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ค าน า 

 

 ปีงบประมาณ 2565 เป็นปีที่ 1 ของแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี (2565 – 2568) 

ซึ่งจากปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาฝูายบริหาร สาระวิชาและกลุ่มงานต่าง ๆ ได้จัดท า

โครงการเพื่อน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติซึ่งสามารถด าเนินกิจกรรมได้บรรลุเปฺาประสงค์ที่

ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ันเพื่อให้การจัดท าโครงการเป็นไปตามแนวทางข้างต้น         

งานแผนงานได้จัดท าเอกสารฉบับน้ีขึ้นเพื่อรวบรวมรายละเอียด ขั้นตอน ตัวอย่างการเขียน

โครงการ การจะน างบประมาณและแนวทางด าเนินการหรือจัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม 

สนับสนุน ปรับปรุง การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เปฺาประสงค์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้

และนวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หวังว่าเอกสารฉบับน้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการเขียนโครงการในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

 

 

 

             (นายนิรันดร  หมื่นสุข) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

         กันยายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

สารบัญ 

      

หน้า 

ค าน า 
ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา 1 
ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  14 
ทิศทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  17 
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดล าปาง (พ.ศ.2561 - 2564) 21 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปฺาประสงค์ กลยุทธ์ ปี 2565 – 2568 ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี  23 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน เอกลักษณ์ของโรงเรียน ค าขวัญและปรัชญาของโรงเรียน 26 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารและจัดการสถานศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี  27 

L.K.S. SMART SCHOOL 28 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  29 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 31 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณี พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลาง 33 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาเข้าสู่หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ปีการศึกษา 2553 (ปรับปรุง 2560) 

ตารางพฤติกรรมที่คาดหวังของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่แสดงถึง  36 
สมรรถนะส าคัญหรือทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน (ทักษะในศตวรรษที่ 21) โดยผู้สอน  37 

ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน (ทักษะในศตวรรษที่ 21) โดยผู้เรียน  38 
ขั้นตอนการจัดท าโครงการ/เขียนโครงการ                 39 

แผนผังรวมกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม. และโรงเรียนล าปางกัลยาณี  48 

การประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ     49 
ผู้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผล             50 

ภาคผนวก                               
เปฺาหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   52 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  63 
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แบบรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564  64 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564  66 

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง  72 
แบบขออนุมัติใช้งบส ารองจ่าย  74 

บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้าง  76 

บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินรายได้สถานศึกษา  78 

ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินภายนอกรอบ 4 18-19 พฤศจิกายน 2562  80 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2563  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

คณะท างานแผนงานและสารสนเทศ



 

คู่มือปฏิบัติงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
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ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา 

 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ คือ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปฺาหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและ       

ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน

เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะ        

การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด 

ประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก 

ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไก

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิ ศทางและเกิด

ประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี สู่การปฏิบัติ โดยมีหลักการส าคัญ ดังน้ี 

1.  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง

สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข  

จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน 

ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝูรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ

สังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้ อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3.  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

4.  ยึด “เปฺาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเปฺาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น

กรอบในการก าหนดเปฺาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปฺาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปฺาหมายและ

ตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปฺาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5.  ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต จาก

การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้น        

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้

กว้างขึ้น 

6.  ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่

เป็นเปฺาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่ อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อ         

แนวทางการพัฒนาและเปฺาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่าง

สอดคล้องกัน 

เป้าหมายรวมการพัฒนา  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดเปฺาหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการ         

ต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปฺาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ประกอบด้วย 

1.  คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี 

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ

รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต

ที่พอเพียง มีความเป็นไทย 

2.  ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน

ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ  

เป็นธรรม 
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3.  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ

ดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง

สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ

ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลด         

ความเหลื่อมล้ า 

4.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม        

ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี

ส่วนร่วมจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ถูกก าหนดจาก

ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับอีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิง

ยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(3)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(4)  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(5)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

(6)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปฺองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 

(7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

(8)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(9)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเปฺาหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็น 

มิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เปฺาหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางพัฒนาของประชาคม

โลกตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 

17 เปฺาหมาย (Goals) คือ 
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เปฺาหมายที่ 1  ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 

เปฺาหมายที่ 2  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรม  

 ที่ยั่งยืน 

เปฺาหมายที่ 3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 

เปฺาหมายที่ 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ

สนับสนุน โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เปฺาหมายที่ 5  บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 

เปฺาหมายที่ 6  สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการ            

ที่ยั่งยืน 

เปฺาหมายที่ 7  สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 

เปฺาหมายที่ 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ือง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มี

ประสิทธภิาพและการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 

เปฺาหมายที่ 9  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และ

ยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม 

เปฺาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

เปฺาหมายที่ 11  ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน 

เปฺาหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

เปฺาหมายที่ 13  เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เปฺาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  

   เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เปฺาหมายที่ 15  ปกปฺอง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการปูาไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้ 

 กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ 

 และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เปฺาหมายที่ 16  ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม  

 และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

เปฺาหมายที่ 17  เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก  

 ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเปฺาหมายที่ 4 สร้าง 

หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 10 เปฺาประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 

สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่ายน าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม  

และทั่วถึง 

2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.  พัฒนามาตรฐานการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า 

นานาชาต ิ

เป้าประสงค์ที่ 4.2 

สร้างประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลและการจัดการศึกษาระดับ 

ก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 

1.  ส่งเสริมการดูแลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยรอบด้านอย่างมีคุณภาพ 

2.  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลตามวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

3.  เน้นความร่วมมือรัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน 

เป้าประสงค์ที่ 4.3 

ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่ 

สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 

1.  เร่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้มีปริมาณและมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ 

2.  เสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและยกระดับก าลังคนระดับอาชีวศึกษาและ 

อุดมศึกษาทั้งองค์กรภายในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 4.4 

เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน 

การมีงานท า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 

1.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ 

ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อการท างาน การประกอบอาชีพอิสระ การเป็ น

ผู้ประกอบการ 
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2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการฝึกอาชีพและการอบรมที่มีคุณภาพ ตอบสนอง          

การสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต 

3.  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต่อ           

การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนวัยแรงงาน 

4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ที่ 4.5 

ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่า กลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ  

ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่มีความจาเป็นต้องการพิเศษ เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2.  พัฒนาระบบการติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษา 

รวมทั้งผู้ที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3.  จัดการศึกษาทางไกลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 4.6 

สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งหญิงและชาย สามารถอ่านออกเขียนได้ 

และค านวณได้ ภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 

1.  ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและทักษะการอ่านออก 

เขียนได้และการคิดค านวณ 

2.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของ

กลุ่มเปฺาหมายได้อย่างทั่วถึง 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อความรู้ สื่อฝึกทักษะที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ในรูปแบบที่หลากหลาย 

เชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ 

เป้าประสงค์ที่ 4.7 

สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นสาหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค

ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลกและความ

นิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 

1.  ผลักดันให้จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นวาระส าคัญในหลักสูตรและมาตรฐานทาง 

คุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

2.  ส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะและค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เป้าประสงค์ที่ 4.8 

สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และ 

ให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประประสิทธิผลส าหรับ  

ทุกคน 

มาตรการส าคัญ 

1.  ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ สาหรับผู้เรียนกลุ่มที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ ทั้งกลุ่มความสามารถพิเศษ และกลุ่มด้อยโอกาส 

เป้าประสงค์ที่ 4.9 

ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนา        

น้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่ เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 

วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 

1.  สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย ความเป็นภาคีหุ้นส่วนเพื่อพัฒนา 

การศึกษากับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 4.10 

เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรม

ครูในประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 

ภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 

1.  วางแผนการผลิตครู คณาจารย์ อย่างมีระบบให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอัตราก าลังและ 

ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา 

2.  จัดท าข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารและพัฒนาครูทั้งระบบ 

และวางแผนบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และมาตรฐานวิชาเอก 

3.  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมี

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 ได้ 

บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศและก าหนดเปฺาหมายในการปฏิรูปประเทศไว้ ดังต่อไปน้ี 

(1)  ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

(2)  สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 

(3)  ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน มีเป้าหมายดังนี้ 

1.  ด้านการเมือง 

2.  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

3.  ด้านกฎหมาย  

4.  ด้านกระบวนการยุติธรรม  

5.  ด้านเศรษฐกิจ  

6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  ด้านสาธารณสุข 

8.  ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  

9.  ด้านสังคม  

10. ด้านพลังงาน 

11. ด้านการปฺองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการด้าน 

ความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และ       

ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการด าเนินการเพื่อรักษา

ผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งน้ี ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและ

ผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็นเกณฑ์ส าคัญ โดยก าหนดความส าคัญเป็น

สองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคง

แห่งชาติทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 

เป็นล าดับส าคัญในระดับต้น แต่ทั้งน้ีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อนไป   

พร้อมกัน เพื่อให้เกิดภาพแห่งความส าเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน    

ทั้งเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ประเทศมีเกียรติ

และศักดิ์ศรีในประชาคมโลก 

วิสัยทัศน์ 

“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและ      

ด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”” 

ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 

1.  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.  สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 

3.  ปฺองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 

4.  จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปฺองกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 

