
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

              

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จงัหวัดล าปาง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 



 

ค าปรารภ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา ถือว่ามีความส าคัญเป็น    

อย่างยิ่งที่จ าเป็นตัวก าหนดให้การน านโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนทั้งนี้เพราะ

ภายในแผนปฏิบัติการได้แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน แนวนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์ของ สพฐ. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน

และวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้และโครงการที่จะสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน 

นอกจากนี้ภายในแผนปฏิบัติราชการแสดงถึงแผนการด าเนินงาน แผนการใช้งบประมาณ 

ระยะเวลา การด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งจาก

การศึกษาพบว่า แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้มีความสมบูรณ์และสามารถใช้ในการก ากับติดตาม

การด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ถ้าผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการมีการบริหารจัดการที่ดีและได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก

ผู้ร่วมงานที่ดีก็จะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ให้มีการพัฒนา

คุณภาพสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 
            ( นายพีระ  มานะทัศน์ ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนล าปางกัลยาณีถือ

เป็นภาระส าคัญของการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ภายในแผนปฏิบัติการประจ าปี

ฉบับนี้มีการแสดงถึงแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และเป้าประสงค์ของตัวบ่งชี้ ที่จะสนองตามกลยุทธ์และ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ซึ่งปีงบประมาณนี้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565 – 2568) โดย

มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการฉบับนี้ผ่าน

ความเห็นชอบให้ด าเนินการได้จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ขอให้

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยยึดตาม

แผนการใช้งบประมาณและแผนระยะเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

 

 

 

 
            ( นายนิรันดร  หมื่นสุข ) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี    ตั้งอยู่เลขท่ี 224    ถนน พหลโยธิน 

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

  e-mail  kanlaya@lks.ac.th  website    www.lks.ac.th 

  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ    มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 1.3 มีเขตพื้นที่บริการ  

  ทิศเหนือ เริ่มจากสะพานวัดเกาะฯ ใช้แม่น้ าเป็นแนวเขตไปจนถึงสะพานพัฒนา

ภาคเหนือ (ฝั่งเดียวกับโรงเรียน) 

  ทิศใต้ เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ าวัง (ถนนสายล าปาง-เชียงใหม่) มาจนถึงทางแยก

ภาคเหนือ (เมโทรฯเดิม) ตัดข้ามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายล าปาง-งาว ไปตามถนน

ตัดใหม่ จนถึง ทางแยกถนนสายล าปาง-แม่ทะ (บ้านป่าแลว) ฝั่งเดียวกับโรงเรียน 

  ทิศตะวันออก จากสะพานวัดเกาะฯ ผ่านแยกร้านไท-ไทยโอสถ แยกศรีชุม แยกซุปเปอร์

ไฮเวย ์ สายล าปาง-งาว ไปตามถนนสายล าปาง-แม่ทะ ฝั่งเดียวกับโรงเรียน 

ไปจรดแนวเขต ด้านทิศใต้ทางแยกถนนตัดใหม่ (บ้านป่าแลว) 

  ทิศตะวันตก จากสะพานพัฒนาภาคเหนือ ใช้แม่น้ าวังเป็นแนวเขตจรดแนวเขตบริการด้าน

ทิศใต้บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าวัง ถนนสายล าปาง-เชียงใหม่ ฝั่งเดียวกับ

โรงเรียน 

  และครอบคลุมพื้นที่ หมู่ท่ี 4, 5, 8, 12, 13 และ 14 ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

  และครอบคลุมพื้นที่ดังตาราง 
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ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตบริการโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

เทศบาล ชุมชน หมายเหตุ 
เทศบาลนครล าปาง 1. ชุมชนกาดกองต้าใต ้ ต าบลสวนดอก 

 2. ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 ต าบลสวนดอก 

 3. ชุมชนศรีชุม (ป่าไผ่) ฝั่งตะวันตก ต าบลพระบาท 

 4. ชุมชนสุขสวัสดิ์ ต าบลพระบาท 

 5. ชุมชนสิงห์ชัย ต าบลสบตุ๋ย 

 6. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา ต าบลสบตุ๋ย 

 7. ชุมชนศรีบุญเรือง ต าบลสบตุ๋ย 

 8. ชุมชนท่าคราวน้อย ต าบลสบตุ๋ย 

 9. ชุมชนบ้านดงไชย ต าบลสบตุ๋ย 

 10. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ต าบลสบตุ๋ย 

 11. ชุมชนรถไฟนครล าปาง ต าบลสบตุ๋ย 

 12. ชุมชนเจริญสุข ต าบลสบตุ๋ย 

 13. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ต าบลสบตุ๋ย 

 14. ชุมชนนาก่วมเหนือ ต าบลสบตุ๋ย 

 15. ชุมชนนาก่วมใต้ ต าบลชมพู 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 1. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ 4 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 

 2. ชุมชนบ้านกาดเมฆ หมู่ที่ 5 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 

 3. ชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 

 4. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก-บ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 

 5. ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 

 6. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง – ป่าแลว หมู่ที่ 13 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 

 7. ชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 14 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 3 -  

2.  ประวัติโรงเรียน 
 

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

ราชเสนีย์ เจ้าเมืองล าปางได้ขอร้องให้คุณครูแคลระ ท าการเปิดสอนด้วยความอนุเคราะห์ของโรงเรียน

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

รตันศาสตร์สมบูรณ์ ท่านได้ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังทรัพย์ท างานพัฒนาโรงเรียนแต่ล าพังผู้เดียวเป็นเวลา

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

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

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

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

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

ขงจื่อพร้อมอุปกรณ์ส านักงานและส่ือการเรียนต่าง ๆ จ านวน 1 ห้อง และท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2553 

ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการระดมทุนเพื่อจัดซื้อ

คอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนของเดิมจ านวน 500 ชุด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และเรียน

คณิตศาสตร์จากโปรแกรม และเป็นปีการศึกษาแรกที่เปิดวิชาเลือกภาษาเกาหลี โดยได้รับความร่วมมือ

จากรัฐบาลเกาหลีในการส่งครูมาช่วยสอน และเมื่อ 4 ตุลาคม 2555 ผู้อ านวยการธรณินทร์ เมฆศิริ 

ได้มารับต าแหน่งผู้บริหาร ซ่ึงได้น ายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติผ่านงาน/โครงการ 

ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายหลัก 3 ประการ คือ 1. การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 2. การมีส่วนร่วม 3. การให้โอกาสทางการศึกษา ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อ   

ความเป็นเลิศแบบคู่ขนานประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายคือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน 

ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล        

การประเมินผล การนิเทศและการวิจัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนกับครูเจ้าของ

ภาษาตามความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน มีการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรและการจัดท า

ข้อตกลงในความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 กับสถาบันการศึกษาใน

ประเทศเจ้าของภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้       

หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการด าเนินกิจกรรม 

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

โรงเรียนให้ความส าคัญในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

และการส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ 

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง และ

ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ท า MOU กับมหาวิทยาลัย Southwest Forest 

University เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการแลกเปล่ียนนักศึกษาและครูไปศึกษา

หลักสูตรระยะส้ันและระยะยาว และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ

ทอง ระดับประเทศ ผลงานประเภทนวัตกรรมด้านแหล่งเรียนรู้ 
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ปีการศึกษา 2558 เป็นปีที่โรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนได้รับความ

ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม รวมถึงผู้บริหาร ครู 

ผู้ปกครอง นักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ช่วยกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและระดมทุนได้ประมาณ    

12 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุม 100 ปีล าปางกัลยาณี มีก าหนดแล้วเสร็จในเดือน

พฤษภาคม 2559 ขณะที่ผู้อ านวยการธรณินทร์ เมฆศิริ ได้ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 35 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่านวิสุทธิ์ สุวรรณเนตร 

ผู้อ านวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้างของ สพฐ. (ศิษย์เก่าล าปางกัลยาณี รุ่น 2516) เป็นผู้ผลักดัน

ให้โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการต่อเติมหลังคาอาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก งบประมาณใน

การจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA พร้อมตู้ MDB และงบก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล ซึ่งเป็น

อาคารเรียน 4 ชั้น ประเภทรองรับภาวะแผ่นดินไหวที่มีห้องเรียน 24 ห้องเรียน ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จใน

เดือนสิงหาคม 2559 และในวันที่ 6 มกราคม 2559 ผู้อ านวยการแสวง บุญมากาศ ได้มารับต าแหน่ง

ผู้อ านวยการคนใหม่พร้อมสานต่อกิจกรรมและโครงการในการพัฒนาโรงเรียนล าปางกัลยาณีมุ่งสู่ความ

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

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

เสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2559 สามารถใช้ท าการเรียนการสอนได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

และเป็นครั้งแรกที่สามารถจัดให้นักเรียนได้เรียนอยู่ที่ห้องประจ าชั้น เปล่ียนวัฒนธรรมการเรียน      

การสอนมาเป็นครูเดินไปสอนนักเรียนและมีห้องเรียนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียน

ได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา           

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิราชราชนครินทร์ (มูลนิธิ 

สอวน.) ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

ปีการศึกษา 2561 ท่านผู้อ านวยการนิรันดร หมื่นสุข ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

โรงเรียนคนใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 พร้อมสานต่อกิจกรรมและโครงการในการพัฒนา

โรงเรียนล าปางกัลยาณีมุ่งสู่ความเป็น SMART SCHOOL และในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้เปิด

แผนการเรียนห้องเรียน MEP และห้องเรียนดนตรีในระดับชั้น ม.ต้น เพิ่มขึ้นแผนการเรียนละ 1 ห้อง 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่าย 

ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนตามล าดับ 
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ชาย หญงิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม เฉล่ีย รวม เฉล่ีย รวม เฉล่ีย

 1  ผู้บริหาร  3  2  4  1  5  49  9.8  246  49.2  107  21.4

 2  งานห้องสมดุ  3  1  2  3  53  17.67  137  45.67  53  17.67

 3  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  5  1  4  5  86  17.2  211  42.2  86  17.2

 4  ภาษาไทย  1  12  5  7  13  205  15.77  630  48.46  298  22.92

 5  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  2  14  7  9  16  284  17.75  752  47  331  20.69

 6  คณติศาสตร์  5  20  11  12  25  424  16.96  1093  43.72  466  18.64

 7  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์)  13  29  21  20  42  706  17.22  1796  42.76  707  16.44

 8  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  1  15  9  5  16  315  19.69  757  47.31  328  20.5

 9  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาฝร่ังเศส)  1  2  3  3  32  10.67  125  41.67  46  15.33

 10  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาญีปุ่่น)  1  3  3  1  4  39  9.75  135  33.75  30  7.5

 11  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาจีน)  4  4  4  56  14  157  39.25  42  10.5

 12  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาเกาหลี)  2  2  2  8  4  63  31.5  8  4

 13  ศิลปศึกษา (ทศันศิลป์)  1  2  1  2  3  44  14.67  121  40.33  44  14.67

 14  ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)  4  3  4  47  11.75  152  38  53  13.25

 15  ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)  1  1  1  16  16  57  57  32  32

 16  ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)  1  2  3  3  42  14  146  48.67  68  22.67

 17  สุขศึกษาและพลศึกษา  4  3  3  2  7  130  18.57  298  42.57  92  13.14

 18  การงานอาชพีฯ (คหกรรม)  3  2  1  3  24  8  173  57.67  100  33.33

 19  การงานอาชพีฯ (ชา่งอุตฯ)  3  2  1  3  23  7.67  128  42.67  49  16.33

 20  การงานอาชพีฯ (ธุรกิจ)  1  3  3  1  4  26  6.5  206  51.5  113  28.25

 รวมข้าราชการครู/เฉล่ีย  38  128  84  72  1  166  2609  15.81  7383  44.48  3053  18.28

 21  ครูจ้างสอนชาวไทย (ภาษาไทย)  1  1  1  19  19  26  26  -

 22  ครูจ้างสอนชาวไทย (วทิยาศาสตร์)  1  1  1  32  32  -

 23  ครูจ้างสอนชาวไทย (สังคมศึกษา)  1  1  1  19  19  26  26  -

 24  ครูจ้างสอนชาวไทย (การงานอาชพีฯ)  1  1  1  10  10  33  33  -

 25  ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)  1  2  3  3  54  18  86  28.67  7  2.33

 26  ครูจ้างสอนชาวตา่งชาติ  5  2  7  107  21.4  190  27.14  -

 รวมครูจ้างสอน/เฉล่ีย  7  7  7  -  -  14  209  19  393  28.07  7  0.5

 รวมทัง้หมด/เฉล่ีย  45  135  91  72  1  180  2818  16.01  7776  43.2  3060  16.91

 ร้อยละ  25  75  50.56  40  0.56  100

ที่ งาน/สาระการเรียนรู้

เพศ วฒุิการศึกษา

รวมครู

คาบสอน อาย(ุปี) ประสบการณส์อน(ปี)

ข้อมูลครูปีการศึกษา 2564 
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จ านวน

ห้อง ขาย หญงิ รวม เฉล่ีย/ห้อง ชาย หญงิ รวม

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 14 274 307 581 41.50 47.16 52.84 100

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 2 14 185 412 597 42.64 30.99 69.01 100

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 14 194 375 569 40.64 34.09 65.91 100

รวม ม. ต้น 42 653 1,094 1,747 41.60 37.38 62.62 100

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4 13 143 412 555 42.69 25.77 74.23 100

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 5 13 140 424 564 43.38 24.82 75.18 100

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 13 108 448 556 42.77 19.42 80.58 100

รวม ม. ปลาย 39 391 1284 1675 42.95 23.34 76.66 100

รวมท้ังหมด 75 1044 2,378 3,422 30.51 69.49 100

จ านวนนักเรียนปีการศกึษา 2564

ระดับชั้น
จ านวนนักเรียน ร้อยละ

จ านวน

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ห้องเรยีน

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์(สสวท) 6 24 30 4 24 28 7 23 30 17 71 88 3

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 80 184 264 65 204 269 49 213 262 194 601 795 18

ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 9 35 44 16 27 43 8 37 45 33 99 132 3

ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา 13 31 44 16 28 44 15 30 45 44 89 133 3

ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรัง่เศส 4 40 44 11 33 44 7 35 42 22 108 130 3

ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีปุ่่น 16 28 44 15 29 44 10 34 44 41 91 132 3

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 15 73 88 13 79 92 12 77 89 40 229 269 6

รวมนักเรยีน/ห้องเรยีน ท้ังสิ้น 143 415 558 140 424 564 108 449 557 391 1288 1679 39

กลุ่มการเรยีน
ม. 4 ม. 5 ม. 6 รวม

จ านวน

ห้อง ขาย หญงิ รวม เฉล่ีย/ห้อง ชาย หญงิ รวม

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 14 274 307 581 41.50 47.16 52.84 100

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 2 14 185 412 597 42.64 30.99 69.01 100

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 14 194 375 569 40.64 34.09 65.91 100

รวม ม. ต้น 42 653 1,094 1,747 41.60 37.38 62.62 100

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4 13 143 412 555 42.69 25.77 74.23 100

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 5 13 140 424 564 43.38 24.82 75.18 100

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 13 108 448 556 42.77 19.42 80.58 100

รวม ม. ปลาย 39 391 1284 1675 42.95 23.34 76.66 100

รวมท้ังหมด 75 1044 2,378 3,422 30.51 69.49 100

จ านวนนักเรียนปีการศกึษา 2564

ระดับชั้น
จ านวนนักเรียน ร้อยละ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวนนักเรียนแยกตามโครงการเรียน ปีการศึกษา 2564 
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จ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ความพกิาร 

ชาย หญิง รวม 

ม.1     

ม.2     

ม.3 1  1 บกพร่องทางสายตา 

รวม ม. ต้น 1  1   

ม.4    

 ม.5 2  2  บกพร่องทางสายตา ออทิสติก 

ม.6      

รวม ม. ปลาย 2  2 

  รวมทั้งหมด 3  3 
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บริบทที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

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

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

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์

ประเทศ คือ“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปา้หมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน

มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดย

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผล

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง        

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีใน

ลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็น

รูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อก ากับ

ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ย่ังยืน

ของสังคมไทย 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 เป็น 5 ปีแรกของการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติ โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
1.  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง

สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงที่ดี ซึ่งเป็น

เง่ือนไข  จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
2.  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย 

พัฒนาคนให้มคีวามเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่

ดี รับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ 

ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3.  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

4.  ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มา

เป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่

เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายท่ีย่ังยืน (SDGs) 

5.  ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือนการ

เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐาน

กลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น 
6.  ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับ

และส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและ

ในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน 
เป้าหมายรวมการพัฒนา  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดเป้าหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการ

ด าเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 
1.  คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม         

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน

สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอก

งามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง มีความเป็นไทย 
2.  ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ

อย่างทั่วถึงและ เป็นธรรม 
3.  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน

บริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ 
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มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ

บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการ

ให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ า 

4.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
5.  มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม     

ความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย

อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ถูก

ก าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับอีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล 

ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
(3)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

(4)  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

(5)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ย่ังยืน 

(6)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ         

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

(8)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(9)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนา

เป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทาง

พัฒนาของประชาคมโลกตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 

15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) คือ 
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เป้าหมายท่ี 1  ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 
เป้าหมายท่ี 2  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม

