัสดิการร้านค้า 100,000.- 

  04.09 โครงการกิจกรรมวันส าคัญของ

โรงเรียน 

400,000.- 

  04.13 โครงการกิจกรรม 5 ส 30,000.- 

  13.03 โครงการพฒันากิจกรรมยุวกาชาด 350,000.- 

  13.04 โครงการพฒันากิจกรรมลูกเสือ 180,000.- 

  13.06 โครงการพฒันาเครือข่ายนักเรียน

เพื่อนที่ปรึกษา (youth Counselor : 

YC) 

20,000.- 

  13.07 โครงการพฒันาทักษะชีวติในการ

รับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติ 

- 
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กลยุทธ์องค์กร/กิจกรรมหลัก/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

2.  พัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความรู้และทกัษะใน

ศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาผู้เรียนมี

ความรู้และทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 

02.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอน 

02.02 โครงการพฒันาการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 

1,250,000.- 

 

40,000.- 

  02.03 โครงการพฒันาระบบการนิเทศ

ภายใน 

40,000.- 

 

  02.04 โครงการพฒันาทักษะกระบวนการ 

เรียนรู้แบบบูรณาการและการคิดสู่

ห้องเรียน 

20,000.- 

 

  02.05 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน 

20,000.- 

 

  02.07 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ล าปางกัลยาณ ี

20,000.- 

  02.08 โครงการพฒันาระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 

50,000.- 

  02.10 โครงการเติมความรู้มุ่งสูค่วามส าเร็จ 250,000.- 

  02.11 โครงการค่ายวิชาการและทัศนศึกษา 

2563 ม.ปลาย 

343,640.- 

  02.12 โครงการกัลยาณีนิทัศน ์2562 100,000.- 

  02.16 โครงการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสู่

สากล 

50,000.- 

  02.18 โครงการพฒันาห้องศนูยก์ารเรียน

และระบบบริหาร  ICT 

300,000.- 

  02.20 โครงการพฒันางานห้องสมุดให้เปน็

สังคมแห่งการเรียนรู ้

210,000.- 

  02.21 โครงการปลูกศิษย์รักเปน็นักอ่าน 40,000.- 

  05.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 

144,000.- 

  05.02 โครงการส่งเสริมวนิัยรักการอ่าน 25,000.- 

  06.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระวิชาสงัคมศึกษาฯ 

170,000.- 

  07.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

396,000.- 

  07.03 ส่งเสริมทักษะชวีิตทางด้านชีววิทยา 30,000.- 

  08.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 

174,000.- 

  09.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

164,000.- 

  09.02 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาภาษาฝรัง่เศส 

46,000.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

  09.03 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาภาษาญีปุ่น่ 

48,000.- 

  09.04 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาภาษาจนี 

48,000.- 

  09.05 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาภาษาเกาหล ี

44,000.- 

  09.06 โครงการเรียนกับเจ้าของภาษา 2,500,000.- 

  09.08 โครงการพฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน 

ห้องเรียนพเิศษ MEP 

1,400,000.- 

  10.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ  

พลศึกษา 

186,000.- 

  11.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

สาระทัศนศิลป ์

56,000.- 

  11.02 โครงการพฒันาการเรียนการสอน

วิชานาฏศิลป ์

60,000.- 

  11.03 โครงการพฒันาการเรียนการสอน 

วิชาดนตรีสากล 

292,000.- 

  11.04 โครงการพฒันาการเรียนการสอน 

วิชาดนตรีไทยและดนตรีพืน้เมือง 

124,000.- 

 

  11.06 โครงการพฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน

พิเศษดนตรีไทย 

30,000.- 

  11.07 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจิตร

สัญจร 2562 

25,000.- 

  12.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาเกษตรกรรม 

50,000.- 

  12.02 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาคหกรรม 

100,000.- 

  12.03 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชาธุรกิจศึกษา 

60,000.- 

  12.04 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวิชางานช่างอุตสาหกรรม 

80,000.- 

  12.05 โครงการพฒันาการเรียนการสอน 

วิชาคอมพิวเตอร์ 

272,000.- 

  13.01 โครงการพฒันาการจัดกิจกรรม

นักเรียน 

350,000.- 

  13.02 โครงการพฒันาการจัดกิจกรรม  

แนะแนว 

50,000.- 

  13.05 โครงการพฒันาการเรียนรู้นักเรียน 

เรียนรวม 

12,000.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

3.  พัฒนาครูบุคลากรใน

สถานศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3. พัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาโรงเรียน

ล าปางกัลยาณีให้มี

ความเชี่ยวชาญทาง

วิชาการ 

01.11 โครงการพฒันางานบุคลากรและ

วางแผนอัตราก าลัง 

01.12 โครงการจ้างครูผู้เชี่ยวชาญวิชา

เฉพาะ 

01.13 โครงการจ้างบุคลากรปฏบัิติงานใน

โรงเรียน 

30,000.- 

 