5.  สร้างเสริมศักยภาพการปฺองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

6.  ปกปฺอง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

7.  จัดระบบ ปฺองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 

8.  เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 

9.  เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 

10. เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

12.  เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 

13. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

14. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปฺองกันประเทศ 

15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 

16. เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน 

ระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา

การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผน            

การศึกษาแห่งชาติ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังน้ี 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  

1)  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2)  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  

3)  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4)  เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ

ลดลงและได้วางเปฺาหมายไว้ 2 ด้าน คือ เปฺาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเปฺาหมายของ             

การจัดการศึกษา (Aspirations) 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปน้ี 

3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
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8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ

ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน   

เป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ 

การรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and 

Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย  

1)  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนา

ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการท างานหรือการมีชีวิตหลัง

วัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 

2)  ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity)  

ผู้เรียนทุกกลุ่มเปฺาหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทาง

การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

3)  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม

ศักยภาพ (Quality) 

ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ

ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของ แต่

ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ ด ารงชีวิต

ได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 

หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่

ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริม

สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วม

รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียน 

ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 
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5)  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่

เปล่ียนแปลง (Relevancy) 

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษ    

ที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์              

ประเทศไทย 4.0 ที่จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริมการเติบโตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน 

 การแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ) 

“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

1.  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเน่ืองให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและ

กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ

นวัตกรรม 

2.  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อ

ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
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3.  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร    

แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 

5.  อนุรักษ์และฟื้นฟูปูาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและ

เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปฺองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) 

จากการวิเคราะห์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 จ านวน 23 ฉบับ         

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ ทั้ง 11 ด้าน ที่มีความเชื่อมโยง

กับขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏความเกี่ยวข้องกับ

กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและ

ในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยสนับสนุน ประกอบกับได้ประเมินสถานภาพของกระทรวงศึกษาธิการ

จากผลการด าเนินงานในช่วงสามปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2562) จึงสามารถก าหนดยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีความสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ

ได้วางไว้ในช่วง 3 ปีแรก โดยมุ่งเน้นการปรับสภาวการณ์ของประเทศให้สามารถเอื้อต่อการสร้างความพร้อม

ส าหรับการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตช่วง 5 ปีต่อไป         

(พ.ศ. 2566 – 2570) ทั้งน้ี สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)   

จะประกอบด้วย เปฺาหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 

1. เป้าหมายหลัก 

1.  คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

2.  ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.  สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4.  ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

5.  ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 

6.  ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพิ่ม เติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ 

ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค 

7.  ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

8.  ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

9.  มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด             

และภาค 

10.  ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน 
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2. วิสัยทัศน์ 

“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง         

มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 

 

3. พันธกิจ 

1.  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

2.  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

3.  มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน

การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 

4. ยุทธศาสตร์ 

1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

4.  เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

5.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ภารกิจและหนา้ที่รับผิดชอบ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยยึด

หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอนาคต และมุ่งสู่ Thailand 

4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปฺาประสงค์ และ

นโยบาย ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถใน   

การแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเปฺาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 

นโยบาย 

1.  ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพวะที่ดี 

สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2.  ด้านโอกาส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
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2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น

เลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปฺองกันไม่ให้ออก

จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่า

เทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน

การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 

 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่

ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน           

การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน

ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่            

1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา

ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ

เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กลยุทธ์หน่วยงาน 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาล าปาง ล าพูน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  

วิสัยทัศน์  

“องค์กรคุณภาพ ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 

พันธกิจ  

1.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ 

ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ให้นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่าง

ทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนแบบ        

บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค ์ 

1.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 

2.  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่

สูงในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม  

3.  ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ 

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็น           

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

4.  บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

5.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง

วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบและการบริหารแบบร่วมมือ 

6.  โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
18 

7.  โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุก          

ภาคส่วน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้าง

นวัตกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

นโยบาย 

นโยบายที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 

นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 

 

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 

จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน” 

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่ว

ไปสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปล่ียนแปลง และตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัด

การศึกษา 

จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ 
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จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ 

มาตรฐานและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

จุดเน้นที่ 9 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหารจัดการการ

ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัด 

การเรียนรู้” 

จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning/Co-creation Leaning 

จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน 

สมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมี

ความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Narmol) มีแรงจูงใจในความเป็นครู        

มืออาชีพ 

 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 

จุดเน้นที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการจัด 

การนิเทศการจัดการเรียนรู้” 

 

นโยบายที่ 4 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 

จุดเน้นที่ 14 เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 

จุดเน้นที่ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

จุดเน้นที่ 16 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพและการมีงานท า มี

ความพร้อมในการแข่งขัน 

จุดเน้นที่ 17 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตเพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบ 

 

กระบวนการ 5 ขั้น ในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย SPM.LPI Model 

    ขั้นที่ 1  เรียนรู้เข้าใจ 

 ขั้นที่ 2  ใช้พื้นที่เป็นฐาน 

 ขั้นที่ 3  บูรณาการปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 4  จัดการสะท้อนผล 

 ขั้นที่ 5  กลไกยั่งยืน 
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การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย SPM.LPI Model 

 S   =  Standard 

 P   =  Policy 

 M  =  Management 

 L   =  Leadership 

 P   =  Participation 

 I    =  Innovation 

 

ค่านิยม 

  “LP ONE TEAM ล าปาง ล าพูน เป็นหน่ึงเดียว (เคารพพี่ รักเพื่อน ดูแลน้อง)” 
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ทิศทางการพัฒนาจังหวัดล าปาง (พ.ศ.2561 – 2564) 

 

วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง (Vision) 

“ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 

นิยาม : จังหวัดล าปางมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า และการเกษตร และเป็นนครแห่งความสุขด้วย

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้า การ

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และ

สภาพแวดล้อมที่ดี 

 ด้านเศรษฐกิจ – วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและรายได้ต่อหัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง

สะท้อนถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาชนจังหวัดล าปาง 

 ด้านสังคม – วัดจากร้อยละหรืออัตราของประชากรกลุ่มเปฺาหมายประเภทต่าง ๆ ที่เข้าถึง

สวัสดิการของภาครัฐตามมาตรฐานการให้บริการแต่ละกลุ่มเปฺาหมาย 

 ด้านความมั่นคง – อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม ยาเสพติด และสาธารณภัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดล าปางลดลง 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ปัญหาฝุูนควันไฟปูาลดลง/ปริมาณขยะและของเสีย 

ลดลงจากการบริหารจัดการปัญหาขยะที่มีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน

จังหวัดให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ

วิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

ตลาดโลก 

3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้าง

มูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

5. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการ

บริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัด 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเฝฺาระวัง

และปฺองกันภัยในชุมชน 
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8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้

โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และ

การเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการเสริมสร้างอาชีพ 

สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนจังหวัดล าปาง 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ในด้านการจัดสวัสดิการ

สังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. เพื่อเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กลไก     

การเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนและ

คุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็น

ศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การเสริมสร้างและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบ

วงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือใน          

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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 พันธกจิ กลยุทธ์ ปี 2565 – 2568 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี 

5.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ 

1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

3.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 

4.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยี 

5.  บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

6.  การบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 

7.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผู้เรียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติ 

3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

4.  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

6.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

8. เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4. ใฝูหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ

ขยายกิจกรรมเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝูายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 

เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนล าปางกัลยาณี 8 คุณลักษณะ 

 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 2. ซื่อสัตย์สุจริต 

 3. มีวินัย 

 4. ใฝูเรียนรู้ 

 5. อยู่อย่างพอเพียง 

 6. มุ่งมั่นในการท างาน 

 7. รักความเป็นไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 

 

คุณลักษณะของพลโลกที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 1. เป็นเลิศทางวิชาการ 

 2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

 3. ล้ าหน้าทางความคิด 

 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

 5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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อัตลักษณ์ของผู้เรียน (Identity) 
 

“ มีความรู้  เป็นคนดี  มีคุณค่า ” 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness) 
 

   ระบบดี  วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง 

หลักสูตรดี  ครูมืออาชีพ 

ระบบดูแลดี  ครูเป็นแบบอย่าง  

 

ค าขวัญของโรงเรียน (Slogan) 
 

“ โรงเรียนเด่น นักเรียนดี กีฬาดัง ” 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 

“ การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ” 

 

คติพจน์ 

 

 

“ จงเร่งท าความเพียรเสียแต่วันนี้ ” 

 

สีและสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

สีของโรงเรียน  “น้ าเงิน – ขาว”  
 

สีน้ าเงิน หมายถึง องค์พระประมุขแห่งชาติ ใต้เบื้องบาทบารมีปกเกศา 

สีขาว  หมายถึง ศาสนาพุทธบริสุทธิ์พระศาสดา น้อมน ามาด ารงดุจธงชัย 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน  “ต้นสน” 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

      

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปฺาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา

ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกของทุกระดับก่อจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ

ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน

การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.