เกษตรกรรมที่ย่ังยืน 
เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 

เป้าหมายท่ี 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า เทียม และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าหมายท่ี 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหาร

จัดการที่ย่ังยืน 
เป้าหมายท่ี 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ีย่ังยืนในราคาที่ย่อมเยา 

เป้าหมายท่ี 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และย่ังยืน การจ้างงานเต็มที่ มี

ประสิทธิภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 

เป้าหมายท่ี 9  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม 

และยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน  

และยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 

เป้าหมายท่ี 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน  

  เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่าง

ย่ังยืน ต่อสู้ กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของที่ดินและฟื้น

สภาพกลับมาใหม ่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ

ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ

ระดับโลก ส าหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 
สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส า เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 

ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่ายน าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่าง

ครอบคลุม และทั่วถึง 

2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่

หลากหลายอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.  พัฒนามาตรฐานการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เทียบเท่านานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 

สร้างประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลและการจัดการศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 
1.  ส่งเสริมการดูแลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยรอบด้านอย่างมีคุณภาพ 

2.  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลตามวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และ

สังคม 

3.  เน้นความร่วมมือรัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 4.3 

ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มี

ราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 

1.  เร่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้มีปริมาณและมี

คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ 

2.  เสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและยกระดับก าลังคนระดับอาชีวศึกษาและ 

อุดมศึกษาทั้งองค์กรภายในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 4.4 
เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการ

จ้างงานการมีงานท า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
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มาตรการส าคัญ 
1.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน

รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อการท างาน การประกอบอาชีพอิสระ การเป็น

ผู้ประกอบการ 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการฝึกอาชีพและการอบรมที่มีคุณภาพ 

ตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต 

3.  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่จ า เป็น

ต่อการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนวัยแรงงาน 

4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ที่ 4.5 

ขจัดความเหล่ือมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่า กลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึง  

ผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 

มาตรการส าคัญ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้ประชาชนทุกช่วงวัย 

โดยเฉพาะกลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่มีความจาเป็นต้องการพิเศษ เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2.  พัฒนาระบบการติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไม่ได้รับ

การศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

3.  จัดการศึกษาทางไกลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 4.6 
สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งหญิงและชาย สามารถอ่านออก

เขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573 
มาตรการส าคัญ 
1.  ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและทักษะการอ่าน

ออก เขียนได้และการคิดค านวณ 

2.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของ

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อความรู้ ส่ือฝึกทักษะที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ในรูปแบบที่หลากหลาย 

เชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ 

เป้าประสงค์ที่ 4.7 

สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ า เป็นสาหรับส่งเสริมการพัฒนา

อย่างย่ังยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างย่ังยืนและการมีวิถีชีวิตที่ย่ังยืน สิทธิมนุษยชน 

ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น

พลเมืองของโลกและความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนร่วมต่อ

การพัฒนาที่ย่ังยืน ภายในปี 2573 
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มาตรการส าคัญ 

1.  ผลักดันให้จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นวาระส าคัญในหลักสูตรและ

มาตรฐานทางคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
2.  ส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะและค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและ

พลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

เป้าประสงค์ที่ 4.8 

สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ 

และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประ

ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

มาตรการส าคัญ 
1.  ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ สาหรับผู้เรียนกลุ่มที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ ท้ังกลุ่มความสามารถพิเศษ และกลุ่มด้อยโอกาส 

เป้าประสงค์ที่ 4.9 

ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนา        

น้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้าน

เทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก า ลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี 

2573 

มาตรการส าคัญ 
1.  สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย ความเป็นภาคีหุ้นส่วนเพื่อ

พัฒนาการศึกษากับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 4.10 

เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการ

ฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างย่ิงในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่

เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
มาตรการส าคัญ 
1.  วางแผนการผลิตครู คณาจารย์ อย่างมีระบบให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

อัตราก าลังและ 

ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา 
2.  จัดท าข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารและพัฒนาครูทั้ง

ระบบและวางแผนบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และมาตรฐาน

วิชาเอก 

3.  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมี

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 

257 ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศและก าหนดเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศไว้ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้าน

จิตใจ 

(2)  สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ า 

(3)  ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน มีเป้าหมายดังน้ี 

1.  ด้านการเมือง 

2.  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

3.  ด้านกฎหมาย  

4.  ด้านกระบวนการยุติธรรม  

5.  ด้านเศรษฐกิจ  

6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  ด้านสาธารณสุข 

8.  ด้านส่ือมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  

9.  ด้านสังคม  
10. ด้านพลังงาน 

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เป็นนโยบายระดั บชาติ  ก าหนดขึ้น เพื่ อเป็นกรอบใน             

การด าเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทาง              

ภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และความเปล่ียนแปลงของบริบทความมั่นคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลัก

ในการด าเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์และความม่ันคงของประเทศ ท้ังนี้ ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ 

โดยพิจารณาความเส่ียงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอด

ปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น

เกณฑ์ส าคัญ โดยก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น

แก่นหลักของชาติ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้

น้ าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ เป็นล าดับส าคัญในระดับต้น แต่ทั้งนี้

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคล่ือนไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดภาพแห่ง

ความส าเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพความเป็น

ปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรีใน

ประชาคมโลก 
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วิสัยทัศน์ 
“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม

อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 

1.  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.  สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 

3.  ปอ้งกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 

4.  จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 

5.  สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

6.  ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

7.  จัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 

8.  เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 

9.  เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 

10.  เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

11. รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

12. เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 

13. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

14. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 

15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 

16. เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ง

เป็นแผน 
ระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางใน           

การพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญใน

การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  
1)  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2)  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง            

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ  
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3)  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4)  เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ า

ภายในประเทศลดลงและได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) 

และเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 

(Arithmetics) 

8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 

Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 

Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork 

and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, 

Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(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 ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่

ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในก า ลัง

แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และ

ทักษะเพื่อการท างานหรือการมีชีวิตหลังวัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 
2)  ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

(Equity)  
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ       

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและ

การบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
3)  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็ม

ตามศักยภาพ (Quality) 

ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 

ทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและ

ความสามารถของ แต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และ

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มี

คุณธรรม จริยธรรมและสามารถ ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 

หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทาง

การศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของ

ตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กร

ต่างๆ ในสังคม และผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 

5)  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่          

การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและ

ประเทศชาติ และการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์

หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก า ลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ) 

“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ าโขง” 
1.  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง

ย่ังยืนและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วย   

ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
2.  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 

AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

3.  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม

เกษตร    แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 
4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 

5.  อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม

และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน 

 
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) 

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ ทั้ง 11 ด้าน ที่มีความ

เชื่อมโยงกับขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏความ

เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก

ในการขับเคล่ือนและในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยสนับสนุน ประกอบกับได้ประเมิน

สถานภาพของกระทรวงศึกษาธิการจากผลการด าเนินงานในช่วงสามปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 

2562) จึงสามารถก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีความ

สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้วางไว้ในช่วง 3 ปีแรก โดยมุ่งเน้นการปรับ

สภาวการณ์ของประเทศให้สามารถเอื้อต่อการสร้างความพร้อมส าหรับการบูรณาการการท างานร่วมกัน

ของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตช่วง 5 ปีต่อไป (พ.ศ. 2566 – 2570) ทั้งนี้ 

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) จะประกอบด้วย 

เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

1. เป้าหมายหลัก 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 

6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพิ่ม เติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ 

ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค 

7. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด             

และภาค 

10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน 

 

2. วิสัยทัศน์ 

“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ

บ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง” 

 

3. พันธกิจ 

1.  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

2.  ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

3.  มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  เพิ่มความ

คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 

4. ยุทธศาสตร์ 

1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

4.  เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ย่ังยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอนาคต และ

มุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

นโยบาย 

1.  ด้านความปลอดภัย 

 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การมีสุขภาพวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า 

2.  ด้านโอกาส 

 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

 2.2 ด้าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

ทักษะในการด้าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิศศรีความเป็นมนุษย์

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 

 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของ

โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท้า 

 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ้าเป็นใน

แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล

ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก

ระดับ 

 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน           

การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถด้ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับ

บริบทของพื้นที่ 

 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ้านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน 

 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

 4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ

การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กลยุทธ์หน่วยงาน 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือม

ล้ าทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

นโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

วิสัยทัศน์  

“องค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

พันธกิจ  

1.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ 

ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนแบบ

บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค ์ 

1.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองท่ีดี 

2.  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน

พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงเสมอภาคและเท่าเทียม  

3.  ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ 

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้

สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

4.  บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

5.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า

ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบและการบริหารแบบร่วมมือ 
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6.  โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.  โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุก          

ภาคส่วน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย 

สร้างนวัตกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

8.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

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 และงานบริหาร

ทั่วไปสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปล่ียนแปลง และตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัด

การศึกษา 

จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ 

มาตรฐานและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

จุดเน้นที่ 9 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหารจัดการการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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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) มีแรงจูงใจในความเป็น

ครูมืออาชีพ 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 

จุดเน้นที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรม

การจัด การนิเทศการจัดการเรียนรู้” 

นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 

จุดเน้นที่ 14 เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 

จุดเน้นที่ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 

จุดเน้นที่ 16 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพและการมีงาน

ท า มีความพร้อมในการแข่งขัน 

จุดเน้นที่ 17 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตเพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบ 
 

กระบวนการ 5 ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย SPM.LPI Model 

    ขั้นที่ 1  เรียนรู้เข้าใจ 

 ขั้นที่ 2  ใช้พื้นที่เป็นฐาน 

 ขั้นที่ 3  บูรณาการปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 4  จัดการสะท้อนผล 

 ขั้นที่ 5  กลไกย่ังยืน 
 

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย SPM.LPI Model 

 S   =  Standard 

 P   =  Policy 

 M  =  Management 

 L   =  Leadership 

 P   =  Participation 

 I    =  Innovation 
 

ค่านิยม 

  “LP ONE TEAM ล าปาง ล าพูน เป็นหนึ่งเดียว (เคารพพี่ รักเพื่อน ดูแลน้อง)” 
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บทท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

พันธกิจ (Mission) 
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี 

5.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนน้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

3.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

4.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยี 

5.  บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

6.  การบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 

7.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผู้เรียนน้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติ 

3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิศทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

4.  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

6.  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

7. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

8. เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

3. กตัญํูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย

จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจกรรมเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 

เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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อัตลักษณ์ของผู้เรียน (Identity) 
 

“ มีความรู้  เป็นคนดี  มีคุณค่า ” 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness) 
 

   ระบบด ี  วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง 

หลักสูตรดี  ครูมืออาชีพ 

ระบบดูแลด ี  ครูเป็นแบบอย่าง  

 

ค าขวัญของโรงเรียน (Slogan) 
 

“ โรงเรียนเด่น นักเรียนดี กีฬาดัง ” 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 

“ การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ” 

 

คติพจน ์
 

 

“ จงเร่งท าความเพียรเสยีแต่วันนี ้” 
 

สีและสญัลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

สีของโรงเรียน  “น้ าเงิน – ขาว”  
 

สีน้ าเงิน หมายถึง องค์พระประมุขแห่งชาติ ใต้เบื้องบาทบารมีปกเกศา 

สีขาว  หมายถึง ศาสนาพุทธบริสุทธิ์พระศาสดา น้อมน ามาด ารงดุจธงชัย 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน  “ต้นสน” 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณี พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี

ความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 

คุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล้ าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563) โรงเรียนล้าปางกัลยาณี บริหารจัดการและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเกิดผลตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์/โครงการ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 

ประการ 

โรงเรียนจัดให้มีและก าหนดให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย กิจกรรมให้ความรู้

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทัน เรื่อง 

สุขภาพ เพศศึกษา อบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจนสถานการณ์

ภัยพิบัติ โดยโรงเรียนมีระบบดูแลนักเรียนที่เข้มแข็ง มีการศึกษา

ติดตามและส่งต่อข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนั้นยังจัด

ให้มีกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้หลักการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จัด

กิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาและสัมผัสแนวทางการด าเนินชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบูรณาการลง

ไปในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
โรงเรียนมีการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  โดยจัด

กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ

ด้าน ครบทุกระดับชั้น มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

และระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบ   

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

ม.ปลาย เพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลและมี

ความเป็นพลโลกที่ดี  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน

แกนน าขยายผลทางวิชาการจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่ง

ได้ขยายผลให้กับโรงเรียนเครือข่ายในจั งหวัดล าปาง 10 

โรงเรียน นอกจากนั้น โรงเรียนมีการเปิดกลุ่มวิชาเรียนให้ผู้เรียน

ได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด เพื่อสอดรับกับ

ประชาคมอาเซียน เช่น แผนการเรียนวิทย์-คณิต,อังกฤษ-คณิต 
อังกฤษ-สังคม และกลุ่มภาษาต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น 
ฝรั่งเศส และเกาหลี และเปิดห้องเรียน MEP และห้องเรียน
ดนตรี ในระดับ ม.ต้น 
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กลยุทธ์/โครงการ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

3.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนมีโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร สู่ความเป็น

มืออาชีพในระดับสากลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการอบรม 

สัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในสถานศึกษาและ

กับหน่วยงานภายนอก การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้        

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านการเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการ

พัฒนาผู้ เรียนและคุณภาพทางการศึกษา รวมถึงมีการจัด

กิจกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้กับบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้รับการยอมรับจากชุมชน ได้รับ

รางวัลจากหน่วยงานภายนอกและได้รับการยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

4.  ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัด

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

โรงเรียนบริหารงานด้วยนวัตกรรม LKS SMART School น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภาระงานทั้ง      

4 ด้าน ตาม Model Smart School โรงเรียนส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา จัดหาส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยี

ต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ตามกลุ่มสาระวิชา มีห้องสืบค้นให้ส าหรับ

นักเรียน มีการเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งมี

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในการใช้งานอย่างเพียงพอ

และคุ้มค่าต่องบประมาณ และมีการจัดท าแอปพลิเคชัน LKS 
School เพื่อใช้ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการใช้ระบบ 
ICT ในการบริหารจัดการงานทุกฝ่ายและสามารถติดตาม 
ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา และในช่วงแรกของ

การระบาดของโรค COVID-19 โรงเรียนได้ด าเนินการสอนแบบ
ออนไลน์ให้กับนักเรียนครบทุกระดับชั้น 
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กลยุทธ์/โครงการ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

5.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจ าปี มี

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม

งานทุกฝ่าย มีการก าหนดภาระหน้าที่และมอบหมายงานตาม

หน้าที่ในคู่มือครู ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน การก ากับติดตาม

และการประเมินผลการด าเนินงาน การควบคุมภายใน เปิด

โอกาสการมี ส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ประเมินผลการ

ด าเนินงานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ทุกปีการศึกษา ภายใต้การก ากับ ดูแลของกรรมการบริหารของ

โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มี

การท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง เพื่อขอความร่วมมือในการน า

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

ห้องปฏิบัติการในการทดลองโครงงานต่างๆ มีการท าข้อตกลง 

(MOU) ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยมีการด าเนินการให้ความรู้และอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัด

ประเมินผล การพัฒนาทักษะการคิด การบูรณาการ ตาม

แนวทางของหลักสูตรพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ วิชาเคมี ค่าย 1 
ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ     

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
โดยครูได้รับการพัฒนาความรู้อย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถท า

หน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้า

มาในค่าย  
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ตารางแสดงค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565 แยกตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด 

 

กลยุทธ์ : 1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2565 

1.1   ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และ

เคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ยอดเย่ียม 

1.2   ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

ยอดเยี่ยม 

1.3   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ัง      

ภูมิปัญญาไทย 

ยอดเยี่ยม 

1.4   ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 

เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี 

ยอดเยี่ยม 

1.5   ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ

แสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น

อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น และไม่มีความขัดแย้งกับคนอื่น 

ยอดเยี่ยม 

1.6   ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยอดเยี่ยม 
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กลยุทธ์ : 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2565 

2.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และการเขียนได้เหมาะสมตาม

ระดับชั้น   

ยอดเยี่ยม 

2.2  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เหมาะสมตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 

2.3  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น    ยอดเยี่ยม 

2.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

และแก้ปัญหาได้   

ยอดเยี่ยม 

2.5  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

2.6  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร และการท างาน 

ยอดเยี่ยม 

2.7  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม 

2.8  ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  ยอดเยี่ยม 

2.9  จ านวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

2.10 จ านวนผู้เรียนมีผลการเรียน 0 ร มส ของแต่ละรายวิชาไม่เกินร้อยละ 5 ยอดเยี่ยม 
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กลยทุธ์ : 3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2565 

3.1  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง และมีส่วนร่วมในการก าหนด

กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของตนเอง 

ยอดเยี่ยม 

3.2  ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและได้ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  

ยอดเยี่ยม 

3.3  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในศตวรรษท่ี 21 แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง

ความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม 

3.4  ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ

ที่ 2 ในการส่ือสารจากครูเจ้าของภาษา 

ยอดเยี่ยม 

3.5  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม 

3.6  ผู้เรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและใน

ชุมชน 

ยอดเยี่ยม 

3.7  ผู้เรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่าง ๆ หรือมี

ส่วนร่วมในการประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ยอดเยี่ยม 
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กลยุทธ์ : 4. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2565 