750,000.- 

 

8,000,000.- 

  01.14 โครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพ - 

  01.15 โครงการการศึกษาดงูานของคณะครู 

บุคลากร โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

700,000.- 

  02.06 โครงการส่งเสริมการท างานวจิัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

40,000.- 

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 

- 

  01.16 โครงการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

2,500,000.- 

  01.17 โครงการพฒันางานแผนงานและ

สารสนเทศ 

150,000.- 

  01.19 โครงการพฒันางานสิทธิประโยชน ์ 80,000.- 

  01.20 งบไปราชการ 250,000.- 

  01.21 งบส ารองจ่าย 1,200,000.- 

  01.22 งบค่ากระแสไฟฟ้า 3,800,000.- 

  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.- 

  02.09 โครงการส่งเสริมความเปน็เลศิทาง

วิชาการ 

400,000.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

  03.09 โครงการรักษาความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

35,000.- 

  04.01 โครงการพฒันางานฝ่ายบริหาร

ท่ัวไป 

80,000.- 

  04.02 โครงการพฒันางานประชาสัมพันธ ์ 300,000.- 

  04.03 โครงการพฒันาพิพิธภัณฑ์เพื่อ

การศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

25,000.- 

  04.10 โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี

ระๆบบสาธารณูปโภคและ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

700,000.- 

  04.11 โครงการรักษาความสะอาดอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 

150,000.- 

 

  04.12 โครงการพฒันาภูมิทัศนแ์ละ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

120,000.- 

 

  04.14 โครงการพฒันาการบริการงาน

โสตทัศนูปกรณ ์

100,000.- 

 

  04.15 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค 

บริโภค 

600,000.- 

 

  04.16 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน - 

  04.19 โครงการอนุรักษ์พลงังาน 600,000.- 

  07.02 โครงการ Marine Aquarium 75,000.- 

  10.02 โครงการพฒันาสง่เสริมผู้มี

ความสามารถทางด้านกีฬาและกรีฑา 

135,000.- 

  11.05 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

สาระนาฏศิลปส์ู่ความเปน็เลศิ 

- 

  12.06 โครงการพฒันางานส านกังานกลุ่ม

สาระการงานอาชีพฯ 

116,000.- 
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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 

01.18 โครงการพฒันางานประกันคุณภาพ 

การศึกษา 

02.14 โครงการพฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

02.15 โครงการพฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

40,000.- 

 

260,000.- 

 

1,200,000.- 

 

1,200,000.- 

  02.17 โครงการความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนล าปางกัลยาณีกับโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ์

- 

  02.22 โครงการมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ 60,000.- 

  03.06 โครงการพฒันาคุณภาพงาน

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนล าปาง

กัลยาณี 

60,000.- 

  04.17 โครงการพฒันางาน/กิจกรรม

สมาคมผู้ปกครองและครู ล.ก. 

200,000.- 

  04.18 โครงการพฒันางานสวัสดิการและ

ชุมชนสัมพันธ์ 

250,000.- 

  09.07 โครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษา

ต่างชาต ิ

200,000.- 
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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 าแผนสู่การปฏิบัติ 

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 พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้               

การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

7. ให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุ

เป้าประสงค์ ตามกลยุทธ์ขององค์กร หรือพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จให้มีความสอดคล้องมากขึ้น 

8. ขับเคล่ือนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายในองค์กรรวมทั้งแสวงหาและประสาน

เครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ         

ภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา 
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9. สร้างกลไกการขับเคล่ือนและตรวจสอบสู่สาธารณะ เพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึง

สารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน 

 

เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 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 

 

ปัจจัยแห่งความส 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 หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

2. นายทศวัฒน ์ หอมแก่นจันทร ์ รองหัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

3.  นายธีรวัฒน ์ กันทะ รองหัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

4. นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ กรรมการ 

5. นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิ กรรมการ 

6. นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทอง กรรมการ 

7. นางนพพร ปรียานนท ์ กรรมการ 

8. นางจงกลณ ี ภักดีเจริญ กรรมการ 

9. นางอัญชญา ต๊ะนา กรรมการ 

10. นางกัญญารัตน์ มูลวิชา กรรมการ 

11.  นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า กรรมการ 

12.  นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด กรรมการ 

13. นางสาวสุภานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

14. นางสาวตรีนุช เพชรแสนงาม กรรมการ 

15. นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก กรรมการ 

16.  นายดุษฎี ศรีทรงราช กรรมการ 

17. นางปารม ี สุปินะ กรรมการและเลขานุการ 

18. นางสาวกมลรัตน์ ชัยชนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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