2560 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหน่ึง 

คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 

ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้

มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น

สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 5 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนา 

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ฉบับน้ี 
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 ทั้งน้ี ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 

 

 

         (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ.2561 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก ่

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ประกอบด้วย 6 ประเด็น) 

 1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                       ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

                 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ประกอบด้วย 4 ประเด็น) 

 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ประกอบด้วย 6 ประเด็น) 

2.1  มีเปฺาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

                 กลุ่มเปฺาหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ประกอบด้วย 5 ประเด็น) 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณ ีพุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาเข้าสู่หลกัสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553 (ปรับปรุง 2560) 

 

วิสัยทัศน ์
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้และมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 

หลักการ 
หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณี พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาเข้าสู่หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553 มี

หลักการที่ส าคัญ ดังน้ี 
1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน        

การเรียนรู้เป็นเปฺาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน

ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ

ภาคและมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ            

การจัดการเรียนรู้ 
5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเปฺาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

7.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบในโรงเรียน และคุณภาพผู้เรียนสู่

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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จุดหมาย 
หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณี พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553 มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนด

เป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ดังน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี

ทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

และจิตส านึกของการเป็นพลเมืองโลก มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมโลกและ

อยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณี พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553     

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน   

การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อ

ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุ ผลและ         

ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ

สังคมโลก 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิด

อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่

เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน

การปฺองกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 

สิ่งแวดล้อมและสังคมโลก 
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4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้

ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างานและการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก

หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน

ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมโลก ในด้านการเรียนรู้   

การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณี พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553 มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ใน

ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝูเรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 

คุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
3. ล้ าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ตารางพฤติกรรมที่คาดหวังของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่แสดงถึงสมรรถนะส าคัญหรือทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ) 

ทักษะจ าเปน็ในศตวรรษที่ 21  

(Lifelong Kindergarten Croup, MIT Media Lab) พฤติกรรมท่ีคาดหวังของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

ทักษะหลัก ทักษะย่อย 

ความสามารถในการ

สื่อสาร 

ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การสื่อสาร (Information, 

Media, Technology and 

Communication Skills) 

ทักษะการสื่อสาร 

(Communication Skills) 

รับและส่งสาร มี วัฒนธรรมในการใช้ภาษา รวมทั้งเลือกใช้และบูรณาการสื่อหรือ

เคร่ืองมือที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ความเข้าใจ 

ความรู้สึก และทัศนะของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

ทักษะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร สื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information, Media 

and Technology Literacy Skills) 

วิเคราะห์ เลือกใช้ จัดการสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการคิด ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

(Thinking & Problem solving 

Skills) 

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด

อย่างมีระบบ (Critical Thinking and 

Systems Thinking) 

คิดวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสังเคราะห์แนวทาง

ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีขั้นตอน 

ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity 

and Intellectual Curiosity) 

ใช้ความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน รวมถึงการแสวงหาแนวทางหลากหลายใน

การแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 

ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา (Problem 

Identification, Formulation & Solution) 

คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุม

ต่าง ๆ ในระหว่างการสร้างชิ้นงานได้ 

ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 

ทักษะระหว่างบุคคลและเข้าใจ

ตนเอง (Interpersonal & 

Self-Directional Skills) 

ทักษะระหว่างบุคคลและการร่วมมือร่วมใจ 

(Interpersonal and Collaborative Skills) 

มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในเชิงบวก รวมถึง

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการเข้าใจและรู้ทิศทางของตนเอง 

(Self-Direction) 
มีความเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ แสดงความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานและ

สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณที่เป็นปัญหาได้ 

ทักษะในการปรับตัว (Accountability and 

Adaptability) 
สามารถสร้างชิ้นงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบข้าง รวมทั้ง

สามารถปรับเปลี่ยนชิ้นงานได้ตามค าแนะน าและความต้องการของสังคมในขณะนั้นได้ 

ทักษะในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม (Social 

Responsibility) 

มีความรับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและสามารถน าชิ้นงานไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่นท่ีเป็นสมาชิกในสังคม 
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ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน (ทักษะในศตวรรษที่ 21) โดยผู้สอน 

รายการ 
มากที่สุด

5 

มาก 

4 

ปานกลาง

3 

น้อย

2 

น้อยที่สุด

1 

1.  ผู้เรียนสามารถรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา      

2.  ผู้เรียนสามารถเลือกใช้และบูรณาการสื่อ/เครื่องมือที่

หลากหลายเพื่อถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความคิด ความรู้  

ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองได้ 

     

3.  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร 

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงในการสร้างชิ้นงานได้ 

     

4.  ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ คิด

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แนวทางในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมี

ขั้นตอน 

     

5.  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ ชิ้นงาน แสวงหา

แนวทางหลากหลายในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ไม่เคยประสบมา

ก่อนได้ 

     

6.  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข 

รวมถึงคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ในระหว่าง 

การสร้างชิ้นงานได้ 

     

7.  ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่นในเชิงบวกรวมถึงสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     

8.  ผู้เรียนมีความเชื่อม่ัน กล้าตัดสินใจ แสดงความคิดใน           

การออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถเผชิญหน้ากับ

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้ 

     

9.  ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานโดยค านึงถึงความต้องการของ

ผู้อื่นและสังคม 

     

10. ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนชิ้นงาน/โครงงานตามค าแนะน า

และความต้องการของสังคมในขณะน้ันได้ 

     

11. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหน่ึง  

ของกลุ่ม 

     

12. ผู้เรียนสามารถน าชิ้นงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม

อื่นได้ 
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ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน (ทักษะในศตวรรษที่ 21) โดยผู้เรียน 

รายการ 
มากที่สุด

5 

มาก 

4 

ปานกลาง

3 

น้อย

2 

น้อยที่สุด

1 

1.  ฉันสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

     

2.  ฉันสามารถเลือกใช้สื่อ/เครื่องมือที่หลากหลายในการ

ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก 

และทัศนะของตนเองได้ 

     

3.  ฉันสามารถใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร 

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงในการสร้างชิ้นงานได้ 

     

4.  ฉันสามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ แนวทางในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีขั้นตอน 

     

5.  ฉันสามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ ชิ้นงาน แสวงหาแนวทาง

หลากหลายในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้ 

     

6.  ฉันสามารถวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข 

รวมถึงคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ในระหว่าง 

การสร้างชิ้นงานได้ 

     

7.  ฉันสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

ในเชิงบวก รวมถึงสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     

8.  ฉันมีความเชื่อม่ัน กล้าตัดสินใจ แสดงความคิดใน                

การออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถเผชิญหน้ากับ

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้ 

     

9.  ฉันสามารถสร้างชิ้นงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่น

และสังคม 

     

10. ฉันสามารถปรับเปลี่ยนชิ้นงาน/โครงงานตามค าแนะน าและ

ความต้องการของสังคมในขณะน้ันได้ 

     

11. ฉันมีความรับผิดชอบในหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม      

12. ฉันสามารถน าชิ้นงานไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ                 

กลุ่มอื่นได้ 
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ขั้นตอนการจัดท าโครงการ/เขียนโครงการ 
 

 

 

ขั้นที ่1    การเขียนโครงการ (ผู้รับผิดชอบต้อง) 

 ศึกษายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-

2579 แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)/

กลยุทธ์ของ สพฐ./ทิศทางการพัฒนาจังหวัดล าปาง พ.ศ. 2561-2564./กลยุทธ์หลัก

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  

 ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมายความส าเร็จของหลักสูตร

สถานศึกษา สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน,

คุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล, ค่านิยมคนไทย 12 ประการ และทักษะเพื่อ

การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 ศึกษามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ผลการประเมินภายใน ผลการประเมินความเสี่ยง

จากระบบควบคุมภายใน/ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม. 3 และ       

ม. 6  ปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการประเมินโครงการและการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 

2564 และผลการประเมินภายนอกรอบ 4 (สมศ.) 

 วางแผน/หาแนวทางส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง และรูปแบบการด าเนินงาน

เพื่อบรรลุเป้าหมาย 

 วิเคราะห์สภาพความส าเร็จที่ต้องการ 

 จัดท าโครงการ/เขียนโครงการ 

ขั้นที ่2    เสนอของบประมาณ 
 

 คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้แต่ละกลุ่มบริหาร/สาระวิชา/งาน   

 เจ้าของโครงการ ส่งโครงการที่งานแผนงาน  

 คณะท างานแผนงานรวบรวมโครงการ เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

 งานแผนงานน าโครงการมาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  พร้อมทั้ง   

รวบรวมงาน / โครงการเป็นรูปเล่ม 

ขั้นที ่3   การด าเนินงานตามโครงการ 

 กลุ่มบริหาร / สาระวิชา / งาน ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ   
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ขั้นที ่4    การจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

 ตามกฎหมายและระเบียบการเงินการพัสดุ ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นที ่ 5   การเบิกจ่ายเงิน 

 ตามกฎหมายและระเบียบการเงินการพัสดุ ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นที ่6   การประเมินงาน / โครงการ 

 งานแผนงานหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 

โครงการระดับโรงเรียนจะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
 

1. ระบ ุรหัส/ชื่องาน/โครงการ 

2. ลักษณะงาน/โครงการ  งานประจ า/โครงการต่อเน่ือง/โครงการใหม่ 

3. สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการข้อที่ ....................... 

4. สนองกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อที่ ....................... 

5. สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ข้อที่ ............... 

6. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ ....................... 

7. ผลการปฏิบัติตามโครงการส่งผลถึงมาตรฐาน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ข้อที่............................. 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ   ข้อที่............................. 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ข้อที่............................. 

 

8. หลักการและเหตุผล 
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จากการจัดการเรียนการสอนสาระ...................... .............ในปีการศึกษา 2561-2563     

ที่ผ่านมา พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของช่วงชั้นที่ 3 

(ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ของปีการศึกษา 2561-2563 ปรากฏผลตามตาราง 
 

ระดับ ม.3 

จ านวนผู้เข้าสอบ 

ปีการศึกษา 

คะแนนสูงสุด  

ปีการศึกษา 

คะแนนต่ าสุด  

ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย  

ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ล าปางกัลยาณี             

จังหวัดล าปาง             

สพฐ.             

ประเทศ             

ระดับ ม.6 

จ านวนผู้เข้าสอบ 

ปีการศึกษา 

คะแนนสูงสุด  

ปีการศึกษา 

คะแนนต่ าสุด  

ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย  

ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ล าปางกัลยาณี             

จังหวัดล าปาง             

สพฐ.             

ประเทศ             

 

ค่าสถิติเปรียบเทียบและการพัฒนา วิชา........................................................................ 

ค่าสถิติ 

ปีการศึกษา/ระดับชั้น 

ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

Z-Score       

T-Score       

ผลต่าง T-Score       

ร้อยละการพัฒนา       

 

* วิเคราะห์ผลการทดสอบ ระบุถึงความส าเร็จ, สิ่งที่ต้องเริ่มปรับปรุง พัฒนา (ตามตัวอย่าง) 

 

9. วัตถุประสงค์   

1.           

         

2.           

         

3.           

         

4.           
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10. เปฺาหมาย  (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

ด้านผลผลิต (Outputs) 
1.           

         

2.           

         
 

 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 

1.           

        

        

2.           

        

         
 

11. สถานที่ด าเนินการ  

          

          
 

12. ระยะเวลา    
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13. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ,  ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
44 

14. งบประมาณ 

แหล่งเงิน 

      เงินงบประมาณ     บาท 

 เงินอุดหนุน (รายหัว)    บาท 

 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    บาท 

              เงินระดมทุนตามโครงการ    บาท       

 เงินสมาคมผู้ปกครองฯ    บาท   

 เงินรายได้สถานศึกษา    บาท 

 เงินบริหารสถานศึกษา     บาท 

 เงินอื่น ๆ (ระบุ)    บาท     

รวมเงิน                   บาท 

                   (..............................................................................) 

 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 

2564 

พ.ย. 

2564 
ธ.ค. 

2564 

ม.ค. 

2565 

ก.พ. 

2565 

มี.ค. 

2565 

เม.ย. 

2565 

พ.ค. 

2565 

มิ.ย. 

2565 

ก.ค. 

2565 

ส.ค. 

2565 

ก.ย. 

2565 

            

    

รวมท้ังสิ้น                          บาท   (                                                                     ) 

 

15.   ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ)     

            

                                            
 

16.   ผู้ที่เก่ียวข้อง 

                

                     
 

17.   เนื้อหาสาระ (ในกรณีจัดการอบรม) 
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 18. การประเมินผล    
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต   

   

   

   

   

   

   

ผลลัพธ์   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

      (.......................................) 

       ผู้จัดท าโครงการ       

 หัวหน้าสาระวิชา/หัวหน้างาน        

 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝูาย..................................... 

   .......................................................เพือ่โปรดพิจารณา.......................................................................                     

                                 

 

                                                       ( ุุุุุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุ.. ) 

                                                    รองผู้อ านวยการฝูาย................................. 
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ความเห็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   .......................................................เห็นชอบโครงการ.......................................................................                     

                                 

 
                                                       ( นายพีระ  มานะทัศน์)  

                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ความเห็นของผู้อนุมัติโครงการ 

  อนุมัติโครงการน้ี 

  ระงับโครงการน้ี 

  อื่นๆ ................................................................. 

 

  
                                                         ( นายนิรันดร  หมื่นสุข )         

                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี      

                                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการที่สมบูรณ์แบบจะต้องตอบค าถามต่อไปนี้ได้ 
 

1. ท าไมจึงต้องท าโครงการน้ี (หลักการเหตุผลโครงการ) 

2. ท าแล้วสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ/กลยุทธ์ ของ สพฐ./กลยุทธ์เขตพื้นที่ 

สพม.ล าปาง ล าพูน ข้อใด (แนวทางการพัฒนา) 

3. ท าแล้วสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดบ้าง  

4. สนองนวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL ด้วยกิจกรรมใด 

5. ท าแล้วต้องการให้เกิดผลอย่างไร (วัตถุประสงค์โครงการ) 

6. แล้วจะท าอย่างไร ท าเม่ือไร (กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน) 

7. ต้องใช้ปัจจัย หรือทรัพยากรเพียงใด (งบประมาณ/บุคลากร/สถานที่) 

8. ขณะด าเนินการจะเกิดอะไร (เปฺาหมาย,ประเมิน) 

9. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร (ผลผลิต,ผลลัพธ์) 
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การประเมินกิจกรรม/งาน / โครงการ 

 

 เนื่องจาก กิจกรรม/งาน/โครงการ ของแต่ละฝูายบริหาร/สาระวิชา/งาน ที่ได้รับ   

การอนุมัติแล้ว ซึ่งแต่ละฝูายบริหาร/งาน/สาระวิชา จะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ต่อไป โดยในแต่ละช่วงของเวลาอาจเป็นทุก 1 เดือน หรือทุก 1 ภาคเรียน จะมี     

การประเมินผล การด าเนินงานว่า ด าเนินการเป็นอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร   

ในกรณีที่ กิจกรรม/งาน/โครงการ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ละฝูายบริหาร/งาน/สาระ

วิชา จะต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานว่าด าเนินการเป็นอย่างไรเพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน

ว่าได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และเกิดผลอย่างไร สมควรจะต้องด าเนินการต่อใน

ปีงบประมาณหน้าต่อไปหรือไม่  
 

 การประเมินผลจะต้องระบุวิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล และระยะเวลาที่

ประเมินผล  ซึ่งการประเมินอาจแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 

 

- ประเมินผลก่อนด าเนินการ 

- ประเมินผลระหว่างด าเนินการ 

- ประเมินผลหลังจากเสร็จงาน / โครงการ 
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ผู้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผล 
 

ผู้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลงานและโครงการ อาจได้แก่บุคคล  

ต่อไปนี ้

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

3. หัวหน้ากลุ่มงาน /สาระวิชา/หัวหน้างาน หรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง 

4. บุคลากรในงานแผนงาน หรือคณะท างานแผนงานของโรงเรียน 
 

  โดยปกติแล้วผู้ท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผล ควรจะขึ้นอยู่กับลักษณะของ

การประเมินผล ดังนี ้
1. การประเมินร่างโครงการ ผู้ประเมินควรจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มี               

ความเป็นกลาง ซึ่งอาจจะประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้แทนจากกลุ่ม

บริหารหรืองานหรือคณะท างานแผนงานของโรงเรียนมาพิจารณาร่วมกัน 

2. การประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการประเมิน

ขณะที่โครงการด าเนินอยู่ผู้ประเมินควรจะเป็นผู้รบัผิดชอบงาน และโครงการหรือกลุ่มบริหาร

หรืองานที่รับผิดชอบด าเนินงานตามงาน/โครงการนั้น เพราะจะสามารถน าผลการติดตาม

และประเมินมาใช้แก้ปัญหาของงานได้ทันท่วงที 

3. การประเมินผลงาน ซึ่งเป็นการประเมินเมื่อสิ้นสดุโครงการควรเป็นบุคคล

ที่ได้รับแต่งตั้งที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏบิัติงานตามงานและโครงการโดยมีเจ้าของ

งานและโครงการร่วมด าเนินการอยู่ด้วย 

ในกรณีของการประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และ                

การประเมินผลงานท่ีต้องการให้เห็นภาพรวมของความก้าวหน้า และผลส าเร็จของ             

การด าเนินงานของงานและโครงการนั้น ๆ  ผู้ที่เป็นแกนรับผิดชอบด าเนินงานควรเป็นงาน

แผนงานของโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ 
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เป้าหมายการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  ด้านเนื้อหา สาระวิชาหลักหรือวิชาแกน (core subjects)  ประกอบด้วย 

 - ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก 
 - คณิตศาสตร์  
 - วิทยาศาสตร์  

 - ภูมิศาสตร์  
 - เศรษฐศาสตร์           
 - ประวัติศาสตร ์

 - รัฐ (การปกครองและความเป็นพลเมืองดี) 
 - ศิลปะ 

และความรู้เชิงบูรณาการ ได้แก่ 

  - ความรูเ้กี่ยวกับโลก (Clobal Awareness) 

  - ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 

  - ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ด ี(Civic Literacy) 

  - ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 

  - ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

 

 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ทักษะชีวิต
และ 

การท างาน 

ทักษะด้าน
สารสนเทศ 
สื่อ และ    

    เทคโนโลยี 

วิชาหลัก 

คุณลักษณะ 

มาตรฐานและการประเมิน 

หลกัสูตรและการสอน 

การพัฒนาทาววชิาชีพ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
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2.  ด้านทักษะ 