4.1  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ยอดเยี่ยม 

4.2  ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

4.3  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

4.4  ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

4.5  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนา  การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

4.6  ครูมีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 

ยอดเยี่ยม 

4.7  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

ยอดเยี่ยม 

4.8  สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติคณะบุคคล บุคลากรที่มีผลงาน         

เชิงประจักษ์ 

ยอดเยี่ยม 
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กลยุทธ ์: 5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 6.  การบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2565 

5.1  มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ ท่ีก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

5.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

5.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     

ยอดเยี่ยม 

5.4  ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

ยอดเยี่ยม 

5.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และ

มีความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 

5.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ       

การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

ยอดเยี่ยม 

5.7  สถานศึกษามีการจัดท าโครงการและแผนการใช้งบประมาณสอดคล้อง

กับแนวทางการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

ยอดเยี่ยม 

5.8  สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ยอดเยี่ยม 
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กลยุทธ ์: 7. ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัด 2565 

7.1  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่

ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมี

ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ยอดเยี่ยม 

7.2  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี   

ยอดเยี่ยม 

7.3  พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ

สถานศึกษาในระดับสูง 

ยอดเยี่ยม 

7.4  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ยอดเยี่ยม 

7.5  สถานศึกษามีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
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   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 1   ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนน้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
 

ชื่อโครงการ   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและพัฒนาผู้เรียนน้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนล้าปางกัลยาณี (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมน้าไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ซึ่ง

ประกอบด้วย แนวพระบรมราโชบาย 4 ประการ คือ ประการแรก การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ประการที่สอง การมี พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประการที่สาม การมีงานท้า-มีอาชีพ และ

ประการสุดท้ายคือการเป็นพลเมืองดี ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ว่าการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีความสุข ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดนโยบาย ให้หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดได้

น้าไปเป็นหลักในการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส้าเร็จ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนล้าปางกัลยาณีได้ด้าเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน

การด้าเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ที่ 10 สู่การปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท้าหน้าที่เป็น

พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด้าเนินงานตาม พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

10 สู่การปฏิบัติ รวมท้ังน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ้าวันเพื่อมุ่งให้เกิด

ภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมเกิดความสมดุล และย่ังยืน แนวคิดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้

กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยน้าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มี

ภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการด้าเนินชีวิตอย่างมีความสุข จึงนับได้ว่า“ศาสตร์พระราชา”เป็นเสมือนองค์

ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ท้าดี ยึด

มั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนา

ประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป 
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ดังนั้น นอกจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะของสาระวิชาหลัก 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพแล้ว ยังต้องพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

มีการบูรณาการเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความรับผิดชอบ ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี

ความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความเห็นของผู้อื่น กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ตลอดจนมีค่านิยม

ความเป็นไทย รักและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างย่ังยืน  

2.  วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนน้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

3. เพื่อปรับแก ้ปลูกฝัง ความคิด ค่านิยมท่ีเหมาะสมให้นักเรียนภายใต้ระบบการดูแล     

ช่วยเหลือนักเรียน และมีความเป็น L.K.S SMART Student  

 

3.  เป้าหมาย   

ด้านผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยน้อมน้าพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษา 

3. โรงเรียนสามารถจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งได้ร้อยละ 100 

4. โรงเรียนด้าเนินการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยสารเสพติดให้นักเรียนได้ร้อยละ 100 
 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

2. โรงเรียนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแก้ปัญหานักเรียนจากระบบ      

การคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันภัยจากสารเสพติด 

4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน 1,420,500 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ    677,000 บาท 
รวมเงิน  2,097,500  บาท 

          (สองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 02.14 เพศศึกษารอบดา้น นกัเรียน  
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

10,000.- - - - นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการมีเพศสัมพนัธ์
ก่อนวยัอนัควรและป้องกนัตนเองไม่ให้เกิด
ปัญหาในการตั้งครรภอ์นัไม่พึงประสงค ์มี
ภูมิคุม้กนัในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียง      
ร้อยละ 90 

- นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ให้ปลอดภยัจาก
พฤติกรรมเส่ียง ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
ร้อยละ 90 

นางเบญญาภา   
วรรณมณี 

2 03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการนกัเรียน ครู และ
นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

145,000.- - 35,000.- - นกัเรียนไดรั้บความสะดวกใน             
การประสานงานกบัโรงเรียน 

- นกัเรียนไดรั้บการแกปั้ญหาดา้น
พฤติกรรมและความเป็นอยูใ่น
โรงเรียนไดท้นัท่วงที  

- นกัเรียนอยูใ่นโรงเรียนไดอ้ยา่งเป็นสุข  

- กลุ่มงานส านกังาน
ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
- น.ส.เมธาพร         
ตนัชุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 4
3

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

3 03.02 ส่งเสริมประชาธิปไตยใน    
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

90,000.- - 20,000.- -  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเก่ียวกับ
การใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
และหนา้ท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 

-  นกัเรียนปฏิบติัตนเพื่อสืบสานความรู้ 
ภูมิปัญญา อนุรักษ ์วฒันธรรม 
ประเพณีและเอกลกัษณ์ของชาติและ
คุณธรรม 12 ประการ 

-  คณะกรรมการสภานกัเรียนปฏิบติัตน
เป็นผู ้น าท่ีดีเป็นผู ้มีระเบียบวินัย มี
ความซ่ือสตัยสุ์จริตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ในกิจกรรมของชุมชนและ
สงัคม 

-  นกัเรียนปฏิบติัตนในการสนบัสนุนมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและสงัคมตามศกัยภาพ 

- ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
(งานท่ีปรึกษา) 
- อาจารยท่ี์ปรึกษา 
คณะกรรมการ
นกัเรียน 
- นางนิชานนัท ์
เมฆศิริ 

 

 

 

 

 

 

 

-
 4
4

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 03.03 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
นกัเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

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

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

- ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
- งานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
นกัเรียน 
- นางพิกลุทอง       
เปล่งศิริ 

 
 

-
 4

5
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

         ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม  ไดรั้บการยกยอ่งจากสงัคม 

- นกัเรียนเตม็ใจและมีผลงาน การ
แสดงออกอยา่งเตม็ศกัยภาพ ในการ
ขบัเคล่ือนและพฒันาโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวถีิพทุธ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้บูรณาการอยา่งเป็น
ระบบ ตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของ
โรงเรียน พฒันานวตักรรม L.K.S. 
SMART SCHOOLและ  L.K.S. Smart 
Student  แสดงศกัยภาพเป็นแบบอยา่ง
ใหก้บัผูอ่ื้นได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 4

6
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

5 03.04 พฒันาโครงการธนาคาร
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

10,000.- - - - นกัเรียนมาเรียนอยา่งมีความสุขและมีเงิน    
ออมเพียงพอในการด าเนินชีวติ 

- นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนิน    
ชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นางพรทิพย ์ 
จกัรแกว้ 

6  03.05 เสริมสร้างระเบียบวนิยั
นกัเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

10,500.- - - -  นกัเรียนทุกคนมีวนิยัในตนเองปฏิบติัตน
ตามระเบียบของโรงเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

-  นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง
อยา่งเป็นระเบียบและเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย 

-  นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
นอ้ยลง 

นายอนุชิต                 
แสงศิริรัตน ์

7 03.06 สถานศึกษาสีขาวปลอด          
ยาเสพติดและอบายมุข 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

25,000.- - - - นกัเรียนสมารถน าความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัโทษ พษิภยั อนัตรายของ ส่ิงเสพติด
มาใชใ้นการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนสามารถป้องกนัและหลีกเล่ียงจากภยั
ส่ิงเสพติด อบายมุขและพฤติกรรมเส่ียง 

- นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ โดยมี
ส่วนร่วมในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดดว้ยการจดักิจกรรมท่ี
สร้างสรรค ์เพือ่ห่างไกลจากส่ิงเสพติด 

นายจีรศกัด์ิ               
ถานอ้ย 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

8 03.07 ทูบีนมัเบอร์วนั นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

35,000.- - - -  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัใน
การแสวงหาแนวทาง ส่งเสริการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การ
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร อบายมุขและ
อุบติัภยั 

-  นกัเรียนเกิดกระบวนการร่วมคิดร่วมท าร่วม
ปฏิบติัในการดูแลเอาใจใส่หอ้งเรียนใหน่้าดู 
น่าอยู ่น่าเรียน และเป็นศูนยร์วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและปลอดภยัจากปัจจยัเส่ียงอนัไม่
พึงประสงค ์

-  สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอด
จากส่ิงเสพติด อบายมุข โรคเอดส์ และ
อุบติัภยั 

- รองผูอ้  านวยการฝ่าย
กิจการนกัเรียน      
- คณะกรรมการ งาน
รณรงคป้์องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
- นางนิชานนัท ์   
เมฆศิริ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

9 03.08 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนและคณะสี 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

140,000.- - 10,000.- -  นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลจากครูท่ีปรึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึ
ประสงค ์ตลอดจนการอยูร่่วมในสังคมได้
อยา่งมีความสุขครบ 100% 

-  ผูป้กครองทุกคนไดพ้บปะกบัครูท่ีปรึกษา ได้
ร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา และปรับแกพ้ฤติกรรม
ของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 

-  ครูไดพ้บปะ แลกเปล่ียน ปรึกษาหารือกบั
ผูป้กครองอยา่งใกลชิ้ด และผูป้กครองได้
เขา้ใจในเร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมาก
ยิง่ข้ึน และผูป้กครองสามารถตรวจสอบตาม
ระบบ ICT ของโรงเรียนได ้

-  นกัเรียนมีความสามคัคี เสียสละเพื่อส่วนรวม 
และท างานร่วมกนัตามวถีิประชาธิปไตย 

-   นกัเรียนมีความตระหนกัในคุณค่าความ        
เป็นไทย 

-  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และมีความเป็น L.K.S 
SMART Student 

- ฝ่ายกิจการ
นกัเรียน 
- กลุ่มงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
- นายสมบูรณ์ 
เหมือนจนัทร์ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

10 04.02 พฒันางานโภชนาการและ 
โรงอาหาร 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

- - 300,000.- -  นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้ง
ผูป้ระกอบการมีความรู้ทางดา้นโภชนาการ
ท่ีถูกตอ้ง 

-  สถานประกอบการโรงอาหารเพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ มีความเหมาะสมถูกสุขลกัษณะ
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

-  ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารท่ีมีคุณภาพ 
ราคาเหมาะสม เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 

- คณะกรรมการ 
งานโภชนาการ 
- นางอนงคว์รรณ     
ไชยเตกลุ 

11 04.03 พฒันางานอนามยัโรงเรียน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

120,000.- - - -  นกัเรียนร้อยละ 78.05  มีน ้ าหนกั ส่วนสูง 
ตามเกณฑก์รมอานามยั กระทรวง
สาธารณสุข   

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

-  นกัเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ไดรั้บรู้ข่าวสารทางดา้นสุขภาพการ
ดูแลสุขภาพตลอดปีอยา่งต่อเน่ือง และมี
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการดา้นสุขภาพ 

- นางเพช็รศรี         
ทิพกนก 
- คณะกรรมการ 
งานอนามยัโรงเรียน 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        -   นกัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเกิด
ความตระหนกัในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น 
วนัไขเ้ลือดออกอาเซียน,วนังดสูบบุหร่ีโลก
,วนัต่อตา้นยาเสพติด โดยการเดินรณรงค,์ 
การรณรงคล์ดหวาน มนัเค็ม, No Form ให้
ความรู้หนา้เสาธง จดัป้ายนิเทศ ไดรั้บความ
ร่วมมือกบักลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

-  หอ้งพยาบาลมีอุปกรณ์ เวชภณัฑย์า 
เพียงพอ เพื่อใหบ้ริการในการปฐมพยาบาล
ท่ีไดม้าตรฐาน 

 

12 04.04 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภยั 

นกัเรียน  
 ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

75,000.- - - -   นกัเรียน  คณะครูและบุคลากร มีความ
ปลอดภยัจากภยัทุกรูปแบบในสถานศึกษา  

-  งานอนามยัโรงเรียน ด าเนินการจดักิจกรรม
สร้างความรู้ความเขา้ใจ จดัหาส่ือความรู้
เช่น สต๊ิกเกอร์ โปสเตอร์ แผน่พบั ป้ายไว
นิล ส่ือ  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพใหก้บันกัเรียน 
คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา  จาก
ความปลอดภยัจากภยัทุกรูปแบบ 

 

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

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        -  ด าเนินการจดัอบรม แกนน าผูน้  าเยาวชน
สาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) หอ้งละ 1 
คน จ านวนทั้งส้ิน 81 คน  ใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองสุขภาพและสามารถคดักรอง
ดา้นสุขภาพเบ้ืองตน้ของเพ่ือนๆ ในชั้น
เรียน และส่งต่องานอนามยัโรงเรียนได ้

-  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ไดต้รวจสุขภาพประจ าปี จากโรงพยาบาล
ของรัฐ เพ่ือคดักรองสุขภาพเบ้ืองตน้ 

 

13 04.05 วยัใสใส่ใจสุขภาพ ลดภาวะ
โภชนาการเกินเกณฑ ์

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

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

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

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

 

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

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        -   นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย (อว้น) ทุกคน
สามารถปฏิบติัท าพนัธะสญัญา เราจะ
ผอม/สุขภาพดีไปดว้ยกนัไดใ้นการ
สามารถลดน ้ าหนกัไดร้้อยละ 10 ข้ึนไป 
ภายใน10 สปัดาห์ ตั้งแต่ วนัท่ี 17 
สิงหาคม  2565 – วนัท่ี 28 ตุลาคม 2565 
ได ้

 

14 04.06 พฒันางานสวสัดิการร้านคา้ โรงเรียน 
มีรายได้

สถานศึกษาเพื่อ
พฒันาการจดั
การศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

10,000.- - 42,000.- -  บุคลากรในองคก์รมีสุขภาพดีและมีความ
พึงพอใจในการรับบริการร้านคา้ 

-  นกัเรียนเห็นแนวทางการประกอบอาชีพ
สุจริตท่ีมัน่คงและสามารถน าหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

-  โรงเรียนสามารถพฒันาการจดัการศึกษาได้
บรรลุวสัิยทศัน์ท่ีก าหนด 

นางรักชนก ศรีชมภู 

15 04.18 กิจกรรมวนัส าคญัของ
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- - 200,000.- -  กิจกรรม ประเพณีปฏิบติั วฒันธรรมองคก์ร
ไดรั้บการสืบทอด และโรงเรียนไดธ้ ารงไว้
ซ่ึงเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีย ัง่ยนื 

-  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในกิจกรรม 

นางสาวสมพร  
กอนเช้ือ 

 

 

 

 

-
 5

3
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

16 13.03 พฒันากิจกรรมยวุกาชาด นกัเรียน 
ยวุกาชาด 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

350,000.- 
 

 

- - -  ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและมี
มนุษยธรรม มีอุดมคติในสนัติสุข รู้จกั
การดูแลรักษาสุขภาพอนามยัของตนเอง
และส่งเสริมอนามยัของผูอ่ื้น มีความ   
สง่างาม มีศกัด์ิศรี ใชเ้วลาวา่งบ าเพญ็ตน
ใหเ้ป็นประโยชน์แก่สงัคม มีจิตส านึกใน
การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
พร้อมทั้งรู้จกัการสร้างสมัพนัธภาพและ
ความเขา้ใจอนัดี 

-  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นคนดีมี
ความรู้คุณธรรมและจริยธรรม ตาม
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และมี
ความรู้และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

นางอญัชลี ไชยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 5

4
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

17 13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ นกัเรียน  
ลูกเสือ 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

180,000.- - - -  ลูกเสือไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้น
ความคิด และปลูกฝังค่านิยม 12 
ประการ บนฐานหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

-  ลูกเสือไดรั้บการปลูกฝังใหเ้ด็กรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกั
ประวติัศาสตร์ชาติไทย และหนา้ท่ี
ความเป็นพลเมืองท่ีดี 

-  ลูกเสือสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรคส์งัคมใหมี้ความ
เจริญกา้วหนา้ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมโลก 

นายฐิติพงศ ์ม่ิงเช้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 5

5
 -

 



 

-
 5

6
 -

 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

18 13.06 พฒันาเครือข่ายนกัเรียน
เพื่อนท่ีปรึกษา YC 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

20,000.- 
 

- - -  พฒันาศกัยภาพแบบบรูณาการเครือข่าย
นกัเรียนเพือ่นท่ีปรึกษาครบทกุหอ้งเรียน 

-   นกัเรียนเพือ่นท่ีปรึกษาใหบ้ริการ ให้
ค  าปรึกษาแก่เพ่ือนนกัเรียนท่ีมีปัญหาใน
หอ้งเรียน 

-  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจบทบาทในการใหค้ าปรึกษาเพ่ือน 
และใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือน มีเจตคติท่ีดี
ต่อการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม 

- งานแนะแนว  
- นางสาวกนกพร 
นิลแพทย ์

รวม 1,420,500  677,000   

 2,097,500   

 



 

 
 

   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนล้าปางกัลยาณี (ฝ่ายวิชาการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างย่ิงต่อการด้ารงชีวิตในศตวรรษ

ใหม ่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คนรู้จักคิด เรียนรู้ ท้างาน แก้ปัญหา สื่อสารและร่วมมือท้างานได้ อย่าง

มีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต เนื่องจากเป็นยุคที่เปล่ียนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยการเตรียมคนไปเผชิญการเปล่ียนแปลง ซึ่งคนยุคใหม่จึ งต้องมี ทักษะที่สูงใน      

การเรียนรู้และปรับตัว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านรูปแบบเศรษฐกิจ การพึ่งพาอาศัยในที่เพิ่ม

มากขึ้นและภูมิทัศน์ในการเรียนรู้ที่เปล่ียนไป 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ก้าหนดวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ซึ่งทักษะที่จ้าเป็นในการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 คือ 3R8C  3R คือ ทักษะพื้นฐานที่จ้าเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้ 

1.  Reading คือ สามารถอ่านออก 

2. (W) Riteing คือ สามารถเขียนได้ 

3. (A) Rithmatic คือ มีทักษะในการค้านวณ 

8C เป็นทักษะท่ีจ้าเป็นเช่นกัน และสามารถน้าไปปรับใช้ในการเรียนได้ทุกวิชา มีดังนี้ คือ 

1. Critical thinking and problem คือมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

2. Creativity and innovation คือการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 

3. Cross-cattural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและ

กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 

4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การท้างานเป็นทีมและภาวะ

ความเป็นผู้น้า 

5. Communication information and media literacy   คือ มีทักษะในการส่ือสารและการรู้

เท่ากันส่ือ 

6. Compating and IT literacy คือ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่ากันเทคโนโลยี 

7. Caveer and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
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8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 

ทักษะทั้งหมดเป็นทักษะที่จ้าเป็นส้าหรับนักเรียนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็น

อย่างมาก  

โรงเรียนล้าปางกัลยาณีเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีเป้าหมาย คือ พัฒนาผู้เรียนให้มี

ศักยภาพเป็นพลโลก ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ยกระดับการบริหาร

จัดการด้วยระบบคุณภาพ คุณลักษณะผู้เรียน : ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) คือ ด้าน

คุณลักษณะของผู้เรียนต้องมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารอย่างน้อยได้ 2 ภาษา ล้้าหน้าทางความคิด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก นอกจากนั้นโรงเรียนล้าปางกัลยาณี ยังได้

ก้าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21” ซึ่งใน

การด้าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่

การเรียนรู้ “ทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้แต่ต้องให้

นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และ 

อ้านวยความ สะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน 

ซึ่งส่ิงที่ เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์(Professional Learning 

Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท้าหน้าที่ ของครู

อันจะน้าไปสู่การมีนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และ          

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และยังมี         

การก้าหนดทิศทางของโรงเรียนเพื่อร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน โดยใช้ L.K.S. SMART SCHOOL ใน

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิด SMART STUDENT อย่างย่ังยืน 
 

2.  วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2. เพื่อน้าหลักสูตรสถานศึกษามาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีกิจกรรม

การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด 

3. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส้าหรับการจัดการเรียนการสอน

ให้เพียงพอ 

4. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน ครู – อาจารย์ ในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย ใช้แหล่ง

เรียนรู้ศูนย์วิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลงานวัดผล ประเมินผล และงาน

ทะเบียนของโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย   

ด้านผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่มี

คุณภาพครบทุกสาระการเรียนรู้ 

3. มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ ์ส้าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิศทางการเรียนสูงขึ้น และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ

มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด้าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน 4,820,980 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 7,659,230        บาท 

รวมเงิน                                12,480,210  บาท 

                 (สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นสองร้อยสิบบาทถ้วน) 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 02.01 พฒันาคุณภาพการเรียน    
การสอน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

1,238,900.- - 35,000.- - โรงเรียนมีระบบการจดัการ ระบบ
บริการในงานวชิาการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง สะดวกและ
รวดเร็ว 

- ครูมีความรู้ ความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเนน้
นกัเรียนเป็นส าคญั 

- นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข และมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

นางจนัทรัตน์ ดวงฟ ู

2 02.02 พฒันาคุณภาพงานวดัผล
ประเมินผลและทะเบียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

300,000.- - 40,000.- - โรงเรียนมีระบบการจดัการ ระบบ
บริการในงานวชิาการ วดัผล และงาน
ทะเบียนท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง 
สะดวกและรวดเร็ว 

- โรงเรียนมีเคร่ืองมือการวดัผล 
ประเมินผล ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ครูมีความรู้ ความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ี
เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

- นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข และมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

-  รองผูอ้  านวยการฝ่าย
วชิาการ 
-  ผูช่้วยรอง
ผูอ้  านวยการฝ่าย
วชิาการ 
- นายศราวฒิุ สุภายอง 

-
 6

0
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

3 02.03 พฒันาการใชห้ลกัสูตร 
สถานศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

40,000.- - - - นกัเรียนล าปางกลัยาณีไดรั้บการ
พฒันาโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 2565 

- นกัเรียนล าปางกลัยาณีมีคุณลกัษณะ
ตามวสิยัทศัน์ของหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนล าปางกลัยาณี พ.ศ.2565 

นายภูวณฐั โพธ์ิงาม 

4 02.04 ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่หอ้งเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

40,000.- - - - ครูมีแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 
นอ้มน าพระราชปณิธานหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน 

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

นางโสภิณ ศิริค านอ้ย 

 
 

-
 6

1
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมค่ายพฒันา
ศกัยภาพภาวะความเป็นผูน้ า ไดแ้ก่ 

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

 

5 02.05 งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

20,000.- - - -  ผูเ้รียนโรงเรียนล าปางกลัยาณี มี  ความ
รักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณและ
ทรัพยากร มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้
การท างานร่วมกนัและการจดัการอยา่งมี
ระบบ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและมี
ความพึงพอใจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

นางบุญฑริกา  
วงศค์  าลือ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

6 02.07 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

- ครู  ผูบ้ริหารโรงเรียน ตระหนกัถึง
ความส าคญั และเห็นคุณค่าของการอ่าน  
เป็นแบบอยา่งความใฝ่รู้ รักการอ่านใหก้บั
นกัเรียน   

- นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในศตวรรษ  
ท่ี 21 

- นกัเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ รัก
การอ่าน รักการเรียนรู้ อยา่งต่อเน่ือง 
และยัง่ยนื และมีความเป็น L.K.S. SMART 
Student 

นางสาวนนัทนาพร 
วงศย์ศ 

7 02.10 พฒันาทกัษะกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
หลกัสูตรดา้นสมรรถนะและ
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

นางนาริฐา อินถานะ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

8 02.11 พฒันาระบบการนิเทศภายใน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

-  เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั
ระหวา่งบุคลากรในการพฒันาองคก์ร  

นางนาริฐา อินถานะ 

9 02.12 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วชิาการ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 320,000.- - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความ
พร้อมมากข้ึนในการท่ีจะท าการสอบ
หรือการแข่งขนัโครงการพิเศษต่าง ๆ 
และครูผูส้อนสามารถน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ตลอดจน
การยกระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
และเป็นประโยชนต์่อการพฒันา
ประเทศ 

- ฝ่ายวชิาการ/      
สาระวชิา 
- นางขวญัจิตร 
สุวรรณวงศ ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

10 02.13 เติมความรู้มุ่งสู่ความส าเร็จ นกัเรียน ม.6 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 250,000.- - นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความพร้อม ใน
การสอบคดัเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาใน
ระดบัสูง 

- นกัเรียนท่ีไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนแข่งขนั
ทกัษะวชิาการ, ทกัษะวชิาชีพมีความพร้อม
และมีขวญัก าลงัใจในการแข่งขนัทกัษะต่าง ๆ 
มากยิง่ข้ึน 

- นกัเรียนมีองคค์วามรู้มากข้ึน สามารถสอบ
คดัเลือกศึกษาต่อไดเ้พิม่มากข้ึน 

นางสาววริศรา  
กณุาบุตร 
 

11 02.15 ค่ายวชิาการและทศันศึกษา 
ม.ปลาย 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

368,280.- - - -  นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม มีการพฒันาความ
เป็นเลิศทางวชิาการในทิศทางท่ีดีข้ึนและมี  
เจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษธ์รรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม วชิาชีพและ
วฒันธรรมของต่างประเทศท่ีเรียนโดยการ
ปฏิบติัและศึกษาจากสภาพจริง และร่วมกนั
รับผดิชอบต่อสงัคมโลก 

นายฐิติพงศ ์ม่ิงเช้ือ 

12 02.16 กลัยาณีนิทศัน ์ นกัเรียน  
ทุกคน 

ก.พ.65 100,000.- - - - นกัเรียน คณะครู และบุคคลทัว่ไปไดร่้วม
ประชาสัมพนัธ์ผลงานของโรงเรียนล าปาง
กลัยาณี ท่ีไดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ อยา่ง
รอบดา้น สู่ชุมชนภายนอกใหม้ากยิง่ข้ึน และได้
มีโอกาสแสดงความสามารถทางความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ ดา้นทกัษะภาษา การผลิตงานอยา่ง
สร้างสรรค ์และการบ าเพญ็เพือ่สังคมและ
สาธารณประโยชน ์

นายฐิติพงศ ์ม่ิงเช้ือ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

13 02.20 พฒันาโรงเรียนมาตรฐาน 
สู่สากล 

นกัเรียน  
ทุกคน 

พ.ค.64 – 
ก.ย.65 

50,000.- - - -  นกัเรียนสามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคม
โลกไดอ้ยา่งมีความสุข 

-  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ใน
แต่ละกลุ่มสาระฯ มีการพฒันาสูงข้ึน 

-  เป็นโรงเรียนตน้แบบรางวลัคุณภาพ
แห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 

    ขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 
- 10.2.4  นกัเรียนไดรั้บการพฒันา 
ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สงัคม สติปัญญามีทกัษะในศตวรรษ  
ท่ี 21 และมีความเป็น L.K.S. SMART 
Student 

นางสาวนนัทนาพร 
วงศย์ศ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

14 05.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระวชิา
ภาษาไทย 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

70,800.- - 50,000.- - ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
ภาษาไทยและมีค่ามาตรฐานสูงข้ึน 

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

นางพิมพท์อง  
มหาแกว้ 

15 05.02 ค่ายรักษภ์าษา นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

25,000.- - - - นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการใช้
กระบวนการอ่านเพ่ือพฒันาตนเอง 

- นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้
ความสามารถและทกัษะการอ่านอยา่งมี
คุณภาพเพียงพอ 

- นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีความสุข
จากการอ่าน ไดรั้บการพฒันา
ครอบคลุมทั้งดา้นสติปัญญา ร่างกาย 
อารมณ์ และสงัคม 

นางพิมพท์อง     
มหาแกว้ 

-
 6
7

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

16 06.01 พฒันาคุณภาพการเรียน   
การสอนกลุ่มสาระสงัคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

125,600.- - 50,000.- - ผูเ้รียนเรียนวชิาสังคมศึกษาฯอยา่งมี
ความสุข และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สูงข้ึน 

- ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม นอ้มน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเ้ป็น
แนวทางในการด ารงชีวติ และส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ภูมิปัญญาไทย  

- ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
การวดัผลประเมินผล อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเป็นครูมืออาชีพ 

- ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และมีความเป็น L.K.S. 
SMART STUDENT 

นางลลิตา  
ประชุมฉลาด 

17 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
วทิยาศาสตร์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

319,600.- - 50,000.- - นกัเรียนเรียนวชิาวทิยาศาสตร์อยา่งมี
ความสุขและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ผลการประเมินระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและทกัษะ
ทางวทิยาศาสตร์ เพียงพอส าหรับการศึกษา
ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

นายทศวฒัน์  
หอมแก่นจนัทร์ 

 

-
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วชิาวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขกบัการสอนและมีความ
เช่ียวชาญทางวชิาชีพสูงข้ึน 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและ
มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และมีความเป็น  
L.K.S SMART Student 

 

18 07.03 โครงการเสริมทกัษะชีวติ
ทางดา้นชีววทิยาเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

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

- นกัเรียนไดฝึ้กการท างานร่วมกนั พฒันา
ความสามารถดา้นการใชท้กัษะชีวติ โดย
ผา่นกิจกรรมการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 

- นกัเรียนไดอ้อกไปศึกษาและอบรมการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช และลงมือปฏิบติัใน
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกสถานท่ี  

- นกัเรียนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บน าไปประยกุต์
พฒันา ต่อยอดเป็นอาชีพไดใ้นอนาคต 

นายทศวฒัน์  
หอมแก่นจนัทร์ 

 

-
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

19 07.04 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาเทคโนโลย ี

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

267,600.- - - - ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์สูงข้ึน 

- ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และการแกปั้ญหา 

- ผูเ้รียนมีทกัษะของการส่ือสารและความ
ร่วมมือท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึง 

- ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือน าไปสู่
การคน้พบใหม่เกิดเป็นนวตักรรม 

นางมณีรัตน์ ภิญโญ 

20 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
คณิตศาสตร์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

100,000.- - 50,000.- - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้และทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เพียงพอส าหรับการศึกษา
ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ทางดา้นร่างกาย  อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
และคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน
ล าปางกลัยาณี 

- ครูเป็นผูมี้ความสามารถในการใชท้กัษะการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมี
จริยธรรมท่ีดีงาม 

- ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชน้วตักรรม 
L.K.S. SMART School 

นางพรนภสั เอ้ือแท ้
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

21 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาภาษาองักฤษ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

85,600.- - 50,000.- - นกัเรียนเรียนวิชาภาษาองักฤษอยา่งมี
ความสุขมีและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ และค่ามาตรฐานสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ครูผูส้อนทุกคนมีวิธีการจดักิจกรรมการเรียน
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ความสุขกบัการสอน 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา และมีทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และมีความเป็น L.K.S 
SMART Student 

นางมยรีุ ทา้วศรีชยั 
 

22 09.02 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาภาษาฝร่ังเศส 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

44,800.- - - -  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมี
คุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของนกัเรียน
โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

-  นกัเรียนมีความรู้ความสามารถผา่น
เกณฑก์ารวดัผลของสาระวชิาภาษา    
ฝร่ังเศส การวดัผลระดบัชาติและ
ระดบัสากล 

นางนพพร ปรียานนท ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        -  ครูผูส้อนภาษาฝร่ังเศสทุกคนไดมี้         
การพฒันาความรู้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ   
มีความสามารถในการจดักิจกรรม       
การเรียนรู้และการประเมินผลท่ี
หลากหลาย ตามเป้าหมายของหลกัสูตร 

 

23 09.03 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ภาษาญ่ีปุ่น 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

46,400.- - - - นกัเรียนเรียนวชิาภาษาญี่ปุ่น มีความสุข 
มีความรู้ มีทกัษะทางภาษา และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐาน
หลกัสูตรสูงข้ึน 

- นกัเรียนท่ีมีความถนดัทางดา้นภาษาให้
มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
สามารถส่ือสารและท ากิจกรรมร่วมกบั
ชาวญ่ีปุ่นได ้

- นกัเรียนท่ีมีความถนดัทางดา้นภาษาให้
มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล มี
ผูเ้รียนท่ีสอบผา่นวดัระดบั N5 เพ่ิมข้ึน 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21และมีความ
เป็น L.K.S SMART Student 

นางสาวสุภานนั 
ปัญญาใหญ่ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

24 09.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ภาษาจีน 

นกัเรียน  
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

46,400.- - - - ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ทุกคน
นกัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนดัและ
ความสนใจ ทั้งในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และตอนปลาย 

- ครูมีการใชส่ื้อ เทคโนโลยใีนการจดั       
การเรียนการสอนทุกคน นกัเรียนไดมี้
ส่วนร่วมในการผลิตส่ือ ใชส่ื้อเพ่ือ         
การเรียนรู้และเกิดผลการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื  

- มีครูเจา้ของภาษามาร่วมพฒันาการเรียน
การสอนใหมี้ประสิทธิภาพ นกัเรียน
ไดรั้บประสบการณ์ในการใชภ้าษากบั
เจา้ของภาษาโดยตรงสามารถ ส่ือสาร
โดยใชภ้าษาจีนได ้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
วฒันธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการใชภ้าษา 

- นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถทางดา้น
ภาษาจีน น าเสนอผลงานอนัเกิดจากการ
เรียนรู้ทางภาษาอยา่งมีประสิทธิภาพและ
มีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จกัวธีิการ
ท างานเป็นทีม 

นางปัทมาพร  
อินดาวงศ ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - ไดรั้บความร่วมมือจากมหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่/
ล าปาง มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง สถาน
กงสุลจีน และโรงเรียนพีโ่รงเรียนนอ้งกบั
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอยา่ง
ดี อีกทั้งนกัเรียนไดรั้บประสบการณ์          
การเรียนดว้ยวธีิการหลากหลาย เช่น            
การเขา้ค่าย ภาษาจีน การร่วมกิจกรรมกบั
ชุมชน การติดต่อส่ือสารทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ การเช่ือมสายสัมพนัธ์
โรงเรียนพี ่โรงเรียนนอ้ง กบัต่างประเทศ 
การแสดงละครภาษาจีน กิจกรรมวนั
ตรุษจีน เป็นตน้ 