2.1  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก         

การท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 

  - ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

  - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา  

  - การสื่อสารและการร่วมมือ 

2.2  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เน่ืองด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังน้ี 

  - ความรูด้้านสารสนเทศ  

  - ความรู้เกี่ยวกับสื่อ  

  - ความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 

2.3  ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) ในการด ารงชีวิตและท างานในยุค

ปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

  2.3.1  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ได้แก่ 

   - เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน (Be Flexible) โดย 

    (1) สามารถหลอมรวมผลสะท้อนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (2) เป็นผู้น าที่สร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวกกับการท างาน 

    (3) มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสมดุลและความเสมอภาคอย่าง

รอบด้าน เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ของการท างาน 

   - การปรับตัวเพื่อรับการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) โดย 

    (1)  ปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและบริบทตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

    (2)  ปรับตัวเพื่อการเปล่ียนแปลงบรรยากาศของการท างานในองค์กรที่ดีขึ้น 

  2.3.2  การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง (Initiative and Self-Direction) 

   -  การจัดการด้านเปฺาหมายและเวลา (Manage Goals and Time) โดย 

    (1) ก าหนดเปฺาหมายได้ชัดเจนบนฐานความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

    (2) สร้างความสมดุลในเปฺาหมายที่ก าหนด (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) 

    (3) ใช้เวลาและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 

   -  การสร้างงานอิสระ (Work Independently) โดยก ากับติดตามจ าแนกวิเคราะห์ 

จัดเรียงล าดับความส าคัญและก าหนดภารกิจงานอย่างมีอิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

   -  เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners) โดย 

    (1) มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทักษะ ความรู้และขยายผลสู่ความเป็นเลิศ 

    (2) เป็นผู้น าเชิงทักษะขั้นสูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 

    (3) เป็นผู้น าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
    (4) สามารถสะท้อนผลและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอดีตมุ่งสู่เส้นทางแห่ง

ความก้าวหน้าในอนาคต 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
54 

  2.3.3  ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) ประกอบด้วย 

   -  ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น (Interact Effectively with Others) โดย 

    (1) รอบรู้ในการสร้างประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟัง-  

การพูดในโอกาสต่าง ๆ และ 

    (2) สร้างศักยภาพต่อการควบคุมให้เกิดการยอมรับในความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ 

   -  การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดย 

    (1) ยอมรับในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานที่

แตกต่างกันหลากหลายลักษณะ 
    (2) เปิดโลกทัศน์และปลุกจิตส านึกเพื่อมองเห็นการยอมรับในข้อแตกต่าง 

สามารถมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างเหล่าน้ัน 

    (3) พึงระลึกเสมอว่าข้อแตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรมน้ัน สามารถน ามา

สร้างสรรค์เป็นแนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ โดยการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการสร้างงานอย่างมีคุณภาพ 

  2.3.4  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ 

(Accountability) ประกอบด้วย 

   -  การจัดการโครงการ (Manage Projects) โดย 

    (1) ก าหนดเปฺาหมายให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จของงาน 

    (2) วางแผน จัดเรียงล าดับความส าคัญของงานและบริหารจัดการให้

เกิดผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง 
   -  ผลผลิตที่เกิดขึ้น (Produce Results) โดยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยมี

จุดเน้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

    (1) การท างานทางวิชาชีพที่สุจริต 

    (2) สามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (3) เน้นภารกิจงานในเชิงสหกิจ (Multi-tasks) 

    (4) การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 

    (5) น าเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ 

    (6) ยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นด้วยความชื่นชม 

  2.3.5  ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) หมายถึง ความ

เป็นตัวแบบและเป็นผู้น าคนอื่น (Guide and Lead Others) โดย 

   (1) ใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาระหว่างบุคคลได้ เพื่อน าพาองค์การก้าวบรรลุ

จุดมุ่งหมาย 

   (2) เป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถชี้น าและน าพา

องค์การก้าวสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

   (3) ยอมรับความสามารถของคณะท างานหรือผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างกัน 

   (4) เป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้อื่นยอมรับ 
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3.  คุณลักษณะ 
3.1  คุณลักษณะด้านการท างาน การปรับตัว ความเป็นผู้น า 

3.2  คุณลักษณะด้านการเรียน การชี้น าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 

3.3  คุณลักษณะด้านศีลธรรม ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ส านึกพลเมือง 

 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษ      

ที่ 21” (21
st
 Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดย

ครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ใน       

การเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วงของครูในการจัด    

การเรียนรู้ คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจาก  

การรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่ของครูแต่ละคนน่ันเอง ซึ่งคนใน

ศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C    

  3R คือ  Reading (อ่านออก)  (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 

  7C ได้แก่  Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และทักษะในการแก้ปัญหา) 

  Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 

  Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม              

ต่างกระบวนทัศน์) 

  Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม

และภาวะผู้น า) 

  Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ 

และรู้เท่าทันสื่อ) 

  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) 
  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

 

แนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็น

พลเมืองไทยและพลโลกในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องอาศัยการบริหาร

จัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝูาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน 

ครูประจ าชั้น ผู้ปกครอง และชุมชนต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน

อย่างต่อเน่ือง จึงต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาก าหนดให้จัดขึ้น แล้วส่งผลต่อการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งอาจด าเนินการพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น 

 1. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 2. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 3. จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 4. ปลูกฝังคณุลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน 
 แนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์น้ันสามารถพัฒนาได้โดยการน า

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ที่วิเคราะห์ไว้ไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการต่าง ๆ และกิจวัตรประจ าวันของผู้เรียน ดังน้ี 

 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

วิธีการพัฒนา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจ าวัน 

1.1 เป็นพลเมืองดี 

ของชาติ 

1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ                 

ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมาย

ของเพลงได้ถูกต้อง 

    

 1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ 

พลเมืองดีของชาติ 

    

 1.1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง     

1.2 ธ ารงไว้ซึ่ง

ความเป็นชาติไทย 

1.2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน 

กิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดอง   

ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ

สังคม 

    

 1.2.2 หวงแหน ปกปฺอง ยกย่อง   

ความเป็นชาติ 

    

1.3 ศรัทธา ยึดมั่น 

และปฏิบัติตนตาม 

1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่

ตนนับถือ 

    

หลักของศาสนา 1.3.2 ปฏิบัติตนตามหักของศาสนาที่

ตนนับถือ 

    

 1.3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน     

1.4 เคารพเทิดทูน 

สถาบัน 

1.4.1 มีส่วนร่วมหรือจัดกิจกรรมที่

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    

พระมหากษัตริย์ 1.4.2 แสดงความส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 

    

 1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
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2.  ซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

วิธีการพัฒนา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจ าวัน 

2.1 ประพฤติตรง

ตามความเป็นจริง 

2.1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 

ปราศจากความล าเอียง 

    

ต่อตนเองทั้งทาง

กาย วาจา ใจ 

2.1.2 ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความ

ถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการ

กระท าผิด 

    

 2.1.3 ปฏิบัติตามค าม่ันสัญญา     

2.2 ประพฤติตรง

ตามความเป็นจริง 

2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

    

ต่อตนเองทั้งทาง 2.2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความ

ซื่อตรง 

    

 2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่

ถูกต้อง 

    

 

3.  มีวินัย 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

วิธีการพัฒนา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจ าวัน 

3.1 ปฏิบัติตาม

ข้อตกลงกฎเกณฑ์

ระเบียบ ข้อบังคับ

ของครอบครัว 

3.1.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 

ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของ 

ผู้อื่น 

    

โรงเรียนและสังคม 3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและ

รับผิดชอบในการท างาน 
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4.  ใฝ่เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

วิธีการพัฒนา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจ าวัน 

4.1 ตั้งใจ 4.1.1 ตั้งใจเรียน     

เพียรพยายามใน

การเรียนและ 

4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียร

พยายามในการเรียนรู้ 

    

เข้าร่วมกิจกรรม 

การเรียนรู้ 

4.1.3 สนใจเข้าร่มกิจกรรมการเรียนรู้ 

ต่าง ๆ 

    

4.2 แสวงหา

ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง

ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก

หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนและเลือกใช้สื่อได้

อย่างเหมาะสม 

    

ด้วยการเลือกใช้สื่อ

อย่างเหมาะสม 

บันทึกความรู้  

4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ 

ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์

ความรู้ 

    

วิเคราะห์ สรุป 

เป็นองค์ความรู้ 

และสามารถ

น าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

4.2.3 แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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5.  อยู่อย่างพอเพียง 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

วิธีการพัฒนา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจ าวัน 

5.1 ด าเนินชีวิต

อย่างพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบ 

มีคุณธรรม 

5.1.1 ใช้ทรพัย์สินของตนเอง เช่น เงิน 

สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด 

คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี 

รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

 5.1.2 ใช้ทรพัยากรของส่วนรวมอย่าง

ประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล

อย่างดี 

    

 5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วย

ความรอบคอบ มีเหตุผล 

    

 5.1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้  

ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อ่ืน

กระท าผิดพลาด 

    