- ไดรั้บความร่วมมือในการจดัโครงการ 
“ล าปางกลัยาณีเสริมความรู้ ภาษาจีน สู่
ชุมชน” ปีละ 1 คร้ัง เช่น ศาลแขวงจงัหวดั
ล าปาง โรงเรียนอนุบาลล าปาง เป็นอยา่งดี 

- นกัเรียน/ประชาชน/บุคคลทัว่ไป ท่ีสนใจ
ในภาษาจีนในจงัหวดัล าปาง เขา้ร่วมสอบ
วดัระดบัความรู้ภาษาจีน (HSK) 

- นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ความเป็นไทย และด าเนินชีวติตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพยีงไดอ้ยา่งมีความสุข            
ตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

25 09.05 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาเกาหลี 

นกัเรียน  
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

43,200.- - - -  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความรู้ มีทกัษะ
ทางภาษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

-  นกัเรียนท่ีมีความถนดัทางดา้นภาษาใหมี้
ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
สามารถส่ือสารกบัเจา้ของภาษา ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

-  มีส่ือ วสัด ุอปุกรณ์การเรียนการสอน
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั 
เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน
และมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ในการจดัการเรียนการสอน 

-  ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาภาษาเกาหลีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขในการสอน 

นางสาวอรวรรณ 
กนัธิมา 

26 09.06 เรียนกบัเจา้ของภาษา ครู นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- - 3,000,000.- - นกัเรียนและครูสามารถใชภ้าษาองักฤษ
และภาษาต่างประเทศท่ี 2 เพื่อการ              
ส่ือสารและสามารถใชภ้าษา                
ต่างประเทศท่ี 2 อยา่งนอ้ย 1 ภาษา  

นางมยรีุ ทา้วศรีชยั 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

27 09.08 พฒันาอจัฉริยภาพนกัเรียน
หอ้งเรียนพิเศษ MEP 

นกัเรียน
หอ้งเรียน
พิเศษ  MEP 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- - 2,320,000.- -  นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ   
MEP เรียนวชิาภาษาองักฤษอยา่งมี
ความสุขมีและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาภาษาองักฤษ และค่ามาตรฐานสูงข้ึน 

-  นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 
MEP มีความรู้ความสามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

-  ครูผูส้อนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 
MEP ทุกคนมีวธีิการจดักิจกรรมการเรียน
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
มีความสุขกบัการสอน     

-  นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 
MEP ไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมี
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และมีความเป็น 
L.K.S SMART Student 

นางมยรีุ ทา้วศรีชยั 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

28 09.10 พฒันาศกัยภาพภาษาองักฤษ
ตามกรอบ CEFR นกัเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

  1,064,230 - นกัเรียน สามารถผา่นการทดสอบ
ภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR ดงัน้ี 

    - ร้อยละ 40 ของนกัเรียนระดบัชั้น ม.1     
ท่ีสอบ CEFR ผา่นระดบั A1 

 - ร้อยละ 50 ของนกัเรียนระดบัชั้น ม.2     
ท่ีสอบ CEFR ผา่นระดบั A1 

    - ร้อยละ 60 ของนกัเรียนระดบัชั้น ม.3         
ท่ีสอบ CEFR ผา่นระดบั A2 

    -  ร้อยละ 40 ของนกัเรียนระดบัชั้น ม.4           
ท่ีสอบ CEFR ผา่นระดบั B1 

    -  ร้อยละ 50 ของนกัเรียนระดบัชั้น ม.5       
ท่ีสอบ CEFR ผา่นระดบั B1 

    -  ร้อยละ 60 ของนกัเรียนระดบัชั้น ม.6         
ท่ีสอบ CEFR ผา่นระดบั B1 

นางมยรีุ ทา้วศรีชยั 

29 10.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

94,200.- - 65,000.- -   นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในการดูแล
ป้องกนัสุขภาพและออกก าลงักายได้
อยา่งเหมาะสมและมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

-  นกัเรียนสามารถน าความรู้และทกัษะ
ทางการกีฬาเพียงพอส าหรับศึกษาต่อและ
ใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข 

นายจีรศกัด์ิ ถานอ้ย 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุม
ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม
และสติปัญญา 

 

30 10.02 พฒันาส่งเสริมผูมี้
ความสามารถทางดา้นกีฬา
และกรีฑา                    

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

120,000.-  40,000.- - นกัเรียนไดมี้การพฒันาทกัษะ
กระบวนการ การออกก าลงักายและ
การเล่นกีฬาสู่มาตรฐานท่ีดีข้ึน ซ่ึง
ส่งผลใหไ้ดรั้บชยัชนะในการแข่งขนั
ระดบัเขต ระดบัภาค และระดบัชาติ  
ตามล าดบั 

- นกัเรียนปฏิบติัตามกฎ กติกา หนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบ เคารพสิทธ์ิของตนเอง
และผูอ่ื้น มีความมุ่งมัน่ในการท างาน
เป็นทีมและมีน ้ าใจนกักีฬา   

- ครูผูฝึ้กสอน ครูผูค้วบคุมทีม มีความรู้ 
น าทกัษะกระบวนการเทคนิควธีิการ    
ใหม่ ๆ  มาพฒันานกักีฬาในดา้น
ความสามารถใหเ้ตม็ตามศกัยภาพสู่
มาตรฐานสากล 

นายจีรศกัด์ิ ถานอ้ย 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

31 11.01 พฒันาการเรียนการสอน  
สาระทศันศิลป์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

54,800.- - - - นกัเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้อยา่งเป็น
ระบบ ต่อเน่ืองและเป็นขั้นตอนและ    
ครูผูส้อนบรรลุวตัถุประสงค ์ตาม
ความคาดหวงัรายวชิาและหลกัสูตร 

-  นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะทางศิลปะ 

- นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สาระทศันศิลป์สูงข้ึน 

- เกิดประสิทธิผลการพฒันากิจกรรม           
การเรียนการสอน นกัเรียนทุกคนได้
ใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี
สร้างสรรคก์ารเรียนรู้ 

- นกัเรียนมีความเป็นไทย จิตสาธารณะ
และวถีิการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา และ
คุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

นายปฐว ีมณีวงศ ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

32 11.02 พฒันาคุณภาพการเรียน       
การสอนวชิานาฏศิลป์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

56,400.- - - - ผูเ้รียนเรียนวชิานาฏศิลป์อยา่งมี
ความสุข และมีผลสมัฤทธ์ิทางดา้น
การเรียนการสอน 

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

- ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถดา้นนาฏศิลป์
ไดรั้บการพฒันาดีข้ึนจนสามารถ
แสดงกิจกรรมนาฏศิลป์ใน
ระดบัประเทศ 

- ผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วชิานาฏศิลป์ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขกบัการสอน 

- ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา
และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

นางระววิรรณ ภกัดี 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

33 11.03 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาดนตรีสากล 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

291,600.- - - - นกัเรียนท่ีเลือกเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียน
ล าปางกลัยาณีทุกคน มีความรู้เร่ืองดนตรี
สากล วงดนตรีสากลไดเ้ป็นอยา่งดี 
สามารถฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากลได ้
และสามารถร่วมแสดงกิจกรรมในงาน
ส าคญั ๆ ของโรงเรียน และบริการงานของ
ชุมชนได ้นกัเรียนไดรั้บการพฒันา
ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และ   
มีความเป็น L.K.S. SMART Student 

นายธีรพนัธ์ ปิงแกว้ 

34 11.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา
ดนตรีไทย และดนตรี 
พ้ืนเมือง 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

54,800.- -  - นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะทางดา้นดนตรีไทยในการศึกษาต่อ
และใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

นางศรีนวย ส าอางคศ์รี 

35 11.05 พฒันาคุณภาพการเรียน     
การสอนสาระนาฏศิลป์สู่
ความเป็นเลิศ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 50,000.- - ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถดา้นนาฏศิลป์
ไดรั้บการพฒันาดีข้ึนจนสามารถแสดง
กิจกรรมนาฏศิลป์ในระดบัชุมชน ประเทศ 
และต่างประเทศ 

นางระววิรรณ ภกัดี 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

36 11.06 พฒันาอจัฉริยภาพนกัเรียน
หอ้งเรียนพิเศษดนตรีไทย 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

30,000.- - - -  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

-  นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและทกัษะ
ทางดา้นดนตรีไทยในการศึกษาต่อและ
ใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่ง มีความสุข 

นางศรีนวย ส าอางคศ์รี 

37 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาเกษตรกรรม 

นกัเรียน   
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

60,000.- - - - นกัเรียนมีความสุขและมีความยดืหยุน่
และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ
เป็นตงัของตวัเอง ทกัษะสังคมและสังคม
ขา้มวฒันธรรม การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต 
(Productivity) และความรับผดิชอบเช่ือถือ
ได ้(Accountability) ภาวะผูน้ าและความ
รับผดิชอบ (Responsibility) 

- นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและทกัษะ
ในการท างาน ทกัษะเพื่อการด ารงชีวติใน
ศตวรรษท่ี 21 และเพียงพอส าหรับ
การศึกษาต่อและใชใ้นการด าเนินชีวติ 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- นกัเรียนมีความสุข มีทกัษะในการท างาน 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการ
ท างาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่องาน 

นายเดชพล ตรีเพช็ร 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

38 12.02 พฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนวชิาคหกรรม 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

90,000.- - - - นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
วชิาของสาระคหกรรมเพ่ิมสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะในการวางแผนการจดัการ  การ
ประกอบอาชีพเพียงพอต่อการเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดอ้ยา่งมีความสุข และร่วมกนั
รับผดิชอบต่อสังคมโลก 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของนกัเรียน
โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

นางมาลินี  
สายสิงห์ทอง 

39 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียน     
การสอนวชิาธุรกิจศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

60,000.- - - - นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
วชิาของสาระธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและทกัษะ
ในการวางแผนการจดัการ  การประกอบ
อาชีพทางธุรกิจเพียงพอต่อการเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ไดอ้ยา่งมีความสุข และร่วมกนัรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 

นายฐิติพงศ ์ ม่ิงเช้ือ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
และคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์ของ
นกัเรียนโรงเรียน ล าปางกลัยาณี 

 

40 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนวชิางานช่าง 
อุตสาหกรรม 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

80,000.- - - - นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ค่ามาตรฐานสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถทางดา้น
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเพียงพอ
ต่อการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพและใชใ้นการด าเนินชีวติตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

- นกัเรียนไดพ้ฒันาครอบคลุมทั้งทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญาและมี
ทกัษะในศตวรรษ        ท่ี 21 

นายยทุธนา  
เถียรประภากลุ 

41 12.06 พฒันาทกัษะอาชีพ (หารายได้
ระหวา่งเรียน) 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 225,000.- - นกัเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพ
อยา่งสุจริต 

- โรงเรียนมีร้านกาแฟท่ีมีคุณภาพบริการแก่
บุคลากร 

- ครูไดพ้ฒันาการเรียนการสอนอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 

นายฐิติพงศ ์ม่ิงเช้ือ 
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5. กิจกรรม  งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

42 13.01 พฒันาการจดักิจกรรม 
พฒันาผูเ้รียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

290,000.- - - - นกัเรียนโรงเรียนล าปางกลัยาณีมีความรู้
และความสามารถท่ีหลากหลาย พฒันา
ตนเองไดจ้นสามารถน ามาปรับใชก้บั   
การเรียน การด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ี    
เป็นรูปธรรม และผา่นการประเมิน              
คิดเป็นร้อยละ 100 

นายฐิติพงศ ์ม่ิงเช้ือ 

43 13.02 พฒันาคุณภาพการจดั 
กิจกรรมแนะแนว 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

65,000.- - - - ผูเ้รียนไดรั้บการบริการแนะแนวอยา่ง
ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

- ผูเ้รียนสามารถมีทกัษะชีวิต สามารถ
ตดัสินใจเร่ืองการศึกษา อาชีพท่ีสุจริต 
และพฒันาตนเองครอบคลุมทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 

- ผูเ้รียนเลือกแผนการเรียนหลงัจากจบ
หลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการ ความ
ถนดัและความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

- ผูเ้รียนมีภูมิคุม้กนัสามารถด ารงชีวิตใน 
สังคมไทยและสังคมโลกอยา่งมีความสุข 

นางสาวกนกพร             
นิลแพทย ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

44 13.05 พฒันาการเรียนรู้นกัเรียน 
เรียนร่วม 

นกัเรียน 
เรียนร่วม 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

- ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการเรียนร่วม
ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) 

- ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการเรียนร่วม
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-based 

management : SBM) 
- ครูมีการจดัท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

- ครูจดัหา ผลิตและใชเ้ทคโนโลยส่ิีง
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและ
ความช่วยเหลือทางการศึกษาใหน้กัเรียน
เรียนร่วม 

- ครูมีความรู้ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดีต่อการ
จดัการเรียนร่วมและปฏิบติัต่อผูเ้รียน
อยา่งเหมาะสม 

นางสาวกนกพร              
นิลแพทย ์

รวม 4,820,980  7,659,230   

 12,480,210   
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   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

และสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณีให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกัลยาณี (ฝ่ายอ านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 5        

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 79 ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้า แก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.

ก าหนด และ มาตรา 80 ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ        

ความเจริญก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด รวมถึงกรอบ  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ที่

เกี่ยวข้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้น การสร้างความมั่นคง 

การพัฒนา ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการ

พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ประการ

ส าคัญ คือ การยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง และมุ่งเน้น

การปลูกฝังระเบียบวินัย จริยธรรม ค่านิยม ที่พึงประสงค์รวมไปถึงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ลงสู่นโยบาย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้น พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning 

Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) การพัฒนาครู ทั้งระบบ

ที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 
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การบริหารจัดการของโรงเรียนล าปางกัลยาณี  มีการวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ      

ความต้องการและความจ าเป็น มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล และการนิเทศภายในให้เหมาะสมกับ

ภาวะปัจจุบันและอนาคตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน มี

การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับหรือสอดแทรกให้เข้ากับหลักสูตร เพื่อที่จะท า

ให้การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วรรคสอง มาตรา 27 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท า

สาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญ

และก าลังใจในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนที่จบหลักสูตรออกไปมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นพลโลกที่

ดี มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

2.  วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และมีความเป็น SMART Teacher 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล และระบบการนิเทศภายในให้

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และความต้องการของผู้ใช้บริการ  

3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ และความภาคภูมิใจในการท างานของบุคลากร 
 

3.  เป้าหมาย   

ด้านผลผลิต (Outputs) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และมีความเป็น SMART Teacher 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล ระบบการนิเทศภายใน 

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเป็น

ผู้น าทางวิชาการ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ 

2. นักเรียนที่จบหลักสูตรออกไปมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นพลโลกที่ดี มี

ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี มีความสุขในการท างานและ

สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

 

4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด้าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน   388,500 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 9,600,000 บาท 

รวมเงิน  9,988,500  บาท 

                              (เก้าล้านเก้าแสนแปดหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 01.15 พฒันางานบุคลากรและ 
วางแผนอตัราก าลงั 

ครูผูส้อน, 
บุคลากร 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

30,000.- - - - บุคลากรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากต่อการบริหารงานบุคลากร 

- บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจต่อการ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บตาม
กฎหมาย 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่
ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานอยา่งมืออาชีพ
และเป็นสากล 

นางปารมี สุปินะ 

2 01.16 จา้งครูผูเ้ช่ียวชาญวชิาเฉพาะ นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 1,800,000.- - ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดัการเรียน             
การสอนอยา่งมืออาชีพในระดบัสากล 

- นกัเรียนเรียนรู้อยา่งครบถว้นทุกกลุ่มสาระ
ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัสากล อยา่งมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

นางปารมี สุปินะ 

3 01.17 จา้งบุคลากรปฏิบติังานใน
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 7,800,000.- - เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- นกัเรียนไดรั้บความพึงพอใจในบริการ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัอยา่งเป็น
ระบบและถูกตอ้ง 

นางปารมี สุปินะ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 01.18 พฒันาครูสู่มาตรฐานวชิาชีพ ครูผูส้อน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

30,000.- - - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี
ความรู้และทกัษะในวชิาชีพครู สามารถจดั             
การเรียนรู้และการท างานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีความกา้วหนา้ใน
อาชีพครู 

นางปารมี สุปินะ 

5 01.19 ศึกษาดูงานคณะครู บุคลากร 
โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ครู – 
บุคลากร 

ต.ค.65 200,000.- - - - คณะครู ผูบ้ริหารและบุคลากรโรงเรียน
ล าปางกลัยาณี มีประสบการณ์ขวญัก าลงัใจ
ในการท างาน มีความสามคัคีและมีทิศทาง
ในการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นางปารมี สุปินะ 

6 02.21 ส่งเสริมการท างานวจิยัเพ่ือ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

ครูผูส้อน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

40,000.- - - - พฒันานวตักรรมการบริหารงานของ
โรงเรียน ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมิน       
สมศ. รอบ 4 โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

- นกัเรียนไดรั้บการแกปั้ญหาและพฒันา 
ผา่นการวจิยัในชั้นเรียนของคณะครู 

- จดัการประชุมวชิาการวจิยั เพ่ือส่งเสริม 
การน านวตักรรม L.K.S. SMART School 
Model ไปใช ้และเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการพฒันาวชิาชีพครูอยา่งเป็น
ระบบ 

นายบรรเจิด 
สระปัญญา 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

7 09.09 พฒันาศกัยภาพภาษาองักฤษ
ตามกรอบ CEFR ครูและ
ผูบ้ริหาร 

ครูผูส้อน
และผูบ้ริหาร 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

88,500.- - - -  ครูและผูบ้ริหารสามารถผา่นการทดสอบ
ภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR ดงัน้ี 
- ร้อยละ 60 ของครูผูส้อนวชิาอ่ืนๆ ท่ี

สอบ CEFR ผา่นระดบั A2 
- ร้อยละ 60 ของครูผูส้อนวชิา

ภาษาองักฤษ ท่ีสอบ CEFR ผา่นระดบั B2 
- ร้อยละ 60 ของผูบ้ริหารที่สอบ CEFR 

ผา่นระดบั A2 

นางมยรีุ ทา้วศรีชยั 

รวม 388,500  9,600,000   

 9,988,500   

-
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โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 5   บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพและการบริการทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการศึกษา 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนล้าปางกัลยาณี (ฝ่ายอ้านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา  ให้ประสบความส าเร็จนั้น 

สถานศึกษาต้องมีกระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การสู่วัฒนธรรมธรรมาภิบาล  โดยมีขั้นตอน       

การพัฒนา 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนแรก สร้างวัฒนธรรมองค์การ ขั้นตอนที่สอง พัฒนา 

วัฒนธรรมองค์การ และขั้นตอนที่สาม ธ ารงรักษาวัฒนธรรมองค์การ ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องใน

สถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงานบริหาร

สถานศึกษา และ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนให้เป็น

แบบอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่องและ สม่ าเสมอ  

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุบันและที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอัตราการ 

เปล่ียนแปลงที่รวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเปล่ียนแปลงในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีผลกระทบต่อการ

บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเปล่ียน

ทัศนคติและแนวคิดการบริหารของตนเองให้ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้

สถานศึกษามีความทันสมัยสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในทุกๆด้าน 

นอกจากนี้ ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆไม่

ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคาร

สถานที่และสภาพแวดล้อม การบริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งงานของ

สถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT 

(Information and Communication Technology) มาใช้การเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและ

การจัดการความรู้ในงานด้านต่างๆ โรงเรียนล าปางกัลยาณีจึงต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการใช้

นวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL ในการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ ทักษะวิธีการทางคอมพิวเตอร์และมีผลสัมฤทธิศทาง     

การเรียนสูงขึ้น 

2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ได้อย่างมี      

ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

3. เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกคน ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ค่านิยม

ความเป็นไทย รักการอ่านและใช้วิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการด้าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

4. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศในการบริหารงานของกลุ่มงาน/สาระวิชา/งาน และ    

การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

6. เพื่อให้นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ตลอดผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ 

สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนได้ 

7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  มีความคิด   

สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ 

8. เพื่อดูแลแหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารส้านักงาน ห้องน้้า ห้องส้วม 

ให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. พัฒนาแห่งเรียนรู้ สภาพอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมบรรยากาศในสถานศึกษาให้ได้

มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน 

10. เพื่อจัดการบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียนให้พอเพียงตามเกณฑ์  

มาตรฐาน 

 

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านผลผลิต (Outputs) 

3.1.1 นักเรียนทุกคนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข 

3.1.2 มีห้องปฏิบัติการ  วัสดุ อุปกรณ ์และสื่อทางคอมพิวเตอร์เพียงพอและใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3   ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกคน มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการ

ความรู้ และการวัดผล/ประเมินผล เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 

3.1.4 โรงเรียนมีโปรแกรมบริหารและระบบเครือข่ายการให้บริการอินเตอร์เน็ตและ

จ้านวนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

3.1.5 โรงเรียนมีระบบดูแล บ้ารุงรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้

สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3.1.6 นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสามารถใช้

บริการข้อมูลสารสนเทศ และสืบค้นความรู้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ 

3.1.7 อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้้า ห้องส้วม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.1.8 สภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน และบริเวณโดยรอบ มี

ความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม 
 

 3.2 ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 

3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิศทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้น 

3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางคอมพิวเตอร์ เพียงพอส้าหรับ 

การศึกษาต่อ และใช้ในการด้าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

3.2.3   นักเรียนได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

3.2.4  นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองสามารถ

ใช้บริการจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการศึกษาหาความรู้และท้างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.2.5 อาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ รวมถึงห้องน้้า ห้องส้วม มีความสะอาด 

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

4. งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด้าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน  11,023,100 บาท 

 งบเงินอุดหนุน    5,903,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ   16,946,100 บาท 

รวมเงิน  16,926,100  บาท 

            (สิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 00.01 งบส ารองจ่าย  ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

1,200,000.- - - - การบริหารมีประสิทธิภาพ นางสาวดวงเดือน  
จิตอารีย ์

2 00.02 ค่ากระแสไฟฟ้า นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

2,000,000.- - 2,200,000.- - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี 
เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร
จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

นางสาวดวงเดือน  
จิตอารีย ์

3 00.03 ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

นางสาวดวงเดือน  
จิตอารีย ์

4 00.04 ค่าน ้ าประปา นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

นางสาวดวงเดือน  
จิตอารีย ์

5 00.05 ค่าไปรษณีย ์ นกัเรียน  
 ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

นางสาวดวงเดือน  
จิตอารีย ์

6 00.06 ค่าโทรศพัท ์ นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

นางสาวดวงเดือน  
จิตอารีย ์

-
 9

6
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

7 00.07 ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลู 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

40,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ 
มีคุณภาพและมีการบริหารจดัการเป็นไป
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

นางสาวดวงเดือน  
จิตอารีย ์

8 00.08 งบไปราชการ ผูบ้ริหาร ครู
และบุคลากร 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

250,000.- - - - ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร มีงบไปราชการ
เพียงพอ 

นางสาวดวงเดือน  
จิตอารีย ์

9 01.01 พฒันางานส านกังาน 
ผูอ้  านวยการ 

มีวสัดุ  
ครุภณัฑ ์และ
ส่ิงสนบัสนุน
ในการท างาน
เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

20,000.- - 90,000.- - การบริหารของผูอ้  านวยการมี
ประสิทธิภาพ 

- รองผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายอ านวยการ   
- นางสาวแพรพลอย   
ค  าปิงบุตร 
- นางจิราภรณ์      
ท าทอง 

10 01.02 พฒันางานฝ่ายอ านวยการ โรงเรียนมี
งบประมาณ
เพียงพอ, มี
ส่ือวสัดุ
อุปกรณ์ 
เพียงพอ 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

25,000.- - 35,000.- - โรงเรียนมีระบบงานงบประมาณ   งาน
การเงินและบญัชี ธุรการ งานแผนงาน 
งานพสัดุและสินทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ 

- การบริหารและการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

นางสาวแพรพลอย 
ค าปิงบุตร 

 
 
 

-
 9
7
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

11 01.03 พฒันางานสารบรรณ งานสารบรรณ 
มีประสิทธิภาพ 
มีวสัดุ อุปกรณ์ 
เพียงพอต่อ 

การด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

35,000.- - - - งานสารบรรณปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ
และเป็นไปตามระเบียบ 

- งานสารบรรณทนัสมยั กา้วทนั
เทคโนโลย ี

- งานสารบรรณสามารถสนบัสนุน
โปรแกรมต่าง ๆ ของ สพฐ. 

นางสาวแพรพลอย 
ค าปิงบุตร 

12 01.05 พฒันางานแผนงานและ 
สารสนเทศ 

โรงเรียนมี
ขอ้มูลและ
ระบบ

สารสนเทศท่ี
ถูกตอ้ง 
ครบถว้น 
เป็นปัจจุบนั 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

150,000.- - - - โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

- โรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

-  ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และนกัเรียน 
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

-  นกัเรียน ผูป้กครอง ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ความพงึพอใจในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในระดบัมาก 

นายทศวฒัน์  
หอมแก่นจนัทร์ 

 
 
 
 
 

-
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 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

13 01.07 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ ์ มีวสัดุ 
อุปกรณ์ 
เพียงพอ 

ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

100,000.- - - - โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑท่ี์มี
คุณภาพอยา่งพอเพยีงต่อการ จดัการเรียน   
การสอน ด าเนินการเบิก-จ่าย พสัดุและควบคุม
การจ าหน่ายถูกตอ้งตามระเบียบทางราชการ 

- งานพสัดุและสินทรัพยท์ างานเป็นระบบและ
เป็นไปตามวตัถุประสงคถ์ูกตอ้งตาม
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหาร พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

นางรุจิรัตน์ เป็งสา 

14 01.08 งานบ ารุงรักษายานพาหนะ ครู บุคลากร 
นกัเรียน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

200,000.- - - - รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์อง
โรงเรียนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านได้
และมีคุณภาพท่ีดี 

นายสมบูรณ์ 
เหมือนจนัทร์ 

15 01.09 พฒันางานการเงินและบญัชี การเบิก-จ่าย 
งบประมาณ
ทุกประเภท 
เป็นไปตาม
โครงการ 

ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

35,000.- - - - โรงเรียนมีงบประมาณและการบริหาร
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นางทิพวรรณ          
หงษแ์กว้ 
 

 

-
 9

9
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

16 01.10 บริหารจดัการเงินบริหาร 
สถานศึกษา 

บริหาร
จดัการดว้ย
ระบบ
คุณภาพ 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- - 600,000.- -  มีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพภายใต้
หลกัธรรมาภิบาลท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าประสงคข์องโครงการ 

-  นกัเรียนและผูป้กครองมีความพงึพอใจใน
การจดัการศึกษาของโรงเรียนล าปางกลัยาณี
ในระดบัดีมาก 

-  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรัก ความสามคัคี มุ่งมัน่ใน             
การท างานและมีความสุขในการท างาน 

นายทศวฒัน ์
หอมแก่นจนัทร์ 

17 01.11 พฒันางานสิทธิประโยชน ์ งานสิทธิ
ประโยชน์มีการ
บริหารจดัการท่ี
มีประสิทธิภาพ 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 70,000.- -  โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑท่ี์มี
คุณภาพอยา่งพอเพียงต่อการบริหารจดัการ 

-  งานสิทธิประโยชน์ท  างานเป็นระบบมี
คุณภาพ 

นางนงนภสั พงศสุ์พฒัน์ 

18 01.12 โครงการเรียนฟรีอยา่งมี
คุณภาพ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- - - - นกัเรียนทุกคนมีหนงัสือเรียน เคร่ืองแบบ
นกัเรียนและอุปกรณ์การเรียนท่ีดีมี
คุณภาพและนกัเรียนมีความพึงพอใจ 

- นกัเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถมี
ทกัษะและคุณลกัษณะตามจุดเนน้ของ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

นายทศวฒัน ์
หอมแก่นจนัทร์ 

 

-
 1

0
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 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

19 01.13 การระดมทุนเพื่อการจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- - - - ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา 

-  การจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งมี
คุณภาพ 

นายทศวฒัน์ 
หอมแก่นจนัทร์ 

20 01.14 พฒันาเทคโนโลยเีพื่อ 
การศึกษา 

นกัเรียน    
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

2,310,000.- - 840,000.- ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียนและ
บุคลากรภายนอกสถานศึกษา สามารถใช้
งานและรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร จากสถานศึกษา
ร้อยละ 85 

นายชยัณรงค ์ภกัศิลป์ 
 

21 01.20 เช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงส าหรับการจดั 
การเรียนการสอนออนไลน์ 
ในช่วงสถานการณ์            
โรคระบาด COVID-19 

ครู และ
นกัเรียน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

840,000.- - - - ครู บุคลากร มีความพึงพอใจใน
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนใน
การจดัการเรียนการสอนระบบ Online 

- เพ่ือใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนสูงข้ึน 

นายชยัณรงค ์ภกัศิลป์ 

22 01.21 ปรับปรุงหอ้งสืบคน้ขอ้มูล
สารสนเทศ (resource center) 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

995,100.- - - - นกัเรียน มีความพึงพอใจในการบริหาร
จดัการหอ้งสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศใน
การใหบ้ริการการสืบคน้ขอ้มูล 

- เพ่ือใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนสูงข้ึน 

นายชยัณรงค ์ภกัศิลป์ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

23 01.22 พฒันางานเติมเงิน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 7,000.- - งานเติมเงิน ฝ่ายอ านวยการ  มีระบบ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ   และได้
มาตรฐาน  

- ผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวก ประทบัใจ  
และพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

นางสาวสมพร  
กอนเช้ือ 

24 02.06 พฒันางานหอ้งสมุดใหเ้ป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้  

นกัเรียน    
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

214,800.- - - - หอ้งสมุดมีคุณภาพตามมาตรฐานหอ้งสมุด
โรงเรียน  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มีทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยท่ีีหลากหลาย  มีประสิทธิภาพ 
และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชยุ้ค
ดิจิตอล 

- นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในการใช้
เทคโนโลยอียา่งรับผดิชอบ สามารถแสวงหา
ความรู้ ส าหรับน าไปใชด้  าเนินชีวติใน
ศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
- นกัเรียนนกัเรียนมีความรู้และทกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลยอียา่งรับผดิชอบ สามารถ
แสวงหาความรู้ ส าหรับน าไปใชด้  าเนินชีวติ
ในศตวรรษท่ี 21 และมีความเป็น L.K.S. 
SMART Student 

นางสาวนนัทนาพร 
วงศย์ศ -

 1
0

2
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

25 02.08 การพฒันาหอ้งสมุดมีชีวติและ
ดิจิทลั 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

7,200.- - - - หอ้งสมุดโรงเรียนล าปางกลัยาณี ไดม้าตรฐาน
หอ้งสมุดมีชีวิตและดิจิตอล 

- นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในการใช้
เทคโนโลยอียา่งรับผดิชอบสามารถแสวงหา
ความรู้ ส าหรับน าไปใชด้ าเนินชีวติในศตวรรษ
ท่ี 21 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

นางสาวนนัทนาพร 
วงศย์ศ 

26 02.09 โรงเรียนสุจริต (เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกนัการทุจริต”) 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

20,000.- - - - บุคลากรทุกหน่วยงานท างานอยา่งเป็นระบบ มี
ขั้นตอนชดัเจน เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เป็นพลโลกท่ีดีใน
ปัจจุบนัและอนาคต 

- นกัเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมและเกิด
การเรียนรู้ตามเป้าหมายของกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตทั้ง 6 กิจกรรม และกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจดัข้ึน 

- นกัเรียนมีคุณลกัษณะ 5 ประการ คือ ทกัษะ
กระบวนการคิด มีวินยั ซ่ือสตัย ์ อยูอ่ยา่งพอเพียง มี
จิตสาธารณะยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรมและไม่
ทุจริต 

- โรงเรียนสามารถผา่นการประเมินโรงเรียนสุจริต  
ITA มีผลการประเมินในระดบัสูง 

- มีเครือข่ายชุมชนในการขบัเคล่ือนโรงเรียนสุจริต  

นางวชัรียา  
กฤตสิริทิพย ์

-
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - โรงเรียนล าปางกลัยาณีเป็นโรงเรียนโปร่งใส มีความ
พร้อมรับผิด คุณธรรม  การให้บริการของหน่วยงาน
เกิดวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร และคุณธรรมใน
การท างาน 

 

27 02.23 ปรับปรุงหอ้งเรียนพิเศษ
วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 1,516,000.- - ไดห้อ้งเรียนมาตรฐานมีความเป็นระบบ 
ระเบียบ สวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ 

- มีหอ้งเรียนท่ีปลอดภยั พร้อมอุปกรณ์ท่ี
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
เพียงพอและมีคุณภาพ 

นายจิตตวฒัน์  
เมืองมาหลา้ 

28 03.10 รักษาความปลอดภยัใน 
สถานศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

25,000.- - 10,000.- - นกัเรียน ครู และบุคลากร ไดรั้บความ
คุม้ครองดูแลทรัพยสิ์นและความปลอดภยั 

- ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่ในระบบดูแลความ
ปลอดภยัแก่นกัเรียน 

- สร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 
- นกัเรียนมีความรู้เร่ืองวนิยัจราจร 

นายบดินทร์ แตม้
ด่ืม 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

29 04.01 พฒันากลุ่มงานบริหารทัว่ไป มีระบบการ
ท างานท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

50,000.- - 35,000.- - บุคลากรในฝ่ายบริหารทัว่ไป มีระบบ
บริหารงานในกลุ่มงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ไดม้าตรฐาน  
- ผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวก ประทบัใจ 
และพงึพอใจในการปฏิบติังานฝ่าย บริหาร
ทัว่ไป 

นางสาวสมพร  
กอนเช้ือ 

30 04.07 พฒันางานประชาสมัพนัธ์ ครู นกัเรียน 
ผูป้กครองและ

ชุมชน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

50,000.- - 70,000.- - ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนทราบและน าขอ้มูลข่าวสารไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก
ทราบและไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร
ของโรงเรียน มีความเขา้ใจและมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เกิดเครือข่ายระหวา่ง
โรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและโรงเรียนมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี 