5.2 มีภูมิคุ้มกันใน

ตัวที่ดี ปรับตัวเพื่อ

อยู่ในสังคมได้ 

5.2.1 วางแผนการเรียน การท างาน 

และการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐาน

ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

อย่างมีความสุข 5.2.2 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของ

สังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับ และ

ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
60 

6.  มุ่งมั่นในการท างาน 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

วิธีการพัฒนา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจ าวัน 

6.1 ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน 

6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย 

    

การปฏิบัติหน้าที่ 6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ

ท างานให้ส าเร็จ 

    

 6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการท างาน

ด้วยตนเอง 

    

6.2 ท างานด้วย

ความเพียรพยายาม 

6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทด ไม่ย่อท้อ

ต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

    

และอดทน เพื่อให้

งานส าเร็จตาม 

6.2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรค

ในการท างานให้ส าเร็จ 

    

เปฺาหมาย 6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ 
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7.  รักความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

วิธีการพัฒนา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจ าวัน 

7.1 ภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะ 

7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงาม 

แบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที 

ต่อผู้มีพระคุณ 

    

วัฒนธรรมไทย 

และมีความ 

7.1.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

    

กตัญญูกตเวที 7.1.3 ชักชวน แนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติ

ตามขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย 

    

7.2 เห็นคุณค่าและ

ใช้ภาษาไทยในการ

สื่อสารได้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม 

7.2.1 ใช้ภาษาไทยและเลขไทยใน       

การ สื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

    

7.3 อนุรักษ์และสืบ

ทอดภูมิปัญญาไทย 

7.3.1 น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้

เหมาะสมในวิถีชีวิต 

    

 7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ         

ภูมิปัญญาไทย 

    

 7.3.3 แนะน า มีส่วนร่วมในการ          

สืบทอดภูมิปัญญาไทย 
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8.  มีจิตสาธารณะ 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

วิธีการพัฒนา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

โครงการ 
กิจวัตร 

ประจ าวัน 

8.1 ช่วยเหลือผู้อื่น

ด้วยความเต็มใจ 

8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู 

ท างานด้วยความเต็มใจ 

    

และพึงพอใจโดยไม่

หวังผลตอบแทน 

8.1.2 อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลัง

กาย ก าลังใจและก าลังสติปัญญา โดย

ไม่หวังผลตอบแทน 

    

 8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและ  

อื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง

ความสุขให้กับผู้อื่น 

    

8.2 เข้าร่วม

กิจกรรมที่เป็น 

8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและ

สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 

    

ประโยชน์ต่อ 8.2.1 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์     

โรงเรียน ชุมชน 

และสังคม 

8.2.3 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา

หรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม

ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนด้วยความ

กระตือรือร้น 
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จุดเนน้การพฒันาคณุภาพผู้เรียน 

 

 

 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เส้นทางสู่ความส าเร็จ การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง 

“เพ่ือคุณภาพเด็กไทย คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ ก้าวไกลสู่สากล เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์” 

 

 

      ความสามารถและทักษะ         คุณลักษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้

ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

มีทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต 

ทักษะการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

จุดเน้นตามช่วงวัย คุณลักษณะตามหลักสูตร 

มุ่งมั่นในการศึกษา

และการท างาน 

ม.4-6 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้

มีทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต 

ทักษะการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

อยู่อย่าง 

พอเพียง 

ม.1-3 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง 

มีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน ทักษะชวีิต 

ทักษะการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ใฝ่เรียนรู้ ป.4-6 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น 

มีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน ทักษะชวีิต 

ทักษะการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ใฝ่ดี ป.1-3 

 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 

 ซื่อสัตย์สุจริต 

 

 

 มีวินัย 

 

 ใฝ่เรียนรู้ 

 

 อยู่อย่างพอเพียง 

 

 มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 รักความเป็นไทย 
 

 มีจิตสาธารณะ 
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แบบรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน/โครงการ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี  

ปีงบประมาณ 2564 
 

รหัส/ชื่องาน/โครงการ          

กลุ่มบริหาร/สาระวิชา/งาน          

ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่ม     สิ้นสุด     

ชื่อผู้รบัผิดชอบโครงการ          

รายงานครั้งท่ี       วันที ่    เดือน          พ.ศ.    
 

1.  การด าเนินงานและค่าใช้จ่าย 
  

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย / หรือเติมข้อความหรือตัวเลขในตารางแล้วแต่กรณ ี
 

 

กิจกรรม 

การด าเนินการ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (บาท) ผลงานด้านปริมาณ 

เสร็จ

แล้ว 

ก าลัง

ด าเนิน

การ 

ยังไม่

ด าเนิน

การ 

ตาม 

แผน 

เร็ว

กว่า

แผน 

ช้า 

กว่า

แผน 

ได้รับ ใช้จ่าย 
สูงกว่า

แผน 

ตาม

แผน 

ต่ ากว่า

แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

รวม            

 

2.   ผลการด าเนินงานเปน็ที่พอใจหรือไม ่           พอใจ                   ไม่พอใจ 

      ถ้าไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุ 
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3.   ความร่วมมือในการด าเนินงานของผู้รว่มงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 

     ได้รับความร่วมมือดีมาก 

     ได้รับความร่วมมือพอสมควร 

      ได้รับความร่วมมือน้อย 
 

      ถ้าได้รับความร่วมมือน้อย โปรดระบุสาเหต ุ

             

             

4.  ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน (อาจแยกเป็นรายกิจกรรม ดังตารางข้อ 1) 

             

             

5.  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

             

             

 

   ลงชื่อ                                                   ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน 

 

1. ความเห็นของหัวหน้าสาระวิชา/งาน        3  ความเห็นของหัวหน้างานแผนงาน 

             

 ลงชื่อ        ลงชื่อ        

    (                      )          (                      ) 

                               /            /                                                /             /                       
                 

2. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝูาย               4  ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

                               

              

 ลงชื่อ        ลงชื่อ        

    (                      )          (                      ) 

                               /            /                                                /             /    
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ปีงบประมาณ 2564 
    

รหัส/ชื่องาน/โครงการ   

กลุ่มบริหาร/สาระวิชา/งาน   

งาน/โครงการ เป็นไปตามกลยุทธ์องค์กร ข้อที่  

ผลการปฏิบัติตามโครงการที่ส่งผลถึงมาตรฐาน 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน       ข้อที่................... 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อที่.................. 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อที่.................. 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 

    

    

    

    

     

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่ม                                      สิ้นสุด  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สรุปรายงานเมื่อ  
 

2. งบประมาณ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร จ านวนเงินที่ใช้ จ านวนเงินคงเหลือ/ใช้เกิน 

อุดหนุน   ุุุุุุุุ..ุุ. บาท อุดหนุน   ุุุุุุุุ..ุุ. บาท อุดหนุน   ุุุุุุุุ..ุุ. บาท 

อุดหนุนกิจกรรม.ุุุุ.ุ... บาท อุดหนุนกิจกรรม.ุุุุ.ุ... บาท อุดหนุนกิจกรรม.ุุุุ.ุ... บาท 

ระดมทุน  ุุ..ุุุุุ..ุุ. บาท ระดมทุน  ุุ..ุุุุุ..ุุ. บาท ระดมทุน  ุุ..ุุุุุ..ุุ. บาท 

สมาคมฯ  ุุุุุุุุุ.ุ. บาท สมาคมฯ  ุุุุุุุุุ.ุ. บาท สมาคมฯ  ุุุุุุุุุ.ุ. บาท 

รวม        ุุุุุุุ.ุุุ. บาท รวม        ุุุุุุุ.ุุุ. บาท รวม        ุุุุุุุ.ุุุ. บาท 
 

ค่าใช้จ่ายจริง 

            มากกว่างบประมาณ               พอดีกับงบประมาณ             น้อยกว่างบประมาณ      
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3. ผลการด าเนินงาน (ประเมิน) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความส าเร็จที่ปรากฏ  

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คร/ูบุคลากร 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความส าเร็จที่ปรากฏ  

โรงเรียน/ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ความประทับใจ/ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 4.1 ความประทับใจ 

1.     
2.     

3.     

4.     

5.     
 4.2 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(    )  4.2.1 งาน/โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของโรงเรียน 

(    )  4.2.2 งาน/โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษาที่ระบุไว้ 

         ในแผน 

(    )  4.2.3 ขาดการประสานระหว่างคณะด าเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 

(    )  4.2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน/โครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

(    )  4.2.5 กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ 

 ได้แก่กิจกรรม  

 สาเหตุเพราะ  

(    )  4.2.6 ขั้นตอนการใช้เงินงบประมาณหรือเงินอื่น ๆ ล่าช้า หรือไม่ได้ตรงตามแผน 

 สาเหตุเพราะ  

(    )  4.2.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการด าเนินงาน/โครงการ 

 (ถ้ามีโปรดระบุ)  
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
1.     

2.     
3.     

4.     

5.     