- นกัเรียนไดฝึ้กสมรรถนะความสามารถใน
การส่ือสาร มีความเขา้ใจกระบวนการท างาน
ประชาสัมพนัธ์ พฒันาตนเองและมีส่วนร่วม
พฒันางานประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียน            
อนัเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้น
อนาคต 

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

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

31 04.08 พฒันาพิพิธภณัฑเ์พื่อ
การศึกษา โรงเรียนล าปาง
กลัยาณี 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

- หอ้งพิพิธภณัฑเ์พื่อการศึกษาโรงเรียน
ล าปางกลัยาณี ไดรั้บการพฒันาและเป็น
แบบอยา่งในการพฒันา ปลุกจิตส านึก
เยาวชนใหต้ระหนกัและเห็นคุณคา่
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

น.ส.ศศลกัษณ์ 
เครือนนัตา 

32 04.09 พฒันาอาคารสถานท่ี 
ระบบสาธารณูปโภคและ 
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

- โรงเรียนมีความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพ
สวสัดิการและการบริการท่ีเพียงพอต่อ
ผูรั้บบริการ 

- โรงเรียนมีพ้ืนท่ีส าหรับการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ของนกัเรียนอยา่งพอเพียง เหมาะสมในการ
สนบัสนุนกระบวนการบริหารการจดัการศึกษา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นายยทุธนา  
เถียรประภากลุ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

33 04.10 โครงการผลิตน ้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

350,000.- - 180,000.- - มีน ้าใชเ้พ่ือการอุปโภคท่ีไดม้าตรฐาน
และเพียงพอ 

- มีน ้าด่ืม RO เพ่ือการบริโภคท่ีได้
มาตรฐาน 

- นกัเรียน ครูและบุคลากรมีสุขภาพและ
พลนามยัท่ีดี 

นายฐิติกร หลา้วงศษ์า 

34 04.11 อนุรักษพ์ลงังานภายใน
สถานศึกษา 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

- ค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้าของโรงเรียน
เป็นไปอยา่งประหยดั 

-  อุปกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิดของโรงเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานประหยดัพลงังาน
และไดรั้บการบ ารุงรักษาตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

นายนพพร ปุกค า 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

35 04.12 พฒันาภูมิทศัน์และ
ส่ิงแวดลอ้มโรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

นายเดชพล ตรีเพช็ร 
 

36 04.13 รักษาความสะอาดอาคาร 
เรียน และอาคารประกอบ 

อาคารเรียน 
อาคารประกอบ 
หอ้งน ้า มีความ
สะอาดถกู 
สุขลกัษณะ 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

- โรงเรียนมีความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพ 
สวสัดิการและการบริการท่ีเพียงพอต่อ
ผูรั้บบริการ 

- โรงเรียนมีพ้ืนท่ีส าหรับกาจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ของนกัเรียนอยา่งเพียงพอ เหมาะสมในการ
สนบัสนุนกระบวนการบริหารจดัการ
การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นายบุญฑริกา  
วงศค์  าลือ 

37 04.14 พฒันาการบริการงาน
โสตทศันูปกรณ์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

100,000.- - - - ระบบเสียงของโรงเรียนดีข้ึน 
- นกัเรียนไดใ้ชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัมากข้ึน 

นายพรหมรังษี  
ทรงศรีสกลุ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

38 04.15 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - - - นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มี
ความพึงพอใจในการใชอ้าคารสถานท่ี 
อาคารประกอบ หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ หอ้งศูนยว์ชิาการ 

- นกัเรียน ผูป้กครอง ครู บุคลากร และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความประทบัใจในการใช้
บริการอาคารสถานท่ี ระบบ
สาธารณูปโภคของโรงเรียน 

- นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึนและเป็นผูมี้คุณลกัษณะเป็นไป
ตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

- หน่วยงานการศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง 
และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจใน          
การจดัการศึกษาของโรงเรียน 

นายชลอ  
ประชุมฉลาด 

39 04.18 กิจกรรมวนัส าคญัของ
โรงเรียน 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 200,000.- - กิจกรรม ประเพณีปฏิบติั วฒันธรรม
องคก์รไดรั้บการสืบทอด และโรงเรียน
ไดธ้ ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ี
ย ัง่ยนื 

- ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในกิจกรรม 

นางสาวสมพร  
กอนเช้ือ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

40 07.02 Marine aquarium  นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

75,000.- - - - ครูและนกัเรียน มีส่ือของจริง
ประกอบการเรียนการสอนวชิา
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวชิาท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ครู นกัเรียน และชุมชน มีความรู้ความ
เขา้ใจ เกิดความตระหนกัและเห็นคุณค่า
ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล 

นางนาริฐา อินถานะ 

41 10.03 ปรับปรุงสนามกีฬาแฮนดบ์อล
ชายหาด 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

20,000.- - - - นกัเรียนมีความรู้และทกัษะในการดูแล
ป้องกนัสุขภาพและออกก าลงักายได้
อยา่งเหมาะสมและมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

- นกัเรียนสามารถน าความรู้และทกัษะ
ทางการกีฬาเพียงพอส าหรับศึกษาต่อ
และใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งมี
ความสุข 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้ง
ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและ
สติปัญญา 

นายจีรศกัด์ิ ถานอ้ย 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

42 12.05 พฒันางานส านกังานกลุ่ม
สาระการงานอาชีพฯ 

ครูผูส้อน ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

36,000.- - 50,000.- - ระบบบริหารจดัการในกลุ่มสาระ เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

- มีวสัดุอุปกรณ์ เพียงพอแก่ความตอ้งการ
กบัทุกสาระ 

- ครูไดพ้ฒันาการเรียนการสอนอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 

นายฐิติพงศ ์ม่ิงเช้ือ 

รวม 11,023,100  5,903,000   

 16,926,100   
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   โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

กลยุทธ์ที่ 7   ขยายเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

ชื่อโครงการ   การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการจัดการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนล้าปางกัลยาณี (ฝ่ายอ้านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาที่เป็นเพียงการด าเนินงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพียงกลุ่มเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้การศึกษากระจายอย่างท่ัวถึง ตรงตามความ ต้องการของผู้เรียนและ

ประชาชน แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ เมื่อ

มีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่มีเจตนารมณ์ให้ การศึกษาเป็นเรื่องของทุก

คนและทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยได้บัญญัติไว้ในหลักการจัดการศึกษาประการหนึ่งว่า 

“ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” และการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้

ยึดเรื่องของการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

ดังนั้น กระแสของการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร หรือสถาบัน

ต่างๆ ในสังคมจึงมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

เกณฑ์หนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และการก าหนด เป็นนโยบายการจัด

การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในการนี้  พบว่า การมีส่วนร่วม

ของครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน เป็นกลไกส าคัญของการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมสนับสนุนและร่วมติดตาม

ผลการจัดการศึกษาในทุกระดับทั้งระดับนโยบาย/ส่วนกลาง ระดับเขตพื้นที่  การศึกษาและระดับ

สถานศึกษา 

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

ศึกษาธิการ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้

ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม

ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมท าเพื่อส่วนรวม  

การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ
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สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพึ่งตนเอง และท าประโยชน์

แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี

คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 ทั้งนี้การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) มาตรา 48 ก าหนดให้

หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า 

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก   การประกันคุณภาพการศึกษามีหลักการ คือ 1) สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจใน

คุณภาพการศึกษา  2) การป้องกันปัญหา ต้องมีการวางแผนและการเตรียมการ 3) ตั้งมั่นบนหลักวิชา

ในการพัฒนาหลักวิชาชีพ 4) การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได้ 5) การ

ด าเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน 6) การสร้างความรู้ ทักษะ และความมั่นใจ

ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 7) การประสานสัมพันธ์ในองค์กรและบุคลากรในพื้นที่ 8) การเน้นภาวะ

ผู้น าของผู้บริหาร 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจว่าผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตามจะได้รับการศึกษาที่

มีคุณภาพใกล้เคียงกัน จึงต้องมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจ าทุกปี โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

2.  วัตถุประสงค์   

1.  เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการคุณภาพการศกึษาเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

2.  เพื่อพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้

ได้ตามศักยภาพ 

3.  เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูล นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

4. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย   

ด้านผลผลิต (Outputs) 

1. มีบุคลากรเพียงพอส้าหรับการบริหารจัดการ 

2. บุคลากรของฝ่าย/หมวด/งาน ทุกคน มีความรู้ความสามารถในการใช้ส่ือและนวัตกรรม

และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 

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

4. ส้านักงานฝ่าย/หมวด/งาน/ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน/ห้องสมุด มีอุปกรณ์ส้านักงาน

และอุปกรณ์เทคโนโลยีส้าหรับเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 

5. มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
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6. มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณภาพจ้านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน 

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการด้าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบ

สาธารณูปโภคที่เพียงพอและมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด้าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน    160,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 2,676,000        บาท 

รวมเงิน  2,836,000  บาท 
 

 (สองล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 01.04 พฒันางานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การด าเนินงาน
และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

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

นางสาวแพรพลอย 
ค าปิงบุตร 

2 01.06 พฒันางานประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

ครู – 
นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

160,000.- - 50,000.- - โรงเรียนจดัการศึกษาไดต้ามมาตรฐาน 
ท่ีก าหนดและผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

- นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

- คณะกรรมการบริหาร น าผลการ
ประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันา
องคก์ร เพื่อใหบ้รรลผุลตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

- นกัเรียน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน 

นางนงนุช แสนเงิน 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

3 02.17 หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดลอ้ม ม.ตน้ 

นกัเรียน
หอ้งเรียน
พิเศษ 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 1,116,000.- - เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางดา้นทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษและเทคโนโลย ีมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะทางดา้นทางวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษและ
เทคโนโลย ีเพียงพอส าหรับการศึกษา
ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

- ครูผูส้อนหอ้งเรียนพิเศษจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข 

- นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้น
ทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษและเทคโนโลย ีไดรั้บการ
พฒันาครอบคลุมทั้งทางดา้นอารมณ์  
สงัคม  สติปัญญา และมีทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีความเป็น L.K.S. 
SMART Student 

นางสาวนารีรัตน์ 
รุ่งเรือง 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 02.18 หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดลอ้ม ม.ปลาย 

นกัเรียน
หอ้งเรียน
พิเศษ 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 1,000,000.- - นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในทุก
รายวชิาเพ่ิมสูงข้ึนกวา่เดิม 

- นกัเรียนมีความรู้ความสามารถและทกัษะใน
ทุกรายวชิาเพียงพอส าหรับการท าวจิยัเบ้ืองตน้ 
การศึกษาต่อและใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่ง
มีความสุข 

- นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีคุณสมบติั
ตามอตัลกัษณ์ของนกัเรียนล าปางกลัยาณี และมี
ความเป็น L.K.S. SMART Student 

นายจิตตวฒัน์  
เมืองมาหลา้ 

5 02.19 ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
ล าปางกลัยาณีกบัโรงเรียน
มหิดลวทิยานุสรณ์ 

นกัเรียน
หอ้งเรียน
พิเศษ 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 10,000.- - นกัเรียนเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อยา่งมีความสุขและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และผลการประเมินระดบัชาติขั้นพื้นฐานสูงข้ึน 

 - นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถและทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพยีงพอส าหรับ
การศึกษาต่อและมีความเป็น L.K.S. Smart 
Student 

- ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิา
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีความเป็น L.K.S. Smart 
Teacher 

นายนพพร ปุกค า 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

(ผลลพัธ์) 
ผูรั้บผดิชอบ งบเงิน

อุดหนุน 
งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

6 02.22 มุ่งสู่โอลิมปิกวชิาการ นกัเรียนท่ีเขา้
ร่วมโครงการ
ในแต่ละ
สาขาวชิา 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 40,000.- นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการผา่นการ
ประเมินความรู้ความสามารถเพ่ือเขา้รับ 
การอบรมในค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.   
ค่าย 1 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์, 
คณิตศาสตร์,  
สังคมศึกษาฯ และ
คอมพิวเตอร์ 

7 03.09 พฒันาคุณภาพงานเครือข่าย
ผูป้กครองโรงเรียนล าปาง
กลัยาณี 

นกัเรียน 
ทุกคน 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 40,000.- - คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางในการพฒันาคณุภาพ
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

- มีคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากการประชุม
ผูป้กครองนกัเรียนในแต่ละปีการศึกษา
ใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งหลากหลาย 

- ผูป้กครองนกัเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีและ
มีความศรัทธาเช่ือมัน่การจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- ผูป้กครองนกัเรียนและคณะกรรมการ
เครือข่ายผูป้กครองรับรู้ถึงการน าระบบ
เทคโนโลยขีองโรงเรียนมาใช้
ติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองโรงเรียนอยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

นายกฤชณ์ิพจน์ 
สะอาด 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

8 04.16 พฒันางานสวสัดิการและ
ชุมชนสมัพนัธ์ 

นกัเรียน 
ทุกคน 

 

ต.ค.64 –  
ก.ย.65 

- - 150,000.- - มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์
และร่วมกิจกรรมสร้างสรรคก์บัชุมชน     

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

- ชุมชน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า สมาคมฯ และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไดรั้บความ
ร่วมมืออยา่งดีในการจดักิจกรรมต่างๆ 

นางสาวพิชญรั์ศม์ิ  
ยพูานิช 
 

9 04.17 พฒันางานและกิจกรรม
สมาคมผูป้กครองและครู  
ล าปางกลัยาณี 

การบริหาร 
จดัการ มี

ประสิทธิภา
พ และเป็น
ระบบ 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- - 130,000.- - การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน    
มีประสิทธิภาพ 

- ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ครู  และบุคลากร    
มีความพึงพอใจในการจดัการศึกษา 

- คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและ  
ครู ฯ มีความมัน่ใจการบริหารงานของ
สมาคมฯ 

- สมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียน
ล าปางกลัยาณี มีผลการด าเนินท่ีเป็น
รูปธรรมและเป็นท่ีพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

นายชลอ  
ประชุมฉลาด 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(ผลผลิต) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
(ผลลพัธ์) 

ผูรั้บผดิชอบ 
งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

10 09.07 โครงการแลกเปล่ียนกบั
สถานศึกษาต่างชาติ 

นกัเรียน
แผนการ
เรียนญ่ีปุ่น 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- - 100,000.- - นกัเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความรู้ มีทกัษะ
ทางภาษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
มาตรฐานหลกัสูตร 

- นกัเรียนมีความถนดัทางดา้นภาษาใหมี้
ความเลิศตามมาตรฐานสากล สามารถ
ส่ือสารและท ากิจกรรมร่วมกบั
ชาวต่างชาติได ้

- นกัเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี
สอง จากประสบการณ์ตรง 

- นกัเรียนมีภูมิคุม้กนัต่อความ
เปล่ียนแปลงในสงัคมวฒันธรรมสามารถ
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
ภาคภูมิใจ 

นางนพพร  
ปรียานนท ์

รวม 160,000  2,676,000   
 2,836,000   
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บทท่ี 3 

สรุปงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย/งบพฒันาตามประเดน็กลยุทธ์  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณประเภทต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ภารกิจ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

1. งบเงินเดือน    

- เงินเดือน (ครู) 41,743,810 4,800,000 46,543,810 

- เงินประจ้าต้าแหน่ง 6,384,000 - 6,384,000 

- ค่าจ้างประจ้า (ลูกจ้างประจ้า) 1,125,000 - 1,125,000 

- ค่าจ้างชั่วคราว 474,000 7,800,000 8,274,000 

รวม 49,726,810 12,600,000 62,326,810 

2. เงินอุดหนุน    

- เงินอุดหนุนรายหัว 11,885,000 - 11,479,000 

- เงินอุดหนุนกิจกรรมนักเรียน 3,003,080 - 3,003,080 

- ค่าสาธารณูปโภค - 2,400,000 2,400,000 

รวม 14,888,080 2,400,000 17,288,080 

3. งบลงทุน    

- ค่าครุภัณฑ์ - - - 

- ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 749,800 - 749,800 

รวม 749,800 - 749,800 

4. งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี    

- อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 27,000 - 27,000 

- อุปกรณ์การเรียน 1,441,380 - 1,441,380 

- หนังสือเรียน 3,430,843 - 3,430,843 

- ชุดนักเรียน 1,556,100 - 1,556,100 

รวม 6,453,823 - 6,453,823 

5. ระดมทุนตามโครงการ    

- ห้องเรียนพิเศษ Smart Science - 2,400,000 2,400,000 

- ห้องเรียนพิเศษ MEP 

- เงินสมาคมผู้ปกครองและครู 

1,505,000 1,505,000 

1,440,000 

1,505,000 

1,440,000 

    - เงินสอนคอมพิวเตอร์ - 1,200,000 1,200,000 

- เงินรายได้สถานศึกษา - 1,800,000 1,763,248 

รวม 1,505,000 8,345,000 9,850,000 

รวมทั้งสิ้น 73,323,513 23,345,000 96,668,513 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ภารกิจ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

1. งบเงินเดือน    

- เงินเดือน (ครู) 41,743,810 2,802,342 44,546,152 

- เงินประจ้าต้าแหน่ง 6,384,000 - 6,384,000 

- ค่าจ้างประจ้า (ลูกจ้างประจ้า) 1,125,000 - 1,125,000 

- ค่าจ้างชั่วคราว 474,000.00 8,268,148.00  8,742,148 

รวม 49,726,810 11,070,490 60,797,300 

2. งบด้าเนินการ    

- ค่าตอบแทน/วัสดุใช้สอย 12,855,105.45 1,172,849.56 14,027,955.01 

- ค่าสาธารณูปโภค 3,245,461.07 91,664.00 3,337,125.07 

รวม 16,100,566.52 1,264,513.56 17,365,080.08 

3. งบลงทุน    

- ค่าครุภัณฑ์ - - - 

- ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 749,800 - - 

รวม 749,800 - 749,800 

4. งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี    

- อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 279,000.00 - 279,000.00 

- อุปกรณ์การเรียน 1,441,160.00 - 1,441,160.00 

- หนังสือเรียน 3,568,829.00 - 3,568,829.00 

- ชุดนักเรียน 1,555,550.00 - 1,555,550.00 

รวม 6,844,539.00 - 6,844,539.00 

5. เงินส้ารองจ่าย 173,200.00 - 173,200.00 

รวมทั้งสิ้น 73,594,916 12,335,004 85,929,919 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายตามกลยุทธ์และตามโครงการ ปีงบประมาณ 2565 

กลยุทธ์ที ่ โครงการ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม โดย

ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

2. ส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียนน้อมน าพระบรมรา

โชบายด้านการศึกษา 

1. ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และพัฒนาผู้เรียน

น้อมน้าพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษา 

1,420,500.- 677,000.- 2,097,500.- 

3. พัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความรู้และทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้

และทักษะในศตวรรษที่ 21 

4,840,380.- 6,665,000.- 11,505,380.- 

4. พัฒนาครูและบุคลากร

ในสถานศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและ

สมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

3. พัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาโรงเรียนล้าปาง

กัลยาณีให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาการและ

เทคโนโลยี 

388,500.- 9,600,000.- 9,988,500.- 

5. บริหารจัดการศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาล   

6. การบริหารจัดการ

การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ อาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม

สุขภาพและการบริการทาง

การศึกษา เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการศึกษา 

11,023,100.- 

  

5,923,000.- 16,946,100.- 

7. ขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

5. การขยายเครือข่าย 

ความร่วมมือในการจัด

การศึกษาและพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการ

จัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

160,000.- 2,676,000.- 2,836,000.- 

รวม 17,832,480.- 26,605,230.- 44,437,710.- 

รวมทั้งสิ้น 
44,437,710.- 

(สี่สิบสี่ลา้นสี่แสนสามหมื่นเจด็พันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 
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กลยุทธ์องค์กร/กิจกรรมหลัก/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 

กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม โดย

ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม โดยยึด

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

02.14 โครงการเพศศึกษารอบด้าน 

03.01 โครงการพฒันางานฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

03.02 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยใน

โรงเรียน 

10,000.- 

180,000.- 

 

110,000.- 

2. ส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียนน้อมน าพระบรม 

    และพัฒนาผู้เรียน

น้อมน าพระบรม 

03.03 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน 

250,000.- 

 

ราโชบายด้านการศึกษา     ราโชบายด้าน

การศึกษา 

03.04 โครงการพฒันางานธนาคารโรงเรียน 

03.05 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย

โรงเรียน 

10,000.- 

10,500.- 

  03.06 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด                  

ยาเสพติดและอบายมุข 

25,000.- 

  03.07 โครงการทูบีนัมเบอร์วนั 

 

35,000.- 

 

  03.08 โครงการพฒันางานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและคณะส ี

150,000.- 

  04.02 โครงการพฒันางานโภชนาการและ

โรงอาหาร 

300,000.- 

  04.03 โครงการพฒันางานอนามัยโรงเรียน 120,000.- 

  04.04 โครงการโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ

และความปลอดภัย 

20,000.- 

  04.05 โครงการวัยใสใสใ่จสุขภาพ ลดภาวะ

โภชนาการเกินเกณฑ์   

20,000.- 

  04.06 โครงการพฒันางานสวัสดิการร้านค้า 100,000.- 

  04.18 โครงการกิจกรรมวันส าคัญของ

โรงเรียน 

200,000.- 

  13.03 โครงการพฒันากิจกรรมยุวกาชาด 350,000.- 

  13.04 โครงการพฒันากิจกรรมลูกเสือ 180,000.- 

  13.06 โครงการพฒันาเครือข่ายนักเรียน

เพื่อนที่ปรึกษา (youth Counselor : 

YC) 

20,000.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

3.  พัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความรู้และทกัษะใน

ศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาผู้เรียนมี

ความรู้และทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 

02.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอน 

02.02 โครงการพฒันาคุณภาพงานวัดผล

ประเมินผลและทะเบียน 

1,238,900.- 

 

340,000.- 

  02.03 โครงการพฒันาการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 

40,000.- 

  02.04 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน 

40,000.- 

 

  02.05 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ล าปางกัลยาณ ี

20,000.- 

  02.07 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 40,000.- 

  02.10 โครงการพฒันาทักษะกระบวนการ 

เรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตรด้าน

สมรรถนะและทักษะการเรียนรูใ้น

ศตวรรษที่ 21 

20,000.- 

 

  02.11 โครงการพฒันาระบบการนิเทศ

ภายใน 

40,000.- 

 

  02.12 โครงการส่งเสริมความเปน็เลศิทาง

วิชาการ 

320,000.- 

  02.13 โครงการเติมความรู้มุ่งสูค่วามส าเร็จ 250,000.- 

  02.15 โครงการค่ายวิชาการและทัศนศึกษา 

2564 ม.ปลาย 

368,280.- 

  02.16 โครงการกัลยาณีนิทัศน ์ 100,000.- 

  02.20 โครงการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสู่

สากล 

50,000.- 

  05.01 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

120,800.- 

  05.02 โครงการค่ายรักษ์ภาษาไทย 25,000.- 

  06.01 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ 

175,600.- 

  07.01 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์

319,600.- 

  07.03 ส่งเสริมทักษะชวีิตทางด้านชีววิทยา

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

07.04 โครงการพฒันาการเรียนการสอน

สาระเทคโนโลยี 

30,000.- 

 

267,000.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

  08.01 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

100,000.- 

  09.01 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 

135,600.- 

  09.02 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาภาษาฝรัง่เศส 

44,800.- 

  09.03 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาภาษาญีปุ่่น 

46,400.- 

  09.04 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาภาษาจนี 

46,400.- 

  09.05 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาภาษาเกาหล ี

43,200.- 

  09.06 โครงการเรียนกับเจ้าของภาษา 3,000,000.- 

  09.08 โครงการพฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน 

ห้องเรียนพเิศษ MEP 

2,000,000.- 

  09.10 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษตาม

กรอบ CEFR 

1,065,230.- 

  10.01 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

159,200.- 

  10.02 โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถ

ด้านกีฬาและกรีฑา 

160,000.- 

  11.01 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาทัศนศิลป ์

54,800.- 

  11.02 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชานาฏศิลป ์

56,400.- 

  11.03 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาดนตรีสากล 

291,600.- 

  11.04 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาดนตรีไทยและดนตรีพืน้เมือง 

54,800.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

  11.05 โครงการคุณภาพการเรียนการสอน

สาระนาฏศิลปส์ู่ความเปน็เลศิ 

50,000.- 

  11.06 โครงการพฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน

พิเศษดนตรีไทย 

30,000.- 

  12.01 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาเกษตรกรรม 

60,000.- 

  12.02 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาคหกรรม 

90,000.- 

  12.03 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาธุรกิจศึกษา 

60,000.- 

  12.04 โครงการพฒันาสมรรถนะผู้เรียน

ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชางานชา่งอุตสาหกรรม 

80,000.- 

  12.06 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 225,000.- 

  13.01 โครงการพฒันาการจัดกิจกรรม

นักเรียน 

290,000.- 

  13.02 โครงการพฒันาการจัดกิจกรรม  

แนะแนว 

65,000.- 

  13.05 โครงการพฒันาการเรียนรู้นักเรียน 

เรียนรวม 

12,000.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

4.  พัฒนาครูบุคลากรใน

สถานศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและ

สมรรถนะด้านเทคโนโลย ี

3. พัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาโรงเรียน

ล้าปางกัลยาณีให้มี

ความเชี่ยวชาญทาง

วิชาการและเทคโนโลยี 

01.15 โครงการพฒันางานบุคลากรและ

วางแผนอัตราก าลัง 

01.16 โครงการจ้างครูผู้เชี่ยวชาญวิชา

เฉพาะ 

01.17 โครงการจ้างบุคลากรปฏบัิติงานใน

โรงเรียน 

30,000.- 

 

1,800,000.- 

 

7,800,000.- 

  01.18 โครงการพฒันาครูสู่มืออาชีพ 30,000.- 

  01.19 โครงการการศึกษาดงูานของคณะครู 

บุคลากร โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

200,000.- 

  02.21 โครงการส่งเสริมการท างานวจิัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

09.09 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษครูและ

ผู้บริหารตามกรอบ CEFR 

40,000.- 

 

88,500.- 

5.  บริหารจัดการศึกษา

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

6. การบริหารจัดการศึกษา

โดยใช้เทคโนโลยี 

4. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

อาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม

สุขภาพและการบริการ

ทางการศึกษา เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษา 

00.01 งบส ารองจ่าย 

00.02 งบค่ากระแสไฟฟ้า 

00.03 งบค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ 

00.04 งบค่าน้ าประปา 

00.05 งบค่าไปรษณีย์ 

00.06 งบค่าโทรศัพท ์

00.07 งบค่าก าจัดขยะมูลฝอย+สิ่งปฏิกูล 

00.08 งบไปราชการ 

01.01 โครงการพฒันางานส านกังาน

ผู้อ านวยการ 

1,200,000.- 

4,200,000.- 

200,000.- 

10,000.- 

30,000.- 

40,000.- 

40,000.- 

250,000.- 

885,000.- 

  01.02 โครงการพฒันางานฝ่ายอ านวยการ 

01.03 โครงการพฒันางานสารบรรณ 

01.05 โครงการพัฒนางานแผนงานและ

สารสนเทศ 

01.07 โครงการพฒันางานพัสดแุละ

ครุภัณฑ์ 

01.08 งบค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 

01.09 โครงการพฒันางานการเงินและบัญชี 

01.10 โครงการบริหารจัดการเงนิบริหาร 

สถานศึกษา 

60,000.- 

35,000.- 

150,000.- 

 

100,000.- 

 

200,000.- 

35,000.- 

600,000.- 

 

  01.11 โครงการพฒันาสิทธิประโยชน ์ 70,000.- 

  01.12 โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ - 

  01.13 โครงการระดมทุนเพื่อจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

- 

  01.14 โครงการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

3,150,000.- 
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  01.20 โครงการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสงูส าหรับการจัดการเรยีน 

การสอนออนไลน ์

840,000.- 

  01.21 โครงการปรับปรุงห้องสืบค้นข้อมูล 

สารสนเทศ 

995,100.- 

  01.22 โครงการพฒันางานเติมเงิน 7,000.- 

  02.06 โครงการพฒันาห้องสมุดให้เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู ้

214,800.- 

  02.08 โครงการห้องสมุดมีชีวิตและดิจิตอล 103,200.- 

  02.09 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

20,000.- 

  02.23 ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

1,516,000.- 

  03.10 โครงการรักษาความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

35,000.- 

  04.01 โครงการพฒันางานฝ่ายบริหาร

ท่ัวไป 

85,000.- 

  04.07 โครงการพฒันางานประชาสัมพันธ์ 120,000.- 

  04.08 โครงการพฒันาพิพิธภัณฑ์เพื่อ

การศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

25,000.- 

  04.09 โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี

ระๆบบสาธารณูปโภคและ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

700,000.- 

  04.10 โครงการผลิตน้ าเพื่อการอุปโภค 

บริโภค 

530,000.- 

 

  04.11 โครงการอนุรักษ์พลงังาน 600,000.- 

  04.12 โครงการพฒันาภูมิทัศนแ์ละ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

120,000.- 

 

  04.13 โครงการรักษาความสะอาดอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 

150,000.- 

 

  04.14 โครงการพฒันาการบริการงาน

โสตทัศนูปกรณ ์

100,000.- 

 

  04.15 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน  

  04.18 กิจกรรมวันส าคัญของโรงเรียน 200,000.- 

  07.02 โครงการ Marine Aquarium 75,000.- 

  10.03 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

แฮนด์บอลชายหาด 

20,000.- 

  12.05 โครงการพฒันางานส านกังานกลุ่ม

สาระการงานอาชีพฯ 

86,000.- 
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กลยุทธ์องค์กร โครงการหลัก แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

7.  ขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

5. การขยายเครือข่าย 

ความร่วมมือในการ

จัดการศึกษาและ

พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการจัด

การศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

01.04 โครงการพฒันางานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

01.06 โครงการพฒันางานประกันคุณภาพ 

การศึกษา 

02.17 โครงการพฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

02.18 โครงการพฒันาอัจฉริยภาพนักเรียน

ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

40,000.- 

 

210,000.- 

 

1,116,000.- 

 

1,000,000.- 

  02.19 โครงการความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนล าปางกัลยาณีกับโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ์

50,000- 

  02.22 โครงการมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ 40,000.- 

  03.09 โครงการพฒันาคุณภาพงาน

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนล าปาง

กัลยาณี 

40,000.- 

  04.17 โครงการพฒันางาน/กิจกรรม

สมาคมผู้ปกครองและครู ล.ก. 

130,000.- 

  04.16 โครงการพฒันางานสวัสดิการและ

ชุมชนสัมพันธ์ 

250,000.- 

  09.07 โครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษา

ต่างชาต ิ

100,000.- 
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บทท่ี 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

 เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนได้พิจารณาผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565-2568 ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี แล้ว การน า

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี  สู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทาง            

การด าเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้การด าเนินงาน/โครงการหรือกิจกรรมภายใต้แผนการพัฒนาการศึกษา

เกิดความส าเร็จ ตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจและบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร  จ าเป็นอย่างย่ิงที่

ต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง        

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ดังนั้นโรงเรียนล าปางกัลยาณีจึงก าหนดหลักการน าแผนพัฒนา

การศึกษาระยะ 4 ปี สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

1. ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  หัวหน้าสาระวิชา ฯ และหัวหน้างานต้องให้

ความส าคัญในการใช้แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565-2568 เป็นกรอบในการด าเนินงาน 

2. ต้องด าเนินการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาระยะ  

4 ปี พ.ศ. 2565-2568 ของโรงเรียนให้ครู บุคลกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อการมี

ส่วนร่วมและการสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดคณะท างานและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับ

ความรู้ความสามารถและภาระกิจของแต่ละกลยุทธ์ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

การศึกษาระยะ 4 ปี โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 

เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

5. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน มีการก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จเพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จ การจัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐานการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมจัดท ารายงานประจ าปี       

6. สร้างการเชื่อมโยงและจัดการข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้สะดวก เป็นข้อมูลที่มี

ความถูกต้อง แม่นย า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริม พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้               

การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

7. ให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุ

เป้าประสงค์ ตามกลยุทธ์ขององค์กร หรือพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จให้มีความสอดคล้องมากขึ้น 

8. ขับเคล่ือนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายในองค์กรรวมทั้งแสวงหาและประสาน

เครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ         

ภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา 
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9. สร้างกลไกการขับเคล่ือนและตรวจสอบสู่สาธารณะ เพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึง

สารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน 

 

เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 เมื่อมีการใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2565-2568) แล้ว

การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปางกัลยาณี จะต้องบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ คือ  

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผู้เรียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติ 

3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

4.  ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

6.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

8. เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 การบริหารแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปีสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น

ต้องประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญในการใช้แผนพัฒนาเป็นเครือ่งมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนา

อย่างเข้มแข็ง มีการก ากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเป็นก าลังใจอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงพัฒนา 

2. มีการมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถ

ของแต่ละบุคคล 

3. ต้องมีการส่ือสารและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนการพัฒนา 

4. บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ต้องร่วมมือกันในการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมโดย

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ 

5. บุคลากรทุกคนต้องร่วมกันรักษาวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการท างานที่ดี  
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คณะท างานแผนงาน/สารสนเทศ 

 

1. นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร ์ หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

2. นางนงนุช แสนเงิน รองหัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

3.  นายธีรวัฒน์ กันทะ รองหัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

4. นางนพพร ปรียานนท์ กรรมการ 

5. นางจงกลณี ภักดีเจริญ กรรมการ 

6. นางอัญชญา ต๊ะนา กรรมการ 

7. นางอัญญ์ชลีย ์ สิทธิ กรรมการ 

8. นางกัญญารัตน์ มูลวิชา กรรมการ 

9.   นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า กรรมการ 

10.  นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด กรรมการ 

11. นางสาวสภุานัน ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

12. นางสุพรทิพย์ เปี้ยปลูก กรรมการ 

13. นางสาวภัทรวรรณ ตรียสรศัย กรรมการและเลขานุการ 

14. นางสาวพัชรกรณ์ ชัยชนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 