 

5.  ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเปฺาหมายด้านปริมาณ 

          สูงกว่าเปฺาหมาย               เท่ากับเปฺาหมาย            ต่ ากว่าเปฺาหมาย 

6.  ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเปฺาหมายด้านคุณภาพ 

          เป็นที่น่าพอใจมาก                       เป็นที่น่าพอใจ                       ยังต้องปรับปรุง 

7.  จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการ           คน มีความเหมาะสมเพียงใด 

     มากเกินไป                                 พอดี                                  น้อยเกินไป 

8.  ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน 

              ได้รับความร่วมมือมาก                                     ได้รับความร่วมมือพอสมควร       

              ได้รับความร่วมมือน้อย 

9.  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

              จ านวนมากเกินไป                        จ านวนพอดี                     จ านวนน้อยเกินไป 

10. คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการ 

              ดีมาก                                       ดี/พอใช้                             ต้องปรับปรุง 

11. สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

              มาก                                         ปานกลาง                           น้อย 

12. ระยะเวลาด าเนินการ 

              ตรงตามที่ระบุในแผน                    เร็วกว่าที่ระบุในแผน              ช้ากว่าที่ระบุในแผน 

13. โครงการน้ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงานของโครงการแล้ว ควรด าเนินโครงการน้ีอีกในปีงบประมาณต่อไป

หรือไม่อย่างไร 
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14. สรุปผลการประเมินโครงการ 

 สรุปผลการประเมินโครงการ 

  เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ คะแนน 

ปรับปรุง 1 

พอใช้ 2 

ดี 3 

ดีมาก 4 

ดีเยี่ยม 5 

 

กิจกรรม 
ระดับผลความส าเร็จ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

คะแนนรวมที่ได้      

คะแนนรวมทั้งหมด  

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ  

ระดับคุณภาพ  

 

หมายเหตุ :  1) น าผลการประเมินมาจากการสรุปแบบประเมินการจัดกิจกรรม 

  2) ร้อยละความส าเร็จ = 
คะแนนเตม็

้ คะแนนทีไ่ด
x 100 

 

ระดับคุณภาพ 

 ปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 30 

 พอใช้  ร้อยละ 31 – 40 

 ดี  ร้อยละ 41 – 60 

 ดีมาก  ร้อยละ 61 – 80 

 ดีเยี่ยม  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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      ลงชื่อ                                         ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน  

         (.....................................................)  

   หัวหน้ากลุ่มงาน....................................... 

 

 

                                ลงชื่อ  

                                         (ุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุ) 
          รองผู้อ านวยการฝาูยอ านวยการ 

 

 

                              ลงชื่อ                                            ผู้อนุมัติผลการประเมิน 

           (ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.)  
                    ผู้อ านวยการโรงเรียน  
           วันที่............................................... 

 

 

ภาคผนวก 

 

1.  เกียรติบัตร 

2.  รูปภาพ 

3.  ค าสั่ง   
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ส่วนราชการ        โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี    อ าเภอเมือง   จงัหวัดล าปาง 

ที่ .............................................................................วันที่...................................... .................................................................... 

เรื่อง   ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

     ด้วยกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน................................................................มีความจ าเป็นที่จะต้องซ้ือ/จ้าง ท าพั สดุตามรายการ

ดังแนบไว้ด้านหลัง   เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซ้ือ/จ้าง คือ....................................................................................................................... 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 

ก าหนดใช้ภายในวันที่......................................โดยจะขอใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ.............................จากงาน/โครงการ 

รหัสโครงการ...................ชื่อโครงการ...............................................................................ขอใช้ครัง้นี้เป็นเงิน..................................บาท   
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

                  ลงชื่อ......................................................เจ้าหน้าที่พัสดุฝูาย/กลุ่มสาระ/งาน 

               (.................................................) 
 

                  ลงชื่อ......................................................กรรมการตรวจรบั 

               (.................................................) 
 

         ลงชื่อ...................................................หัวหน้าฝูาย/กลุ่มสาระ/งาน 

               (..................................................) 

     ได้ตรวจสอบการขออนุมัติใช้เงินตามงาน/โครงการแลว้ โดยใช้เงิน  

ประเภทท่ีใช ้ ประเภทเงิน ยอดเงินคงเหลือ 

 อุดหนุนรายหัว    

 อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 เงินงบประมาณ  

 รายได้สถานศึกษา  

 อุดหนุนจากหนว่ยงานอื่น  

 ระดมทรัพยากรตามโครงการ  

 บ ารุงสมาคมผู้ปกครองและคร ู  

 บริหารสถานศึกษา  

   

    มีปัญหาในการขอใช้เงิน  เนือ่งจาก ใช้เงินเกินงบฯไปแล้ว จ านวน............................................บาท 

    ขออนุมัติเพิ่มเติมนอกแผน  โดยใช้งบส ารองจา่ย           จ านวน.............................................บาท 

 

ลงชื่อ..................................................................หัวหน้างานแผนงานฯ 

                 ( นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์ ) 

 

 

 

 

 

 

 

  เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการตามเสนอ 
  เห็นควรไม่อนุมัติให้ด าเนินการตามเสนอ 
เพราะ.............................................................. 
 
      ลงช่ือ...................................................... 
            (.....................................................) 
รอง ผ.อ./ผู้ช่วยรองฝ่าย................................. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัต ิ
 
 
 ลงช่ือ..................................................... 
                     (นายนิรันดร  หมื่นสุข) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณ ี
 

  เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการตามเสนอ 
  เห็นควรไม่อนุมัติให้ด าเนินการตามเสนอ 
เพราะ.............................................................. 
 
      ลงช่ือ...................................................... 
              ( นางสาวดวงเดือน จิตต์อารี ) 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

บันทึกข้อความ 
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ที ่ รายละเอียดของพัสดุท่ีขอซื้อ/จ้าง จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ

หน่วย 

จ านวนเงินที่ขอซื้อ 

(บาท) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวมเงิน  
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ส่วนราชการ        โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี    อ าเภอเมือง   จงัหวัดล าปาง 

ที่ .............................................................................วันที่.......................................... ....................................................................... 

เรื่อง   ขออนุมัติใช้งบส ารองจ่าย 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

     ด้วยกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งานุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุ.....................................ุุุ 

มีความประสงค์ขออนุมัติใช้งบส ารองจ่าย  จ านวน..........................บาท (........................................................................) 

เพื่อใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ตามโครงการ/กิจกรรม............................................................รหัสโครงการ......................... 

โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่................................................ เหตุผลในการขออนุมัติใช้งบส ารองจ่าย  เพราะ 

       ได้รับอนุมัติให้ด าเนินงาน/โครงการทีุุุุุ่..ุุชื่องาน/โครงการุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุ 

แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 
       เป็นงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้แผนปฏิบัติการประจ าปี 

พร้อมกันน้ีได้แนบงาน/โครงการและรายการที่ขอใช้งบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 

 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                  ลงชื่อ......................................................เจ้าหน้าที่พัสดุฝูาย/กลุ่มสาระ/งาน 

              (.....................................................) 

 

         ลงชื่อ......................................................หัวหน้าฝูาย/กลุ่มสาระ/งาน 

               (.....................................................) 
 

     ได้ตรวจสอบงบส ารองจา่ยแล้วมียอดเงินคงเหลือ   จ านวน.............................................บาท 

 

         ลงชื่อ..................................................................หัวหน้างานแผนงาน 

                  ( นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เห็นควรอนุมัติใหด้ าเนินการตามเสนอ 
  เห็นควรไม่อนุมัติให้ด าเนินการตามเสนอ 
เพราะ.............................................................................. 
 
 ลงช่ือ................................................................. 
                 (...............................................................) 
รอง ผ.อ./ผู้ช่วยรองกลุ่มบริหาร...................................... 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัต ิ
 
 ลงช่ือ..................................................... 
                         (นายนิรันดร  หมื่นสุข) 
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนล าปางกัลยาณี 
 

บันทึกข้อความ 
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ที ่ รายละเอียดของพัสดุท่ีขอซื้อ/จ้าง จ านวน หน่วย 
ราคาต่อ

หน่วย 

จ านวนเงินที่ขอซื้อ 

(บาท) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวมเงิน  
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ที ่      วันที่      

เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้าง 
 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

 

 ด้วยฝูาย/สาระการเรียนรู/้งาน ุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

ได้รับอนุมัติใหด้ าเนินงาน/โครงการทีุ่ ุุุุ. ชื่องาน/โครงการุุุุ.ุุ.ุุุุุุุุุุุุุ. 

ในวงเงนิ ุุุุุุุุุ.ุุุุุุ...บาท  (ุุุุุุ.ุุุุุุ..ุุุุุุ.ุุุุุุ.ุุ) ซึ่งก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ ถึง ุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุ นั้น 
 

เนื่องจากมีความจ าเปน็หรอืเหตุขัดข้อง (ชี้แจงรายละเอียด)ุุุุุุุุุุุุ.. 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 

จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการพัสดุ/ครุภัณฑ/์จ้าง ตามเอกสารโครงการ ปีงบประมาณ 2565

หน้าที.่.............รายการที่............................................................................................... .............เป็น

ตามรายการ......................................................................................................... ................รวมเป็น

เงิน.........................................บาท (........................................................................... .) 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 

    ลงช่ือ ุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุ. เจ้าของงาน/โครงการ 

             (ุ..ุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุ) 
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ความเห็นของหัวหน้าสาระวิชา/งานุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุ 

     ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุ ลงช่ือ ุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุ    

     ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.        (ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.) 

     ุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุุุ            ุุุ... /ุุุุ /ุุุ....   

 

ความเห็นของหัวหน้างานแผนงาน  

     ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุ ลงช่ือ ุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุ    

     ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.        (ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.) 

     ุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุุุ            ุุุ... /ุุุุ /ุุุ....   

 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝูายุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  

      ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุ ลงช่ือ ุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุ    

     ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.        (ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.)           

     ุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุุุ            ุุุ... /ุุุุ /ุุุ....   

 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 

             อนุมัติ                ไม่อนุมัติ   ลงช่ือ ุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุ    

                    (ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.) 

  น าไปปรับปรุงุุุุุุุุุุุุุุุุ.                       ผู้อ านวยการโรงเรียน                     

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ..                 ุุ.ุ.../ุุุุ/ุุุ.... 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ที ่      วันที่      

เรื่อง  ขออนุมัตใิช้เงินบรหิารสถานศึกษา 
 

 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณ ี
 

 

 ด้วยฝูาย/สาระการเรียนรู/้งานุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ..ุุุุุุุุ 

ได้รับอนุมัติใหด้ าเนินงาน/โครงการทีุ่ ุุุตามเอกสารโครงการหน้าที่...........ถึงหน้าทีุุุุ่..ชื่อ

งาน/โครงการ.................................................................................................................. ....... 

มีความจ าเป็นต้องใช้เงินส าหรับ (เป็นเงินเดือน/จัดซื้อ/จัดจ้าง/ใชใ้นกิจกรรม) ุุุุ.ุุุุุุุ 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุ. 

โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการตั้งแตุุ่.ุุุุุุุุ..ุุุุุ.ถึง.............................................. 

พร้อมกันนี้ได้แนบรายการที่ขอใช้งบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว 
 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 

    ลงช่ือ ุุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุุ. เจ้าของงาน/โครงการ 

                   (ุ..ุุุุุุ..ุุุุุุุุุุุุ) 

 

 

ความเห็นของหัวหน้าสาระวิชา/งานุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุ 

     ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุ ลงช่ือ ุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุ    

     ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.        (ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.) 

     ุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุุุ            ุุุ... /ุุุุ /ุุุ....   

 

ความเห็นของหัวหน้างานแผนงาน  

     ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุ ลงช่ือ ุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุ    

     ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.        (ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.) 

     ุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุุุ            ุุุ... /ุุุุ /ุุุ....   
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ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝูายุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.  

      ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุ ลงช่ือ ุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุ    

     ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.        (ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.) 

     ุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุุุ            ุุุ... /ุุุุ /ุุุ.... 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 

             อนุมัติ                ไม่อนุมัติ   ลงช่ือ ุุุุุ.ุุุุุุุุุุุุุุุ    

                    (ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.) 

  น าไปปรับปรุงุุุุุุุุุุุุุุุุ.                       ผู้อ านวยการโรงเรียน                     

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ..                 ุุ.ุ.../ุุุุ/ุุุ.... 
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ข้อเสนอแนะ 

 

ผลการประเมินภายนอกรอบ 4 

18 - 19 พฤศจิกายน 2562 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)  

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

การสรา้งสรรค์ผลงานทางด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และนันทนาการของผู้เรียน 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนล าปางกัลยาณีใช้นวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL MODEL ในการขับเคลื่อนภารกิจ  

ของสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล OBECQA และมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้าน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน SMART SCHOOL MODEL DESIGNING OF BEST PRACTICE MODEL 

IN STUDENTS’ SUPPORT FOLLOWING LAMPANG KANLAYANEE SCHOOL : SMART SCHOOL  

MODEL และรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ แผนที่ชีวิต พิชิตความส าเร็จด้านการเรียน เพื่อแก้ไขปัญหา

ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดา้นต่าง ๆ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประสิทธิผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูมีผลการด าเนินงาน

เป็นรูปธรรม  
 

จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มสูงขึ้น 

2. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 

2. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้และศักยภาพของครูเพิ่มมากขึ้น 

2. การน าผลการวิเคราะห์ข้อสอบไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

3. การน านวัตกรรมของสู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเน่ือง 

2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 

                         ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ป ี

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และนิเทศติดตามการ

ใช้หลักสูตรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง 

2. สถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความก้าวหน้า 

ทางวิชาชีพให้ทั่วถึง โดยมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น และให้เกิด L.K.S. SMART 

Teacher เพิ่มข้ึน 

                        ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ป ี

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการมากยิ่งข้ึน 

2. ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงเพิ่มข้ึน  

3. ครูควรน า L.K.S SMART School และ L.K.S SMART Student ไปด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

                  ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

สถานศึกษาควรพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม  “L.K.S SMART Student”  ให้เกิดความยั่งยืน 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL MODEL ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาให้เป็นรูปแบบในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ยั่งยืน และควรพัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่

เป็นเลิศด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนล าปางกัลยาณี  SMART SCHOOL 

MODEL DESIGNING OF BEST PRACTICE MODEL IN STUDENTS’ SUPPORT FOLLOWING LAMPANG 

KANLAYANEE SCHOOL : SMART SCHOOL MODEL และรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ แผนที่ชีวิต พิชิต

ความส าเร็จด้านการเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนให้ต่อเน่ืองและยั่งยืน  

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรม L.K.S SMART School, L.K.S SMART Student และ L.K.S.  

SMART Teacher ให้มีความยั่งยืน 

 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  
โรงเรียนล าปางกัลยาณี เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   

และมัธยมศึกษาตอนปลายมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงาน  

ที่ชัดเจน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม SBM ตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้นวัตกรรม L.K.S 

SMART School ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนล าปางกัลยาณี SMART SCHOOL MODEL DESIGNING OF 

BEST PRACTICE MODEL IN STUDENTS’ SUPPORT FOLLOWING LAMPANG KANLAYANEE SCHOOL : 

SMART SCHOOL MODEL และรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ แผนที่ชีวิต พิชิตความส าเร็จด้านการเรียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเกิดจาก

ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝูาย และมีภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้การสนับสนุน สามารถพัฒนาศักยภาพ

ครู บุคลากร และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียนได้รับ

รางวัลต่าง ๆ ในเวทีการแข่งขันทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

 

โอกาส 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้นวัตกรรม  

การบริหาร L.K.S SMART School และมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนล าปางกัลยาณี SMART SCHOOL MODEL DESIGNING OF BEST 

PRACTICE MODEL IN STUDENTS’ SUPPORT FOLLOWING LAMPANG KANLAYANEE SCHOOL : 

SMART SCHOOL MODEL และรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ แผนที่ชีวิต พิชิตความส าเร็จด้านการเรียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเกิดจาก

ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝูาย และมีภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้การสนับสนุน สามารถพัฒนาศักยภาพ

ครู บุคลากร และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียนได้รับ
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รางวัลต่าง ๆ ในเวทีการแข่งขัน ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีความภาคภูมิใจ และพึงพอใจ 

 
อุปสรรค 

การพัฒนาค่อนข้างมีความจ ากัด เพราะสถานศึกษาต้องใช้งบประมาณ และความเชี่ยวชาญ   

เฉพาะด้าน บางกิจกรรมต้องใช้ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษายังไม่มีขีดความสามารถใน

การด าเนินงานเท่าที่ควร 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี มีผลการประเมินความโดดเด่น ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหาร L.K.S SMART School และ

รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนล าปางกัลยาณี  

SMART SCHOOL MODEL DESIGNING OF BEST PRACTICE MODEL IN STUDENTS’ SUPPORT 

FOLLOWING LAMPANG KANLAYANEE SCHOOL : SMART SCHOOL MODEL รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ แผนที่ชีวิต พิชิตความส าเร็จด้านการเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้าน  

ต่าง ๆ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท าให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ใน

เวทีการแข่งขันทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและ

ภาคภูมิใจ ควรได้ระดับ เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) ผลการประเมิน

ในระดับ C3 สถานศึกษาจึงควรด าเนินการพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบ ได้รับการยอมรับในระดับที่

สูงขึ้น โดยส่งเสริมการใช้นวัตกรรม การบริหาร L.K.S SMART School ให้ขยายสู่กลุ่มส าระการเรียนรู้

ต่าง ๆ อย่างแพร่หลายโดยบูรณาการกิจกรรม PLC จนกระทั่งเกิด SMART Teacher ขึ้นในทุกกลุ่มส าระ

การเรียนรู้ ทุกระดับชั้น โดยมีการสังเคราะห์กระบวนการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดแนวทางใน         

การปฏิบัติได้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของด าเนินงานมากขึ้น และควรพัฒนา

รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

SMART SCHOOL MODEL DESIGNING OF BEST PRACTICEMODEL IN STUDENTS’ SUPPORT 

FOLLOWING LAMPANG KANLAYANEE SCHOOL : SMARTSCHOOL MODEL รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ แผนที่ชีวิต พิชิตความส าเร็จด้านการเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้าน       

ต่าง ๆ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เข้มข้น ลึกซึ้ง เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้กระจายสู่

ผู้เรียนทุกระดับชั้น และน าสู่กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จนกระทั่งเกิด SMART 

STUDENT ทุกระดับชั้น และควรมีการเผยแพร่และส่งต่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม ในหลากหลายพื้นที่ 

ต่อไป 
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ผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2558 - 2563 
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